kNIHOVNA
Svoz seniorů
do Městské knihovny

Svoz seniorů nad 65 let do Městské knihovny
Mimoň se tento měsíc koná v pondělí 4. 9. a 18. 9. 2017.
II. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI

„PRÁZDNINY S KNIHOU““
( I BEZ KNIHY )

1. 9. 2017 – 30. 9. 2017
Zúčastnit se mohou děti do 15 let.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
I. kat. 0 – 10 let
II. kat. 11 – 15 let
Děti namalují obrázek nebo vytvoří koláž se svým
prázdninovým zážitkem, u kterého by neměla chybět

přečtená kniha (na obrázku by měl být název knihy,
případně i jméno autora.)
Vyhodnocení soutěže proběhne během měsíce října.
Informace o vítězích budou uvedeny v listopadovém
Zpravodaji, včetně vítězných obrázků. Všechny obrázky
i koláže budou průběžně vystavovány v dětském
oddělení.
Obrázky by na rubu měly mít čitelně uvedeny tyto údaje:
jméno a věk dítěte, adresa rodičů a název školy nebo
školky, kterou dítě navštěvuje.
Své obrázky můžete odevzdávat v obou odděleních
knihovny.
Městská knihovna Mimoň, Svébořická ul.

www.knihovnamimon.cz

A co jsme dělali o prázdninách my,
v knihovně?

Vzhledem k tomu, že jsme v knihovně od února v oslabeném
počtu, měli jsme o prázdninách opravdu co dělat. Vyřazovali jsme staré a opotřebované knihy, připravovali knihovnu na
nový školní rok, objednávali jsme nové knihy, prováděli přípravu na besedy pro děti z MŠ a ZŠ v Mimoni, přípravu na
akce Pasování na čtenáře pro prvňáčky, výtvarnou soutěž pro
děti od 3-15 let a v neposlední řadě jsme také přes prázdniny
prováděli v knihovně úklid v regálech.
Připravili jsme malou statistiku z knihovny od 1. 1. 2017 do
31. 7. 2017
Víte že:
• jsme vyřadili 1290 svazků,
• pořídili jsme 690 nových titulů,
• elektronického katalogu využilo 764 zájemců,
• výpůjček proběhlo 1021,
• knihovnu navštívilo celkem 982 návštěvníků, z toho
785 virtuálně.
Miroslava Jesínková, Městská knihovna, dětské oddělení

Týden knihoven

2. 10. – 8. 10. 2017 bude probíhat 21. ročník celostátní akce na
podporu četby a knihoven „Týden knihoven“.
• Nově přihlášení čtenáři v měsíci říjnu budou mít členství
na rok ZDARMA,
• dopoledne budou probíhat besedy pro děti z mimoňských
MŠ a ZŠ,
• v dětském oddělení bude připraven kvíz pro dvě věkové
kategorie od 6 – 10 let a od 11 – 15 let. Ten, kdo správně
zodpoví otázky, získá malou odměnu.
Miroslava Jesínková, Městská knihovna, dětské oddělení

Nové knihy

Čekání na Bojanglese, autor: Olivier Bourdeaut
„Nikdy jsem nepochopil proč, ale otec matce nikdy neříkal
jedním jménem déle než dva dny po sobě. I když se jí některá
jména omrzela dříve a jiná později, tenhle zvyk měla ráda.“
Příběh poněkud extravagantní rodiny vypráví chlapec, který
objevil otcův deník, v němž zaznamenal, jak se bláznivě zamiloval do jeho matky. Do ženy milující tanec a zábavu, ale se
sklony k šílenství. Humorný i dojemný příběh uchvátil nejprve
Francii a nyní dobývá svět. Dokud se tančí, ještě není tak zle …
Mrzout, autor: Tuomas Kyrö
Hlavní hrdina této knihy je mrzout. Ne, on je něco víc, on je
Mrzout. Soused a jediný kamarád mu umřel, manželka je v domově s pečovatelskou službou a doktor mu řekl, že jestli nezmění životosprávu, ucpou se mu žíly. Ale on dobře ví, že to
nejsou tuky a cholesterol, co mu je ucpává. Stačí upustit páru
a žíly budou jako nové – člověk si prostě potřebuje pořádně zanadávat. Na sníh, na syna, na kojící matky, na frontu v lékárně,
na všechny ty zbytečné novoty… na život. „To jsem se zas jednou dožral…“ hartusí Mrzout, ale my se popadáme za břicho.

Knihy pro dětského čtenáře:

Minecrafťákův svět
Uvnitř této knihy naleznete 202 skvělých a užitečných tipů,
triků a rad, které vám odhalí netušené možnosti Minecraftu.
Staňte se nejúspěšnějším Minecrafťákem v okolí! Nejzajímavější vychytávky pro váš svět v Minecraftu!
Kapitán Bombarďák a útok mluvících záchodů,
autor: Dav Pilkey
George a Harold se vracejí! Posledně zhypnotizovali ředitele
Kruppa, aby uvěřil, že je Kapitán Bombarďák. Teď omylem
oživili tu nejnechutnější, nejnebezpečnější nestvůru, jakou si
kdo dovede představit – Turbozáchod 2000. Zachrání někdo
školu před útokem děsivých mluvících záchodů? Dávejte pozor, bombarďáky se vracejí!
Červená kniha pohádek, autor: Dagmar Ženková
První čtení - bezva hra a poučení - čtení s porozuměním: krátké
stylisticky jednoduché klasické pohádky uzpůsobené pro první
společné (posléze samostatné) čtení dětí s rodiči; vyprávění,
dramatizace - grafické rozlišení rolí, úkoly, otázky, hry.
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MuZEuM
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: Vzpomínky na Hifi klub

12. 9. – 15. 10. 2017
V letošním roce uplynulo čtyřicet let od vzniku Hifi klubu
Mimoň. V tehdejší době musely obdobné činnosti zastřešovat různé legitimní organizace, a tak i Hifi klub musel
najít svého mentora. Tím se stal Svazarm, proto celý název
byl Hifi klub při Základní organizaci Svazarmu v Mimoni.
První Hifi klub vznikl v České Lípě, kde byli organizováni
i mimoňští nadšenci. Jejich nadšení bylo tak veliké, že se
rozhodli trhnout se od České Lípy a udělat si klub v Mimoni. Největším iniciátorem byl Stanislav Holubář, který obíhal potenciální zájemce potřebné pro založení klubu. V té
době byl velký hlad po technice, která dokázala reprodukovat hlavně hudbu v hifi kvalitě. Proto činnost byla zaměřena na amatérskou stavbu této techniky. Zároveň s technickou činností šla ruku v ruce i tvorba hudebních pořadů
doprovázených synchronizační projekcí diapozitivů. Tolik
opravdu jen v kostce z náplně Hifi klubu.
Vznik Hifi klubu v Mimoni ovlivnil celou řadu občanů našeho města, kteří věnovali pomalu veškerý volný čas jeho
činnosti. Výstava Vzpomínky na Hifi klub mapuje v rámci možností jeho činnost od vzniku až po zánik v devadesátých letech minulého století. Přijďte se tedy podívat
na výrobky, kterými mimoňští dobývali vítězství na okresních, krajských a celostátních výstavách HIFI AMA nebo
FAT. Můžete nahlédnout do historie klubu, jehož členové
se scházeli pravidelně každý pátek, aby se pobavili podle
svých představ.

Letos je tímto tématem „Památky a příroda“.
Městské muzeum si pro vás v rámci této akce připravilo
besedu Jiřího Šťastného s promítáním „Přírodní památky
v Mimoni“, která proběhne 16. září 2017 v 15,00 hod.
16. září 2017 bude také od 13,00 a 17,00 hod. zdarma otevřen areál Božího hrobu, kterým vás provede průvodce.

Literárně hudební beseda:
Vřeteno osudu

Dne 30. září 2017 od 18,00 hod. proběhne v Městském
muzeu literárně hudební beseda Otomara Dvořáka a Josefa Pepsona Snětivého s názvem Vřeteno osudu aneb Tajná
zpověď Karla Jaromíra Erbena.
Kdo by neznal tajemné, strašidelné balady z legendární
sbírky Kytice! Co však víme o životě jejich autora Karla
Jaromíra Erbena? Málokdo tuší, že pod maskou seriózního, tichého muže se skrýval vášnivý romantik, jenž si do
deníků zapisoval děsivé sny, žil ve stínu smrti, vedl hovory
s duchem mrtvého bratra-dvojčete, trpěl problematickými
vztahy k ženám a skrýval hrůzné tajemství Záhořova lože.
Zkušený romanopisec, záhadolog a znalec regionálních zajímavostí Otomar Dvořák poodhalil oponu nad nelehkým životem tvůrce, který musel svádět dramatický boj s nepřízní
osudu, aby pro budoucí generace zachránil svět starých slovanských mýtů, obřadů, pověr, písní a pohádek. Práci na
pozoruhodném románu, který nese stejné jméno jako tato
beseda, tedy Vřeteno osudu, a vyšel v říjnu 2015, věnoval
dva roky.
Josef Pepson Snětivý obohatí besedu vlastními i převzatými písněmi, přečte ukázky z knihy a na jinou notu naladí
posluchače též svými „místopisnými“ i milostnými sonety
ze sbírky Dvě na čtvrtou sonetů v rytmu srdce.
A když jsme u místopisu, oba autoři představí i svá společná díla: knihy Skrytá krása Čech aneb Tipy na cesty za opomíjenými skvosty a Utajené hrady a zámky I. aneb Prahou
po stopách panských sídel.
Zmiňované i další knihy k zakoupení na místě.

František Kaiser

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického
povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem
na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního
dědictví. Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci těchto dnů
pořádány nejrůznější doprovodné akce na vyhlášené téma.
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Josef Pepson Snětivý

kulturA
Tipy na výlet
Stezka korunami stromů, Janské Lázně, Krkonoše (104 km)
Novou stezkou v Krkonoších projdete z podzemí přes koruny stromů až do oblak.
Turistickou novinku najdete v Krkonoších. Nová stezka
korunami stromů v Janských Lázních nabízí návštěvníkům
procházku v celkové délce 1 511 metrů, která je zavede
nejen ke korunám stromů, ale i k jejich kořenům. Na stezce
vystoupáte až do výšky 45 metrů a vychutnáte si výhledy
na tři světové strany – jih, východ a západ. Stezka byla
slavnostně otevřena v neděli 2. července 2017 za účasti
hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána.
A co návštěvníky na stezce korunami stromů čeká? „Návštěvníci se mohou těšit na jedinečný zážitek. Nejen, že
se budou moci podívat až k vrcholkům stromů, z nichž
některé jsou staré až 150 let, ale díky podzemní jeskyni
budou mít možnost poznat i jejich kořenovou část. Čeká
je zde expozice, kterou připravuje Správa Krkonošského národního parku. Vedle podzemní expozice na návštěvníky čekají také
didaktické zastávky, v rámci kterých se dozvědí spoustu zajímavostí o krkonošském smíšeném lese.
Stezka korunami stromů Krkonoše vznikla na úpatí Černé hory v Janských Lázních na samém okraji Krkonošského národního
parku. Výběr lokality probíhal s velkou pečlivostí. Pro návštěvníky Správa KRNAPu připravila tři didaktické stanice a neobyčejnou podzemní expozici. Cílem je poskytnout lidem zábavnou formou informace o okolní přírodě, které nenajdou v učebnicích.
Ukázat, jak vypadá pěkný a zdravý les. Prostřednictvím kořenové části stezky pak vysvětlit, jak je půda důležitá pro život lesa.
Stezka korunami stromů Krkonoše je v celé své délce bezbariérová. Více informací naleznete na: www.stezkakrkonose.cz
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Výstava Makety hradů a zámků

Do 13. září 2017 v Městské galerii v Chrastavě je k vidění celkem 27 maket. Na výstavě můžete spatřit makety velkých rozměrů jako je např. Telč, Vranov nad Dyjí, Kostel Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, Karlštejn nebo naopak malé jako Kost,
Lemberk, Grabštejn, vodní hrad Lipý, Hrubý Rohozec či Orlík.
Otvírací doba: po - pá 9,00 – 16,00 a so - ne 10,00 – 14,00 hod.
Více na: www.chrastava.cz

Divadlo: Válka Roseových

20. září 2017 od 19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě.
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou
se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni.
Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být
sám a chce se rozvést… Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! V hlavních rolích Michal Dlouhý a Kateřina
Lojdová. Více na: http://www.cl-kultura.cz

Youtuber show a koncert Jakub Děkan Band Kynologický den
Youtubery jako je House, Fimlar a Benatar není asi třeba veřejnosti představovat. Jejich show začne od 17,00 hod. a jako speciální host vystoupí od 19,00 Jakub Děkan & Band. 8. září 2017
v KD Crystal v České Lípě. Více na: http://www.cl-kultura.cz

XXI. Zákupské slavnosti

Pořádané u příležitosti 70. výročí vzniku první poválečné
výsadkové jednotky čs. armády v Zákupech, pěšího praporu
71. čs. parašutistů, proběhnou ve dnech 8. – 9. září 2017.
Podrobný program naleznete na: http://www.zakupy.cz/

Live Piano J. Vodňanského

Večer u dobrého vína doprovodí nestárnoucí šlágry a swingovky 30. a 40. let v původním podání Jiřího Vodňanského. Rezervace míst a další info na:
www.pichlanota.cz. Vstup volný. 15. září 2017 od 20,00 hod.
v Jazz klub Píchlá Nota, Doksy.

Podralský nadační fond ZOD, obec Brniště, ZKO Bělá
pod Bezdězem a ZKO Studánka 690 srdečně zvou všechny milovníky psů a příznivce kynologie na druhý ročník Kynologického dne Brniště, který se bude konat
dne 23. září 2017 v prostorách areálu Zátiší v Brništi.
Více na: http://www.ekocentrumbrniste.cz

O bubácích a hastrmanech

V pohádce se Bubáků a Hastrmanů nebudete bát. Naopak. Jejich strašení a různé kouzelné kejkle, které s milou naivitou
provádí vás spíš pobaví než postraší.
Hrají: Jana a Miroslav Kolářovi Režie: František Zborník.
Městské divadlo Nový Bor, 23. září 2017 od 10,00 hod., více
na: http://www.kulturanb.cz/divadlo/
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kulturA
Virtuální univerzita třetího věku
Od 25. září 2017 začne v Městském muzeu další seminář Univerzity třetího věku, tentokrát na téma „Cestování – co jste možná nevěděli“. Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem
v Městském muzeu Mimoň, případně přijít přímo na zahajovací
přednášku do Městského muzea. Přihlásit se mohou i ti, kteří předchozí semináře neabsolvovali. Cena aktuálního kurzu je 300,- Kč.
Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod. v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň.

Pamětní list o absolvování daného semestru. (Pokud se nedostaví
žádný zástupce střediska, Pamětní listy jsou odeslány poštou.)
Více informací o studiu dostanete v Městském muzeu v Mimoni,
V Lukách 101, tel.: 725 854 377,
e-mail: muzeum@mestomimon.cz.
Lenka Proboštová, referent odboru kultury

Senioři si na závěr kurzu sami zvolí další společné studijní téma.
Jde tedy o kolektivní domluvu.
Kdo může studovat:
- Osoby se statutem důchodce
- Invalidní důchodce bez rozdílu věku
- Osoby splňující věk pro pobírání starobního důchodu
Osnova kurzu:
Cestování a cestovní ruch
Historie cestování
Lázeňství a jeho historie
Za čím lidé cestují
Trocha ekonomie nikoho nezabije aneb Lidé a čísla
Pojeďme do světa
Podmínky pro úspěšné absolvování semestru:
Povinně:
- účast na společných přednáškách – podpis presenční listiny (omluva možná 2 x, nutnost samostatného doplnění přednášky)
- minimálně jednou samostatně vypracovaný test z každé přednášky
- počet vypracování testů je neomezený
- samostatně vypracovaný závěrečný test - jen jedna možnost vypracování závěrečného testu
Nepovinně:
- vypracování eseje na dané studované téma
- účast na Závěrečném semináři – po splnění daných studijních
podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží

16

Září 2017

Není houba jako houba, některá se dá zbaštit,
jiné je lepší se obloukem vyhnout!
Odpověď na to, která je která, se dozvíte

v sobotu 30.9.2017
OD MYKOLOGA JOSEFA SLAVÍČKA
na již tradiční "Houbařské vycházce“.
SRAZ JE V 9,00 HOD.
NA NÁMĚSTÍ 1. MÁJE V MIMONI

kulturA
Pozvánky DDM Vážka

• Pohádkové putování
Termín: 9. 9. 2017, start od 13 do 14 hodin
Místo startu: mimoňské koupaliště
Trasa: cca 5 km
Tradiční Pohádkové putování letos proběhne ve spolupráci
s mimoňským „Koupákem“ a v rámci ukončení letní sezóny.
Těšit se můžete na tradiční putování s pohádkovými postavami
a úkoly pro děti, v cíli na sladkou odměnu a další program na
koupališti (hudba, grilování…).
V říjnu se můžete těšit na otevření vážkovských kroužků,
podzimní pokladovku, dámský večer, podzimní výtvarné dílny
a Bludičkovou noc!

Kuchařská dílna
(2)
Chovatelský
kroužek
Mladý
zdravotník
Klub Cvrček
Výtvarná dílna
v OK Cvrček
Stolní fotbal
Deskové hry

Nabídka kroužků DDM Vážka
Mimoň pro školní rok 2017 – 2018

Dámský klub
Cykloturistika

Už víš, jak budeš trávit svůj volný čas? Ne?
Tak mrkni, co jsme pro tebe letos přichystali :-)
Našich kroužků je spousta a ty máš jedinečnou možnost
si vybrat!! Přihlášky přijímáme až do naplnění kapacity
jednotlivých kroužků. Za každý první kroužek u nás zaplatíš
150,- Kč, za druhý už jen 100,- Kč na celý školní rok.

Kroužek
„Výletníček“
Keramická
dílna pro
dospělé

Co získá každý, kdo se řádně přihlásí??
• kvalitní zájmové vzdělávání probíhající po celý školní rok
• na konci školního roku osvědčení o absolvování
zájmového vzdělávání
• klíč k vlastnímu rozvoji, nové přátele, kamarády...
• možnost ovlivnit dění ve Vážce
Tak proč to nezkusit?? Těšíme se na tebe :-)
Název kroužku
Vedoucí
Čas konání
Angličtina
K. Petrová
Úterý
14,30 15,15
Němčina
K. Petrová
Pondělí
14,30 15,15
Kynologický
M. Tříska
Středa
15,30 kroužek
16,30
Taneční školka K. Petrová,
Úterý
16,00 (4 – 6 let)
B. Špásová
17,00
Taneční škola
K. Petrová
Pondělí
15,30 (7 – 10 let)
16,30
Country tance K. Petrová
Středa
16,00 pro děti
17,30
Country tance K. Petrová
Středa
18,00 pro dospělé
19,30
Zumba pro děti B. Špásová
Čtvrtek
16,00 –
(7 – 10 let)
17,00
Keramická
K. Petrová,
Čtvrtek
14,30 dílna pro děti
B. Špásová
16,00
Výtvarná dílna B. Špásová
Středa
16,00 17,30
Výtvarná dílna B. Špásová
Úterý
15,00 pro nejmenší
16,00
Dívčí klub
E. Králíčková Čtvrtek
14,30 16,00
Kuchařská dílna E. Králíčková Pondělí
15,00 (1)
16,30

E. Králíčková Středa

15,00 16,30
14,30 16,00
14,30 15,30
9,00 - 11,00
10,00 10,30

B. Špásová

Po, st, pá

K. Petrová

Pátek

B. Špásová
B. Špásová

Po, út, st
Po, út, st

Služba
v DDM
Služba
v DDM
K. Petrová
K. Petrová,
B. Špásová

Dle zájmu

1x za měsíc
1x za měsíc

(sobota)

K. Petrová,
B. Špásová
K. Petrová,
B. Špásová

1x za měsíc

(sobota)

Dle zájmu

1x za měsíc

Podmínkou otevření kroužku je alespoň 5 přihlášených
zájemců.
Přihlásit se můžeš třeba hned, kroužky začnou 2. 10. 2017!
Přihlášky a další podrobnosti o kroužcích a termínech jejich
konání získáte na www.ddm-vazka.cz, na fcb profilu DDM
Vážka nebo přímo ve Vážce v Nádražní ulici v Mimoni.

Září 2017
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HIStOrIE
Historické kočárky jsou již minulostí Co vyprávěl učitel Marek o českém
Výstava kočárků, kterou pořádal Spolek historie Mimoňska,
životě v Mimoni
je minulostí. Od 18. 6. do 30. 6., tedy čtrnáct dní, uteklo jako
voda. Kočárky, panenky, zavinovačky, kojenecké lahvičky,
retro oblečení, mako kabátky, dupačky, košilky s vyšívanými
límečky, nočníky, chrastítka, ale i dětské hry, maňásci, 60 let
stará leporela, krasohledy… Také porcelánové talířky a hrníčky, to všechno bylo na naší výstavě k vidění.

Podle zápisů v návštěvní knize, byli tu hosté z Mostu, Bíliny,
Cvikova, Doks, Dubé, České Lípy, Prahy, Krompachu, Žandova, Mladé Boleslavi, ale také další příznivci z Liberce a Merboltic, samozřejmě z Mimoně. Samé potěšující vzkazy, které
nám udělaly velikou radost. Nechyběly ani krásné obrázky dětí
z MŠ Eliášova.
Pro návštěvníky výstavy jsme připravili několik hádanek. Na
4 kvízové otázky se sešlo opravdu hodně odpovědí. Který je
nejstarší kočárek, nejstarší zavinovačka, co je povijan? Jedna
z odpovědí byla, že to bylo zlobivé děcko a počet panenek na
výstavě. Tento počet se dost lišil, přesto jsme vybrali 3 správné
odpovědi a výherci obdrží malou pozornost.
U příležitosti zakončení bychom chtěli poděkovat kamarádkám, členům a příznivcům spolku, že si našli čas na převoz
kočárků po vlastní ose do Klubu seniorů, ale i zpátky „domů“,
Olince Galabové a jejímu týmu za velikou pomoc při instalaci
výstavy, ale i dohledu při trvání výstavy. Také Lídě Svobodové
za trpělivost a přípravu občerstvení. Za kulturní vložku dětem
z MŠ Mírová, ale i Božence Kučové a jejím Babovřeskám za
milé hudební pásmo.
Jsme nesmírně vděčni Sociálním službám Mimoně a Městu
Mimoň za podporu a umožnění výstavy.
A pár vzkazů z návštěvní knihy, kterou rádi pročítáme.
HESKÁ VISTVA PANENEK A HESKYMENA - Vanesa,
Lucka a Veronika
LÍBIL SE MI KOČÁR Z R. 1955, PROTOŽE V TOMHLE
JEZDILA BABIČKA, KDYŽ BYLA MIMINO - David
MOC HEZKÉ, SUPER NÁPAD. DĚKUJEME ZA VZPOMÍNKU......A o tom to je…
Za Spolek Historie Mimoňska Lenka Špačková
a Blažena Suchomelová
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Pan inspektor Josef Maštálko, který byl předsedou Českého
muzejního spolku v České Lípě, žádal učitele českých menšinových škol, aby zasílali souborné zprávy o minulosti a přítomnosti českého života v jednotlivých pohraničních městech
k otištění v časopise Bezděz.
V roce 1935 poslal svůj článek pan učitel Karel Marek z Mimoně. Připomněl nejdříve dávný zvyk v řemeslnických a obchodnických rodinách, které si vždy, zpravidla na jeden rok,
vyměňovaly děti. Z německých rodin odcházely do českých
v Mnichově Hradišti nebo dokonce do měst v Polabí, aby se
naučily česky a opačně přicházely z těch končin české děti do
Mimoně. Týkalo se to zpravidla dětí odrostlejších, ve věku 12
– 13 let. Marek dokládá, že před první světovou válkou docházelo do německé měšťanky až 17 českých dětí.
Do Mimoně přicházely také české děti do učení do zdejších
řemeslnických dílen. Před první světovou válkou se počet českých obyvatel ve městě pohyboval mezi 500 – 600 osob a to
bylo téměř 10% populace.
Z doby na přelomu 19. a 20. století uváděl Marek řadu příkladů vznikajících českých aktivit. Po vzdělávacím a pěveckém
spolku Záštita, který putoval po různých mimoňských hostincích, se nepodařilo zatím nic nalézt. Připravoval různá divadelní představení a taneční zábavy a pořádal i kurzy, během
nichž byly posilovány znalosti českého jazyka, ale dokonce se
vyučovalo i esperanto.
Spolek Záštita vytvořil i první českou knihovnu v Mimoni. Za
první světové války dal knihy k dispozici záložnímu špitálu
v Lorinserově tělocvičně v domnění, že si budou moci zranění
čeští vojáci krátit dlouhou chvíli četbou. Avšak němečtí a možná i další vojíni jiných národností tyto knihy trhali na latrínách
a tím knihovnu úplně zlikvidovali.
Tak jako v jiných pohraničních městech vyskytovali se i v Mimoni dosazení čeští úředníci. Rakouský stát sledoval rotací
úředníků dvojí cíl. Za prvé nechtěl lidi na berních úřadech,
v policii a justici nechávat příliš dlouho na jednom místě, aby
nenavázali důvěrnější vztah k místnímu obyvatelstvu a nestali
se třeba úplatnými.
Za druhé předpokládal, že český úředník rychle chápající
němčinu podlehne ve zdejším prostředí německému vlivu
a začne se jako Němec projevovat. Část Čechů sem přicházela
také z trestu za příliš nápadné vlastenectví. Německý úředník
v českém prostředí obtížněji hledal kontakt s obyvateli, protože mnohým čeština příliš nešla. V Mimoni byli před světovou
válkou jeden až dva čeští soudci. Svou národnost prý zapřeli.
Ladislav Smejkal

Dám odměnu 3.000 Kč i více za
sehnání starého traktoru nebo
pásáčku (i nepojízdného). Ne inzeráty.
Prosíme pomozte nám, budujeme
nové muzeum starých traktorů pro další generace.
Tel. 777 154 614
Dám odměnu 1.000 Kč za sehnání staršího dopravníku. Jen
ve funkčním stavu.
Tel. 777 154 614
(inzerce)
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rŮZNÉ
Jeden život se SPOZem

Ke 30. 6. 2017 ukončila ze zdravotních důvodů funkci předsedkyně Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni paní Heda Gregorová, která v komisi pracovala
52 let. Komise pro občanské záležitosti Rady města Mimoň má
společenské poslání a její členky se spolupodílí na organizaci
občanských obřadů a slavnostních aktů, jakými jsou mimo jiné
vítání nově narozených občánků, pořádání jubilejních svatebních obřadů – zlaté, diamantové a jiné svatby, setkání sedmdesátníků a návštěva našich spoluobčanů.

Od roku 2017 je obnovena návštěva jubilantů, kteří se dožívají
80, 85, 90, 95 let a dalšího každého roku věku.
Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň
pořádá 2x do roka taneční odpoledne pro seniory od 15:00 do
18:00 hod. v Domě kultury Ralsko. K poslechu a tanci hraje skupina Vivasong Víti Vávry. Taneční odpoledne pořádaná
Komisí pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni se konají na jaře a na podzim a vstup na tato taneční odpoledne jsou zdarma.

Svaz zdravotně postižených v ČR,
místní organizace Mimoň

Rok s rokem se sešel a znovu se naše organizace zdravotně postižených Mimoň za hojné účasti našich členů zúčastnila krajských
sportovních her v Poslově Mlýně v Doksech. Troufám si napsat,
že naše organizace byla co do počtu 17 největší a také to bylo znát
i na sportovních výsledcích.
Všichni zúčastnění, ať již osobně nebo jako družstvo, získali ocenění.

Z našich byla v ženském zastoupení nejlepší Zlata Vohlídalová
a z mužů byl tradičně nejlepší Petr Šulc.
Večer jsme příjemně strávili při hudbě v místní hale, která sousedí
s jídelnou a v neděli po rozdání cen jsme se rozjeli domů a slíbili
jsme si, že za rok určitě znovu.
Myslím, že jsme naše město důstojně reprezentovali, a proto
nesmíme zapomenout na naše tradiční sponzory město Mimoň
a město Ralsko. Bez jejich finanční podpory bychom se těchto her
v tak velkém počtu nemohli zúčastnit. D í k y !
Naše velké poděkování patří organizátorkám z okresní organizace
zdravotně postižených o.p.s. pí. Dr. Zahrádkové a pí. Zemanové
za jejich péči a hlavně práci, která je spojená s pořádáním sportovních her.
Za místní organizaci zdravotně postižených Marie Antošová

Nový školní rok v ZUŠ V. Snítila

Komise přispívá k reprezentaci města Mimoň a také nezapomíná na občany našeho města žijící v domově důchodců, kam
chodí přát ke dni matek, účastní se zahájení a ukončení školního roku.
Je pro nás potěšením vyjádřit Vám, paní Hedo Gregorová,
v souvislosti s Vaším odchodem z Komise pro občanské záležitosti upřímné poděkování za Vaše nadšení, ochotu, péči
a práci, kterou jste během svého dlouholetého působení
v této komisi vykonávala.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice SPOZ

Prázdniny pominuly a Základní umělecká škola Václava Snítila Vás vítá v novém školním roce 2017/2018. Čeká nás zajisté
hlavně vzdělávání našich nejmladších žáků, kteří se s uměním
teprve seznamují, ale také zajímavé akce, kde se vám představí
i ti, kteří studují již delší dobu.
Během zápisu na sklonku minulého školního roku se naplnily
některé obory velice rychle. V současné době zbývá jen omezený počet volných míst pro nové zájemce. Pokud se ještě rozhodujete, zda k nám vaše dítko přihlásíte, neotálejte.
Přihlásit se můžete do oboru výtvarného, tanečního a hudebního. V hudebním oboru vyučujeme tyto předměty: hra na klavír, elektronické klávesové nástroje, kytaru, ukulele, el. kytaru,
housle, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, zpěv a sborový zpěv.
V oboru hra na klavír budeme mít od září novou pedagožku,
známou po celém světě. Již jsem se o ní zmiňoval v jednom
z minulých čísel MZ. Je jí paní Masako Nakajima - Snítilová.
Nezastírám, že z toho mám obrovskou radost, protože dojde
k obrovskému pozvednutí kvality výuky v tomto oboru.
Takže nejen klavíristům, ale i všem ostatním žákům, pedagogům, ale i rodičům přeji, aby tento školní rok byl pro vás všechny velkým zážitkem.
Bc. Petr Slavík
ředitel školy
Září 2017
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SPOrt
Cyklokurz 9. B - 6. 6, 7. 6 a 9. 6 2017

V úterý ráno se nás před školou sešlo 18 statečných. Statečnější možná byli učitelé, kteří se rozhodli jet s bandou
puberťáků na cyklokurz.
První den nás hned po deseti minutách “tragicky“ (vyčerpáním) opustili dva členové - Kája a Sára. Poté byl zase
problém s brzdami (Vašek) a rozbitá přehazovačka (Eliška),
takže jsme si v Osečné museli půjčovat kolo. Pan učitel Robert Regnerml řekl, že tolik problémů naráz nikdy s žádnou
třídou nebylo. Kolem půl jedné jsme se tedy konečně dostali do Osečné, kde jsme se podívali na prameny řeky Ploučnice a dali si malé občerstvení. Zpět ke škole jsme se dostali
kolem půl druhé a zvládli jsme ujet přibližně 41 kilometrů.
Druhý den už bylo vše o poznání jednodušší. Slabé články
zůstaly doma a my se bez větších problémů vydali na cestu
k Máchovu jezeru. Cestou sice spadlo pár řetězů (bylo nás
víc), odřelo se koleno (Martin) a také se zapomněl jeden
batoh v Hradčanech (viď, Milane), ale jinak cesta probíhala v poklidu. U Máchova jezera jsme se vykoupali, najedli
a vydali se zpátky. Dorazili jsme o hodinu dříve než první
den a ujeli 36 kilometrů.
Poslední den byl původně v plánu Bezděz, ale při pohledu
na to, jak jsme zničení se nás nakonec pan učitel Regnerml
zželel a jeli jsme na Skelnou huť. Zjistili jsme, že paní učitelka Oswaldová má trochu jinou představu o pojmu malý
kopeček než my a taky že dopoledne je ve většině hospod
zavřeno. Objeli jsme si letiště, v Hradčanech jsme se občerstvili, párkrát vyfotili a honem domů. Ujeli jsme asi 38
kilometrů.
Každý výlet jsem uzavírala já, Anna Chourová, s odstupem
minimálně 300 metrů a na ty přede mnou byl docela hezký
pohled. Aspoň jsem měla možnost si popovídat s učiteli. Nikdo jiný se mnou vzadu nemohl a nechtěl jet.
Cenu za nejstarší kolo vyhrál Martin a jeho krásný, fialový
Admirál zapůjčený dědečkem, s držátkem na telefon.
Výlety byly povedené, počasí vydařené a spolužákům nemohlo vadit, že jsem brzdou, protože nic jiného se ani dělat
nedalo. Řekla bych, že všichni byli spokojení a moc jsme
si to užili.
Děkujeme panu zástupci R. Starému, panu učiteli R. Regnermlovi, panu učiteli P. Polákovi a paní učitelce J. Oswaldové. Snad to s námi nebylo moc náročné.
Za 9. B Anna Chourová

Tomáš Křenek a Martin Šteffl do
třetice vítězí v Mimoňském sedmiboji

Vítězství v 18. ročníku Mimoňského sedmiboje vybojovala
domácí sehraná dvojka Tomáš Křenek a Martin Šteffl.
Sourozenecká dvojice Lukáš a Radek Cyprychovi využili
svého dominantního postavení v tenise a celkově se vyhoupli
na stříbrnou pozici, třetí příčku obsadili Merenus a Ouborný.
Specifickou atmosféru míčového sedmiboje v Mimoni zakusila
letos také historicky nejmladší dvojice Honza Oswald (13 let)
a Danda Konopiský (11 let). Podrobné informace o průběhu
tradiční sportovní akce v Mimoni lze vyhledat na www.
sedmiboj.ic.cz.

Celkové pořadí:
Pořadí Tým
1.
Křenek, Šteffl
2.
Cyprychovi
3.
Merenus, Ouborný
4.
Maslen, Najman
5.
Sukovatý, Skalka
6.
Pobuda, Jiránek
7.
Konopiský, Slejška
8.
Opelt, Slavík
9.
Feher, Holec
10.
Foubík, Votava
11.
Drahota, Striž
12.
Krejčík, Šámal
13.
Horáček, Danaj
14.
Ruda, Vaňátko
15.
Tanderovci
16.
Oswald ml., Konopiský ml.

Body
92
82
81
80
79
75
73
69
62
59
58
54
48
44
38
28

Velké poděkování sponzorům: Město Mimoň, ARP
technology s. r. o - Ing. Netušil, Hospůdka na hřišti,
MuDr. Eva Frýdová, Pizzerie Brucione, Malevil, SAP
s. r. o., Giacomini/Arnesport, Bobyn Špaček - Válcovna,
Startip, KM koupelny, s. r. o. - Kučera, Mojžíšek, Jaromír
Plíva - restaurace Mimoň, „Klubovna, Domeček“, Taxi
Horáček, Lamal s. r. o., Valmo nábytek, Vojtěch Zadák
- Lékárna, Honza Kasinec - stavební činnost, Partner in
pet food Brniště, Restaurace Český Lev, Bazar - Sevil
Bodzadziev, Meďák - Pepa Šiška, prodej medu - Aleš
Červinka, AQA - prodej a oprava čerpadel, chatová osada
Čtyřlístek, půjčovna lodí Průrva Ploučnice.
V. Konopiský

HLEDÁME ZDRAVOTNÍ
SESTŘIČKY

Sociální služby města Mimoň

Přijmeme šikovné a spolehlivé zdravotní
sestřičky pro Domov pro seniory i terénní
službu.
Možnost pracovat na HPP i DPČ.

Více informací na telefonu
725 099 886, pí. Szepesiová.

(inzerce)
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SPOrt
Pro Mimoňský zpravodaj, Billiard club Český lev, Mimoň z.s.

Kulečník v Mimoni

Výsledky uplynulého ročníku lužické ligy 2016 - 2017.
Závěrečné vyhodnocení 1. ligy proběhlo ve Varnsdorfu v restauraci Titanik. Při diskuzi se projednaly různé návrhy změn
v organizačních pravidlech pro příští ročník. Například zajímavé bylo hlasování o nominaci hráčů v jednotlivých týmech,
přesněji, každý tým může mít minimálně 3 a maximálně
6 hráčů, kteří nejsou registrováni v jiných klubech a jiných
soutěžích. Pro příští sezonu se odhlasovalo, že každý tým
1. ligy může nasadit jednoho hráče z jiného klubu, který má
registraci. Dále se řešila jednotnost ve velikosti hracích stolů, pravidelné odesílání výsledků a jiné interní záležitosti. Po
vyhlášení výsledků a předání cen jako každý rok bylo občerstvení a zábava v kamarádském duchu.
Celkové výsledky 1. liga týmy:
Místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9-10
9-10
11
12

Tým
,,Nic moc“ - Varnsdorf
Český lev „A“ - Mimoň
Pilínkov „A“ - Liberec
KK Krkovička - Rumburk
U Jelena „A“ - Velký Šenov
RC Peklo - Varnsdorf
Sloupák - Varnsdorf
TJ Rybniště
U Koláče - Jablonné v Podještědí
U Miloše - Česká Lípa
Sport bar - Nový Bor
Nový Jitrovník - Království u Šenova

Body
38
37
32
25
21
20
20
16
15
15
14
11

Český lev Mimoň „A“ hrál ve složení Havel Petr st., Horáček Václav, Jechoutek Martin, Motl Ladislav a znovu jako loni
o jediný bod obsadili druhé místo, což trochu zamrzelo, ale
je to krásné. V hodnocení jednotlivců vynikající druhé místo
Vendy Horáčka a třetí místo pro Petra Havla.
Jednotlivci 1. liga, volná hra na 4 koule:
Místo
1
2
3
27
29

Jednotlivci
Body
Zelenka Stanislav - Nic moc Varnsdorf
37
Horáček Václav - Český lev „A“ Mimoň
36
Havel Petr st. - Český lev „A“ Mimoň
35
Jechoutek Martin - Český lev „A“ Mimoň 14
Motl Ladislav - Český lev „A“ Mimoň
14

Výsledky 2. ligy týmy:
Místo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tým
U Jelena „B“ - Velký Šenov
Skalice - Česká Lípa
U Pavla „A“ - Kunratice
Za humny - Liberec
U Jelena „C“ - Velký Šenov
Tragédi - Česká Kamenice
HOPO - Horní Podluží
BSC Mělník - Varnsdorf
Ťukálkové Jitrovník - Království
Sport Bar - Nový Bor
Český lev „C“ - Mimoň
U Pavla „B“ - Kunratice
Pařezáci - Zdislava

Body
40
39
39
33
25
24
22
21
19
16
14
11
9

Český lev „C“ po zrušení 3. ligy postoupil do druhé,
kde se umístil na 11. místě, a to je pěkné zlepšení vzhledem k tomu, že bojovali oproti 3. lize se silnějšími soupeři.
Za céčko letos hráli Šorer Jakub, Horáček Kamil, Jechoutek Petr,
Herák Alois, Szabo Aleš a jedno utkání odehrál Janoušek Petr.
V jednotlivcích se hoši umístili:
Místo
23
31
36
45
53

Jméno
Šorer Jakub
Jechoutek Petr
Horáček Kamil
Szabo Aleš
Herák Alois

Body
17
14
11
8
5

Generální průměr:
Místo
32
34
40
46
50

Jméno
Šorer Jakub
Jechoutek Petr
Horáček Kamil
Herák Alois
Szabo Aleš

Gen. průměr
10,321
9,504
8,534
7,734
7,131

V maximální sérii se Petr Jechoutek umístil na pěkném 16. místě.
Janoušek Petr nebyl celkově klasifikován, protože neodehrál
potřebný počet utkání.

Hodnocení v Generálním průměru:
Místo Jméno
Gen. průměr
1
Hendrich Josef - Pilínkov Liberec
34,142
2
Zelenka Standa – „Nic moc“ 33,448
Varnsdorf
3
Havel Petr st. - Český lev „A“ - Mi27,679
moň
9
Horáček Václav - Český lev „A“ 20,747
Mimoň
19
Jechoutek Martin - Český lev „A“16,742
Mimoň
28
Motl Ladisl. - Český lev „A“ - Mi14,396
moň

Těšíme se na další ročník, pracujeme na přípravě, snažíme se
zlepšovat naše sportovní prostředí, děkujeme městu Mimoň za
dotace, bez kterých bychom nebyli takto úspěšní.
Zavítejte do restaurace Český lev na utkání 1. a 2. ligy nového
ročníku, rozpis utkání bude zveřejněn.
Zdar kulečníku v Mimoni
předseda spolku Sádovský Mir.
Září 2017
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16 let

Lékárna U Salvátora

ve společnosti
hudby

11/8 – 12/11/2017

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

23/9/19h

**************************************************************

Přijímáme platební karty
i zaměstnanecké poukázky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.lekarnamimon.cz

Stráž
p. Ralskem
kostel
sv. Zikmunda

Září 2017

Blažíková & Collegium Marianum
Jana Semerádová – um. vedoucí
Michna | Biber | Caldara
Mystický labyrint duchovní lásky v hudbě strážského rodáka
a jeho souputníků v barokní oáze

Více informací a vstupenky v Turistickém
informačním centru Stráž pod Ralskem a na:
Koncert se koná za laskavé podpory:

LM-2017_inzerce_Mimon_A6.indd 1
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Labyrint lásky

www.lipamusica.cz
Stráž
pod Ralskem

08.08.2017 19:41:55

INZErCE
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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 říjnového
číslaUzávěrka
je 15. září
pro 2017!
zasílání příspěvků
Vydává: jako
měsíčník
do březnového
čísla
je 17.Město
únoraMimoň
2015!
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO
260 746
Vydává: jako
měsíčník
Město Mimoň
Mírová
120,XXXX,
471 24,č.tel.
Ročník
9 487 805 001,
260746
Náklad:IČO800
ks
Ročník: XXXVIII, č. 2
poř.
číslo:900číslo
Náklad:
ks 353/2017 - září 2017
Datum Poř.
vytištění:
4. září 2017
číslo 326/2015
- únor
Datum
vytištění:
Vychází
dne:30.4.ledna
září 2015
2017
Vychází Cena:
dne: 2. 7,února
Kč.2015
Cena: 7,- Kč.
Registrační
číslo: MK ČR E 12212
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka:
Ing.
Helena
Jakešová,
Šéfredaktorka: Ing.
Helena
Jakešová,
knihovna@mestomimon.cz,
knihovna@mestomimon.cz,
tel.:
487487
805 805
003 003
tel.:
Redakční rada: Bc. Anna Borůvková, Ing. Jiří Tichý,
Redakční
rada:Pavlína
Lenka
Proboštová,
Dis., Petr Novotný,
Pelcová, Petr Novotný.
Annapříspěvky
Borůvková,
Jiří Tichý
Redakce si vyhrazuje právoBc.
zaslané
zkrátitIng.
či upravit.
Redakce si vyhrazuje
právo
zaslané
Tisk: Reklama
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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