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Vážení spoluobčané,
letošní rok nebyl, bohužel, tím v dobrém
slova smyslu rokem běžným. Nouzový stav
nám přinesl omezení, která by nás za normálních okolností ani nenapadla-omezení
pohybu, setkávání se s rodinou i přáteli…
Za pár dní zapálíme na adventním svícnu první svíčku
a večerní prázdné ulice města rozzáří vánoční výzdoba. Než
se nadějeme, je zde Štědrý večer. A právě tento čas, čas setkávání se, obdarovávání, čas pohody, štěstí ale i ohlédnutí se
a vzpomínání na ty, kteří s námi již nejsou, bude v tomto
roce tím nejtěžším.

Ale smutek zmizí s radostí našich dětí, vnoučat a pravnoučat,
až rozbalí první dárečky pod stromečkem. Užijme si to,
načerpejme z těchto dnů optimismus do dnů následujících.
Doba covidová brzy skončí!
Za vedení města Vám přejeme hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů. Pevně věříme, že přicházející
rok 2021 přinese do našich životů tolik potřebný klid
a pohodu.
Za vedení města Petr Král, starosta
a Jaroslava Bizoňová, místostarostka
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Zvláštní doba covidová
Zasáhla nás všechny. Nejvážněji ty, kteří ji pocítili na svém
zdraví. Jiní ekonomicky či minimálně tím, že nemohou dělat
to, na co jsou zvyklí, a naopak jsou nuceni dělat to, na co zvyklí
nejsou. I my s ní bojujeme. Měníme styl práce, denně hledáme
nejlepší praktické řešení nečekaných situací, řešíme přímé
finanční dopady na rozvojové plány města a hledáme mimořádné zdroje, kterými bychom výpadky obecního rozpočtu
kompenzovali. Z důvodu ochrany zdraví jak zaměstnanců, tak
klientů musel podle nařízení vlády i náš úřad omezit rozsah
hodin pro veřejnost a v neúřední dny volit především jiné
formy komunikace s občany. I přes všechna přijatá opatření
se však ani jemu karanténní opatření nevyhnula. Přesto je veškerá agenda průběžně řádně vyřizována, podle harmonogramu
se realizují rozpracované akce a není ani narušena příprava
akcí plánovaných na příští rok. Dokončena je příprava návrhu
rozpočtu na příští rok, do kterého jsme museli promítnout
dopady nepříznivého ekonomického vývoje státu. Velký dopad
má epidemiologická situace na všechny naše příspěvkové organizace, zejména pak na školy a Sociální služby města Mimoň
(SSMM) pečující nejen o naše seniory, ale soustřeďující veškerou
pomoc občanům v nouzi. Odborná a psychicky náročná práce
zaměstnanců SSMM pomáhá jak klientům Domova pro seniory, tak obyvatelům chráněných bytů, kteří se již několik týdnů
nepotkávají se svými blízkými. Každé vstřícné gesto zaměstnanců či projevená ematie jim pomáhá denně překonávat
tolik chybějící kontakt s okolím.
Zatímco naše kultura si aktuálně prožívá novou dobu ,,temna“,
příroda jakoby nám svým letošním nádherně vybarveným
podzimem vynahrazovala s každým prodloužením nouzového
stavu rostoucí nervozitu. A tak naši zaměstnanci v lednu zřízené
příspěvkové organizace Kultura Mimoň už zase ruší všechny
připravené kulturní akce a plánovaná filmová představení.
V uzavřené knihovně revidují knižní fond a připravují se na
vyhlášení evropských dotačních titulů pro období 2021 až
2027. Ty jsou pro nás mimořádnou příležitostí pro spolufinancování záměru nové výstavby knihovny, nového informačního centra a v neposlední řadě (ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem v České Lípě) i nové atraktivní stálé expozice v muzeu.
Blíží se konec roku a my bychom rádi poděkovali všem, kteří
během jarního i podzimního nouzového stavu svou obětavou
prací pomáhali a pomáhají našim občanům. Zdravotníkům,
sociálním pracovníkům, pracovníkům záchranné složky, ale
také učitelům, prodavačům, dobrovolníkům a všem dalším
v první linii, kteří dokazují, že každá mince má dvě strany…
Jako rodiče pak věříme, že ten příští rok s jedničkou na konci
bude pro naše děti už zase jen rutinním školním rokem v lavicích a se spolužáky.
Za vedení města starosta a místostarostka

i vzhled celé této části náměstí tak, aby došlo k vizuálnímu uzavření i této nezastavěné strany náměstí. V minulosti se možné
zástavbě věnovalo několik studií, nikdy však nedošlo k jejich
dalšímu rozpracování.
Vzhledem k významu akce rozhodlo město vyzvat nezávislé
architekty-projektanty k předložení studie zástavby západní
části náměstí s dominantou veřejné víceúčelové budovy tak,
aby svými parametry nabízela i možnost financování z evropských zdrojů. A protože ze chváleného programu rozvoje města
na období 2019 až 2029 vyplynul prioritní požadavek na výstavbu bezbariérové knihovny s Informačním centrem a případně
domu „služeb“, byla zahájena pracovní jednání, z nichž
vzešly zpřesňující požadavky na výstavbu víceúčelové veřejné
budovy. Následně město obdrželo pět různých studií, které
byly zveřejněny na webových stránkách a představeny veřejnosti
při Zámeckých slavnostech města. Následovalo vyhlášení ankety, do které se zapojilo 559 hlasujících. Největší podporu v ní
získala studie navržená Ing. arch. Poubovou z ateliéru StockWerk s. r. o.

Bohužel se k nám dostala zpráva, že ne všechny hlasy byly zcela
korektní, což nás velmi mrzí (o návrzích nehlasovala jenom
mimoňská veřejnost), a výsledky ankety jsou tedy částečně
zkreslené.
Po zveřejnění výsledku ankety budou probíhat další jednání,
ať už v kulturní komisi, v Radě města, se zastupiteli a samozřejmě
s odborníky. Výsledek ankety bude při rozhodování o dalším
rozpracování záměru samozřejmě zohledněn, přihlíženo ale
musí být i k realizačním možnostem města, k finanční náročnosti realizace návrhu a v neposlední řadě k možnosti získání
dotace z evropských zdrojů. Rozhodování nebude jistě jednoduché. O výsledcích bude veřejnost průběžně informována.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
(inzerce)

Zástavba západní části náměstí
1.máje – výsledky ankety
Při tvorbě plánu rozvoje města na roky 2019-2029 byl kladen
důraz na jednu ze stěžejních investičních akcí, a to zástavbu
západní části náměstí 1.máje v místě, kde dříve stávala městská
radnice. Jedná se o významný projekt, který by měl řešit nejenom potřeby nových užitných prostor pro obyvatelstvo, ale
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Haselbachův kámen
Koncem října byl na západním předmostí Poštovského mostu
umístěn pamětní kámen Kaspara Haselbacha. Bohužel opatření
proti šíření koronaviru nám nedovolila uspořádat slavnostní
odhalení kamene, a proto seznamujeme naše čtenáře s tím, co
mělo být při odhalení pomníčku řečeno.
Ve středu 11. listopadu 2020 uplynulo přesně čtyři sta let od
jednoho z černých dnů mimoňských dějin. Pokusím se nyní
tuto neblahou historii poněkud přiblížit.
Začátkem sedmnáctého století mimoňské panství náleželo panu
Johannu Müllnerovi z Mühlhausenu, který je zakoupil 28. června 1601 od předešlého majitele Karla Mazance z Frimburka.
Rod Müllnerů pocházel z Německa, byl však již od konce
šestnáctého století usazen v Čechách. Johann Müllner (starší)
měl s manželkou Virginií z Levína tři syny, Johanna (mladšího).
Petra a Georgia. Všichni byli protestanté luteránského vyznání,
je tedy pochopitelné, že sympatizovali s povstáním českých
stavů proti habsburským katolickým císařům Matyášovi
(1612–1619) a jeho nástupci Ferdinandovi II. (1619–1637), kterého odmítali přijmout za českého krále. Bratři Johann a Petr
se na odboji podíleli dokonce aktivně. Johann byl účastníkem
tzv. druhé pražské defenestrace, při níž byli z oken České kanceláře na pražském hradě vyhozeni 23. května 1618 císařští
místodržitelé Vilém Slavata z Chlumu a Jaroslav Bořita z Martinic
i s písařem Filipem Fabriciem. Když český sněm zvolil
26. srpna 1619 kurfiřta Friedricha Falckého za českého krále
(tzv. Zimní král), byl Johann Müllner členem deputace českých
stavů, která za ním druhý den po volbě, 27. srpna 1619, odešla
do Heidelbergu oznámit výsledek volby a nabídnout mu českou
královskou korunu. Na těchto cestách Johanna Müllnera provázel mladý komorník Georgius Kisewetter (1600–1683), jehož
potomci žili v Mimoni donedávna.
Druhý syn, Petr, byl jmenován místokancléřem “zimního”
krále Friedricha Falckého a byl spolu s ním přítomen pobuřujícímu hodokvasu, který král, jako přívrženec kalvinismu,
uspořádal na Štědrý večer 24. prosince 1619 v chrámu sv. Víta
na pražském hradě. Mezitím, již 26. září 1618, zemřel Johann
Müllner starší (otec), který, ač protestant, jako starý člověk
nesouhlasil s počínáním svých dvou synů proti císařské autoritě.
Se zimním králem Petr Müllner 9. listopadu 1620, hned druhého dne po bitvě na Bílé hoře, utekl s královskou družinou
z Prahy. Nejprve do Vratislavi, pak prošel Slezskem a Lužicí
do Berlína a s králem se vrátil do německé Falce. Třetí syn
Georgius se politice příliš nevěnoval, přestože byl příslušníkem
stavovské armády a snažil se již v roce 1619, s pomocí bratra
Petra, přivést na pomoc českým stavům anglický pomocný
sbor. Friedrich Falcký byl totiž zetěm anglického krále Jakuba I.
Anglické vojsko sice vtáhlo v červenci 1620 od Žitavy přes
Jablonné a Osečnou do Čech, ale do bojů nezasáhlo, protože
z něj zůstala pouze hrstka vojáků, většina jich zahynula nakažlivou nemocí.
Na svátek sv. Martina 11. listopadu 1620, který tehdy připadl
na neděli, vtrhlo za poledne do Mimoně trestné císařské komando složené především z dvěstěpadesáti najatých polských žoldnéřů zvaných Lisovčíci. Bylo to na tehdejší dobu obdivuhodně
rychle, již třetího dne po bitvě na Bílé hoře, která se odehrála
8. listopadu 1620. Žoldnéři měli zajmout Johanna Müllnera,
který asi ani netušil, jak dopadla bělohorská bitva a zabavoval
se zrovna, spolu s přítelem Hirsamem (česky snad Hrzáněm),
v zámecké oboře štvaním volů. Když zpozorovali, že bylo zaúto-
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čeno na zámek, který se čeleď snažila uhájit, dovtípili se, že
nejlépe bude spasit se útěkem. Hirsam, o kterého žoldnéřům
nešlo, zmizel do polí a dále do lesa, Johann Müllner ve spěchu
stačil nalézt úkryt pod dnešním Zámeckým mostem. Most byl
tehdy jenom dřevěným můstkem a nesl jméno Lázeňský, podle
prvních mimoňských lázní, které stávaly v jeho sousedství.
Žoldnéři rozzuření, že Johanna Müllnera nenašli a přišli tím
o slíbenou odměnu na něj vypsanou, ve vzteku vyrabovali
zámek, ve městě založili několik požárů, začali loupit, drancovat,
znásilňovat a vraždit prchající obyvatele. Zůstalo po nich čtyřiadvacet mrtvých, jejichž jména ani místo zabití neznáme.
Pouze víme, že mezi nimi byl také místní luteránský pastor
Kaspar Haselbach, kterého dostihli na dřevěném předchůdci
dnešního Poštovského mostu, kde ho, jak píše tehdejší kronikář,
“ke smrti rozšavlovali”. Jeho dceru vojáci unesli a její další osud
zůstal neznámý... Kaspar Haselbach byl první, kdo založil
16. července 1616 mimoňské matriky a začal do nich zapisovat
narození, křty, sňatky, úmrtí a pohřby. Bylo to dříve, než matriky
arcibiskup Harrach doporučil a později císařovna Marie Terezie
uzákonila.
Johann Müllner ve skrytu pod mostem u zámku vyčkal večera,
kdy žoldnéři odtáhli. Traduje se, že mu tam věrný komorník
Kiesewetter, který patrně o jeho úkrytu věděl, donesl nenápadné
oblečení, v němž se mu ještě za téže noci podařilo prchnout
do nedaleké protestantské Žitavy. Tím si zachránil život, ale
o veškerý majetek přišel konfiskací. Jeho další osudy nejsou
dobře známé, do Mimoně došla mylná zpráva, že zahynul
12. dubna 1621 na sedmihradských hranicích při tažení sedmihradského knížete Gábora Bethlena proti císařskému vojsku.
Zemřel však později, roku 1623.
Císařský soud rozsudkem ze 17. února 1621 odsoudil uprchlého
Johanna Müllnera z Mühlhausenu a jeho bratra Petra v nepřítomnosti ke “ztrátě hrdla, cti i statků” a jejich jména byla, spolu
se jmény dalších třiceti uprchlých povstalců, rukou kata pro
výstrahu symbolicky přibita dne 23. dubna 1621 na pražském
Staroměstském náměstí k šibenici. Třetí bratr Georgius, ačkoliv
se nijak zvlášť proti císaři neprovinil byl v Praze zajat plukovníkem Rudolfem z Tiefelbachu, který ho osm měsíců vozil
spoutaného v železech po Moravě a Uhrách, než byl na kauci
za 3 000 zlatých výkupného propuštěn. Jeho dům a jeho matky
Virginie v Praze byl však již zabrán hejtmanem Alexandrem
Bleilebenem, takže mu nezbylo nic jiného než odejít do ciziny.
Při vpádu Sasů v listopadu 1631 vstoupil ještě jednou do Mimoně a požadoval navrácení svého panství, avšak marně. Se Sasy
byl vyjednán mír a on se s nimi zase musel stáhnout zpět do
Německa. Zemřel roku 1663 a byl pohřben v meklenburském
Wismaru při severoněmeckém pobřeží Baltického moře, do
postranní kaple kostela sv. Mikuláše, kde je pohřbena také jeho
manželka Eleonora z Bretschwertu.
Jiří Šťastný, v Mimoni 16. října 2020
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Srdce v dlani

Letošní třetí ročník charitativního sbírání dárečků, se jmenuje: „SRDCE V DLANI“. Srdíčka
s přáním budou k dispozici ve vestibulu Městského úřadu Mimoň. Pokud budete chtít udělat
radost a vyberete si obdarovaného, závazně se zaregistrujte na tel.č.: 732727207 s číslem
srdíčka obdarovaného.
Sběrné místo dárků bude v pondělí a ve středu od 1. 12. do 20. 12. 2020 14.00–16.00 hod.
na podatelně Městského úřadu Mimoň.
Ivana Bodláková, členka kulturní komise města Mimoň

Srdce v dlani-seznam přání
1. Babička Anežka by si přála kosmetický balíček.
2. Dědeček Vladimír by si přál puzzle.
3. Babička Gerta by si přála hrneček a dobrou kávu.
4. Dědeček Luboš by si přál mikinu na zip velikosti L.
5. Babička Jaruška by si přála dobrý ovocný čaj.
6. Babička Maruška by si přála teplé ponožky.
7. Výtvarná skupinka ,, výtvarné bábinky,, by si přála čtvrtky a lepidla Herkules.
8. Dědeček Luboš by si přál něco dobrého na zub.
9. Dětičky z družiny by si přály omalovánky, lepidla a gelové propisky, věci na kreativním činnost.
10. Mateřská školka by si přála kočárek pro panenky.
11. Babička Anička by si přála bačkory velikosti 38.
12. Dědeček Toník by si přál něco slaného na zub.
13. Dvě holčičky by si přály mazací trička vel 146.
14. Do domu s pečovatelskou službou by si přáli člověče nezlob se, dámu a pexeso.
15. Babička a děda by si přáli dobrou kávu.
16. Babička Lída by si přála měkkou deku.
17. 45 ks klíčenek na krk, pro babičky a dědy, aby se jim klíče neztrácely.
18. Babička Janička by si přála rychlovarnou konvici.
19. Babička Oldřiška by si přála vitamíny.
20. Babička Janička by si přála 4. krásné hrnečky.
21. Babička Anežka by si přála polštářky na postel, aby měla útulný byt.
22. Dědeček Václav by si přál pěkný obrázek, malovaný od dětí.
23. Dědeček Vladimír by si přál ponožky velikosti 40.
24. Babička Stella by si přála záclonu do bytu.
25. Dědeček Teodor by si přál lepidlo na zubní protézu.
26. Děda Albert by si přál křížovky.
27. Babička Emma by si přála 2 ks polštářků.
28. Dětičky ze školky by si přály omalovánky, lepidla, věci na tvoření.
29. Dva dědečkové by si přáli podepsaný plakát fotbalistů.
30. Dětičky z družiny by si přály omalovánky, lepidla a gelové propisky, věci na kreativní činnost.
31. Dědeček Ladislav by si přál čepici a šálu na zimu.
32. Do domu s pečovatelskou službou by si přáli pokojové květiny.
33. Babička Veronika by si přála nějakou mlsku a stelivo pro svoji kočku.
34. Domov pro seniory by si přál předplatné tisku – Retro, Deník Českolipska, Křížovky.
35. Domov pro seniory by si přál ponožky pro své obyvatele (65 klientů ).
36. Domov pro seniory by si přál drogerii – šampony, sprchové gely, pěny na holení (i po jednotlivých kusech)
37. Holčička Alice (9 let) by si přála rtěnku, laky na nehty a nějakou dívčí kabelku či batůžek.
38. Holčička Lucinka (5 let) by si přála panenku.
39. Holčička Karolínka (7 let) by si přála stavebnici.
40. Dva bráškové (9-11 let) by si přáli fotbalový míč, chrániče.
41. Dědeček Standa bydlí v Domově pro seniory, bohužel nemá moc peněz, přál by si cigarety nebo tabák.
42. Dědeček Oldřich bohužel žije sám, přál by si krabičku domácího cukroví, ponožky a spodní prádlo, trička velikosti M.
43. Babička Hanička by si přála obrázky od dětí.
44. Chlapeček Jakub (4 roky) by si přál auto na dálkové ovládání.
45. Chlapeček Ondřej (6 let) by si přál plyšovou hračku a stavebnici.
46. Holčička Vanda (8 let) by si přála plyšovou hračku a batůžek.
47. Holčička Zuzanka (7 let) by si přála pastelky a omalovánky.
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Nové webové stránky Kultury Mimoň, Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
příspěvkové organizace
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Hana Řeháčková
Jaroslav Všetečka
Božena Mlatečková
Drahuše Röslerová
Jiří Pošepný
Věra Vostárková
Antonie Šubrtová
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.
Kultura Mimoň, příspěvková organizace má od listopadu 2020
v provozu nové webové stránky www.kulturamimon.cz, které
sdružují všechny aktivity, kterými se organizace zabývá.
Naleznete na nich informace o kině, Kulturním domě Ralsko,
Městském muzeu, Městské knihovně, informačním centru
a MiTELu. Zároveň jsou zde soustředěné informace o pronájmech, výlepových plochách a Mimoňském zpravodaji. Všechny
programy a kulturní akce na jednom místě!
Ve spodní části stránek naleznete nejen kalendář akcí, ale také
formulář k zasílání novinek e-mailem. Stačí zadat váš e-mail
a žádná akce vám neuteče!

Kalendář města Mimoň 2021
Kalendář Mimoň na dobových pohlednicích na rok 2021 lze
zakoupit v Informačním centru naproti úřadu (bývalá Komunálka), cena 110,- Kč. Nebo lze domluvit předání na tel.
Lenka Špačková
č. 724 522 279.

Tímto sjednocením všech informací dojde v průběhu prosince 2020 k zrušení webových stránek www.knihovnamimon.cz a www.muzeummimon.cz.
Webové stránky www.mitel-tv.cz zůstávají v provozu. Předprodej vstupenek na filmová a divadelní představení nově na
stránkách www.kinomimon.cz

Známky na svoz odpadu
pro rok 2021
Známky na svoz odpadu pro rok 2021 je možné si vyzvedávat
na finančním odboru MěÚ Mimoň, ul. Malá č.p. 181, v přízemí
na pokladně. Pondělky od 8:00 do 13:00 a středy od 12:00 do
17:00 hod. Tato doba bude platit po dobu trvání nouzového
stavu.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 17. prosince
2020 v Malé ulici č. p. 181 od 16:30 hodin.

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 18. prosince
2020 na náměstí 1. máje.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Info ze Zahradnictví
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace zajišťuje obsluhu
Sběrného dvora od června 2020, provozní dobu občané města
Mimoně naleznou na webových stránkách www.zahradnictvmimon.cz/sberny-dvur, druhotné suroviny již nelze vykupovat, ostatní odpad lze nechat zdarma po předložení
občanského průkazu. Co se týče odpadu ze zahrádek lze ještě
ukládat do kontejnerů mezi Zahradnictvím Mimoň a zahrádkářskou kolonií na dolním sídlišti. Na požádání dovážíme kontejner i do ostatních zahrádkářských kolonií. Kontejnery budou
ponechány do prvních mrazů. V současné době provádíme
úklid listí po celém městě a pokud nám počasí dovolí, budeme
pokračovat v dalším opravování laviček.
S radostí oznamujeme, že i po dosavadních problémech s opravami stávajícího zahradnictví, rozšiřujeme služby o prodej
řezaných, pokojových květin a dárkového zboží od 19. 11. 2020.
Ing. Blanka Konopiská, DiS.
Prosinec 2020
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7. výstava betlémů
Do 31. 12. 2020 probíhá v Městském muzeu tradiční výstava
betlémů. Při uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje ještě není jisté,
zda z důvodu vládních opatření proti šíření coronaviru Covid19 se výstava betlémů uskuteční, přesto si vám dovolujeme
předložit maličkou ochutnávku ze sbírky Městského muzea
Mimoň, která je na výstavě k vidění. V případě, že by se
výstava konat nemohla, bude realizována v příštím roce.
Ochutnávka z výstavy betlémů
Národopisný betlém – Fischerová-Kvěchová
Marie Fischerová-Kvěchová se narodila se 24.3.1892 v Kutné
Hoře. Roku 1913 absolvovala pražskou Uměleckoprůmyslovou školu, navštěvovala malířské školy "Cola Rossi" "Croquis"
v Paříži. V roce 1914 se provdala za lékaře Jana Fischera a její
první kresby novorozeňat vznikly v době, kdy její manžel
praktikoval v pražské porodnici.
Stálým zdrojem její dlouholeté tvorby (zemřela 2.6.1984,
v devadesáti letech) bylo lidové umění, děti a jejich svět. Ilustrovala řadu knih (slabikář, Babičku Boženy Němcové, Karafiátovy Broučky, koledy, říkadla), její kresby se objevovaly na
dopisnicích, telegrafních blanketech, plakátech. Je také autorkou souboru 25 studií lidových krojů. Jí ilustrovaný slabikář
Poupata Josefa Kožíška byl ve školách jednoznačně nejpopulárnější a děti se z něho učily až do roku 1948. Je autorkou
několika papírových betlémů (reklamního pro Otto Rakovník,
dětského betlému a Lidového nebo Národopisného betlému).
My vám zde představíme jeden z těchto betlémů, a to Národopisný betlém.
Národopisný betlém od malířky Marie Fischerové-Kvěchové
(1892-1984) patří k nejkrásnějším a nejoblíbenějším vystřihovacím betlémům už po několik generací. Autorka ho vytvářela s láskou, navštěvovala různé části Čech, Moravy
i Slovenska, kde studovala a malovala si kroje do svých náčrtníků. Najdeme zde kroje z Chodska, Plzeňska, Moravského Slovácka, Valašska, Vlčnova i z různých částí Slovenska.
Betlém vznikal po druhé světové válce, bohužel však nebyl
vydán, protože po roce 1948 přišla dlouhá doba, kdy malířka
nesměla vydávat svou tvorbu. Národopisný betlém vyšel
poprvé tedy až v roce 1958. Pro velký zájem byl hned v roce
1959 vydán znovu. Další vydání betlému bylo v roce 1969.
V 90. letech byl tento betlém vydán pod názvem Krojový betlém Naposledy vyšel tento betlém v roce 2008 pod názvem
BETLÉM v „sešitovém vydání“.

Otevírací doba
Městského muzea přes svátky
21. 12.
22. – 23.
24. – 28.
29. – 31.

zavřeno
9 – 12 a 13 – 17 hod.
zavřeno
9 – 12 a 13 – 17 hod.

Program kina
Vzhledem k tomu, že program na měsíc prosinec není sestaven, sledujte stránky www.kinomimon.cz a www.kulturamimon.cz.

Mikulášská nadílka
V sobotu 5. 12. 2020 se od 15 hod. koná v Domě kultury
Ralsko Mikulášská show prasátka Pigy.

Mikulášská Dejdar párty
V sobotu 12. 12. 2020 od 19 hod. v Domě kultury Ralsko

Adventní koncerty
V neděli 13. 12. 2020 od 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
zazpívají tradičně mimoňské Zpěvandule.

V sobotu 19. 12. 2020 v Domě kultury Ralsko vám na vánoční
notu zahraje cimbálovka. Netradiční adventní koncert „Vánoce s cimbálovou muzikou“ je pro vás připraven od 17 hodin.
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Vánoční dílničky v knihovně
15. 12. 2020 od 13 do 17,30 hod. se v Městské knihovně
v Mimoni konají tradiční vánoční tvořivé dílničky.

Usmrcení zdarma, zbavení šupin a vnitřností 30,- Kč. Kontakt:
Zdeněk Jechoutek, tel.: 776 039 657.

Prodej vánočních stromečků

Spolek historie Mimoňska
vás zve na tyto tradiční akce

Vánoční stromečky se budou letos prodávat v Bohaticích od
1. 12. do 24. 12. 2020, každý den od 8,00 do 18,00 hod. (borovičky, smrčky).

Betlémské světlo
V sobotu 19. 12. od 13 do 17 hodin se sejdeme v Náhlovském
Muzeu vystěhovalectví do Brazilíe, kde si opět můžete připálit
svíčku a odnést do svých domovů Betlémské světlo, které
k nám dovezou skauti. V kapličce sv. Floriána bude vystavený
hliněný betlém a v muzeu nová expozice zaniklých obcí.
Nebude chybět cukroví, které ale můžete i vy svým vzorkem
obohatit a k tomu punč, nebo svařáček, či pravá brazilská
káva.

Retro muzeum
Od 13-16 hodin bude také otevřené Retro muzeum v ulici
U hřebčína/ bývalá kasárna/ se svoji nejenom vánoční expozicí. Přijďte si prohlédnout sbírku kočárků, panenek, ale i nádobí a také různých artefaktů z mimoňských závodů.

Výstup na věž kostela
Další neméně oblíbená akce. Výstup na věž kostela sv. Petra
a Pavla se uskuteční 26. 12. od 14 do16 hodin. Průvodcem se
zasvěceným výkladem nám bude p. Janečková a Ing. Šťastný.

Lenka Špačková

Tříkrálová koleda zazní!

Tradiční skautské trhy
Tradiční skautské trhy se budou konat ve Skautském domě
19. 12. 2020 od 9 do 12 hod. Těšit se můžete na prodej dětských
výrobků, stromků, kaprů a také na občerstvení.

Vánoce v kostele sv. Petra a Pavla

Možná z kraje nového roku nebude znít tříkrálová koleda
ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání
do roku 2021 chtějí koledníci Tříkrálové sbírky přinést do
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Farní
charitu Česká Lípa na prvním místě, a tak se tři králové pilně
připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.
Ať již bude situace 1.–14. ledna jakákoli, v rámci největší dobrovolnické akce v ČR se bude na Českolipsku vybírat na podporu Sociálního automobilu určeného pro svoz zdravotně
hendikepovaných dětí do školy a ze školy.
Držme si proto palce, ať vše dopadne pro všechny, jak nejlépe
může, a sledujte aktuální informace o podobě Tříkrálové sbírky na webu Farní charity Česká Lípa na www.fchcl.cz.

Úterý 24. 12. 2019 16 hod. mše
Středa 25. 12. 2019 Boží hod vánoční
8 hod. mše, 15 – 17 hod. prohlídka betléma
Čtvrtek 26. 12. 2019 Sv. Štěpána
8 hod. mše, 14 – 16 hod. prohlídka betléma
Úterý 31. 12. 2019 Silvestr - 16 hod. mše
Pondělí 1. 1. 2020 Nový rok - 8 hod. mše

Vánoční prodej ryb
Vánoční kapry, (a nejen kapry, k prodeji budou také štiky,
sumci, amuři a další druhy ryb), si mohou občané zakoupit
v Rybářském domě v Mimoni: 19. - 24. 12. 2020 od 9 do
17 hod.
Prodej vánočních kaprů a jiných druhů ryb, např. amur,
sumec, pstruh, nebo štika, proběhne také ve dnech 18.–23. 12.
2020 mezi Falconem a vojenskými lesy, vždy od 9 do 17 hod.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Jiří Gottlieber, Farní charita Česká Lípa
Otevírací doba informačního centra přes svátky
21. 12.
zavřeno
22. – 23.
8 – 11,30 a 12 – 16 hod.
24. – 31.
zavřeno
Uvedené akce se budou konat pouze pokud to dovolí
aktuální vládní nařízení!
Prosinec 2020
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Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení:
Mezi světy, autor: Andy Weir
Co se stane Alence, když se vrátí z Říše divů? Wendy ze Země
Nezemě? A Dorothy ze země Oz?
Potkaly se na internátní škole, kde se holky jako ony učí, jak
se vyrovnat se svými nadpřirozenými zkušenostmi a ovládnout magickou schopnost cestovat mezi světy. Ale tohle trio
teenagerek má navíc potíže s autoritami. Místo učení přeskakují ze světa do světa a zanechávají za sebou pořádný chaos.
Třeba tím, že neúmyslně seznámí Zlou čarodějnici ze Západu
s kapitánem Hookem, z čehož se vyklube smrtící duo zamilovaných superzloduchů. Aby je zastavily, musí zapojit veškeré
své síly…
Poprask ve starověkém Egyptě
autor: Camille Gautier & Margaux Carpentier
Veset, 1255 před naším letopočtem. Ramesse II., náš milovaný
faraon, je v ohrožení kvůli strašlivému a smrtelnému spiknutí!
Abychom přechytračili zločince, není času nazbyt! Projdi
ulice města, posbírej důkazy, vyřeš hádanky a především...
Odhal viníka! Raz, dva, tři a jdeme na to! Jsi na tahu!
Příběh magie, autor: Chris Colfer
Čtrnáctiletá Brystal Vždyzelená se narodila na špatném místě.
V Jižním království je totiž magie trestná, a navíc tam ženy
nesmí číst. Když se dívka k jedné knize lstí dostane, objeví
v sobě nadání pro kouzla. Před přísným trestem ji zachrání
až madam Počasitá, která ji přijme do Magické akademie.
Jaké jsou však její skutečné záměry? Brystal s přáteli ze školy
odhalí zlověstné spiknutí… a osud světa i magie bude záviset
na tom, zda mu dokážou čelit.
Velký příběh Velké pardubické, autor: Tereza Marianová
Velká pardubická, jeden z nejtěžších překážkových dostihů
v Evropě, za svou víc než stotřicetiletou historii napsala mnoho
poutavých příběhů a přitáhla řadu významných osobností.
Ponořte se do bohatě vypravené knihy o těch největších lidech
a koních, které Velká pardubická poznala, a u toho se s námi
projeďte po kurzu tohoto legendárního dostihu a poznejte
všechny jeho překážky.
Dospělé oddělení:
Aristokratka u královského dvora, autor: Evžen Boček
Již pátý díl ze série mimořádně úspěšných humoristických
románů o "poslední aristokratce".
Dívka, která se dotkla nebe, autor: Luca di Fulvio
Tři navzájem propletené osudy v dramatické době vzniku
prvního židovského ghetta v Evropě. Neodolatelný příběh
o lásce a smrti, přátelství, nenávisti a odpuštění, i o naplnění
životních snů. O tom, jak se mladý pouliční zlodějíček, který
strávil dětství v pekle, změnil v neohroženého ochránce svobody. Jak se z židovského šarlatána stal uznávaný lékař.
A z děvčete bez budoucnosti vlivná módní návrhářka.
Má temná Vanessa, autor: K. E. Russelová
Láska, nebo manipulace? Patnáctiletá Vanessa studuje elitní
střední školu, ale svět jejích vrstevníků jí připadá cizí. Někdo
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však rozumí tomu, jak je výjimečná: profesor angličtiny Jacob
Strane. Jejich románek brzy přeroste v něco, co Vanessu změní
na celý život. Po letech bývalá studentka obviní Stranea z obtěžování a podporu hledá i u Vanessy. Ta však znejistí: Je možné,
že muž, který jí kdysi vyznával lásku, ve skutečnosti zneužil
své převahy nad ní?
Porodní sestra z Osvětimi, autor: Magda Knedler
Anděl naděje v táborech smrti. Příběh ženy, která zachránila
tisíce dětí. Další transport vězňů směřuje do Osvětimi. Je
mezi nimi i Stanisława Leszczyńská, porodní asistentka z Lodže, která na vlastní žádost začíná pracovat v nelidských podmínkách. Porodní sestra z Osvětimi je dramatický příběh
inspirovaný hrdinským osudem Stanisławy Leszczyńské.
V koncentračním táboře provedla více než 3 000 porodů,
během nichž nezemřelo žádné dítě ani žena.
Pustina, autor: Stina Jackson
Švédský venkov, to nejsou jen nekonečné lesy a jezera s křišťálovou vodou. Daleko od civilizace bují lidská závist a chudoba, dívky nabízejí sex na zapadlých parkovištích a na
chátrajících samotách se daří drogám. Liv Björnlundová si
svůj osud nevybrala, určila jí ho Pustina, vesnice na samém
konci silnice. Dcera ze statku, který poznamenala rodinná
tragédie, pracuje na benzinové pumpě, kam ji každý den vozí
otřískaným volvem její despotický otec Vidar. Liv si připadá
jako v kleci. Až do chvíle, kdy je v opuštěné studni v lesích
nalezen Vidar mrtvý.
Poslední lov, autor: J. Ch. Grangé
Po téměř dvaceti letech přichází autor s pokračováním kultovního thrilleru Purpurové řeky. Komisař Pierre Niemans
a Ivana Bogdanovičová vyšetřují vraždu bohatého švábského
dědice, jehož tělo bylo nalezeno v Německu.
Ti druzí, autor: C. J. Tudor
Mrazivý. Děsivý. Neodložitelný. Nový psychothriller autorky
bestsellerů Kříďák a Jáma. Gabe se jednoho dne vracel autem
domů z práce a v zácpě uvízl za starým autem. Jeho zadním
oknem na něj vykoukla dívčí tvář. Zahlédl, jak říká: „Tati.“
Byla to jeho pětiletá dcera Izzy. Od toho okamžiku už ji nikdy
nespatřil.
Zrcadlový muž, autor: Lars Kepler
Mladá dívka zmizí cestou ze školy. O pět let později se její
tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu. Díky bezpečnostním
kamerám se Joonovi Linnovi podaří najít očitého svědka,
jenže se ukáže, že jde o psychicky nemocného muže. Z toho,
co viděl, si vůbec nic nepamatuje. Joona se proto spojí s hypnotizérem. Pomůže mu odhalit pravdu?

Otevírací doba Městské knihovny
přes svátky
21. 12.
22. – 31.

9 – 12 a 13 – 17 hod. obě oddělení
zavřeno
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Distanční výuka na naší škole
I na naší škole jsme byli z důvodu zhoršující se situace kolem
epidemie Covidu-19 a nařízení vlády o dočasném zrušení
prezenční výuky na školách nuceni přistoupit k distanční
výuce. Žáci 1. i 2. stupně se učí prostřednictvím webové aplikace Google classroom. Zde mají vytvořeny virtuální učebny
na jednotlivé předměty, jejichž prostřednictvím komunikují
se svými učiteli i spolužáky. V hlavních předmětech (český
jazyk, matematika, cizí jazyk) absolvují také on-line výuku,
při které se mohou díky kamerám a mikrofonům vidět a promluvit si spolu i s vyučujícími. A jak jsme za to rádi!
Všichni doufáme, že se situace brzy vrátí k normálu a žáci
zase budou chodit do školy. Už se na ně moc těšíme!
Mgr. Lenka Jarošová

podívat do muzea na výstavu betlémů. Vánoční náladu prostě
nějaké bacily neohrozí. Básničky a písničky se děti budou
učit jako překvapení pro rodiče, až jim budou předávat vlastnoručně vyrobená přáníčka a drobné dárky.
Současná nelehká doba ale ukazuje, že na některá dětská přání
nestačí všechny peníze světa – aby opravdu napadlo hodně
sněhu a mohlo se hodně chodit ven, aby se do školky vrátili
kamarádi, aby byli všichni zdraví a mohli se navštěvovat, aby
se mohli po Vánocích kamarádům pochlubit novými donesenými hračkami… Přejeme vám i vašim dětem k Vánocům
i do nového roku tedy to nejcennější – zdraví, rodinnou pohodu, spokojenost, a abyste nemuseli řešit žádné existenční
problémy.

ZŠ a MŠ Mírová
ZŠ a MŠ Mírová v době distanční výuky
Opět nastala situace, kdy je škola zavřená a žáci se učí z domova. Oproti jaru loňského školního roku máme teď výhodu,
že jsme se už od září na tuto variantu s dětmi připravovali,
přestože si ji asi nikdo z nás nepřál.
K výuce a vzájemné komunikaci je nyní nejčastěji využívaný
systém Teams na Office 365.
Většina žáků je schopna v Teams pracovat, i když žáci 1. stupně
potřebují určitě velkou pomoc ze strany rodičů. Největší
pomoc samozřejmě vyžadují prvňáčci.
Online výuky se bohužel, z technických důvodů, nemohou
účastnit všichni žáci, proto využíváme také program Bakaláři
a email. Pokud není ani tato cesta schůdná, je poslední možností, jak se do výuky zapojit, dojít si pro učební materiály
do školy. Oproti minulému školnímu roku je distanční výuka
pro žáky povinná.
Pro žáky i rodiče je stále k dispozici také školní psycholožka,
která nabízí možnost písemných i telefonických konzultací
při řešení osobních, výukových i výchovných problémů
a obtížných životních situací.
Rodičům našich žáků velice děkujeme za spolupráci, protože
tato situace je pro ně jistě velmi náročná.
Mgr. Martina Perutková
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Martin na bílém koni se sice letos neukázal, ale jeho bílý kůň
aspoň docválal na školkové nástěnky. Pach všudypřítomné
dezinfekce přebila vůně martinských rohlíčků a perníčků,
takže je jasné, že Vánoce se opravdu blíží. I když teď chodí
dětí mnohem méně, na aktivitách to nepoznáte. Každé dítko
má naopak více času a klidu se soustředit na složitější pracovní
činnosti, vyjádřit se k probíraným tématům a na koberci je
více místa na cvičení a tanečky. Na druhou stranu by si ale
děti některé hry více užily v pořádném chumlu.
Paním učitelkám papírování neubylo, naopak se věnují individuálním potřebám dětí, např. pomáhají s předškolní přípravou nebo logopedickou prevencí, vybírají a rozesílají
materiály pro distanční výuku.
Ježíšek už pilně objednává vánoční dárky a určitě se najde
způsob, jak při současných hygienických podmínkách uspořádat mikulášskou nadílku. Pokud to jen půjde, zajdeme se
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Kolektivy MŠ

Říjen na gymnáziu
Už zase ta distanční výuka
Stává se to již tradicí. Je tady distanční výuka. A asi ještě nějakou dobu bude. Začalo to 12. 10. vyšším stupněm gymnázia,
pokračovalo 14. 10. stupněm nižším. Pustili jsme se do toho
tedy znovu, oproti jarní vlně s větším množstvím zkušeností.
Mnoho hodin probíhá online formou, učitel žáky slyší, oni
jeho. V případě potřeby je možné sdílet i tabuli, což se hodí
například v hodinách matematiky. To vše je samozřejmě
doplněno i samostatnou prací žáků doma. Hezké na tom je
snad jen to, že se opět ozývají hlasy několika z nich, jak už se
těší zase do školy. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží.

Nejen žáci a učitelé se ale pustili do práce. I technický personál
školy opět využil volného prostoru a ničím nerušeného prostředí na zvelebení školy. Natíraly se dveře, opravovalo se
Pokračování na straně 10
Prosinec 2020
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Dokončení ze strany 9
i v okolí školní budovy. No, jak je vidět, má to i své výhody.
Na druhou stranu většina z nás doufá, že to nebude dlouho
trvat.
Podnikáme a „vědátoříme“
Ještě před online výukou stihla proběhnout desátá a jedenáctá
schůzka Badatelského klubu fyziky. Tentokrát byla na pořadu
dne velice zajímavá témata radioaktivita a 3D optika. Žáci
detekovali gama a beta částice, pracovali s modelem bublinkové komory, simulovali štěpení jádra a poločasy rozpadu.
Že nevíte, co to znamená? Nevadí, příště se přijďte podívat
osobně a všichni společně se něco nového naučíme. Ovšem
až v době, kdy to bude opět možné, přejme si tu možnost
dostat pod stromeček, třeba se nám to splní.
Ovšem ani v době distanční výuky nelze zapomenout na úvod
do podnikání. Již několik let mají žáci sexty možnost založení
vlastní studentské firmy. Letos tu máme jednu, která se zabývá
online počítačovými hrami, druhá potom výrobou vlastních
batikovaných triček a dalších výrobků. Více již zástupci obou
firem:
Nově vzniklá studentská firma R2PLAY je tu právě pro Vás
všechny, kteří máte rádi a také hrajete online hry. Naše firma
R2PLAY je herní portál do světa online her. Připojte se na
náš discord, zaregistrujte se a hrajte o hodnotné ceny! Myslíte
si, že jste dobrý hráč? Pak jsme přesně to, co hledáte, připojte
se k nám na https://r2play2.wixsite.com/gymiturnaje. Těšíme
se na Vás, BE R2PLAY! (O. Kos, sexta)
Představuji vám firmu MokoZ, založenou 5 spolužáky ze
třídy sexta Gymnázia Mimoň. Hlavním cílem naší firmy je
výroba batikovaného oblečení a látkových tašek, které jsou
ekologičtější než plastové. Máme v plánu recyklovat staré
oblečení. Tam ale náš výrobní plán nekončí. Budeme také
prodávat ručně pletené náramky, kožené opasky a kožená
poutka na míru. V závislosti na poptávce je možné, že
v budoucnu rozšíříme pole naší působnosti a budeme vyrábět
i jiné předměty. (K. Zlatníčková, sexta)

Stezku pro bosé nohy, tzv. boso chodníček, obnovili letos naši
žáci pod vedením J. Krejčové a V. Vastlové v arboretu školy.
Ten byl původně součástí ročníkové práce Adély Koštejnové
(dnes oktáva), ovšem po těch letech potřeboval trochu té
péče. Jedná se o chodníček vybudovaný z různých přírodních
materiálů. Je nejen zajímavý na pohled, ale také prospívá chodidlům i celému tělu.
Na závěr už jen zmíníme účastníky letošní logické olympiády.
Té se účastnili Thai An Cao Thi (prima), Viet Tung Nguyen
(prima), Eliška Špindlerová (kvarta), Jan Matěj Višňák (kvarta), Viktorie Novotná (kvarta), Oldřich Hladík (septima)
a Filip Úradník (oktáva). Všem děkujeme za reprezentaci
školy a Elišce Špindlerové gratulujeme k postupu do krajského
kola.
Mgr. Jaroslav Balcar
(inzerce)

Tvoříme a píšeme, přemýšlíme
Ještě v loňském školním roce se naši žáci zúčastnili veřejné
soutěže na zpracování loga města. Naše žákyně Veronika
Vopatová (septima) k výhernímu logu napsala i zajímavou
pověst. Bohužel její délka neumožňuje zveřejnění přímo zde,
budeme ale rádi, pokud si ji přečtete například na stránkách
města Mimoně (https://www.mestomimon.cz/o-meste/symboly-mesta).
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Básníci šli kolem Mimoně
„Básníkovo srdce, to je svět v malém.
Pulzuje v něm celý svět.
Radost a smích, smutek a slzy“.
Tak vyjadřuje své vnitřní cítění v jednom epigramu mimoňský
rodák Josef Ludwig Haase, rozený roku 1948. Většinu svého
profesního života prožil v Chomutově v ponurých zdech
zdejší původně jezuitské koleje jako gymnaziální profesor.
V čem vězí a je majestát krásy ve městě plném továren. Jistě
v dlouhé historii a potom ve dvou pahorcích, v nízkém a skalnatém, s kostelem sv. Petra a Pavla a v dálce je nekonečně
mohutné Ralsko s hradem. Haase byl oběma místy poután.
Pod kostelním pahorkem se narodil a na Ralsko denně dohlédl.
Ve své básnické skladbě Ralsko, plné patosu, se vrací k dějinám
hradu a nádheře mocného vrchu a také sestupuje do města,
aby jeden zpěv z devíti věnoval slavnosti sv. Petra a Pavla.
Ralsko rezonuje i v českém prostředí. Karel Hynek Mácha se
o něm zmiňuje v souvislosti s Májem, kdy na cedulce vysvětloval cenzorovi, kam svou básnickou skladbu umístil. Karolina
Světlá v podještědské vsi, odkud si vzala literární pseudonym,
krásně dohlédla do širé krajiny, a zvláště v korespondenci
velebí tu nádhernou konstelaci královského Bezdězu a panského sídla Ralsko.
Ladislav Smejkal

Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel
roku 2020 zná své vítěze
9. ročník soutěže Stejná Šance – zaměstnavatel roku 2020, který
byl realizován pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí
a Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, v Libereckém kraji
vyvrcholil ve čtvrtek 5. listopadu 2020. Oproti minulým ročníkům
nemohlo proběhnout slavnostní vyhlášení vítězů na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje, přesto jsme se rozhodli soutěž
dotáhnout do konce a zaměstnavatele, kteří se dostali do první
desítky, slavnostně ocenit. Jakmile to situace umožní, spojíme
se s vítězi soutěže a získaná ocenění zaměstnavatelům tým organizace Rytmus Liberec o. p. s. předá v jejich provozovnách.
Letos bylo do soutěže zasláno celkem 37 nominací, které byly
vyhodnocovány pětičlennou odbornou hodnotící komisí složenou z řad zástupců měst, úřadů, zaměstnavatelů, samotných
pracovních konzultantů a klientů.
Vítězem 9. ročníku soutěže se stala firma Farní charita Česká
Lípa. Druhé místo získalo Truhlářství Samšiňák (Liberec)
a na třetím místě se umístil Penzion Nový Mlýn (Staré Splavy).
Gratulujeme!
Na dalších místech žebříčku se poté umístili Fokus Liberec –
pracoviště Česká Lípa, Krajský úřad Libereckého kraje, Pivovar BORN Nový Bor, Dva Prameny, s. r. o., v Jilemnici, STP
Česká Lípa o. p. s., Meki, s. r. o. - Mc Donald’s, AmRest - KFC
Liberec Globus.
Cílem soutěže Stejná šance je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním znevýhodněním, poskytnout jim
veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe
motivovat ostatní firmy, aby osoby se zdravotním znevýhodněním zaměstnávaly.
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„Ráda bych za naši organizaci poděkovala všem zaměstnavatelům. Nejen těm, kteří se do soutěže zapojili, ale i těm,
kteří se soutěže nezúčastnili, a přesto dávají šanci lidem s postižením pracovat v jejich firmách na běžném trhu práce. Vážím
si nejen jejich odpovědného a lidského přístupu, ale hlavně
to, že zaměstnávání lidí s postižením je pro ně samozřejmostí.
DĚKUJEME.“ Ing. Antónia Dechťarová, ředitelka organizace
Rytmus Liberec, o. p. s.
Bc. Nikola Tschertnerová, vedoucí detašovaného pracoviště
www.rytmusliberec.cz

Národní Geopark Ralsko
vysadil první Alej vzpomínek
Na paměť zaniklých obcí v bývalém vojenském prostoru se
rozhodl Geopark Ralsko vysadit alej, kterou tvoří ovocné
stromy s naroubovanou odrůdou odebranou z jedné ze zaniklých obcí. Během listopadu se vysadilo celkem 30 stromů,
převážně hrušní a jabloní, a to v místech, kde kdysi vedla
cesta do obce Dolní Novina. Dnes tudy vede frekventovaná
cyklostezka a tak budoucí alej poskytne cyklistům stín a na
podzim ochutnávku ovoce, které kdysi jedli i místní obyvatelé,
jež zde žili. Každý strom je opatřen cedulkou, na které najdete
název odrůdy, název zaniklé vsi, odkud byla odrůda odebrána,
a jméno patrona stromu, tj. člověka, který strom sázel.
„Původně jsme chtěli sázet se školami a dobrovolníky, ale
vzhledem k situaci s koronavirem, sázeli zaměstnanci geoparku a správní rada. Jsme moc rádi, že se výsadby účastnil
i pan hejtman Martin Půta, který je členem správní rady Geoparku Ralsko, a podpořil nás v našem úsilí,“ uvedla ředitelka
geoparku Lenka Mrázová. Výsadbu aleje podpořila Nadace
ČEZ. Velkou pomocí byli i hasiči ze Stráže pod Ralskem, kteří
v neděli přijeli novou alej zalít.
Do budoucna geopark plánuje ve výsadbě pokračovat. „Prostoru je tu dost, chtěli bychom dotáhnout alej až k obci Dolní
Novina a pak možná pokračovat na druhé straně cyklostezky,“
ukazuje Lenka Mrázová.
Alej vzpomínek není samostatnou akcí. Již od roku 2016 se
Geopark Ralsko snaží zmapovat staré odrůdy ze zaniklých
obcí a v evidenci má již přes 300 stromů z celkem 8 zaniklých
obcí – z Kostřice, Křídy, Holiček, Ostrova, Jablonečku a dalších. Na podzim pak probíhá akce pod názvem Jablka vzpomínek, kde je na programu beseda s pomology, moštování
a ochutnávka štrúdlů.

Lenka Mrázová, www.geoparkralsko.cz
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Pohádkový Dolský mlýn
Je období adventu a pomalu přichází čas Vánoc. Čas pečení
cukroví, vánoční výzdoby, koled, ale i televizních pohádek.
Mnohý „pohádkář“ ani netuší, že je možné některá filmová
místa navštívit, že jsou tak blízko nás. A tím se z filmového
fanouška stává výletník-turista. Pojďme si spolu připomenout
jedno z takových míst, přivřít oči a s trochou fantazie vstoupit
do děje…
Mezi nejoblíbenější patří Dolský mlýn či Uhlířova chaloupka
na Děčínsku, kde se natáčela pohádka Pyšná princezna.
Romantický Dolský mlýn naleznete na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé, přibližně 1,5 km od obce Kamenická
Stráň a 3 km od obce Jetřichovice (odtud po žluté turistické
značce).
Původní trojkolový mlýn a pila pocházejí z roku 1515 a nejstarší písemná zmínka z kupní smlouvy z roku 1573. Obilí
a další suroviny si sem přicházeli umlít hospodáři z okolních
vsí. Mlýn měl původně tři mlýnská kola, z nichž jedno pohánělo pilu a zbývající dvě mlecí zařízení. Dolský mlýn patřil
od roku 1584 k benešovskému panství a později od roku 1653
pod Bynovec. V roce 1696 si mlýn koupil od vrchnosti Jan
Kryštof Pohl a jeho rod jej vlastnil až do roku 1910. Původní
budova byla během let několikrát přestavována. V roce 1726
vypukl požár a Dolský mlýn vyhořel do základů. Do roka byl
postaven mlýn nový, dvoupodlažní a získal barokní podobu.
Datování 1727 nad vchodem je dodnes pěkně čitelné. Plně
se mlelo až do roku 1814. Později se po říčce Kamenici plavilo
dřevo, a tím se činnost mlýna omezovala – nemohla být do
mlýna naháněna voda. Pohlovi k mletí přidali rybaření, pálení
kořalky, pečení a prodej chleba. Naproti mlýnu u skály vyrostl
patrový obytný dům, kde rodina pronajímala výletníkům
pokoje na přespání.
Po roce 1881 zahájila provoz plavba na lodičkách Srbskokamenickou soutěskou (Ferdinandova), ležící mezi Dolským
mlýnem a Srbskou Kamenicí. Mlýn se rázem stal velmi oblíbeným místem a sloužil jako výletní restaurace.
V roce 1946 odsud potomci prastarého mlynářského rodu
Pohlů museli odejít. Mlýn byl opuštěný a začal chátrat. Kroniky z poválečné doby zmiňují rabování a ničení domů po
odsunutých Němcích. Co šlo, zmizelo i z Dolského mlýna,
který znovuobjevil až režisér Bořivoj Zeman.
V roce 1952 ocenili půvab Dolského mlýna filmaři – právě
k tomuto mlýnu prchají princezna Krasomila s králem Miroslavem v pohádce Pyšná princezna. Ve filmu můžete vidět
celé stavení i s náhonem a plně funkční. Mlýnské kolo, které
později odnesla velká voda, nechali k ruině mlýna dopravit
sami filmaři. Škoda jen, že tenkrát dostali povolení zbourat
budovu bývalého hotelu, která stála naproti mlýnu, protože
kazila panorama. Další filmovou příležitost dostal mlýn v roce
2008, kdy se zde filmaři objevili hned dvakrát – točili tu
pohádky Ztracený princ a Peklo s princeznou. A právě v této
pohádce si zchátralý mlýn zasloužil mnohem větší prostor,
stal se totiž domovem čertů. Bylo opět přivezeno nové mlýnské
kolo, které tu však bylo velmi krátce. Po povodni v roce 2010
zbyly z kola jen trosky uvízlé u skály. Romantickou scenérii
mlýna i jeho okolí ocenil i oscarový režisér Miloš Forman,

12

Prosinec 2020

který si v pohádce Peklo s princeznou dokonce zahrál jednoho
z čertů.
A není divu, že je starý mlýn opředen také legendou. Prý
někdy v 16. století vyrazil mlynářův syn do světa na zkušenou.
Když se po letech vracel, byl už z něj muž a jeho tvář zdobil
plnovous. Nevracel se s prázdnou, nejen že na cestách dospěl
v muže, stal se z něj navíc velký boháč. Cestou domů se zastavil
v hospodě a vyprávěl sousedům o všem, co ho ve světě potkalo.
Navečer vyrazil k mlýnu, byla už tma a on chtěl své rodiče
překvapit. Předpokládal, že v noci nebude poznán, a tak se
nechal ubytovat jako pocestný. Bohatě mlynáři za nocleh
zaplatil a uložil se k spánku. Zlato však zaslepilo mlynářovi
oči. Spícího pocestného společně se ženou zavraždili a okradli,
tělo ještě v noci zakopali v lese. Druhý den ráno se přišel
zeptat sedlák, zda mají radost ze shledání se synem. S vědomím, že zavraždili vlastního syna nemohli žít. Prý ještě téhož
dne se mlynář oběsil a jeho žena skočila do náhonu. A jak už
to bývá, povídá se, že v okolí mlýna se projevují nevysvětlitelné
úkazy a zjevují se záhadné bytosti. Především v noci se tady
prý ozývají strašidelné zvuky a zjevují se siluety postav…
Na Děčínsku, na České silnici nedaleko Vysoké Lípy, je ještě
jedno zajímavé místo. Jedná se o nově opravenou Uhlířovu
chaloupku z již zmíněné pohádky Pyšná princezna a dva dřevění medvídci, připomínající záběry z filmu. Součástí zrekonstruované filmové kulisy je také naučná stezka, která
přiblíží stopy, zanechané našimi předchůdci za několik tisíciletí.
Slavnou pohádku také připomíná novodobý rozcestník v Huntířově. Věrná replika hraničního kamene mezi Miroslavovým
a Půlnočním královstvím je k vidění v Doubici u Staré hospody.

Z původní stavby zbylo dodnes pouze torzo obvodových zdí.
V roce 2000 přešel mlýn do majetku Správy Národního parku
České Švýcarsko a o rok později byl zapsán na seznamu kulturních památek. Na základě posudku konstatujícího havarijní
stav se skupina nadšenců a studentů snaží památku již několik
let zachránit.
Zatímco pohádka o princi a princezně končí vždy šťastně,
osud Dolského mlýna zůstává nejistý.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www. filmovamista.cz
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
Máte hodinu volného času týdně
a rádi někomu pomáháte?
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem
pro seniory Mimoň, p.o. (Pražská 273 u výjezdu na Mnichovo
Hradiště) hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát společníky
pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti
při vytváření vztahu se seniory (komunikace, čtení, ruční práce,
hry, procházky, doprovázení apod.). V případě vašeho zájmu
nás můžete kontaktovat buď telefonicky na tel. 607 047 522
nebo na e-mail: petr.maska@adra.cz.
Humanitární organizace ADRA byla založena v roce 1957 v USA
a pobočka v ČR působí od roku 1992. V současné době působí
v ČR 15 dobrovolnických center ADRY s více jak 2 700 dobrovolníky v 59 městech a 202 sociálních a zdravotních organizacích
(domovy pro seniory, dětské domovy, nemocnice apod.).

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa
Mgr. Vilemína Kusá, sociální pracovnice

dTest: I z úvěru můžete uniknout
S blížícími se Vánoci se zvyšuje intenzita nabídek nejrůznějších
půjček. Reklamní sdělení lze často shrnout slovy: nemáte peníze
na dárky? Vezměte si úvěr, splácejte a moc se neptejte kolik
a jak dlouho. Řada lidí se tak zbytečně zadlužuje. Navíc často
netuší, jaká mají práva a povinnosti.
Reklama je často prvním prostředkem seznámení se s úvěrovou
společností. Vědí to dobře i marketéři, a proto zákon o spotřebitelském úvěru klade na poskytovatele a zprostředkovatele
poměrně přísné požadavky. Všimli jste si někdy v televizní
reklamě teček a šumu ve spodní části obrazovky? V prakticky
nečitelném textu je ukryt povinný reprezentativní příklad, jak
by mohl úvěr vypadat v reálné situaci. Zkuste někdy přijít blíže
k obrazovce a pár informací zachytit, zaměřte se zejména na
čísílko s procenty. Možná si úvěr rychle rozmyslíte. Výstižnost
a reprezentativnost příkladu rovněž nebývá vysoká a na podmínky vychválené reklamou dosáhne jen zlomek klientů. Ostatní mají úvěr výrazně dražší.
Fígle „úvěrářů“ bývají rafinované, a proto zákon přikazuje
informovat o všech aspektech smlouvy před jejím uzavřením.
Informace si můžete vyžádat na papíře a posoudit je v klidu.
„Zákon zná standardizovaný formulář, ve kterém lze najít
potřebné informace přehledněji než ve smlouvě. Pokud ho ani
na žádost nedostanete, poskytovatel nebo zprostředkovatel
něco tají a takové službě se raději vyhněte,“ varuje Eduarda
Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Co musí obsahovat smlouva o spotřebitelském úvěru? Předně
musí být písemná a jedno její vyhotovení musíte vždy dostat.
Požadavků je mnohem více, všechny jsou uvedeny v příloze
zákona o spotřebitelském úvěru, například doba trvání, úroková
sazba, RPSN, výše, počet a četnost splátek či veškeré související
poplatky. Kdyby něco chybělo, znamenalo by to, že smlouva
se úročí pouze diskontní sazbou, kterou stanovuje Česká národní banka, a jiný poplatek nesmí věřitel chtít.
Každý poskytovatel spotřebitelského úvěru musí posoudit, zda
je jeho klient schopen úvěr splácet. V opačném případě mu
hrozí pokuta až 20 miliónů korun. Lichváři lákající na to, že
půjčí každému, porušují zákon už jen popíráním toho, že se
musí zajímat o finanční historii klienta. Chybějící posouzení
schopnosti splácet má za důsledek neplatnost úvěrové smlouvy,
které se lze dovolat až tři roky po jejím uzavření. Spotřebitel
musí poskytnutou jistinu vrátit, ale přiměřeně svým možnostem.
Není-li spotřebitelský úvěr sjednán jako úvěr na bydlení, lze
od něho odstoupit do 14 dnů od jeho uzavření bez udání důvodu. „Pokud nejste správně informováni o svých právech, lhůta
na odstoupení běží až od poskytnutí všech informací,“ vysvětluje Eduarda Hekšová a dodává: „Odstoupení musí být písemné
a zaslané na adresu úvěrové společnosti. Vypůjčené peníze
musíte vrátit, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Po
dobu, kdy je máte u sebe, se úročí tak, jak bylo domluveno ve
smlouvě.“
Pokud je úvěr vázán na koupi určité věci, sdílí úvěrová smlouva
osud smlouvy kupní. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, například
kvůli vadám zakoupeného zboží, zaniká i smlouva úvěrová.
Věřiteli o tom musíte dát vědět. Pokud je věc zakoupena prostředky dálkové komunikace (například v e-shopu) nebo mimo
prostory obvyklé k podnikání (třeba při podomním prodeji),
dokud vám prodávající nevrátí peníze za zakoupenou věc,
nemusíte je vy vracet úvěrové společnosti. Často si to prodejce
s úvěrovou společností vyřídí sami mezi sebou.
Zákon umožňuje úvěr splatit i předčasně, a to kdykoliv během
trvání smlouvy. Poskytovatel má nárok na náhradu nákladů
spojených s předčasným splacením, ty ale nesmí přesáhnout
1 % z nesplacené částky, a když do konce úvěru zbývá méně
než jeden rok, pak nesmí být vyšší než 0,5 %. U úvěru na bydlení
je to komplikovanější.
Prostředkem dosahování velkých zisků často nejsou ani tak
úroky, ale nepřiměřené sankce. Zákon sice neumožňuje poskytovat úvěr každému lichváři, ale i tak raději stanovil sankční
strop. „Předně lze požadovat jen zákonné úroky z prodlení,
účelně vynaložené náklady spojené s prodlením a smluvní
pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, se kterou
je spotřebitel v prodlení. A ani tak se nesmí přehoupnout přes
500 korun za splátku. Celkový strop smluvních pokut nesmí
přesáhnout polovinu celkové výše úvěru a pokuta nesmí nikdy
přesáhnout částku 200 000 korun,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.
I v současné době ovlivněné pandemií nového koronaviru
a souvisejícími opatřeními je třeba zůstat zodpovědní a zbytečně
neroztáčet kola dluhové spirály. dTest pro spotřebitele připravil
několik úvěrových kalkulaček. Jedna spočítá roční úrokovou
míru úvěru, druhá dobu splácení a třetí pak výši pravidelných
měsíčních splátek. Také si zde můžete spočítat RPSN úvěru,
jinými slovy, kolik zaplatíte každý rok navíc za zapůjčené peníze.
Lucie Přinesdomová
Prosinec 2020
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CO VÁS
ZZSLK
ZAJÍMÁ
Vozový park záchranky
se rozrostl o šest nových sanit
Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Předání
nových sanit bylo tentokrát kvůli covidu bez účasti veřejnosti
a možnosti prohlídky, hejtman Martin Půta řediteli ZZS LK
Luďku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče od
nových sanit po zasedání krizového štábu kraje. O poskytnutí
peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje na začátku října.
Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich zařízení plně odpovídalo požadavkům pacientů a záchranářů. „Je pro nás samozřejmě důležitý komfort pro pacienta. K tomu, abychom ho
zajistili, potřebujeme mít všechno po ruce. Ve chvíli, kdy
bojujeme o život člověka před sebou, si nemůžeme dovolit
vstát od pacienta a jít něco někam hledat,“ vysvětlil Kramář.
Dodal, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností
Fosan, která modelové tovární vozy převezme od výrobce
a dále je pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací
ceny každého z aut se tak promítne zejména přestavba vozu
na sanitu. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci
komunikační techniky a zdravotnického vybavení. Ve třech
z právě přebraných sanit jsou elektrická nosítka, ve třech
mechanická. Všechna auta jsou vybavena LED světlomety
pro lepší viditelnost a majáky s červenomodrým světelným
výstražným zařízením, samozřejmostí je vzduchové odpružení. „I nyní jsme se při vybavování vozů řídili zkušenostmi
a požadavky našich zaměstnanců. Auta tak mají například
opět lepší samozavírací systémy šuplíků a skříněk,“ řekl Kramář.

technickém stavu a nesplňovaly požadavky moderní medicíny.
Pokud to bude možné, budeme samozřejmě záchranáře
i v tomto ohledu stále podporovat. Určitě si všichni zejména
v současné vypjaté době uvědomujeme, jak moc je pro nás
dostupná a moderní zdravotnická péče důležitá,“ řekl hejtman
Libereckého kraje Martin Půta. „Je důležité, aby měli pracovníci záchranné služby k dispozici moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně v náročném provozu, a tak na ně
musí být absolutní spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský
radní pro resort zdravotnictví.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po
důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako
záložní. Po jednom novém mercedesu dostanou k dispozici
záchranáři na základnách ve Frýdlantě, v Turnově, v Jablonci
nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. Dvě nové sanity budou
vyjíždět za pacienty z liberecké základny.
Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 milionů
korun. Do konce roku plánuje záchranka pořídit ještě dva
nové vozy Škoda Kodiaq, v nichž za pacienty vyjíždí lékař
a které nemají lůžkovou úpravu. Ty bude platit z vlastních
zdrojů a jejich cena bude zhruba 8 milionů korun. „Vzhledem
k tomu, že kvalitní a bezpečná auta jsou pro naši práci nezbytná, budeme se samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky na další pravidelnou obnovu vozového parku. A jsme
Libereckému kraji vděční, že nás podporuje a vychází nám
podle svých možností vstříc,“ dodal Kramář.
Zdravotnická záchranná služby Libereckého kraje,
příspěvková organizace
(inzerce)

„Během posledních dvou let se nám podařilo pro záchranku
zajistit celkem 22 nových sanit a stabilizovat tak vozovou
základnu. Některé původní vozy již opravdu nebyly v dobrém
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CO INZERCE
VÁS ZAJÍMÁ
Vánoce s omezeným rozpočtem?
Zvládnete to i bez drahých dárků!
Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších
svátků roku, který si lidé spojují s potřebou se pořádně najíst, napít a obdarovat
se co nejvíce a co možná nejdražšími
věcmi. Kvalita a kvantita jdou ruku v ruce bez ohledu na peněženku. Jenže někdy se situace změní a vy jste nuceni v podstatě
ze dne na den vystoupit ze své komfortní zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou z nejvíce
stresujících situací, které vás v životě mohou potkat. Najednou
jako byste přišli o své vydobyté místo ve společnosti. Připadáte
si, že se na vás všichni dívají přes prsty, neumíte se smířit s tím,
že obracíte každou korunu a nemůžete si dovolit to, co dříve.
Nevíte, jak to vysvětlit dětem. A k tomu teď musíte myslet také
na to, jak zvládnout Vánoce s minimálním rozpočtem.
Investujte čas a pozornost namísto peněz
Proč lidé utrácejí na Vánoce tolik peněz? Kvůli obavám ze sociálního srovnávání, určitému společenskému statusu anebo prostě
jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli strachu z toho, že by je okolí
označilo za chudáky, schopni se kvůli Vánocům zadlužit, a ne
málo. Jenže půjčky vaši finanční situaci nevylepší, v konečném
důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci jedince. Zejména
pokud nemáte práci a dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního
pojetí Vánoc. Netrapte se kvůli vaší zhoršené finanční situaci,
stát se to může každému. Svolejte co nejdříve rodinnou radu
a domluvte se, že letos si dáte pod stromeček jen symbolické
dárky. Pokud máte malé děti, zkuste jim vhodným způsobem
vysvětlit, že letos jim Ježíšek nemůže donést vysněné lego za tři
tisíce. A aby se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou – děti totiž často počítají, kolik dárků pod stromečkem
dostaly. Dá se pořídit spousta dárků s velmi přijatelnou pořizovací cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají radost
dárky ve stylu „urob si sám“. Zručné ženy mohou naplést
čepice, ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky a zabalit je do
hezké krabičky. Muži mohou nabídnout své manuální schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí budku, udělat domeček
pro panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně zručným?
Vsaďte na domácí poukazy! Uvidíte, že partner ocení poukaz
na domácí masáž, maminku voucher na jarní úklid, tatínka na
ruční mytí auta. Fantazii se meze nekladou, určitě přijdete na
něco, co obdarovaného zprostí nepříjemných povinností.
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou vánoční
dovolenou, budete se i s tímto muset rozloučit. Ale nezoufejte.
I tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou na nějaký vánoční
výlet po okolí. Klidně jen na delší procházku. Pokud napadne
sníh, postavte sněhuláka. Nebo si jen tak povídejte. A doma si
pak uvařte hrnek horké čokolády. Čas trávený s rodinou je totiž
k nezaplacení a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a stres hoďte
na chvíli za hlavu a dopřejte si nějakou formu relaxace. Stačí,
když si vymezíte chvíli jen pro sebe. A pokud o nadcházejících
Vánocích musíte neustále přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak.
Když se naučíte slavit je jinak než penězi, nejen že ušetříte, ale
i vyděláte. Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si za peníze
PhDr. Michaela Miechová
koupit nemůžete.
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Jaroslav NEKOLA

prodej • montáže
instalace • servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa
Tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz
www.antenynekola.cz

PRONÁJEM BYTŮ
Pronajmu nový byt 2+kk v Mimoni. Jedná se
o kompletně zrekonstruovaný, nezařízený byt
s kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči.
Mám zájem pouze o slušné, pracující a bezproblémové nájemníky. Nájem 9 000 Kč + poplatky.
Možnost parkování ve dvoře. K dispozici zahrada.

Volejte 777 940 745
Prosinec 2020
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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
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