HISTORIE
80 let školy Dr. Eduarda Beneše
v Mimoni

12. září 1937 byla otevřena nová česká škola sloužící dodnes
svému poslání v ulici Komenského nedaleko nádraží. V knize
Mimoň v zrcadle staletí se o ní dočtete podstatné údaje (zvláště
str. 315-316). Rád bych tuto událost vložil do kontextu vývoje
podmínek vzdělávání české menšiny v době meziválečné.
První, dnes těžko pochopitelnou věcí bylo, že do roku 1918
nebyla mezi Děčínem a Libercem žádná česká škola, třebaže
zde v souhrnu žily stovky českých rodin. V Mimoni samotné
bylo před první světovou válkou až kolem šesti stovek Čechů,
kteří se ke své národnosti uvědoměle hlásili.
Proto také menšinoví aktivisté dali českou školu na první místo svého úsilí o dosažení rovnoprávnosti s Němci. V roce 1919
byla otevřena v dnes již nestojícím domě v Malé ulici. Na zdi
je ale pamětní deska, která tento okamžik připomíná a je jednou ze dvou podobných na Českolipsku.
Ta druhá je paradoxně na paměť poslední české menšinové
školy otevřené v Provodíně 15. září 1938. Za dva týdny přišel
Mnichov a škola byla obsazena.
První české školy na Českolipsku se nacházely v provizorních
podmínkách. Relativně nejlépe na tom byla česká škola v České Lípě, třebaže prostor v bývalé německé obecné škole brzy
nepostačoval. Mimoňská škola nebyla vůbec v původní školní
budově, nýbrž v řadovém městském domě s provozními prostory. Hygienicky nedostatečná a vlhká. Také zde nebyla než
škola obecná. Na měšťanku děti dojížděly do České Lípy nebo
Horního Růžodolu. Teprve v roce 1934 byl pronajat půldomek
čp. 8/IV pro dvě učebny měšťanky.
Stát dlouho otálel se stavbou nových školních budov. První
byla vybudována v Zahrádkách v roce 1925 u Valdštejnské aleje, na jejímž postavení se podíleli svými sbírkami lidé i mnohé
české osobnosti. V roce 1926 vyrostla škola ve Svoru, kde byla
relativně nejsilnější česká menšina, a dokonce zde byl jistý čas
i český starosta, učitel Karel Sucharda.
První velkou stavbou byla Masarykova česká škola v Novém
Boru otevřená k 10. výročí republiky v roce 1928. Nové školy
se dočkalo Jablonné v Podještědí a konečně roku 1932 i Česká
Lípa, která získala velkolepou stavbu Tyršových škol.
V prostorách jen adaptovaných byly české děti ve Cvikově.
V Zákupech byla jejich škola na zámku, v Doksech v měšťanském domě a později ve vile jedné české dobroditelky.
Mimoňská škola byla tedy předposlední novostavbou na Českolipsku z doby meziválečné. Smělá byla žádost, aby nesla jméno prezidenta Eduarda Beneše. Prezidentská kancelář
k tomu dala svolení 2. června 1937. Pan inspektor Jan Křtitel
Hanuš, když hovořil k jejímu otevření a předal symbolické klíče řediteli Karlu Markovi, zdůraznil pracovní náplň školy ve
smyslu ušlechtilých myšlenek pana prezidenta Beneše, pokračovatele a dědice díla Masarykova.
Jak smutné bylo, že dva dny po otevření školy přišla zpráva
o Masarykově úmrtí. Smutné bylo také, že česká menšina si
školy užila jen jeden celý školní rok. Mnichovská dohoda český lid z pohraničí na čas vypudila. Je dobře, že budova přežila
a znovu od června 1945 slouží českým dětem.
Ladislav Smejkal

Oslavy Horních vsí.

Uběhl rok a opět jsme se sešli v Náhlově na oslavách Horních
vsí, 19. srpna, letos po deváté.
Předpověď počasí pro nás nebyla příznivá. Byly avizovány
přeháňky a velké ochlazení, snad právě proto nepřijelo tolik
lidí jako vloni. Pan farář zazvonil v kapličce a všichni jsme se
vydali na mši. Příjemná chvíle k zamyšlení a rozjímání. Vzpomněli jsme na všechny, kteří již nemohou být s námi nebo kterým zdravotní stav nedovolil přijet. Po mši došlo na křest kalendáře města Mimoně ve starých pohlednicích. Následně pak
k přestřižení pásky u obnovené cesty k Těšnovu, k Božím mukám. Další zastavení bylo na rozcestí před muzeem, kde byla
pokřtěna nová informační tabule, která vybízí k prohlédnutí
pamětihodností Náhlova. Teď již v Náhlově nikdo nezabloudí.
Na tak malou obec je tam mnoho zajímavých věcí k vidění
a právě na ně nová tabule upozorňuje. Za významné finanční
pomoci města Ralska se realizace ujal Spolek historie Mimoňska a desku velmi zdařile vyrobil pan Radovan Kříž. Starosta
Ralska ing.Tita desku pokřtil a pronesl slova uznání k našemu
spolku. Mezitím již hrálo Řehečské kvarteto, které nás již po
několikáté poctilo svou přítomností a pokaždé navodí tu správnou náladu. Následovala procházka naučnou stezkou k pomníku, kde opět kvarteto excelovalo. Nádhera.
Po tradičním guláši, který byl připraven k obědu, následovaly
přednášky. Pozdrav od rodáků Margit a Wernera přečetla paní
Jana Havlíková a tím začalo vyprávění a vzpomínání rodáků
na významné občany z oblasti Horních vsí.
K prodeji byly upomínkové předměty, knihy, kalendáře, CD.
Na připravených rautových stolech voněly koláče, buchty, sekaná i klobásy na grilu. Výběr byl velmi rozmanitý.
Vzhledem k menšímu počtu návštěvníků, byly letošní Oslavy v komornějším duchu, kdy byla možnost si více popovídat
a zazpívat s Řehečským kvartetem. Dokonce si i zatančit. Díky
obětavosti několika členek spolku se oslavy opět povedly.
Do konce roku ještě uskutečníme „vycházku“ do bývalého
VVP, zúčastníme se oslav v Minimuzeu v Horní Polici, uspořádáme přednášku v Mimoňském muzeu a na závěr čeká Betlémské světlo, jako každoročně. Jistě to bude opět hezké setkání lidí v čase předvánočním, kdy v kapličce budeme moci
rozjímat o životě a zbytečnostech, které nás zdržují od žití
v klidu a pohodě.
Zveme vás. Datum bude včas oznámeno na
www.historiemimone.cz.
Jaroslav Dvořák a Lenka Špačková
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RŮZNÉ
Stromy budou vyprávět příběhy lidí
pěstujících banány

Gymnázium Mimoň – Claudie má dvě dcery, které však vidí
jen hodinu denně. Zbytek dne, 12 a více hodin tráví na banánové kostarické plantáži. I za tak dlouhou pracovní dobu
včetně přesčasů dostává jen minimální mzdu, ze které má
problém sebe a dcery uživit. Pracuje s nebezpečnými látkami
bez ochranných pomůcek. Nemá se kam schovat, když letadla
práškují pesticidy plantáž. Na pracovišti musí čelit sexuálnímu
obtěžování. Kvůli zapojení do odborů ji v práci šikanují. Její
příběh i příběhy dalších zaměstnanců a zaměstnankyň kostarických a panamských plantáží budou viset od 7. do 14. října
v desítkách parků republiky, včetně Arboreta Gymnázia v Mimoni. Návštěvníci výstavy pod širým nebem se na 14 panelech
s fotografiemi dozvědí, co vše se skrývá za tolik oblíbeným
tropickým ovocem – banány.
„Na každého Čecha připadá ročně 9,9 kilogramů banánů.
Jedná se o nejoblíbenější tropické ovoce. Málokdo už ale ví, za
jakých podmínek se banány pěstují, třídí, balí a následně dostávají do Evropy. Rozhodli jsme se proto třetí ročník Výstavy
na stromech zaměřit právě na pěstování banánů,“ uvedla Gabriela Štěpánková z organizace NaZemi. Autorem fotografií je
Stanislav Komínek z NaZemi, který společně s kolegy z Ekumenické akademie vyrazil do Panamy a Kostariky zkoumat
pracovní podmínky lidí na banánových plantážích.
Vedle nízkých mezd, dlouhých přesčasů a ohrožení všudypřítomnými pesticidy jsou pracovníci a pracovnice vystaveni také
nejrůznějšímu obtěžování a zastrašování. Pracovat na zlepšování pracovních podmínek aktivním zapojením do odborů je
velmi rizikové. Odboráři a odborářky jsou v lepším případě
šikanováni, přeřazeni na jinou práci, v horším propuštěni, zbiti
či zavražděni. „Dřív jsem sklízel banány, ale po přidání k odborům mě přeřadili na odsekávání listů banánovníků. Vedení
nechce, abych se stýkal s ostatními pracovníky. Sledují mě,
jestli za nimi nechodím,“ dočteme se na jednom z výstavních
panelů slova odboráře pracujícího na plantáži Jardín del Tigre
v Kostarice.
Z obavy o svou budoucnost nechce uvádět své jméno a na fotografii mu není vidět do obličeje.
Výstava rovněž upozorňuje veřejnost na souvislosti a důsledky našeho nákupního chování, a co můžeme změnit my
jako spotřebitelé a spotřebitelky. Pokud chceme, aby pěstitelé a pěstitelky dostávali za svou práci adekvátně zaplaceno
a mohli se při pěstování vyhnout nejhorším agrochemikáliím,
můžeme kupovat banány s certifikací Fairtrade. Pomocí petice
je možné supermarkety vyzvat, aby byly fairtradové výrobky
více dostupné.
V případě, že na výstavu zavítají třídní kolektivy či například
skautské oddíly, mohou si předem stáhnout od organizace NaZemi vzdělávací metodiku, díky níž se o tématu interaktivní
formou dozví více. Z dokumentační cesty vznikla kromě výstavy také webová stránka www.pribehbananu.cz. Věděli jste
například, že krabice s banány váží vždy přesně 18,14 kg? A že
banánovník je bylina, a to dokonce největší na světě, která je
hned po bavlně druhou nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou?
Výstava na stromech se koná v desítkách parků po celé České
republice již třetím rokem při příležitosti Světového dne dů-
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stojné práce. Ten se slaví 7. října. Minulé ročníky se věnovaly
pěstování kávy a pracovním podmínkám v koželužnách a při
výrobě obuvi.
Seznam míst a více informací o akci najdete na
www.vystavanastromech.cz.
Na Gymnáziu v Mimoni je tato výstava pořádána podruhé.
Tentokrát pouze v Arboretu. V případě zájmu škol, tříd, provedou touto výstavou a podají informace členové řídící skupiny
FT gymnázia.
Kontakty:
Mgr. Václav Hylmar, Gymnázium Mimoň, hylmar@gymi.cz,
Gabriela Štěpánková – koordinátorka Výstavy na stromech,
NaZemi, gabriela.stepankova@nazemi.cz, tel.: +420 776 226 691
Doplňující informace:
Důstojná práce je taková práce, která probíhá v podmínkách
svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti a jsou při
ní chráněna práva pracovníků. Ti za ni dostávají odpovídající
odměnu spolu se sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné
práce pro všechny se tak stává jedním z nejúčinnějších způsobů jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy,
jako je například dětská práce, utlačování ženských práv atd.
Role spotřebitelů a spotřebitelek: Jako spotřebitelé a spotřebitelky můžeme ke změně přispět naším zájmem o pracovní podmínky výroby a požadavkem na etické produkty. Aktivně se
lze zapojit například do kampaní nevládních organizací, jako
je třeba kampaň Za férové banány.
NaZemi prosazuje globální vzdělávání, usiluje o odpovědnost firem
za vlastní dodavatelské
řetězce a propaguje fair
trade jako účinnou podporu pěstitelů
a pěstitelek ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
www.nazemi.cz

Zamykání Ploučnice

Stejně jako každý rok, tak i letos ukončí vodáckou sezónu
vodní skauti z Mimoně tradičním zamykáním Ploučnice. Společnou poslední plavbu letošního roku podniknou vodní skauti
z přístavu Ralsko Mimoň v sobotu 14. 10. 2017. Plavba začne
po 13:00 hodině v Novinách pod Ralskem a po splutí do Mimoně bude řeka uložena k zimnímu spánku.
Matyáš Kabeš

RŮZNÉ
Začátek školního roku na mimoňském gymnáziu
Nový školní rok s sebou zpravidla přináší změny. Nejinak
tomu bylo i na naší škole.
Od 1. 8. se funkce ředitelky ujala Mgr. Ivana Netušilová. Rozloučili jsme se s maturanty, na jejich místa nastoupilo třicet
dětí přijatých do primy, které si zvykají na nové spolužáky
a učitele. Přejeme jim, aby si jim ve škole líbilo a aby se rády
vzdělávaly.
Stalo se již tradicí, že se naši nováčci bezprostředně po zahájení školního roku poznávají na třídenním adaptačním kurzu,
jenž se tentokrát uskutečnil v Mukařově. O jeho průběhu napsala primánka Viktorie Novotná:
Adaptační kurz
Středa 7. 9.
Primáni a tři septimáni se shromáždili před školou. V 9:00
všichni nasedli na kola a vyrazili na dvacetikilometrovou trasu, která končila v ubytovně Seba v Mukařově. Cesta trvala
přibližně hodinu a půl. Hlavní bylo, že jsme všichni dojeli
v pořádku. Po ubytování a poučení, jak se máme na místě chovat, následoval oběd a po něm první seznamovací hra, během
níž jsme si zapamatovali jména ostatních. Také jsme si zahráli
vybíjenou a rozdělili se do tří skupin, ve kterých jsme po celou
dobu soutěžili. Večerka byla ve 22:00, do té doby jsme mohli
potichu navštěvovat ostatní pokoje.
Čtvrtek 8. 9.
Budíček byl v 7:30. Následovala snídaně, ta byla formou švédských stolů. Pak přišly na řadu hry, které vyžadovaly týmovou
spolupráci. Všechny týmy se snažily ze všech sil, ale vyhrát
mohl jen jeden. Po obědě jsme se vydali na procházku ke starému mlýnu. Protože se nám nechtělo brodit přes potok, tak jsme
se rozdělili na dvě skupiny.

Jedna se vrátila stejnou cestou a druhá šla delší trasu „na tvrďáka“. Po setmění jsme si zahráli ještě jednu vynikající hru. Při
té předešlé jsme si totiž obkreslili nohu a do ní jsme nakreslili
své záliby nebo koníčky. Tyto nohy jsme pak použili tak, že si
každý vylosoval jednu nohu a musel zjistit, komu patří. Večerka ve 22:00 po takto náročném dni nikomu nevadila.
Pátek 9. 9.
Po snídani jsme si zabalili, dohráli jsme hry a čekali na vyhlášení výsledků. Vyhrál 3. tým. Pak jsme naložili batohy do dodávky a vyrazili na cestu. Po příjezdu jsme si rozebrali batohy
a šli (jeli) domů.
Tento kurz se obešel bez vážných zranění, až na skříplé prsty
v okně. Chtěli bychom poděkovat žákům septimy (Kačce, Maxovi a Márovi) za úžasné hry a učitelům za podporu a dozor.
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

Pozvánky DDM Vážka
Dámský večer v říjnu 2017 (5. 10. 2017 od 18 hodin)
Srdečně zveme všechny, ženy, dámy, dívky na první z dámských večerů v novém školním roce. Věnovat se budeme quillingu, příjemná atmosféra a malé pohoštění je samozřejmostí.
Přijďte si k nám odpočinout a na chvilku vypnout :-)
Podzimní pokladovka (8. 10. 2017 od 10 hodin)
Tradiční geocachingová hra pro všechny nadšené turisty, sběrače a hledače „pokladů“, děti a jejich blízké letos proběhne
druhou říjnovou neděli. Přihlásit se můžete na krikra@centrum.cz, na 774 20 20 59 nebo přímo ve Vážce.
Těšit se můžete na putování naší krásnou krajinou, na hledání
pokladů, na šifrované úkoly, které zaměstnají i vaše mozkové
buňky a v cíli na sladkou odměnu a opečeného buřtíka!
Podzimní Mimeko (13. 10. 2017 od 16 hodin)
Ekologicky zaměřená soutěž letos proběhne opět v rámci projektu „72 hodin“. Pravidla soutěže se nijak nemění – soutěží
se ve dvojicích a kromě úklidu centra města nás čekají tři stanoviště s přírodovědnými úkoly. Za absolvování stanovišť i za
sběr odpadků získává dvojice body. Kdo asi vyhraje vynikající
dort tentokrát?
Pro přihlášení stačí prezence dvojice těsně před soutěží ve
Skautském domě v Malé ulici.
Přijď a pomoz Mimoni stát se krásnou!

Výletníček: Výšlap na Ralsko (26. 10. 2017) a výlet do bazénu (27. 10. 2017)
Nový kroužek v DDM Vážka „Výletníček“, který probíhá alespoň jednou za měsíc, zve srdečně mezi sebe všechny malé
i větší turisty!
Pro tentokrát se během podzimních prázdnin společně vydáme
na Ralsko, kde si opečeme buřty - a čeká nás tam i tajný úkol!
– a druhý den pak do bazénu v Děčíně.
Pro přihlášení využijte přihlášky na kroužky v DDM Vážka,
kde získáte i další potřebné a konkrétní informace.
Bludičková noc (28. 10. 2017)
Start: od 17:30 do 19:30 hodin uprostřed Zámeckého parku
v Mimoni
Srdečně vás zveme na akci s již desetiletou tradicí do mimoňského parku, kde vás při svitu svíček a lampiónů bude čekat
spousta strašidel a strašidýlek se zapeklitými úkoly a na konci
vašeho putování sladká odměna. Když přijdete v kostýmu a se
světýlkem či lampiónkem, rozhodně neprohloupíte a užijete si
to s námi na plné pecky!
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RŮZNÉ
Robinsonův ostrov
aneb Skautský tábor
Jak začíná skautský tábor? Popravdě, začíná mnohem dříve
před příjezdem malých táborníků. Balíme věci, zjišťujeme,
co nemáme, dokupujeme, plánujeme, chystáme… Nic se
neudělá samo. Pak je potřeba vše naložit a odvést na místo
určené. Zde už se objevují rodiče se svými skautíky, kteří
nelení a pomáhají nám. Někdo už čeká na prázdném plácku
v lese, které se díky jejich pomoci co nevidět zaplní postavenými stany, kuchyní, stožárem apod.
Když už je vše na svém místě, je čas na zahájení tábora.
Každý rok se nese v jiném duchu. Letos jsme ztroskotali
na Hradčanském ostrově a stali se z nás na pár dní robinsoni. Hlavním úkolem bylo najít zdroj pitné vody či potravu, abychom neumřeli hlady, stavěli jsme si příbytky, aj.
Ale hlavně – snažili se přežít jeden vedle druhého, učili se
spolupráci, ohleduplnosti a vstřícnosti. Poznali jsme nové
kamarády a upevnili si přátelství starší. Být spolu ve dne
v noci není snadné, bez rodiny, internetu, sprchy a domácí
postele. Ale pokud máte kolem sebe ty správné lidi, na tohle zapomenete a postačí vám klacek v lese. Počasí nám
celkem přálo, párkrát zapršelo, ale velké vydatné deště se
našemu ostrovu vyhnuly. I přesto, že jsme jediný suchozemský oddíl v Mimoni, vodu máme rádi! Nejen, že jsme
se chodili koupat na písčitou pláž u moře, ale také jsme několikrát vyrazili na moře na pramicích či kánoích. Zkrátka
a dobře, ztroskotání jsme si užili, jak jen to šlo.
Ovšem i takové dobrodružství musí někdy skončit a my si
musíme od dětí trochu odpočinout a načerpat další síly do
nového skautského roku. Dříve ale, než k tomu bude moct
dojít, je potřeba dát tábořiště do původního stavu tak, aby
se z něj stal zase ten „prázdný plácek v lese“. Jak tábor
končí? Balíme, bouráme, nakládáme, vykládáme a taky
uklízíme.
Tímto bychom rádi poděkovali všem, díky kterým tábor
mohl začít, ale také skončit. Ono se to samo neudělá, a ve
dvou se to nedá. :) Děkujeme!
Za 1. oddíl Sluníčko, Přístav Ralsko Mimoň, Bc. Barbora
Nevrlá (Šídlo)
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Ekodění na Ekocentru Brniště

Ohlédnutí za minulým měsícem:
V září začaly relaxační a tvořivé večery v novém kabátě. Nyní se nazývají „Krásy tvoření (nejen) z recyklace“
a v září proběhla již dvě nová setkání na téma dřevo. V říjnu už funguje Ekocentrum na plný úvazek. Mimo pravidelného programu jezdí školy a školky na programy, a pomalu
ale jistě se připravuje Svatomartinský jarmark a krůtí hody.
Připravujeme:
5. 10. od 15.30 Ekokroužek - Proč jsou rostliny zelené?
Vyzkoušíme si extrakci listové zeleně
11. 10. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace - Říjnové téma „Urbanizace a životní prostředí“ Pískovny a kamenolomy - přednáška: „Prospěšnost pískoven a kamenolomů z hlediska biodiverzity“ - výroba: mandaly z písku,
malování kamínků
12. 10. od 15.30 Ekokroužek - Mimikry a výstražné zbarvení – kdo a proč se maskuje?
14. 10. Od 9.00 do 12.00 Bazárek dětského oblečení
19. 10. od 15.30 Ekokroužek - Využití přírodních barviv jak se barvilo dříve? Barvení látky pomocí přírodnin
25. 10. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace - Pomoc živočichům - přednáška: „Jak pomoci živočichům na
zahradě a kompenzovat likvidaci přirozených stanovišť“ výroba: betonové dekorace na zahradu, ježčí domečky,
hmyzí hotely
11. 11. 2017 od 10.00 do 17.00 Svatomartinský jarmark
a krůtí hody – tradiční akce pro rodiny s dětmi, proběhne
v areálu lesního Zátiší v Brništi
Pravidelný program:
Pondělí od 17.30 Jóga v Ekocentru
Středa od 16.00 Hýbánky v Kavárně na Hradě

RŮZNÉ
Na rovinu o projektu - 10 otázek a od- Oslavy 123 let od založení firmy
povědí k projektu Správný směr
Achilles Schneider & Co. v Horní
Polici
V České Lípě běží projekt pro rodiče s malými dětmi, spolufinancovaný Evropskou unií. Možná jste o něm slyšeli, možná
ne. Nahromadily se nám nejčastější dotazy, na které bychom
rádi odpověděli.
Projekt je jen pro Lípáky? Ne, do projektu může vstoupit
každý, kdo pečuje o děti od narození do 15 let. Odkud je, není
podstatné, místo realizace projektu je okres Česká Lípa, resp.
liberecký kraj.
Co se v projektu vlastně děje? Pokud má např. maminka na
rodičovské dovolené nebo evidovaná na úřadu práce zájem
o vzdělávání, přípravu pro zařazení zpět do práce, zajistíme
kurz, školení, vyjednáme se zaměstnavatelem podmínky nástupu. Poskytneme dotaci a zajistíme stabilní místo po dobu
minimálně 10 následujících měsíců.
Už někomu pomohli? V září se zvýší počet účastnic, kterým
jsme pomohli k zaměstnání, na 11 osob, kvalifikaci si navýšilo
13 žen. Mimo to se všechny naše účastnice schází na společných seminářích, osobních konzultacích a využívají odborného poradenství.
Budu muset na kurzy někam dojíždět, a když ano, proplatí mi někdo cestovné? Záleží na domluvě. Nebudeme Vás nutit
nastoupit do kurzu, který Vám jakkoli nevyhovuje. Pokud budete
dojíždět, proplatíme náklady spojené s dojížděním, stejně tak proplácíme zajištění péče o děti a např. náklady spojené s lékařskou
prohlídkou potřebnou k zařazení do kurzu nebo zaměstnání.
Když neudělám rekvalifikaci, budu muset kurz zaplatit?
Ne, postih za neúspěšné absolvování kurzu neexistuje. Naopak, takové situaci se snažíme předcházet. Pokud se např.
necítíte na kurz obsluhy osobního počítače, zařadíme Vás do
kurzu základů obsluhy PC.
K čemu je mi rekvalifikace, když práci neseženu? Budete
se vzdělávat, něco nového se naučíte. My Vás nezařadíme do
kurzu, který by nikam nevedl, takže půjdete do kurzu s tím,
že Vám bude do budoucna prospěšný a snadněji díky němu
naleznete uplatnění
Když bych jako zaměstnavatel chtěl někoho zaměstnat, jak
na to? Pokud máte někoho vyhlédnutého, sejdeme se s Vámi
a paní zapojíme do projektu. Zajistíme schválení dotace, podepíšeme dohodu a vy spolu podepíšete pracovní smlouvu, a to
minimálně na dobu 10 měsíců, po kterou Vám plyne dotace,
samozřejmě lépe na dobu delší nebo rovnou na dobu neurčitou.
Dotace? K čemu to je? Mám jistotu na 10 měsíců a co dál?
Máte 10 měsíců stabilní práci, dost času např. si vybudovat
u zaměstnavatele takovou pozici, že Vám pracovní smlouvu
rád prodlouží. V opačném případě máte dost prostoru počítat
s tím, že už pracovní poměr nebude prodloužen a zařídit se
podle toho. Nevidím v tom jedinou nevýhodu. Je to dlouhodobá pracovní zkušenost, ať už je jakákoliv. Zaměstnavatel se
zaváže místo udržet, my jej podpoříme příspěvkem na mzdové
náklady. Naším cílem je, aby bylo pracovní místo sjednáno na
co nejdelší období bez ohledu na poskytnutou dotaci.
Ale já potřebuju ranní směnu nebo nejlépe zkrácený úvazek. Pokud s tím souhlasí zaměstnavatel, my nemáme nejmenší problém, poskytujeme dotace i na zkrácené pracovní úvazky.
Vyřadili mě z evidence ÚP, musím ukončit účast v projektu? Ne, v projektu zůstáváte bez jakýchkoli změn dál. Směrodatný je stav při podpisu dohody o vstupu do projektu. Jedinou
podmínkou je pečovat o dítě do 15 let.
Na otázky odpovídal Martin Karhánek, projektový manažer
společnosti ExVA s.r.o.

Před 123 lety, 16. května 1894 vznikla v Žandově firma na
výrobu velocipédů, později i motocyklů, v Horní Polici to bylo
o dva roky později, jako filiálka, to když prakticky téměř ruční
výroba v Žandově už přestala stačit poptávce.
Od založení filiálky v Horní Polici se rozjela opravdová tovární výroba jízdních kol, od roku 1904 se k produkci přidaly
i motocykly. Po druhé světové válce už firma bohužel neměla
dlouhého trvání a stát jí v roce 1953 zrušil.
Firma však opět prožívá novodobou obnovu a pod značkou
Achilles si dnes můžete koupit elektrokola. V Horní Polici už
sice nesídlí, ale slavné prvorepublikové časy zde připomíná
Minimuzeum Achilles, kam se také v sobotu 9. září vydali i zástupci Spolku historie Mimoně, aby svou troškou do mlýna navodili retro atmosféru při oslavách 123. výročí založení firmy.
Krásné počasí, příjemné prostředí a perfektně vyvedená expozice v Minimuzeu zde připoměla nejen léta třicátá, ale i padesátá a šedesátá. A co víc, téměř na závěr přijely nádherné kousky na čtyřech kolech z Veteran Car Clubu Ústí nad Labem.
Krásný a příjemně strávený den. Děkujeme.

Více zde: http://www.historiemimone.cz/

Zprávy ze ZUŠ

Začátek školního roku se rozjel velice rychle. Přinášíme vám
nové zprávy z naší ZUŠky. Zpráva, kterou jsem již v Mimoňském zpravodaji zveřejnil, je nástup učitelky hry na klavír
a klavíristky světové úrovně paní Masako Nakajimy-Snítilové, kterou jsme mohli v minulosti v Mimoni již slyšet. Další
novou událostí je nástup učitele hry na kytaru, kterým je pan
Miroslav Bango. Tento pedagog zastupuje po dobu mateřské
dovolené paní Andreu Ferdanovou (Cachovou).
Letošní školní rok jsme nemohli otevřít studium průřezové přípravné výchovy pro naše nejmenší z nedostatku počtu zájemců. Obor hra na klavír a kytaru je naplněn a zájemci, kteří se
přihlásili, a nedostalo se na ně, jsou evidováni jako náhradníci.
Raritou letošního školního roku je první studující žákyně
v oboru hra na ukulele.
25.10.2017 se od 17,00 hodin v sále školy koná školní koncert .
Úspěšný školní rok přeje všem za vedení školy
Bc. Petr Slavík, ředitel školy
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POLICIE - HASIČI
Hasiči radí občanům
Když zazní zvuk sirény aneb
jednotný systém varování a vyrozumění

V životě mohou nastat různé mimořádné události, které
ohrožují životy a zdraví obyvatel a působí velké materiální
a finanční škody. Mezi ty nejčastější patří povodně, velké
požáry nebo technologické havárie s únikem nebezpečných
látek. Abychom byli o případném nebezpečí včas informování nebo v případě vzniku mimořádné události včas varováni, je v České republice vytvořen tzv. jednotný systém
varování a vyrozumění. Tento systém sestává z vyrozumívacích center, telekomunikačních sítí a koncových prvků
varování. Mezi koncové prvky (sirény) patří tři základní
druhy – rotační sirény, elektronické sirény (s hlasovým
výstupem) a místní informační systémy neboli obecní
rozhlasy. A právě tyto koncové prvky jsou pro občany nejdůležitější, neboť varují svým pronikavým zvukem před
nastalým nebezpečím.
S jakými typy varovných signálů se můžeme setkat?
Se zvukem sirény se setkáváme zpravidla první středu
v měsíci, kdy probíhá celostátní zkouška sirén. Ve 12 hodin
jsou spuštěny sirény v celé republice, aby byla prověřena
jejich funkčnost. Uslyšíte „Zkušební tón pro akustickou
zkoušku“. Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140
vteřin. Elektronické sirény a místní informační systémy
následně ohlásí: „Zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén.“

tvar zkušebního tónu
Pro případ vzniku mimořádné události je v ČR zaveden
jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“. Jedná se
o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může
být vysílán třikrát po sobě v cca 3minutových intervalech.
Tam, kde jsou sirény elektronické nebo místní informační
systémy, následuje po varovném signálu doprovodné hlášení o hrozícím nebezpečí.

tvar varovného signálu
Posledním signálem, který může siréna ohlašovat, je
„Požární poplach“. Tímto signálem jsou svoláváni dobrovolní hasiči. Jedná se o přerušovaný tón po dobu 1 minuty
(z toho 25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka,
25 vteřin trvalý tón).

tvar požárního poplachu
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Koncové prvky varování spouští ve většině případů Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, lze je však spustit i centrálně
z Prahy. Koncové prvky lze spouštět jednotlivě, všechny
nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech (např. záplavová území, okolí
výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky, zóny
havarijního plánování atd.). Po zaznění varovného signálu
vždy následuje informace o konkrétním nebezpečí. V území, kde jsou instalovány pouze rotační sirény, jsou občané
verbálně informováni pomocí výstražných rozhlasových
zařízení na vozech Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru Libereckého kraje, jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí, případně městské nebo obecní policie. Dále
se informace uveřejňuje v místním rozhlase a regionálních
rozhlasových a televizních stanicích.
Pokrytí území Liberce a Libereckého kraje varovným
signálem
Na území Libereckého kraje je rozmístěno celkem 534
koncových prvků varování, z toho je 329 sirén rotačních,
54 sirén elektronických a 151 místních informačních systémů. Území Libereckého kraje je pokryto signálem z cca
85%.
Kdo je odpovědný za informování a varování obyvatelstva?
Připravenost obce na mimořádné události zajišťují orgány
obce, které se také podílejí společně s ostatními složkami
IZS na provádění záchranných a likvidačních prací a na
ochraně obyvatelstva. Velmi zjednodušeně řečeno podle
zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému je pří provádění záchranných a likvidačních prací za
varování obyvatelstva nacházejícího se na území obce před
hrozícím nebezpečím odpovědný starosta obce. Obecní
úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a s připravenými opatřeními
k jeho odstranění. K poskytování informací obyvatelům je
však nutno přistupovat velmi citlivě a odpovědně. Špatně, nepřesně nebo dokonce lživě podaná informace může
mnohdy způsobit více škody než užitku.
Co dělat, když zazní signál „Všeobecná výstraha“?
Uslyšíte-li signál „Všeobecná výstraha“, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově. Zavřete okna, dveře, vypněte
ventilaci, uhaste oheň. Zapněte televizi, nalaďte si rádio.
Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo
a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích
sdělovacích prostředků nebo z rozhlasových vozů policie
či hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte
přenosný radiopřijímač na baterie. Protože siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin
a jedů, neukrývejte se ve sklepě nebo na půdě. Pokud vidíte místo havárie s únikem nebezpečné látky, ukryjte se
na odvrácené straně budovy a snažte se na sebe upozornit
zasahující složky. V případě, že byl spuštěn signál „Všeobecná výstraha“ v důsledku povodně, je nutné co nejrychleji zabezpečit svůj majetek, zvířectvo a v případě prodlení
se rychle evakuovat.
plk. Mgr. Michal Dvořák
vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS
Libereckého kraje
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Lékárna U Salvátora

JIŽ 20 LET NA TRHU!

Nám. 1. máje 48/III, Mimoň
Tel.: 487 863 640
Otevírací doba:
PO - PÁ
8.00 - 17.00
SO
8.00 - 11.00

Lékárna U Modrého hořce
Nádražní 95/V, Mimoň
Tel.: 487 862 459
Otevírací doba:
PO
8.00 - 13.00
ÚT - PÁ
8.00 - 12.00
**************************************************************

Přijímáme platební karty
i zaměstnanecké poukázky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.lekarnamimon.cz
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Spolehlivost
Kvalita
Cenová dostupnost
Široká nabídka

Žitavská 192, 471 24 Mimoň

INZERCE

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství
pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná
v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis por. dní: 4. 10. 2017, 18. 10. 2017, 3. 11. 2017 (středa) od 8:00 do 10:00hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace
o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči
o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči;
informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky - pomůžeme s vhodným výběrem .
Můžete také zasílat písemné dotazy na lucka.beli@seznam.cz
Tel: 487 864 669, 725 308 842 – Bc.Lucie Pražáková

Kalenský - Trans, s.r.o.

dopravní společnost s 15ti letou tradicí

přijme řidiče sk. C, E s profesním průkazem a kartou
do digitálního tachografu pro mezinárodní přepravu.
Požadujeme: praxi, spolehlivost
Nabízíme:
 stabilní práci (CZ-D-CZ), víkendy doma!
 mzdové ohodnocení 30-35 tis. měsíčně, náborový příspěvek
 solidní jednání rodinné firmy
Průměrné stáří vozidel 2 roky (MAN, DAF, IVECO).
Pro pracoviště Česká Lípa doprava zajištěna firemním automobilem.

Kontakt: 775 321 002

603 846 092
775 444 666

VÝKUP VOZIDEL ZA HOTOVÉ
• OSOBNÍ • NÁKLADNÍ • AUTOBUSY •
• vystavení dokladu k zákonnému odhlášení vozidla z registru
• odtah vozidel zdarma
• prodej náhradních dílů • odtahové služby
• výkup a likvidace technologických celků, strojů a hal

www.zlikvidujauto.cz
Říjen 2017
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INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka...................... 1300 Kč
1/2 stránky.......................... 800 Kč
1/4 stránky.......................... 500 Kč
1/8 stránky.......................... 300 Kč
Celá stránka barevně...... 2200 Kč
1/2 stránky barevně........ 1500 Kč

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do listopadového
číslapro
je zasílání
17. říjnapříspěvků
2017!
Uzávěrka
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Klapka,
s.r.o.,příspěvky
Česká Lípa
zkrátit či upravit.
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
Tisk: MS Polygrafie s.r.o.
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány
(na žádostzasílané
nebude zveřejněno).
Pozor: Všechny
příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku
a musí být podepsány.
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