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26. 10. 2019 proběhne další ročník Bludičkové noci.
Z obsahu
Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Nabídka kroužků DDM Vážka Mimoň
• Týden knihoven
• Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
na 4. čtvrtletí 2019

Dění v Mimoni – zákaz transitu přes Mimoň
Jsem moc rád, že konečně mohu psát
o něčem, v co jsem, a se mnou jen několik
nejskalnějších ,,odpůrců“ průtahu či slovy
Ing. Ráčka ,,průchvatu“ městem věřili,
a to, že zklidnit nákladní dopravu městem
lze jednoduchou cestou instalace zákazových značek.
Jediné, předchozím vedení města propagované a také dlouhodobě rozpracovávané řešení – průtah městem – bylo sice
po referendu ještě doplněno o ,,znovuvzkříšený“ záměr
velkého obchvatu, bohužel bez akceptace možnosti okamžité nápravy dopravní situace cestou zákazových značek
pro kamionovou dopravu. Vím, že ze zákazu tranzitní
kamionové dopravy městem nemají radost jen občané bydlící podél průtahové komunikace městem, ale všichni občané, kteří si uvědomují, že zklidnění dopravy a čistý vzduch
v centru města bez výfukových zplodin je jedním z před-

pokladů dalšího rozvoje našeho města. (V tom, doufám,
jsem s minulým vedením ve shodě.)
Záměr řešit neudržitelnou dopravní situaci v centru města
,,zákazovými“ značkami jsem na zastupitelstvu jako možné
řešení navrhnul již asi před třemi lety. Návrhem se však vedení
města nezabývalo a podporu nenašel ani u Libereckého kraje.
Naopak vedení města se ztotožnilo s návrhem kraje na změnu
silnice č. II/268 na silnici I. třídy, kterou následně převezme
stát. To, že tímto krokem hrozí, že se na inkriminovanou
dopravní spojnici ,,přenese“ nákladní doprava z celého okolí
a přinese nám to naprostý dopravní kolaps, bývalé vedení
vylučovalo. Řešení Libereckého kraje mělo za jediné možné
do doby vybudování (v řádu cca 20 let) velkého dopravního
obchvatu Mimoně. Naštěstí Ministerstvo dopravy uvedenou
nabídku na převedení silnice II/268 mezi silnice I. třídy
článek pokračuje na straně 2
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Pokračování článku z titulní strany… Z řádného zasedání Rady města č. 22
neakceptovalo. Situace se ještě více vyhrotila s průnikem mediálních
informací o záměru státu zpoplatnit silnici I/38 z Mladé Boleslavi
na Jestřebí. Ve svém důsledku by to pro nás znamenalo čelit veškeré
tranzitní dopravě přes naše město. Pověření Radou města vyvolat
ve smyslu těchto možných následků okamžité jednání s hejtmanem
Libereckého kraje, se mi přes opakované pokusy osjednání pracovní
schůzky dlouho nedařilo naplnit. Úspěšné nebylo ani mé vystoupení
na jednání starostů Českolipska, kde jsem se z úst ředitele Správy
silnic LK dozvěděl, že o návrhu umístění zákazových značek pro
tranzitní dopravu městem Liberecký kraj neuvažuje.
Vzhledem k tomu, že proběhlé výměně názorů byla přítomna
imístní média, stal se problém věcí mediálně známou asklouzávající,
připouštím že oběma stranami, do návrhů silových řešení budoucí
kamionové dopravy městem. Z naší strany šlo o,,pohrůžku“ zákazu
vjezdu do ulice Malá, ze strany Libereckého kraje ,,hrozbu“ oboustranného zprovoznění ulice Mírová. Situaci ještě přiostřila zpráva
z Ministerstva dopravy potvrzující novináři zveřejněné informace,
včetně odhadu finančního dopadu tohoto kroku do rozpočtu státu
cca 1 miliarda korun. Z reakce okolních starostů jsem pochopil,
že si v tuto chvíli i oni závažnost situace a její dopad na jejich obce
uvědomují a že jsou proto nakloněni společnému postupu. Jsem
rád , že v tomto smyslu už k žádným dalším krokům nemuselo být
přistoupeno, protože Rada Libereckého kraje navrhla zákaz tranzitu
na sinici II/268 a II/270, což jsou silnice, které vedou přes Mimoň.
Následnou schůzku s hejtmanem Libereckého kraje, kdy jsem měl
osobní možnost uvedený problém z pohledu dopadu na naše město
objasnit, považuji z hlediska dalšího řešení dopravní situace ve
městě za velmi konstruktivní. Chce se mi dokonce použít známé:
„Konec dobrý, všechno dobré…“ Na další schůzce se starosty, které
se účastnili i odborní zástupci Libereckého kraje, nám pak již bylo
sděleno, že aktuálně je vybírán dopravní inženýr pro zpracování
projektu zákazového dopravního řešení v hodnotě cca 5 mil. Kč.
Výstup by měl být předán v březnu roku 2020.
Předmětem dalších jednání se zástupci LK pak byla iotázka velkého
obchvatu naším městem. V tomto smyslu bylo také domluveno
další pracovní jednání k tomuto záměru, tentokrát za přítomnosti
hejtmana LK, radního pro dopravu, starosty města Ralsko a samozřejmě i mě.
Za svou osobu bych chtěl moc poděkovat všem našim občanům,
kteří se ve věci zákazu tranzitu městem nebáli svůj názor veřejně
prezentovat a přispěli tak k tomu, že svůj příspěvek k problematice
tranzitní dopravy městem mohu zakončit slovy: „A jde to!…“
P.S. Omlouvám se občanům, především rodičům dětí v MŠ Eliášova,
že se k začátku školního roku nepodařilo otevřít celou zrekonstruovanou budovu školky, třebaže dodavatelská firma pracovala
do večerních hodin a i o víkendech. (Známe to z domova, že si při
rekonstrukci, ve snaze nic při opravách neudělat polovičatě často
ukousneme větší díl, než jsme ve stanoveném čase schopni strávit…)
Za to, že o umístění dětí i v této situaci bylo dobře postaráno, patří
poděkování celému vedení ZŠ Ralsko a pokud jmenovitě pak paní
Strakové, která na ,,stavbu“ docházela a odborně na ni dohlížela
každý den. Heroickou práci odvedli pak všichni, kteří pomáhali
s následným úklidem, aby se začátkem školního roku bylo možné
otevřít alespoň dvě třídy této MŠ.
Petr Král, starosta města Mimoně
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Rada města projednala žádost paní Jablonovské o umístění 9 ks
reklamních navigačních cedulí vedoucích k její provozovně na sídlišti pod Ralskem. Žadatelka sama navrhla sloupy veřejného osvětlení, na kterých chce navigační cedule umístit. Návrhy na umístění
tří takovýchto tabulí byly Radou města zamítnuty z důvodu nevhodného výběru sloupu veřejného osvětlení (v kruhovém objezdu, křižovatce). Umístění 6 tabulí bylo schváleno.
Nově tak na cukrárnu paní Jablonovské budou upozorňovat reklamní tabule umístěné na našem náměstí, v ulicích Ralská, Široká a na
Sídlišti pod Ralskem.
Nájemné za umístění jedné navigační reklamní tabule je dle schválené směrnice Rady města Mimoň O informačním systému pro
komerční cíle ve městě Mimoň 1000 Kč za rok.
Další projednávaný bod se týkal samotného systému poskytování
dotací z rozpočtu města. Rada města schválila nový Statut dotačního
fondu, který reflektuje novelu zákona č.250/2000 Sb., orozpočtových
pravidlech, zjednodušuje některé procesy při podání žádosti, ale
také nastavuje jasná kritéria hodnocení žádosti, vše v souladu
s doporučeními Komise pro sport a mládež (jakožto poradního
orgánu). Při svém hodnocení a doporučeních tak bude komise
vycházet ze zveřejněných kritérií jakými je např. ,,velikost akce“,
počet jejích účastníků, předpokládaná návštěvnost, včetně odhadované věkové struktury návštěvníků apod. Navrženými a zveřejněnými kritérii předpokládáme pro žadatele odotaci ,,předvídatelné“
a tím i spravedlivé rozhodování o přidělovaných dotačních prostředcích.
V neposlední řadě, zdůvodu velkého množství přijímaných žádostí
odotace apo vzoru systému uplatňovaného ostatními městy iLibereckým krajem, bylo rozhodnuto ozměně ve výši maximálně požadové výše dotace na připravovanou akci. Místo stávajícího
,,příspěvku“ ve výši až 100%, byla schválena minimálně 20% spoluúčast žadatele. Povinný podíl předpokládáme, že žadatel uhradí
například z účastnických poplatků, darů, pravidelných členských
příspěvků apod.
Pokud Zastupitelstvo města schválí předkládaný Statut a Pravidla
pro poskytování dotací, budou Radě města předloženy výzvy na
rok 2020 ke schválení již v souladu s novými předpisy. Předpokládané vyhlášení výzev pro rok 2020 je v průběhu října 2019.
Zbývá upozornit občany na to, že ve statutu přibyla výzva č. 10,
která upravuje poskytování dotací na čističky odpadních vod pro
obyvatele těch částí města, kde není možné zavést kanalizační přípojky. Jedná se o Vranov, Srní Potok, Slovany a Ploužnice VI. Výši
dotace bude stanovovat Rada města při vyhlášení programu, předpokládá se cca 40 000 Kč na dům (maximálně 50 % z celkových
nákladů). Vzhledem k tomu, že by tato výzva svým finančním dopadem mohla (pokud požádají všichni obyvatelé) výrazně zatížit rozpočet, bude na každý rok znovu rozhodováno o alokované částce.
Mohu ujistit všechny potenciální žadatele, že situace rozhodně není
,,beznadějná“, přestože rozpočet na rok 2020 nechceme dalšími velkými výdaji zatížit. V příštím roce již nebudou vypláceny příspěvky
seniorům na dopravu (v roce 2019 šlo o jednorázový plánovaný
výdaj 750000Kč), čímž se vytvoří rezerva pro finanční krytí uvedené
výzvy. (Předpokládáme, že na čističky odpadních vod bude moci
být v jednom roce uvolněno cca 1 mil. Kč.) Důležitá je informace,
že o dotaci bude moci požádat pouze vlastník nemovitosti, který
má na území města trvalý pobyt a kritériem bude i pořadí přijatých
žádostí. Přesná pravidla pro poskytnutí dotací budou upravovat
jednotlivé výzvy.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
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Velký obchvat města
– kudy a za kolik ještě jednou
V prázdninovém čísle Mimoňského zpravodaje byl zveřejněn
článek vedoucího odboru ORM Ing. Filka a vedoucího odboru
OVDZaŽP Ing. Tadlíka „Velký obchvat města – kudy a za
kolik?“ Vůči některým zavádějícím informacím se musím
důrazně ohradit.
Na základě výsledku místního referenda byla v roce 2017
vypracována studie velkého obchvatu města
Ještě před referendem byly v Mimoňském zpravodaji zveřejněny články „Modernizace silnice II/270“ a „Od obchvatu
k obchvatu“. V nich jsem mj. uvedl „Díky aktivnímu přístupu
hejtmana Martina Půty k problematice řešení tranzitní dopravy
v Mimoni jsme se opět vrátili k obchvatu. Jak je zřejmé, již
delší čas se tímto směrem zaměřujeme.“ Studie velkého
obchvatu byla dávno před referendem s příslušnými pracovníky Libereckého kraje a Krajské správy silnic projednávána
a bez ohledu na něj vypracována jako podklad pro změnu
územního plánu Libereckého kraje. Důvodem této změny
je záměr vedení Libereckého kraje upravit některé komunikace 2. třídy do parametrů 1. třídy, který je formulován v programovém prohlášení koalice ANO a Starostů pro toto
volební období. Tomuto záměru neodpovídá koridor velkého
obchvatu Mimoně, který je v platném územním plánu města.
Proto jsme připravovali změnu, v níž jsou odstraněny problematické úseky, zejména nevyhovující rádiusy zatáček na
katastru Mimoně i Ralska. Byly zpracovány samostatné studie
dopravního řešení pro Mimoň a pro Ralsko. Na základě
dohody mezi vedením Libereckého kraje, Mimoně a Ralska
jsem prováděl koordinaci jejich zpracování tak, aby se stihlo
zařadit navržené řešení do probíhající změny územního
plánu Libereckého kraje. Místní referendum nemá s vypracováním studie velkého obchvatu nic společného.
Náklady na katastrálním území Ralska s ohledem na délku
a profil trasy odhadujeme 700-800 mil. Kč.
V jednom z uvedených článků jsem zveřejnil stejný obrázek
s trasou navrhovaného řešení, který použili vedoucí odborů.
Uvedl jsem též investiční náklady jak pro území Mimoně,
tak i Ralska, které vycházely ze studií zpracovaných firmou
Valbek Liberec. Na základě kvalifikovaného odhadu zpracovatele odborné studie byly náklady pro území Ralska stanoveny 1,57x nižší v porovnání s částí týkající se Mimoně.
V článku vedoucích odborů je uvedena investiční náročnost
na území Ralska naopak 1,3-1,4x vyšší než na území Mimoně.
Nechápu, proč autoři uvádějí svůj vlastní, ničím nepodložený
odhad. Kdyby se jako technici trochu nad rozdíly tras v Ralsku
a v Mimoni zamysleli, zjistili by, že trasa na mimoňském
katastru se liší tunelem, který kříží železniční trať, a zářezem
do terénu, který je nutný pro zajištění mimoúrovňového křížení. Jimi uváděný odhad investičních nákladů je rovněž
nepravdivé sdělení.
Velký obchvat se bude realizovat v termínu mezi někdy a nikdy
Oba vedoucí odborů a jejich nadřízená paní tajemnice by si
měli ujasnit, kde jsou hranice mezi úředníkem a politikem.
Názor na to kdy a zda se bude velký obchvat města realizovat,
nepatří do kompetence úředníků v rámci vyjadřování se ve
veřejném prostoru. To je pouze věc politiků, neboť oni sta-
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novují cíle a hledají cesty pro jejich realizaci. Dalo by se to
možná tolerovat, kdyby oba pánové byli občany Mimoně
a vyjádřili se jako občané a ne jako vedoucí úředníci.
Uvedený článek, v porovnání s tím, co bylo prezentováno
k obchvatu dříve, nepřinesl vůbec nic nového, naopak zkreslil
pohled na tuto problematiku. Mám pocit, že autoři, kterých
si vážím a rád jsem s nimi spolupracoval, ho vypracovali na
žádost někoho, protože nevidím důvod, aby z vlastní vůle
dávali všanc dobré jméno úředníka a pouštěli se na pole,
které není úředníkům vyhrazeno.
Obchvat našeho města je dlouhodobý cíl, který vyžaduje
řadu postupných kroků závisejících na aktivním přístupu
vedení města. Je třeba si uvědomit, že představuje zásadní
vyřešení negativního vlivu veškeré tranzitní dopravy na život
v Mimoni a současně vytváří podmínky pro řešení negativních vlivů automobilové dopravy uvnitř města. Obchvat je
rovněž přínosem pro podnikání v Podralském regionu, neboť
Mimoň představuje pro jeho rozvoj dopravní špunt. Obchvat
má motivační význam i pro investory, neboť je spojnicí průmyslových zón – Kuřívody, letiště Hradčany, Mimoň, Dobranov, Pertoltice a Stráž pod Ralskem a Zákupy. V celku tento
region představuje významný rozvojový potenciál. Dnešní
svět se velmi dynamicky vyvíjí. V dopravě a logistice se směřuje k autonomním elektromobilům. Nelze vyloučit, že na
základě vyjasněného a připraveného dopravního řešení
obchvatu Mimoně projeví o investování v Podralsku zájem
developer, který se bude i při jeho realizaci angažovat.
Naše město se zavázalo zajistit podklady pro změnu dopravního koridoru na území Ralska a Mimoně tak, aby navržené
řešení bylo možné zařadit do probíhající změny územního
plánu Libereckého kraje. To jsme splnili. Změna územního
plánu VUC probíhá a měla by být ve stadiu závěrečného
vypořádávání připomínek. Po něm by mělo následovat schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje. Následně město
Mimoň změnu zanese do svého územního plánu. Po ukončení tohoto procesu následují další kroky, ke kterým jsme
se usnesením zastupitelstva vůči Libereckému kraji zavázali.
Jejich ukončením je dokumentace pro územní rozhodnutí.
Takovýto přístup vyžaduje samozřejmě nároky na městský
rozpočet a pracovní kapacitu vedení města. My jsme například vedle zajištění podkladů pro změnu územního plánu
Libereckého kraje vyjasňovali i problematiku vlastnických
vztahů v koridoru obchvatu a přípravu podkladů pro projektování. Aktivní a vstřícný přístup se nám vždy vyplatil,
ať ve vztahu k SŽDC (jinak bychom neměli krásně opravené
vlakové nádraží), tak i k SVS (jinak by neprobíhala v takovém
rozsahu komplexní rekonstrukce ulic) a rovněž i k Libereckému kraji (jinak bychom neměli tři kruhové objezdy a zrekonstruované ulice Husovu, Pražskou, Lužickou
a Českolipskou). Nynější vedení města by si mělo ujasnit,
zda bude pokračovat v uvedené filosofii, anebo půjdou cestou
sólo kroků, jejichž příkladem je ukvapené panem starostou
jednostranně veřejné vyhlášené dopravní zablokování Malé
ulice pro nákladní automobily, bez konzultace a ohledu na
Liberecký kraj. Takový přístup je cestou do izolace.
Ing. Stanislav Baloun
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Co vyplynulo z dotazníkového
šetření?
Když jsem obdržel dotazník, který byl prezentován jako podklad pro zpracování programu rozvoje města, byl jsem překvapen jeho povrchností a absencí otázek na další důležité
oblasti (bezpečnost, městská policie, dostupnost zaměstnání,
prodej bytů, koupaliště, cyklodoprava, obchvat, parkování,
plochy pro podnikání, …). Dělal na mně dojem uspěchané
sólo akce jednoho člověka.
Tomu odpovídala i úroveň hodnocení zveřejněná paní tajemnicí v prázdninovém zpravodaji, které postrádá náměty pro
budoucí rozvoj vyplývající z odpovědí. Snažil jsem se najít
vztah mezi čísly v tabulkách a v grafech, ale nepodařilo se
mi to. Zvlášť velký rozdíl byl u školství, kde podle tabulky
to je lhostejné 60 občanům a podle grafu pouze 8. Zajímavé
je i bydlení. Nenašel jsem shodu mezi čísly v grafech, v tabulce
ani ve slovním hodnocení. Jsem zvědav, jak si s tím poradí
zastupitelé, kteří mají výsledky dotazníkového šetření využít
k návrhu dlouhodobého rozvojového plánu města. Osobně
bych s tím měl problém, zejména když jsem se nepodílel na
formulaci otázek.
Na většinu otázek pro jednotlivé oblasti života bylo odpovězeno spíše spokojen. Podle počtu odpovědí byla významně
nejvyšší spokojenost se stavem životního prostředí, kde bylo
nejvíce hlasů jak ve skupině spíše spokojen, tak i velmi spokojen. Na druhém místě byla překvapivě spokojenost s bydlením. Na otázku, kam upřednostnit využití finančních
prostředků, převyšovala rekonstrukce místních komunikací.
Z toho soudím, že občané velmi kladně hodnotí, že byl zlikvidován velkokapacitní prasečák, který zápachem zamořoval Mimoň, že je spokojenost s podmínkami pro bydlení
v Mimoni a že zaměření na totální rekonstrukce ulic bylo
velmi správné.
Ing. Stanislav Baloun

Vyjádření k článku Ing. Balouna
Vážený pane inženýre,
na Vámi hodnocené dotazníkové šetření mi dovolte reagovat
několika vysvětlujícími informacemi, ale i osobními postřehy:
V souladu s podrobnou Metodikou MMR pro tvorbu rozvojových dokumentů obcí proběhlo v rámci zpracování první,
tvz. analytické části Programu rozvoje města (PRM) Dotazníkové šetření pro občany, a to s využitím souboru otázek
vzešlých z dlouhodobých praktických zkušeností zpracovatelů PRM ať už z řad renomovaných firem, akčních místních
skupin či v našem případě Rozvoje Českolipska z.s., ve spolupráci s kterým je tento koncepční dokument připravován.
Dotazník byl záměrně navržen v co nejjednodušší podobě
tak, aby jeho výstupy odrážely ,,nálady“ občanů města a míru
jejich spokojenosti, či nespokojenosti, ale také aby v něm
našli dostatečný prostor pro vyjádření se k jakékoliv další
oblasti veřejného života. Zohledněna musela samozřejmě
být i otázka vyhodnotitelnosti získaných výstupů a zřetel na
,,neodrazování“ hodnotitelů rozsáhlostí, složitostí či zjevnou
cíleností vytypovaných otázek. Očekávaným výstupem
(obdobný dotazník byl uplatněn při tvorbě PRM v Jablonném
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v Podještědí, Doksech, Stráži pod Ralskem apod.) samozřejmě nemohlo být získání plně vypovídajícího občanského
názorového obrazu jako východiska pro rozhodování zastupitelů. Každý občan zapojovaný do obdobného šetření vyjadřuje pouze svůj individuální názor, přání, investiční prioritu
- zcela bez přímé zodpovědnosti za rozhodování o směřování
města. Ta vždy náleží jen zastupitelům. Občanovi však již
samotným zveřejněním informací o zahájení přípravy na
programovém dokumentu města (období 2019 až 2029),
stejně jako výsledku dotazníkového šetření je vysílán signal,
že se město rozhodlo vydat cestou hledání politického koncensu při směřování jeho vývoje, ale také že jeho ,,nálady“,
potřeby a priority mají při tomto směřování své nezastupitelné místo. Počet vyplněných a odevzdaných dotazníků,
i v poměru k počtu obdržených dotazníků v souvislosti
s minulým neúspěšným pokusem o zpracování PRM v roce
2013, hovoří podle názoru mého, ale i zkušených dalších
zpracovatelů PRM, že občané smysl pochopili a příležitost
využili. To nás samozřejmě velmi těší, ale i neomlouvá za
vážné pochybení, k němuž došlo při ,,překlopení“ získaných
dat z dotazníků do grafických výstupů. (Při dodatečném
zahrnování výstupů z dotazníků obdržených až po uzávěrce
šetření, zahrnuli někteří členové pracovní skupiny takto
dodatečně získané informace pouze do výchozích tabulek,
aniž by jimi zpřesnili pro zveřejnění připravené grafy. Má
nedostatečná kontrola bohužel pochybení neodhalila. Velmi
se za to omlouvám a samozřejmě zjednám okamžitou nápravu - data uváděná v přiložených tabulkách jsou však plně
věrohodná.)
Ještě několik slov k samotnému zpracování analytické části
PRM, na kterou naváže část návrhová rozpracovávající nejdůležitější úkoly města pro příštích 10 let.
Zpracování takovýchto dokumentů není a ani nemůže být
záležitostí jedné osoby. Do přípravy jsou od samého počátku
,,vtahovány“ i všechny odbory úřadu, pro jejichž práci bude
uvedený dokument významově nezastupitelným. Vedle statistických informací jsou to totiž právě praktické zkušenosti
a odbornosti dlouholetých zaměstnanců úřadu, z nichž je
dokument postupně,,vystavován“. Přiznávám, že při takovéto
kolektivní práci je velmi obtížné vyhnout se např. úskalí
nevyváženosti dílčích poskytnutých analýz, problému časté
názorové nejednotnosti při vyhodnocování dílčích oblastí
veřejného života (tvz.,SWOT analýza) apod. Stále však se
jedná o ,,pracovní“ dokumenty, u nichž předpokládáme, že
po jejich projednání (komisemi, výbory, radami města
a následně zastupitelstvy) budou dále podle připomínek
a podnětů dopracovávány. Nakonec s nimi budou seznámeni
občané a s podněty bude PRM předložen ke schválení zastupitelstvu.
Možná, že výsledkem společné práce nebude po všech stránkách prestižní odborný dokument a určitě s ním bude nutné
dál pracovat jako s dokumentem zásadním, ale stále živým.
Přesto věřím, a se mnou všichni, kteří se na jeho přípravě
podílejí či kteří na negativní dopad jeho absence dlouhodobě
upozorňovali: a to že i,v dostupném rozsahu a ,,provedení“
bude mít zásadní pozitivní význam pro rozvoj města. A o to
nám všem přece musí jít!
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Virtuální
Univerzita tetího vku
www.e-senior.cz
Motto: „Vzd lávání pichází za seniory“
Vážení senio i,
chcete se i Vy stále vzdlávat a rozši ovat si své vdomosti? V našem
konzulta ním st edisku je možné studovat r"zná témata v malé skupince Vašich
seniorských vrstevník", kte í mají - podobn jako Vy - zájem o plnohodnotn
strávený as p i získávání nových poznatk". P íjemné pro Vás m"že být i seznámení
se s novými „spolužáky“, se kterými m"žete sdílet i další aktivity volného asu.
Provozn ekonomická fakulta ,eské zemdlské univerzity v Praze obohatila
nabídku výuky Univerzity t etího vku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává
možnost zájmového vysokoškolského studia p ímo v míst Vašeho bydlišt.
Neváhejte a p ij2te mezi nás!

Konzulta ní st edisko

MIMO

Z izující organizace konzulta ního st ediska

M8STO MIMO=
Místo výuky

Mstské muzeum Mimo>, V Lukách 101, Mimo>
Tutor

Mgr. Vendulka Böhmová
bohmova@mstomimon.cz, 487 805 036
msto Mimo>, 0írová 120, 471 24 Mimo>

Upozornění k nájemním smlouvám
k hrobovým místům na pohřebišti
v Mimoni
Upozorňujeme, že mnoha pronajatým hrobovým místům končí
platnost nájemních smluv k 1.1.2020. Jedná se především
o smlouvy uzavřené v roce 2004. Vzhledem k tomu je potřeba
uzavřít smlouvy nové na další období. Nájemce hrobových
míst prosím, aby se dostavili na odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, Mimoň k uzavření
nových smluv. Informace podá p. Vítková na tel. 487 805 020
e-mail: vitkova@mestomimon.cz. Seznam dotčených hrobových míst naleznete také na oficiálních stránkách města
www.mestomimon.cz

Na náměstí je nový Charitní šatník
pro každého
Na náměstí 1. máje je nově otevřena pod patronací města
Mimoň nová pobočka Charitního šatníku Farní charity Česká
Lípa.
V útulném prostoru jsou k dispozici věci všeho druhu, textil,
nábytek či nádobí, které poskytují dárci, kteří cítí potřebu
pomáhat někomu dalšímu i samotné Farní charitě Česká Lípa.
Sortiment je pro každého, i pro náročnějšího zákazníka.
„V našem šatníku poskytujeme věci buďto v té podobě, v jaké
nám je dárci věnují nebo je také přešíváme, opravujeme, reno-
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vujeme a děláme z nich ve spolupráci s truhlářskou a šicí dílnou
Provoz 13 mnohdy ještě zajímavější věci, než jaké byly v původní
podobě,“ říká o konceptu mimoňského šatníku vedoucí Jana
Ruská, profesně designérka a aranžérka.
Funkční věci všeho druhu jsou veřejnosti k dispozici bezplatně
na poukázky od příslušného městského úřadu či za drobné
úplaty, které mají sociálně výchovný aspekt a zároveň pomáhají
udržet šatník v chodu.
Veškerý sortiment si může pořídit kdokoli, kdo nemá dostatek
financí na nové, ale i ti, kteří cítí potřebu zodpovědného chování
vůči naší planetě, nebo prostě všichni, kteří si v šatníku chtějí
vybrat něco hezkého na sebe nebo si vybavit byt.
Mgr. Jiří Gottlieber, Farní charita Česká Lípa

Veselý bazárek
„Když chci dostat, musím dát“
Vše je relativní. Vaše oblečení,
boty, hračky, sportovní vybavení, domácí spotřebiče atd.
jsou pro Vás již staré, okoukané, nebo věci prostě jen
nechcete, stěhujete se a tím
pádem likvidujete nemožné?
Darujte tyto věci do Veselého bazárku. Mnohým lidem ještě
udělají radost a velice dobře poslouží. Vše prodáváme za symbolické ceny a výtěžek z prodeje putuje např. na školní pomůcky, úhrady poplatků spojených se školními aktivitami (např.
zaplacení fotografií, školních výletů apod.) Pomoc seniorům
a mnoha dalším lidem. Bližší info na stránkách www.spolekcogito.cz a na facebooku Cogito ergo sum.
A tak pokud chcete pomáhat, pomáhejte. Za každý darovaný
kousek budeme velice rádi. Najdete nás v Husově ulici 119,
Mimoň a otevřeno máme čt, pá 14–17 h nebo po telefonické
dohodě na čísle: 702 492 299.
Tým spolku Cogito Ergo Sum

„Participativní rozpočet –
vyhodnocení hlasování“
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás seznámili s programem
participativního rozpočtu a s podanými návrhy (nápady) na
realizaci.
Dne 4. září byly tyto návrhy také představeny veřejnosti
v Domě kultury Ralsko a rozeběhlo se hlasování veřejnosti
o jednotlivých projektech, a to prostřednictvím hlasovacích
formulářů.
V určeném termínu byly podané tři návrhy, pro které občané
mohli hlasovat. Do dne 17.9.2019 byla dána lhůta pro odevzdání hodnotícího formuláře a výsledek hlasování je následující:
Pítko na náměstí – 8 hlasů
Chodník a živý plot na náměstí 1. máje – 60 hlasů
Ekoškola – 49 hlasů
Nyní bude s výsledky seznámena rada města, která rozhodne
o zařazení vybraného návrhu do rozpočtu města, a následně
budou podniknuty kroky k tomu, aby návrh (nebo případně
návrhy) byly také uskutečněny.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
Říjen 2019
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OZNÁMENÍ
DRAKIÁDA
4. 10. 2019 v 15 hodin na louce naproti dostihové dráze
v Mimoni.
Soutěž:
1. nejvýše letící drak
2. nejkrásnější podomácku
vyrobený drak
3. nejkrásnější drak ze všech

Divadlo: Kočka v oregánu
18. 10. 2019 od 19 hodin
Dům kultury Ralsko
Předprodej vstupenek: www.kulturamimon.cz, DKR,
knihovně a muzeu.
Vstupné: 320 Kč
Dawn BARBORA HRZÁNOVÁ
Alan
RADEK HOLUB
Emily KLÁRA CIBULKOVÁ
Oliver ZDENĚK VELEN
Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií
nabízí spoustu humoru i vážného citu a velké příležitosti pro
výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice,
sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na
tak pestré paletě témat staví tato konverzačně – situační komedie, která pojmenovává nejen
humorné aspekty naší současnosti a staví na precizních dialozích.
Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským diváckým hitem a její
uvedení provázely i recenze plné
superlativů.

Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 18. 10. 2019
na náměstí 1. máje.

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Jste osoba, která by potřebovala
pomoc s péčí
o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se
koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní:
2. 10. 2019, 17. 10. 2019, 30. 10. 2019
od 8 do 10 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
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Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
lucka.beli@seznam.cz Tel: 487 864 669, 725 308 842.
Bc.Lucie Pražáková

Oznámení
Oznamujeme občanům, že od 2. září 2019, nastoupila na
Městský úřad Mimoň, správní odbor, nová sociální pracovnice, na kterou se můžete obracet se svými záležitostmi.
Pomoc poskytne jak rodičům, nezletilým dětem, tak i osobám,
které potřebují řešit svou složitou životní situaci.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci září dožívají naši spoluobčané:
Evžena Karlová
Miroslav Manhart
Krista Laskovská
Věra Hovadová
Gertruda Prokopová
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší!
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Sobota 26. 10. 2019
DDM Vážka, odbor kultury MěÚ Mimoň a další dobrovolníci pro vás připravili již 15. ročník halloweenského
strašidelného putování s následnou diskotékou.
Start a registrace od 17:30 do 19:30 hodin uprostřed Zámeckého parku na největším rozcestí. Děti čeká několik stanovišť, na kterých budou plnit různé úkoly. Za splněný
úkol obdrží do kartičky razítko. Plná kartička s razítky
Vám následně může posloužit jako volná vstupenka pro
1 dítě a 1 dospělého na STRAŠIDELNOU SHOW v neděli
27. 10. 2019 v Domě kultury Ralsko od 15:00 hod.

Podzimní burza oblečení
Městský úřad Mimoň pořádá v sobotu 26. 10. 2019 od 9 do
13 hodin v Domě kultury Ralsko tradiční burzu dětského,
ale i dámského a pánského oblečení, potřeb pro děti a hraček.
Pokud máte zájem se burzy zúčastnit jako prodejce, kontaktujte nás emailem či telefonicky. Počet míst je omezen.
E-mail: podatelna@mestomimon.cz, tel.: 487 805 022

Zamykání Ploučnice
Junák-český skaut, přístav Ralsko Mimoň Vás 1. 11. 2019
srdečně zve na každoroční akci „Zamykání Ploučnice“.

„Skauti uklízí Mimoň“
Junák-český skaut, přístav Ralsko Mimoň pořádá 2. 11. 2019
akci, do které se mohou zapojit i občané města Mimoň. Informace Vám podá pan Matyáš Kabeš tel.: 777 323 396.
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KULTURA
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 4. čtvrtletí 2019
Den

Měsíc

Název akce

Místo konání

Pořadatel

Městská knihovna
Městské muzeum
Městské muzeum
louka u dos. závodiště
Mimoň
Kostel sv. Petra a Pavla
DKR
Městské muzeum

Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
Zpěvandule
Odbor kultury
Odbor kultury
SSMM
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury

Říjen
30. 9.–6. 10.
7. 9.–6. 10.
3.
4.
5. (6)
5.
6.
7.
8.
12. 10.–10. 11.
13.
16.
18.
18.
21.
26.
26.
27.
29.
30.

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Týden knihoven
Výstava – Eduard Milka
Beseda – Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska
Drakiáda
Podzimní Pokladovka
Do srdce se ti dívám – koncert Zpěvandule
Taneční kurzy pro dospělé
Univerzita třetího věku
Den otevřených dveří v sociálních službách
Výstava filmové techniky
Taneční kurzy pro dospělé
Taneční zábava pro seniory
Divadlo: Kočka v oreganu
Mimoňské trhy
Univerzita třetího věku
Burza ošacení
Bludičková noc
Halloweenská diskotéka
Výletníček + Zdravý životní styl
Výletníček
Dámský večer
Podzimní vycházka do VVP – Svébořice, Holičky zakončení v Náhlově
Listopad
12. 10.–10. 11. 10.–11. Výstava filmové techniky
1.
11.
Odemykání Ploučnice
2.
11.
Skauti uklízí Mimoň
3.
11.
Taneční kurzy pro dospělé
4.
11.
Univerzita třetího věku
10.
11.
Taneční kurzy pro dospělé
15.
11.
Mimoňské trhy
16.
11.
Koncert v barvách Semaforu
17.
11.
Podzimní dílničky
17.
11.
Taneční kurzy pro dospělé
18.
11.
Univerzita třetího věku
20.
11.
Taneční zábava pro seniory
23. 11.–12.
11.
Výstava – Za dlouhých zimních večerů
24.
11.
Taneční kurzy pro dospělé
25.
11.
Zdeněk Izer – Na plný coole
29.
11.
Zpívání u stromečku
11.
Dámský večer
11.
Dušičkové vzpomínání na rodáky s výjezdem do Židlova, Jablonečku
Prosinec
23. 11.–12.
12.
Výstava – Za dlouhých zimních večerů
1.
12.
Taneční kurzy pro dospělé
1.
12.
Adventní koncert v kostele: Zpěvandule
1.
12.
Výtvarná dílna „Adventní věnce“
2.
12.
Univerzita třetího věku
3.
12.
Vánoční dílničky v Městské knihovně
4.
12.
Mikulášská nadílka u Cvrčků
5.
12.
Mikulášská nadílka
8.
12.
Divadelní představení pro děti
8.
12.
Taneční kurzy pro dospělé
8.
12.
Adventní koncert v kostele: Jitka Hosprová
11.
12.
Taneční zábava pro seniory
13.
12.
Taneční kurzy pro dospělé – věneček
16.
12.
Univerzita třetího věku
16.
12.
Vánoční besídka u Cvrčků
20.
12.
Mimoňské trhy
21.
12.
Betlémské světlo v Náhlově
26.
12.
Vánoční výstup na kostelní věž
12.
Tradiční skautské trhy
12.
Dámský večer
12.
Výletníček

Městské muzeum
DKR
DKR
DKR
Městské muzeum
DKR
Zámecký park
DKR
Děčín
DDM Vážka
Městské muzeum
DKR
Městské muzeum
DKR

Odbor kultury
SSMM
DDM, Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
DDM Vážka
DDM Vážka
SHM
Odbor kultury
Juník
Junák
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury

DKR
DKR
DKR
Městské muzeum
DKR
Městské muzeum
DKR
DKR
DKR
DDM Vážka

Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
SHM

Městské muzeum
DKR
Kostel sv. Petra a Pavla
DDM Vážka
Městské muzeum
Městská knihovna
DDM Vážka
DKR
DKR
DKR
Kostel sv. Petra a Pavla
DKR
DKR
Městské muzeum
DDM Vážka

Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka

Kostel sv. Petra a Pavla
Skautský dům
DDM Vážka

SHM
SHM
Junák
DDM Vážka
DDM Vážka
(bez záruky, změny možné)
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: České hvězdy filmového
plátna 1. republiky

V muzeu pořádá výstavy k výročí narození a úmrtí slavných
herců z doby první republiky, ale nezapomíná ani na soudobé
umělce.

12. 10.–10. 11. 2019
V galerii Městského muzea v Mimoni bude vystavena filmová
technika sběratele Milana Wolfa, který provozuje filmové
muzeum v pražské Branické ulici. Nalezneme zde vše, co se
týká prvopočátků i další historie kinematografie. Milan Wolf
je známý dokumentarista a sběratel. Od mládí sbírá staré
promítačky, fotoaparáty, kamery a hlavně staré filmy a vše,
co se týká filmu a jeho počátku do roku 1945.
V jeho hlavě je nekonečné množství znalostí o lidech
a různých filmových záběrech. Aktivně spolupracuje s NFA,
Českou televizí a filmovým studiem Barrandov. Sběratelské
umění, naplněné zručností jeho rukou a talentem pro dokumentární práci, obdivovali návštěvníci nejen v Karlových
Varech a v Praze na filmových festivalech, kde každoročně
vystavoval, ale také v Mnichově, Berlíně, Vídni či San Etrienu.
Milan Wolf Je autorem knih Český film v obrazech od roku
1898–1945 nebo Vlasta Burian v obrazech. Je také soudním
znalcem v oboru kinematografie.

Kromě dvou tisíc promítacích strojů, kamer a fotoaparátů
shromáždil pan Wolf více než sto tisíc fotografií a tisíce plakátů souvisejících s nejslavnějšími světovými filmy. Některé
plakáty jsou zcela unikátní, protože jiné se už nikde nezachovaly.
V jeho sbírce nechybí ani originály litografických plakátů
a ty z let 1920–1942 byly pro svůj typický rozměr nazývány
„nudle“. Ve své době byly vyráběny v sériích 100–200 kusů
a vzhledem k tomu, že byly neustále přelepovány, zachovaly
se dodneška jen v několika málo exemplářích.
Ve sbírce Milana Wolfa se nachází cca 4000 těchto tzv. „nudlí“,
ale i velké množství plakátů různých rozměrů (ty největší
3x4 m).
Staré promítačky, kamery, fotoaparáty, desky, plakáty, popisky, fotografie ze starých filmů – sběratel kinematografických
exemplářů Milan Wolf má zkrátka zájem o vše, co se filmu
týká. A nenechává si to jen pro sebe! Do jeho filmového
muzea si chodí půjčovat nejen české, ale i zahraniční filmové
štáby. Některá zařízení půjčoval například pro natáčení seriálu Bohéma, k filmu Filipa Renče Lída Baarová půjčoval plakáty, k dokumentu Heleny Třeštíkové o prvorepublikové
herečce zase vzácné filmy.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 12. října
2019 v 15.00 hod. Těšit se můžete na účast autora, který
si pro Vás připravil promítání krátkého filmu z historického promítacího zařízení a také komentovanou prohlídku!
zdroj: www.fdb.cz, www.artbook.cz

Beseda Spolku historie Mimoňska
Spolek historie Mimoňska vás zve na besedu o nové knize
„Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska“ amatérského badatele p. Jaroslava Dvořáka, která se bude konat
3. 10. 2019 v 16.00 hodin v Mimoňském muzeu za účasti
autora. Kniha volně navazuje na knihu „Ralsko na starých
pohlednicích“ Kniha bude na místě k prodeji za 170 Kč.

Říjen 2019
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KULTURA
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Týden knihoven
30. 9.–6. 10. 2019
Celostátní akce na podporu
četby a knihoven
– nově přihlášení čtenáři v měsíci
říjnu budou mít členství na rok
zdarma
– v dětském oddělení bude pro malé čtenáře připravena
výstavka knih a obrázků Ondřeje Sekory jehož 120. výročí
narození si letos připomínáme. Pro děti je připravena soutěž:
“Víš jak se jmenuji?“, dále výtvarná soutěž na téma Sekorových
knížek a pro nejmenší omalovánky obrázků z knížek tohoto
autora. Pro účastníky jsou připraveny malé odměny a z nejhezčích obrázků budou vybrány 3, které budou odměněny
knížkou.

Nové knihy
Italské dvojhubky, autor: Marta Kučíková
Proč si italští šviháci plní své letité sny v jakémkoli věku? Proč
zbytečně neremcají? Proč by Ital nikdy nepozřel margarín?
Proč i v nejmenší vesnici bývá stejný počet barů a kadeřnictví?
Jak lze vyzrát na pech vysoko v horách? A proč jsou všechny
Italky po jednom kafi zkušenými psycholožkami manželských
vztahů? Co asi dělá, podle českého přísloví, správný Ital každou středu? Jak se elegantně zbavit dotěry? Co ve skutečnosti
znamená být nevěrná až za hrob? Čím si typický Ital hýčká
svoji drahou ženu? V čem tkví tajemství jejich precizně uklizených domovů – a jak Italky zvládají být i při tom fofru stále
upravené a elegantní? Proč netloustnou, i když se cpou pizzou
o půlnoci? Jak se cítí Češky a Slovenky provdané za své italské
muže? Proč má Ital laskavé srdce? A proč jste důležití právě
VY? O dalších lehkostech a nelehkostech žití v podhorském
italském maloměstě, viděných nejen ze zpovědní kasy hokynářského krámku, vypráví autorka, žijící v těchto končinách
téměř patnáct let, opět s jemným vtipem a nadhledem.
Kůly v plotě, autor: Jakub Kohák
„Za všechno může Lenora. Totiž, abyste rozuměli, nemyslím,
lenost‘, kterou mám v sobě pevně vrozenu až zakódovánu,
nýbrž kamarádku Lenku Maureryovou, která si čertvíproč
říká právě Lenora a která si čertvíproč kdysi řekla, že bych
právě já byl vhodným adeptem k sepisování sloupků pro deník
Metro.
Pracovala tam kdysi jako hledač ryzích talentů, a protože
s ryzím talentem nemohla zřejmě nikoho najít a já ji vždy na
nějakém večírku blažil kravinama, tak si vystačila se mnou.
A hle?! Vyplatilo se! Díky tomu spatří světlo světa tento literární skvost!“.
Kniha obsahuje humorné příběhy a postřehy ze života, které
vyšly jako fejetony v deníku Metro, i některé dosud nepublikované texty.
Mateřství jako z reklamy, autor: Petra Hřebíková
Když mi bylo dvacet, opovržlivě jsem koukala na všechny
ty chudinky s kočárky. Na ty jejich povadlé nazelenalé tváře,
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neupravené vlasy, vytahaná trička a rozšmajdané boty. Takhle
JÁ nikdy nedopadnu. Na můj šatník a kosmetickou taštičku
nebude mít mateřství vůbec žádný vliv. Nikdy! A pak to začalo. Nejprve putovaly do zapomnění boty na podpatku. Protože
zkuste zvedat kočárek do tramvaje na jehlách. Nejsem Reinhold Messner, ať žijí tenisky. Pak začaly mizet hedvábné
halenky. Protože fleky od dětských přesnídávek nějakým
záhadným způsobem přitahují mnohem víc než výrazně levnější polyesterové kousky. Pápá, jakýkoli šperku na krk. Dítě
se neptá, zda je řetízek designérský kousek, dítě trhá. Zní
vám to povědomě? Jistěže ano. A je toho ještě mnohem víc!
Protože jak zjistili američtí vědci, rozhodnutí mít dítě, je to
nejhorší rozhodnutí, které můžete učinit. Budete mít méně
spánku, méně peněz a méně sexu! Takže vítejte ve světě
mateřství…
Osmnáct pod nulou, autor: Stefan Ahnhem
Třetí temný případ Fabiana Riska. Třetí mrazivý thriller z pera
švédského bestselleristy Stefana Ahnhema.
Automobilová honička u helsingborského přístavu skončí
pro jeden vůz tragicky – pádem do ledových vod. Na předním
sedadle je nalezen jeden z nejvlivnějších švédských podnikatelů v oblasti IT. Vše nasvědčuje, že šlo o nehodu, ale důkladnější ohledání těla odhalí, že bylo zmrazeno. Ještě podivnější
je doba úmrtí: dva měsíce před událostí v docích. Navíc někdo
tvrdí, že oběť viděl ještě před týdnem živou a zdravou. Zdá
se, že vrah převzal její totožnost. Fabian Risk brzy zjistí, že
to pachatel neudělal poprvé. A ani naposled…
Rodina odvedle, autor: Sally Hepworthová
Milující manžel, krásný dům v dobré čtvrti, skvělá babička,
která se ve svých vnoučátkách vyžívá. Essie má prostě perfektní život. Co vše se ale odehrává za na první pohled bezchybnou fasádou? Jednoho dne se do sousedství přistěhuje
Isabelle a okamžitě vzbudí zvědavost celého okolí. Proč je
svobodná? Proč si dům jen pronajala, proč si ho nekoupila
jako všichni ostatní? Kde vlastně pracuje? Essie a Isabelle se
velice sblíží a začíná být jasné, že Isabellino přistěhování
nebylo jen pouhou náhodou. Na světlo se postupně dere
šokující tajemství.
Složka 64, autor: Jussi Adler-Olsen
Čtvrtý případ komisaře Carla Morcka z oddělení Q. Zneužívání, nátlak a týrání patřily ještě před čtyřiceti lety do každodenního života žen deportovaných na dánský ostrov
Sprogo. Některým z nich nabídl tamější život neomezenou
moc, ale většině způsobil utrpení. Podobný osud potkal
i Nete Hermansenovou, jíž se podařilo utéct. Alespoň si to
myslela.
Její případ se stane jedním z nejtěžších ve vyšetřování oddělení Q. Co ukrývá její minulost? Proč se na ostrov dostala?
Kam zmizeli lidé z jejího okolí? A kdo za tím vším stojí?
Tvrdohlaví asistenti Asad a Rose přinutí svého šéfa Carla
Morcka znovu otevřít starý případ. Brzy však zjišťují, že se
jedná jen o malou součást něčeho mnohem většího. O nejhorší možné zneužívání moci, kterému stále není konec.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

příloha Libereckého kraje
říjen 2019

událost měsíce

DEN SENIORŮ V LIBERECKÉM KRAJI
První říjen je od roku ���� uznáván jako

Série kulturních akcí při příležitosti

Pečovatelka roku, kterou letos již

Mezinárodní den seniorů. Je spojen s mnoha

Mezinárodního dne seniorů, které připra-

potřetí vyhlásil Liberecký kraj. V sobotu

akcemi po celé republice, jimiž si připomínáme

vil Liberecký kraj, začíná již v úterý 1. října

12. října v Kulturním a společenském

úctu ke stáří. Slavit se bude i v Libereckém

od 15 hodin koncertem Stanislava Hložka

centru Lidové sady Liberec tak budou

kraji, a to v průběhu celého října na celkem

a žáků ZUŠ v Městském divadle v Jablonci

oceněni pečovatelé nebo pečovatelky,

pěti místech a pod záštitou náměstka hejt-

nad Nisou. Další hudební odpoledne pro

které navrhly organizace věnující se

mana Libereckého kraje Pavla Svobody.

seniory se bude konat 8. října v Jiráskově

sociální péči. Poprvé byly nejlepší pečo-

divadle v České Lípě, kde od 15 hodin

vatelky oceněny v roce 2017. S nápadem

vystoupí Bohuš Matuš a žáci ZUŠ. Jeho

přišel náměstek hejtmana pro sociální

vystoupení v doprovodu žáků ZUŠ si

oblast Pavel Svoboda. Smyslem soutěže

vychutnají senioři ještě 12. října od 14.30

je upozornit veřejnost na obětavou

v Kulturním centru Lidové sady v Liberci

a psychicky i fyzicky náročnou profesi

a 15. října od 15.00 v Kulturním centru

a těm, kdo ji vykonávají, alespoň touto

Golf Semily. Sérii akcí zakončí v pátek

cestou poděkovat.

18. října od 15 hodin zábavné odpoledne s názvem Babička Libereckého kraje

Text: Květa Šírová

v Kulturním centru Střelnice v Turnově.

Foto: Den seniorů oslaví v Libereckém kraji

V rámci oslav Dne seniorů budou
vyhlášeny výsledky ankety s názvem

na několika místech
Foto: archiv Domu seniorů na Františkově

Krajští zastupitelé

NA KRAJI
Dny GIS v liberci po devatenácté

K VĚCI

Oblíbená akce, kde je možné se seznámit

Hasič Radek Musil přivezl
z Číny zlato

s geografickým informačním systémem, a to

Radek Musil, liberecký hasič, přivezl

František Lufinka (SLK)

formou interaktivních stanovišť, posterů

z čínského města Chengdu ze Světových

Dvakrát ročně organizujeme se sociál-

a zajímavých přednášek, se bude konat

policejních a hasičských her (World Police

ním odborem setkání seniorů s vedením

ve dnech 12. až 14. listopadu 2019 v prosto-

and Fire Games) zlatou medaili. Na hrách při-

radnice. Zde se senioři mají možnost

rách budovy G Technické univerzity v Liberci.

pomínajících Olympijské hry bojoval ve dvou

sejít, popovídat si s vedením města a užít

V letošním roce bude zaměřena zejména

disciplínách – půlmaratonu a orientačním

si hudební produkci s tancem. Dále

na mapování vody a sucha. Třídenní dopole-

běhu. V půlmaratonu s počtem účastníků nad

přispíváme dotačními granty na pozná-

dní program Dnů GIS bude tradičně věnován

1000 obsadil v kategorii nad 40 let 21. místo.

vací zájezdy seniorů a našich zdravotně

žákům základních středních a vysokých

V orientačním běhu v kategorii 40–44 let

postižených spoluobčanů.

škol, podvečerní program pak bude zaměřen

obsadil první místo.

Jak se osobně zapojujete do života seniorů?

i na širokou veřejnost. V rámci akce se usku-

Martina Teplá (ANO 2011)

teční také výtvarná soutěž. Veškeré informace

Především tím, že se starám o „ty své

o konání Dnů GIS včetně možnosti přihlášení

vlastní“. Zapojila jsem se též do projektu

pro školy jsou k dispozici na dnygis.tul.cz.

Ježíškova vnoučata, který pomáhá plnit
přání seniorům o Vánocích.

Potravinou roku 2019 v kraji
je Kitl Syrob Okurka BIO

Josef Šedlbauer (ZpLK)

O ocenění „Výrobek Libereckého kraje

Postupně se zapojuji.

z odvětví potravinářství – zemědělství roku
2019“ se ucházelo přes sedmdesát výrobků

Dan Ramzer (ODS)

od místních farmářů a výrobců. Členové hod-

Od roku 2008 připravujeme ve Frýdlantu pro-

notící komise udělovali body v devíti kategoriích. Výrobce může takový výrobek prodávat

Radek Musil vybojoval v Číně zlato v orientačním běhu.
Foto: archiv Radka Musila.

gram pro seniory v oblastech kultury, sportu
a společenských akcí společně s Komunitním

pod označením Výrobek roku Libereckého

EDUCA

kraje i v následujících letech. S netradiční

Největší veletrh práce v severních Čechách,

se přidali i senioři z Jablonce nad Nisou.

chutí se letos nejlepším výrobkem roku stal

Educa MyJob Liberec 2019, již po třinácté

Vrcholem spolupráce jsou seniorské letní

Kitl Syrob Okurka BIO určený pro přípravu

přichází do Liberce, kde se v termínu

tábory, které se konaly už čtyřikrát.

domácích limonád, koktejlů a zmrzliny. Sirup

10.–12. 10. 2019 uskuteční v HomeCredit

je vyráběn rodinnou společností, specializu-

aréně. Určen je všem věkovým skupinám hle-

Pavel Svoboda (ČSSD)

jící se na výrobu ovocných a bylinných sirupů

dajícím konkrétní studijní a pracovní příleži-

Řídím se přesvědčením, že je na nás, mlad-

a medicinálních vín z Jablonce nad Nisou.

tosti nejen v Libereckém kraji. Nabízí tři dny

ších, abychom vraceli seniorům aspoň něco

a přes 22 hodin prostoru pro setkávání žáků.

z toho, co za celý život dali naší společnosti.

Účastní se jej na více než 4 000 m2 výstavní

Věnuji se jim nejen jako politik. S mnohými

Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku

plochy přes 60 škol a stejný počet zaměstna-

seniorskými kluby se scházím i ve svém

2019 v Libereckém kraji se stala obec Svojkov

vatelů, kteří mají možnost oslovit každoročně

volném čase. A kontakty s nimi obohacují

na Českolipsku. Hodnotitelská komise ocenila

více než 18 000 účastníků veletrhu. Připraven

i mne samotného.

zejména komplexní přístup k celkovému roz-

bude bohatý doprovodný program. Bližší

voji obce v oblasti vzdělávání, práce s mládeží

informace na www.educaliberec.cz.

Vesnicí roku LK 2019 je SVOJKOV

a společenského života. Obyvatelé kladou

střediskem KONTAKT Liberec. Od roku 2011

Radovan Vích (SPD-SPO)
Již několik let se setkávám na pravidel-

příkladně pečují o historické a přírodní

Konference pro dlouhodobé
pečovatele

památky, lhostejná jim není ani okolní krajina

Organizace Klára pomáhá z.s. pořádá v úterý

od nich získávám, následně využívám pro

a zajímají se o společenské dění. Obec je též

22. října 2019 v Liberci v budově Krajského

svou politickou práci. Snažím se tím zvýšit

aktivním členem Svazku obcí Novoborska

úřadu LK od 10 hodin odbornou konferenci

jejich kvalitu života.

a destinační agentury Lužické a Žitavské hory.

s názvem Podpora pečujících osob a osob

zřetel na činnost mateřské školy a spolků,

účastníky převažují senioři a podněty, které

budou představena témata, která se týkají

Pavlína Nováková Hrabálková
(KSČM)

pomoci pečujícím osobám, těm, kteří

Osobně jsem vypomáhala v domově pro

dlouhodobě pečují o osobu blízkou a tudíž

seniory. Péče o tyto vážně nemocné občany,

jsou nepostradatelnou součástí rodinné péče.

kteří mají minimum upřímné lásky, mne

Je určena nejen pro pečující osoby, ale také

naplňovala. Není to práce, ale poslání. Byla

pro sociální pracovníky, pracovníky sociál-

jsem nadšená z jejich reakcí a vděčnosti.

ních služeb v přímé obslužné péči, úředníky

Práci se seniory proto doporučím všem

úřadů práce, sociálních i zdravotnických

a věřím, že přehodnotí své priority.

pozůstalých na Liberecku. Na konferenci

Starosta Svojkova Gustav Pilz (vlevo) společně s radním LK
Jiřím Löffelmannem (vpravo) a hejtmanem LK Martinem
Půtou (v pozadí) křtí publikaci Vesnice roku Libereckého
kraje 2019. Foto: archiv LK.

ných besedách a diskusích s občany. Mezi

odborů radnic a širokou veřejnost. Přihlásit
se můžete na www.klarapomaha.cz nebo

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

telefonicky na 737 233 889.

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

1, 2 | Jan Gabriel pracuje v oblasti sociálních služeb již několik let. V současné době je ředitelem dvou zařízení pro
seniory. Foto: archiv Domu seniorů Liberec-Františkov.
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Osobnost KRAJe

JAN GABRIEL
Ředitel Domu seniorů na Františkově v Liberci

Jste předsedou krajské pobočky Asociace

V obou vašich pozicích se často setkáváte

a předseda Krajské asociace poskytovatelů

poskytovatelů sociálních služeb. Co je to

s ostatními zástupci poskytovatelů i se

sociálních služeb.

za organizaci a jaká je její náplň činnosti?

seniory samotnými či jejich rodinnými

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

příslušníky. Co obě skupiny nejvíc trápí?

Představte nám, prosím, ve stručnosti Dům

ČR je největší profesní organizace pro

Trápení klientů a jejich potřeby mají umět

seniorů na Františkově. Jaké služby nabízí?

poskytovatele sociálních služeb a má své

alespoň z větší části pomoci řešit zaměstnanci

Dům seniorů Liberec-Františkov je největším

krajské pobočky. Mezi její hlavní náplň patří

v sociálních službách. Někteří klienti jsou

zařízením poskytujícím pobytové sociální

zastupování a hájení zájmů svých členů

šťastní tam, kde jsou a jaká je jim poskytována

služby v Libereckém kraji. U nás se díky

u státních a ostatních zainteresovaných

služba. Jiní ale mají svá trápení a bolesti

rozdělení na tři domy, respektive na jednotlivá

institucí. A dále zejména předkládání odbor-

a naší prací je, abychom ta trápení uměli

patra, povedlo zachovat malá oddělení a daří

ných stanovisek, kvalifikovaná oponentura,

najít, pojmenovat a pomoci je řešit. A to není

se nám tak udržovat příjemnou atmosféru,

iniciace a podpora žádoucí právní regulace

mnohdy lehké, a to i díky nastavení toku

kde jsou naši klienti jako „doma“. Celková

sociálních služeb; zprostředkování rozši-

peněz do sociálních služeb. Jsem přesvědčen,

kapacita domova je 200 lůžek. Službu Domova

řování vědeckých a výzkumných poznatků

že když nastane změna a vznikne systém

pro seniory poskytujeme na devíti odděleních

do činnosti poskytovatelů sociálních služeb

dlouhodobého financování sociálních služeb,

v celkové kapacitě 166 lůžek. Zbylých 34 lůžek

a předávání tuzemských i zahraničních

což je samozřejmě na našich zákonodárcích,

v rámci Domova se zvláštním režimem nabízí

odborných zkušeností svým členům;

všem pracovníkům i klientům v sociálních

služby klientům s Alzheimerovou nemocí

reprezentování společných zájmů a potřeb

službách se uleví a nabízené služby budou

a dalšími typy demence. Vaříme ve vlastní

svých členů; vyvíjíme studijní, dokumen-

ještě kvalitnější. Ale není-li chléb, nemůžete

kuchyni, pereme ve své vlastní prádelně

tační, informační, vzdělávací a expertní

na něj namazat máslo. A tak jen věřím v lidský

a dle možností se snažíme poskytovat službu

činnost. Asociace poskytovatelů sociálních

rozum, v nastavení logiky a systému. A také už

na míru pro každého našeho klienta. Jsme

služeb Libereckého kraje má v současné

vím, že lidé, kteří v sociálních službách pra-

držiteli certifikátu Vážka a úzce spolupracu-

době 57 členů, tedy poskytovatelů sociálních

cují, dají všemu tu pomyslnou korunu v kvalitě

jeme s Českou Alzheimerovskou společností.

služeb, což je odhadem cca 3,5–4 tisíce

jejich práce, ve vztahu k lidem, v empatii ke

Máme i kontaktní místo pro rodiny a osoby

zaměstnanců v sociálních službách. Úzce

klientům i k jejich rodinám, v hledání jejich

postižené Alzheimerovou nemocí, kde probíhá

spolupracujeme s Libereckým krajem i při

životního příběhu, jejich dobra a pohody.

testování paměti a následně poradenství. Pro

řešení a žádostech o dofinancování soci-

zájmovou činnost našich klientů máme k dis-

álních služeb státem. Myslím, že v našem

Jak váš Dům seniorů oslaví Mezinárodní

pozici další prostory, ať už se jedná o kera-

kraji funguje spolupráce, vzájemná podpora

den seniorů, který připadá na 1. října 2019?

mickou dílnu, dílnu pro ergoterapii, speciálně

i respekt. Vždy se bude jednat v rámci

…snad překvapením pro naše klienty, a k tomu

vybavenou hudební místnost, tělocvičnu.

financování o nároky, možnosti a vzájemný

veselou myslí našich zaměstnanců a prostě

Můžeme se pochlubit i nově vybudovanou

kompromis. K tomu se snažíme nabízet

krásným společným dnem. A víc neřeknu. :)

terasou pro klienty a jejich rodiny, novým

našim členům kvalitní dodavatele, kteří

altánem s ohništěm. V přízemí domova je

se věnují profesním školením, zajišťování

Co byste vzkázal našim čtenářům?

kaple, kde se každou sobotu konají boho-

zdravotní péče a dalším aktivitám, aby měl

Rád bych poděkoval všem, kteří v sociálních

služby. Sociální služby jsou ale kvalitní tak, jak

každý poskytovatel na výběr mezi kvalitními

službách pracují, a požádat veřejnost, rodiny

kvalitně jsou vykonávány. Jsem přesvědčen, že

partnery. Připravujeme společné projekty

klientů i zákonodárce o respekt k těmto lidem.

z velké části máme úžasné zaměstnance, kteří

v rámci vzdělávání. Na svých setkáních

Protože každý, kdo svoji práci, sílu, empatii

mají svoji práci rádi a dělají ji dobře a za to

řešíme jednotlivé problémy a hledáme cesty,

a mnohdy i kus srdce dává klientům v soci-

jim patří velký dík. A to jak těm z Františkova,

jak pomoci sociálním službám v rámci

álních službách, by měl cítit, že má respekt

tak z Domova důchodců z Jabloneckých

financí, kvality, personálního zabezpečení…

okolí ke své profesi.

Pasek, kde v současné době působím jako

Dík patří všem kolegyním a kolegům, kteří

zastupující ředitel.

nerezignovali a dál pracují pro naše klienty.

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Seniorská obálka urychlí záchranářům pomoc seniorům
nebo handicapovaným. Foto: archiv LK.
2 | Projekt seniorská obálka spolu se zástupci záchranných složek představili veřejnosti v pátek 28. června
v Kavárně Pošta krajská koordinátorka ministerstva práce
a sociálních věcí pro strategii stárnutí Pavla Řechtáčková
a náměstek hejtmana LK pro sociální věci Pavel Svoboda.
Foto archiv LK.
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Krajem

SENIORSKÁ OBÁLKA URYCHLÍ POMOC
Tiskopis s názvem Seniorská obálka

of Emergency). Seniorskou obálku si může

obsahuje základní informace o zdravotním

pořídit každý, i ten, kdo žije ve vícečlenné

stavu osaměle žijícího seniora nebo zdra-

domácnosti. Je ke stažení na webových

votně postiženého. Nyní je k dostání také

stránkách Libereckého kraje, Ministerstva

v Libereckém kraji. Poprvé zavedl v České

práce a sociálních věcí ČR a všech složek

republice Seniorskou obálku Jihomoravský

Integrovaného záchranného systému

kraj, a to již v létě minulého roku. Postupně

včetně Městské policie Liberec. Protože

se k němu přidaly i další kraje. Seniorská

každý senior nebo zdravotně postižený

obálka pomáhá v situacích, kdy se senior

nemá doma počítač a tiskárnu, bude karta

nebo zdravotně postižený dostane do tísně,

distribuována také v tištěné podobě.

ohrožení zdraví nebo života. Pomáhá

Je důležité, aby údaje na kartě byly

v situacích, kdy není schopen se záchranáři

aktuální, včetně třeba poslední hospita-

sám komunikovat, například když po úrazu

lizace v nemocnici. Do formuláře je také

ve své domácnosti upadne do bezvědomí.

dobré napsat i kontakt na svého praktic-

Do formuláře napíše senior základní

kého lékaře a dávkování léků, které senior

údaje o svých nemocech, o lécích, které bere,

užívá. Seniorům nebo handicapovaným

alergiích a doplní kontakt na nejbližší pří-

mohou pomoci vyplnit formulář třeba jejich

buzné. Kartu by měl potom umístit na vidi-

příbuzní, ošetřující lékař nebo sociální

telném místě ve svém bytě nebo domě.

pracovníci.

Buď na dveře lednice, nebo vnitřní stranu

Seniorská obálka je výstupem spolupráce

vchodových dveří. Tam kartu v případě

kraje s MPSV na projektu Implementace

potřeby najdou Integrované složky záchran-

politiky stárnutí na krajskou úroveň.

ného sytému, hasiči, strážníci nebo lékaři

Na projektu spolupracují odborníci

záchranné služby. Z karty tak sami vyčtou,

z Ministerstva práce a sociálních věcí

jaké léky mohou dotyčnému člověku bez

ČR, Krajského úřadu Libereckého kraje,

rizika podat, a mohou také díky uvedenému

Zdravotnické záchranné služby Libereckého

kontaktu zavolat nejbližším příbuzným

kraje, Českého červeného kříže v Jablonci

seniora a informovat je o nastalé situaci.

nad Nisou a dalších složek Integrovaného

Označení ICE, které má obálka v záhlaví,

záchranného systému.

je mezinárodní zkratkou a znamená „použít
v případě nouze“ (z anglických slov In Case

Text: Květa Šírová
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HISTORIE
28. říjen 1919
Den prvního výročí vzniku republiky byl pro Mimoň dnem
slavným. Vlastně, jak pro koho. Většina německého obyvatelstva
se chovala lhostejně, ba i odmítavě. Právě tak se tvářila i radnice.
Češi slavili svůj den slavnostním předáním české školy dětem.
Vyučování probíhalo sice déle než měsíc, ale právě 28. říjen
byl den, kdy mohli přijít žíci i s rodiči a pořídila se fotografie.
O deset let později, na přednášce pro Učitelskou obec Budeč
shrnoval výchovné cíle české školy inspektor Josef Maštálko.
Zdůraznil několik bodů potřebných ve výuce českých dětí
v prostředí obklopeném Němci. V první řadě podtrhl potřebu
tolerance, která se bude opírat o sumu vědomostí, hlavně dějepisu a literatury, přesvědčujících o hodnotách, za něž se Češi
bili a uznání a hloubku svého vzdělání. Zkrátka vzato, dostatek
sebevědomí postavit se vedle většího národa jako rovný s rovným.
Učitelé zdůrazňovali hlavně čtení a dobrou jasnou výslovnost.
Co nejlepší pravopis a vůbec schopnost se písemně vyjádřit.
Ve všech předmětech se poukazovalo na vztah k vlasti. V matematice třeba slovními příklady čerpajícími ze státních statistik.
V přírodopise se hledělo k poznávání domácího prostředí.
K tomu napomáhaly také exkurze do blízké a zde bohaté přírody.
Zcela výjimečné postavení měla vlastivěda, k níž učitelé dodávali
poznatky z místních dějin dokládající soudržnost českých zemí.
Pozoruhodná byla výuka německého jazyka. Třeba podle učebnice připravené litoměřickým školním inspektorem a spisovatelem J. R. Tesařem. Uváděla stále navozující možnost
rozhovoru českého dítěte s německým, kterému vysvětlují
základní věci o našem státě, počínaje vlajkou či státním znakem.
České děti se učily národní hymnu také v německém znění,
aby při případných příležitostech mohly obě národnosti zpívat
společně. Na německých školách se ve výuce češtiny zdůrazňovalo to samé.
Vším učivem měla prostupovat občanská výchova. Ta se ukázala
být jako velmi správný postup, vychovávající z českých dětí
uvědomělé hraničáře schopné najít správný poměr k národnosti
svého souseda. Leč drtivé tlaky ze zahraničí povážlivě rozkývaly
loď našeho státu, který byl rozdroben a zničen po necelých
dvaceti letech. Nicméně děti, které vyšly ze zdejších škol si
nesly vědomí o správnosti existence našeho státu přes nepříznivé
okolnosti i dále.
Ladislav Smejkal

rokem 1910. Pan senátor mimo jiné ve stručnosti přiblížil přítomným historii rodu Czerninů a vyzdvihl význam společenských aktivit pro naše krajany v zahraničí. Kulturní vsuvku
obstaralo hudební trio z Osečné. K příjemné náladě přispěly
již tradičně šálky dobré brazilské kávy a nezbytný narozeninový
dort.
Mgr. Radomír Starý

Oslava narozenin brazilského
prezidenta Kubitscheka v Náhlově
V sobotu 14. 9. 2019 se v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie
v Ralsku-Náhlově konalo v pořadí již čtvrté připomenutí narozenin někdejšího brazilského prezidenta českého původu Juscelina Kubitscheka.
V letech svého úřadování od roku 1956 do roku 1961 pozvedl
hospodářství země a proměnil v realitu sen o novém hlavním
městě Brasília, jež dodnes nese neopominutelné stopy české
architektury. Pozvání přijal senátor Ing. Tomáš Czernin, předseda stálé senátní komise pro krajany v zahraničí, který převzal
z rukou ředitele muzea Ing. Petra Polakoviče petici brazilských
krajanů vyzývající ke změně podmínek pro získání českého
občanství pro potomky vystěhovalců, kteří opustili vlast před
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Elektronická žákovská knížka
Na základě požadavků ze strany rodičovské veřejnosti a zřizovatele školy přistoupila naše škola k zavedení elektronických
žákovských knížek. Jako škola jsme zvolili poskytovatele,
který je na základních školách rozšířen. Tento systém přispěje
k lepší a rychlejší komunikaci mezi rodiči, žáky a zákonnými
zástupci. Kromě přehledu o prospěchu žáků nabízí možnost
rychlého omluvení absence. Třídní učitelé mohou elektronickou žákovskou využít pro hromadná sdělení (termíny
třídních schůzek, výlety, exkurze...) Věříme, že i přes počáteční
nedostatky tento krok přispěje ke zkvalitnění komunikace.
Ing. Lenka Jelínková, MBA
Pohádkový rok s prvňáky
Letošní prvňáci zahájili svůj školní rok 2. září, kde je přivítalo
vedení Základní školy Pod Ralskem s panem starostou Petrem
Králem a samozřejmě s jejich třídními učitelkami. Aby se
lépe žákům pracovalo ve škole, tak obdrželi několik sponzorských darů. Nesměl chybět ani sponzor od firmy Beneš
a Lát, který dětem daroval vaky se školními potřebami. Město
Mimoň věnovalo žákům balíček s výtvarnými potřebami.
Z Libereckého kraje byly zaslány kufříky „Do školy i do přírody BEZPEČNĚ“, ve kterých jsou volné vstupenky, reflexní
prvky, pexeso, zdravé vitamíny apod. V neposlední řadě žáci
získali ještě box na svačinu a v něm pitíčko a mléko, sponzorované projektem Mléko do škol. Naše škola je zapojena do
projektu Ovoce do škol, ze kterého obdrželi další psací potřeby.
Naše školní organizace se podílela na přispění dalšími pomůckami pro prvňáky. Tímto všem prvňáčkům přejeme úspěšný
start do školního života.
Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková

den se konal sportovní den pro žáky 2. stupně. Počasí bylo
příjemné, polojasno a kolem 20°C, a tak jsme si to báječně
užili. Žáci navštěvovali stanoviště se svými třídními a soupeřili
mezi sebou vždy jen třídy daného ročníku. Bylo to tak spravedlivé, každý měl stejnou šanci na vítězství. Stanovišť bylo
celkem pět. Běh na 60 m, běh na 200 m, skok do dálky, skok
do výšky a vrh koulí. Někteří žáci předvedli opravdu dobré
výkony. Na závěr sportovního dne se jako každoročně běžely
štafety. Soupeřily proti sobě 6. a 7. ročníky a 8. a 9. ročníky.
V kategorii mladších zvítězila třída 7.A, v kategorii starších
třída 9.B.
Velký dík patří všem, kteří se na sportovních dnech pro děti
podíleli!
Mgr. Lenka Zetová, Mgr. Lenka Jarošová
Leonardo v Mimoni
V součinnosti s agenturou Pernštejni se v pátek 6. 9. 2019
pokusila ZŠ a MŠ Pod Ralskem přiblížit žákům 1.–9. tříd
odkaz génia středověku. Před pěti sty lety nezemřel v osobě
Leonarda da Vinci zdaleka jen malíř, ale i vědec a vynálezce.
Žáci i vyučující tak v návaznosti na své projektové dny prvního
týdne nového školního roku měli možnost ověřit si poznatky
o důležitých momentech tohoto velikána a člověka v pravém
smyslu slova renezančního. K dispozici jim byly i repliky
některých jeho patentů a reprodukce nejslavnějších mistrových obrazů. Představení i následná interaktivní výstava
zaznamenala velmi kladnou odezvu.
Mgr. Radomír Starý
MŠ Sluníčko

Sportovní den 1. + 2. stupeň

Na atletickém stadionu naší školy si hned první zářijový týden
poměřovali sportovní dovednosti žáci 2.–5. tříd. Soutěžilo se
ve skoku dalekém, běhu na 50 a 200 m, hodu míčem a trojskoku,
na závěr proběhl i štafetový běh 8 x 100 m. Všichni žáci sportovali
s vysokým nasazením, za což jim náleží obrovská pochvala.
Stejně tak i žákům devátých tříd, kteří pomáhali u jednotlivých
disciplín. Soupeřilo se vždy mezi jednotlivými ročníky. Výsledky
dopadly takto: Ve 2. ročníku se dařilo více 2. B, ve 3. ročníku 3.
A, ve 4. ročníku 4. B a v pátém ročníku 5. A.
Ve štafetovém běhu se na 1. místě umístila 5. A, na 2. místě
5. B, na 3. místě 3. A, na 4. místě 4. B, na 5. místě 4. A, na
6. místě 3. B, na 7. místě 2. B a na osmém místě 2. A. Další
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Na začátku letošního školního roku jsme přivítali děti z tříd
Motýlků a Berušek v nově zrekonstruovaných prostorech
MŠ. Děti měly radost z nových barevně vymalovaných tříd
a nových barevných umýváren. Mladší děti z oddělení
Medvídků a Kočiček nyní navštěvují ještě náhradní prostory
budovy ŠD. Pro děti z MŠ je každý začátek školního roku
náročný, ale i tak se děti dobře adaptovaly i přes stávající podmínky. A protože stále probíhá rekonstrukce MŠ, využívají
učitelky a děti slunného počasí. Většinu času tráví procházkami do přírody a hraním na dětských hřištích v Mimoni.
Velké poděkováni patří i učitelkám v MŠ za pomoc při úklidu
a přípravě tříd.
Zuzana Horáčková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Mírová

Letní olympiáda dětí a mládeže

Projektový den
V prvním školním týdnu se na naší škole uskutečnil projektový
den Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci se žákům představil
jako renesanční umělec, architekt a konstruktér prostřednictvím divadelního představení skupiny Perštejni. Po zhlédnutí
scén z Leonardova života si žáci prohlédli jeho nejznámější
obrazy a hlavně si v praxi vyzkoušeli fungování některých
jeho vynálezů – např. jízdního kola, přístroje na měření rychlosti a směru větru, kulometu i létacích strojů.
Mgr. Martina Perutková
Zprávičky z MŠ Letná
Prázdniny utekly jako voda a po tichu prázdninových týdnů
školka zase ožila. Někdo do ní šel s nadšením, někdo s obavami. Přestože ani slzičkám se některé děti neubránily, věříme,
že každým dnem bude odloučení od maminky snesitelnější
a slzy brzy vystřídá smích. Ze začátku se děti učí (nebo si připomínají), jaká je organizace dne, jak se zapojit do společných
her i úkolů, dbát na pořádek a brát ohled na své kamarády.
Brzy ale zjistí, že školka na oplátku nabízí spoustu zajímavých
činností – dovádění s novými kamarády, pravidelné procházky, kreslení obrázků a tvoření dárečků pro maminku a tatínka,
veselé písničky, pohádky… Vždy se zde také najde někdo,
kdo vyslechne dětská trápení a „důležité“ novinky, pochválí
hezký obrázek, nové bačkory, zajímavou stavbu ze stavebnice,
pomůže se zašmodrchanými tkaničkami, přečte pohádky
před spaním a pojmenuje všechny ptáčky a kytičky, které na
procházce děti zajímají. To vše (a ještě mnohem víc) totiž
dětská dušička potřebuje.

Rodiče by zase neměli zapomínat na pravidelné sledování
nástěnek a webových stránek školky. První informační školní
schůzku mají za sebou, s dětmi si určitě o jejich zážitcích
povídají, ale i tak by jim neměly uniknout aktuální informace
o kurzech (plavání, angličtina…), besídkách, výletech, focení
apod. Hlavně měsíc říjen bude na akce bohatý, děti si užijí
nejen podzimní přírodu s jejími dary, ale třeba také opravdového kouzelníka. Ale to zase až příště.
Kolektiv MŠ

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Ve dnech od 23. do 28. června se konala IX. Letní olympiáda
dětí a mládeže, jejímž organizátorem byl Liberecký kraj. Organizace této akce byla logisticky velmi náročná, do bojů se
v Liberci a Jablonci totiž zapojilo 3400 mladých sportovců
(nutno připočítat ještě jejich doprovod) v 65 disciplínách
a rozdělovalo se 1163 medailí. Kromě tradičních sportů, jako
je atletika, plavání, volejbal či fotbal, měli účastníci možnost
soutěžit také v letním biatlonu nebo v umělecké disciplíně –
street art. Mladí sportovci se museli poprat nejen s velkou
konkurencí, ale hlavně s počasím, které jim připravilo letní
teploty překračující 30 stupňů celsia.
Jedním z úspěšných sportovců byl i mimoňský Tomáš Knejzlík
(Tri Club Česká Lípa, ročník 2005), který si odvezl jednu
zlatou a jednu stříbrnou medaili. Na olympijských hrách startoval v disciplínách: Triatlon – závod jednotlivců a Triatlonštafeta mix 2+1 – žákovské štafety.

Dne 11.září uspořádala starostka České Lípy setkání s mladými účastníky olympiády z okresu Česká Lípa, za přítomnosti
vedení města Mimoň a obce Svojkov, kde jsme sportovcům
předali malý dárek a pohovořili s nimi o pocitech z olympiády
i běžných starostech mladých sportovců, rodičů a trenérů.
Tomášovi chci tímto ještě jednou pogratulovat k výbornému
výsledku na olympiádě dětí a mládeže a přeji mu mnoho
úspěchů jak ve sportovním tak i osobním životě.
Jaroslava Bizoňová, místostatostka
Říjen 2019
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RŮZNÉ
Tipy na výlet
Děvín
Vrch u obce Hamru, na jehož hřebeni dosud stojí zbytky kdysi pevného
hradu Děvína, je součástí zalesněné Ralské pahorkatiny. Kuželovitý
kopec vystupuje více než 100 m nad okolní krajinu a jeho severní svah
příkře spadá téměř ke břehu Hamerského rybníka. Na jihozápadě je
Děvín oddělen sedlem od vyššího Hamerského špičáku, kde se také
zachovaly zbytky opevnění, snad strážní stanice k ochraně cesty do
Mimoně.
Vlastní historie hradu Děvína v někdejším Boleslavsku začíná ve 13. století. Široké okolí až k pohraničním hvozdům bylo tehdy v rukou rodu
Markvarticů a pravděpodobně oni byli ještě před r. 1250 zakladateli
hradu. Písemné prameny však dokazují, že již za vlády Přemysla Otakara II. (1253–1278) byl hrad královským majetkem. Konečná podoba
hradu byla dovršena ve 14. století, v té době vlastnil Děvín významný
rod Vartenberků, potomků původních zakladatelů, kteří jej drželi s krátkou přestávkou až do poloviny 16. století. Děvín se stal jedním ze správních center a také sídelním hradem. Osvědčil pevnost
svých hradeb zejména během husitských válek a následného boje o moc.
Vlastní hrad tvořila hranolová věž s připojenou budovou paláce. Hradní areál neměl příkopy, dostatečnou ochranu mu
poskytovaly strmé srázy a vysoké hradby. Dolní předhradí bylo dřevěné. Podél zdi vlastního hradu od něj vedla cesta k druhé
bráně do horního předhradí, které bylo již kamenné. Třetí branou se procházelo do horního hradu, který chránily bašty.
Hluboká studna na nádvoří zajišťovala zásobu vody pro případ obléhání. Vstup do horního hradu byl možný pouze branou
ve věži z níže položeného předhradí. V podzemí hradu byla objevena tzv. Děvínská štola, kde se těžila železná ruda pro zdejší
pece.
Třebaže dochované zbytky zdiva bez charakteristických architektonických prvků nedovolují přesně určit rozsah jednotlivých
přestaveb hradu, pozůstatky sgrafita na omítce, patrné ještě na počátku 20. století, napovídají, že nejspíše za Biberštejnů
došlo k posledním, renesančním úpravám alespoň některých budov. Roku 1604 koupil hrad Jan Mylner z Mylhauzu, pán
na Mimoni. Roku 1633 je na krátkou dobu majitelem Albrecht z Valdštejna. V roce 1651 koupil majetek Jan Putz z Adlerthurnu,
který přenesl centrum správy panství na zámek v Mimoni.
Opuštěný a během třicetileté války zřejmě pobořený Děvín začal pustnout. Dnes jsou obě nádvoří porostlá stromy a zbytky
silných zdí z hrubě opracovaného pískovce jen dávají tušit někdejší mohutnost nikdy nedobytého hradu. Odvoz kamene na
stavbu domů v blízkém Hamru dílo zkázy dokončilo.
Zdroj: https://www.hrady.cz/

Okolní akce
Jiráskovo divadlo v České Lípě

Dům kultury Liberec

11. 10. 2019 od 19.00 hod. Hrdý Budžes s Bárou Hrzánovou,
19. 10. 2019 od 14.00 hod. dětské představení Cirkusácká
pohádka, 29. 10. 2019 od 19.00 hod. tragikomedie Gin
Game

25. 10. 2019 v 20.30 hod. koncert kapely Rybičky 48 – turné
Zamilovaný/Nešťastná. Více: www.dkliberec.cz

Státní zámek Zákupy

14. 10. 2019 v 19.00 hod. uvádí divadelní hru TEĎ NE! aneb
Na tohle teď není ta pravá chvíle.

Do 28. 10. 2019 probíhá Dětská prohlídka – medvědí království na zámku Zákupy. Nechybí ani dnes oblíbené
retrohračky ze 70. a 80. let 20. století. Více informací:
www.zamek-zakupy.cz

KD Crystal Česká Lípa

KD Crystal Česká Lípa

20. 10. 2019 od 15.00 hod. koncert pro děti Zpíváme a tančíme
s Míšou: Strašidel se nebojíme. Hudební pořad s Míšou Růžičkovou. Více na www.cl-kultura.cz

30. 10. 2019 od 20.00 hod. skvělá improvizační show Partička.
Více informací: www.cl-kultura.cz

Městské divadlo Nový Bor

KD U Jezera Stráž pod Ralskem
23. 10. 2019 od 19.00 hod. Zelňačka – francouzská komedie
26. 10. 2019 od 15.00 hod. Halloweenské odpoledne pro děti
– strašidelná diskotéka
Více informací: www.pandasport.cz
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Státní zámek Lemberk
Do 31. 10. 2019: Lemberk po roce 1918 – výstava věnovaná
dějinám zámku a stejnojmenné osadě Lemberk v letech
1918–1945. Výstava v zámecké konírně Člověk a kůň – výtvarné práce dětí ze Spec. školy pro sluchově postižené děti v Liberci. Více informací na www.zamek-lemberk.cz
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RŮZNÉ
Domácí zdravotní péče
Rádi bychom představili naši Domácí zdravotní
péči. Ta má v Mimoni dlouholetou tradici. O co se
tedy jedná? Domácí zdravotní péče je systém profesionálních zdravotních služeb, které jsou kvalifikovanými zdravotními sestrami vykonávány přímo
v domácnosti klientů. Služby jsou plně hrazeny zdravotními
pojišťovnami a jsou předepsány výhradně vaším ošetřujícím
lékařem (obvodním lékařem, pediatrem, lékařem v nemocnici
při propouštění do domácího ošetřování). Nárok na domácí
zdravotní péči má každý občan ČR, bez ohledu na věk. O jaké
úkony se může jednat? Například: ošetřovatelská rehabilitace,
měření krevního tlaku, pulzu, cévkování, aplikace injekcí,
inzulínu a infuzí, odběry krve, péče o stomie, dreny, podání
a kontrola užití léků, atd.. vše dle předpisu lékaře. Naše zdravotní péče je poskytována zdravotními sestrami, které jsou
vysoce kvalifikované, mají profesionální a lidský přístup. Stálý
tým je tvořen 4 sestřičkami, další pak vypomáhají na dohodu.
Péče je poskytována 7 dní v týdnu, od 7 do 19 hodin. Nezdráhejte se požádat svého lékaře o předpis domácí zdravotní
péče, jsme tu pro vás. Domácí péče patří do moderního systému zdravotní i sociální péče. Je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti.
Na koho se případně můžete obrátit s dalšími dotazy?
Mgr. Veronika Palusková, vedoucí terénních služeb: tel.:
606 464 353, e-mail: socialnips@ddmimon.cz Marie Zavřelová, vedoucí zdravotní sestra Domácí zdravotní péče, tel.:
602 508 301, zdravotnipece@ddmimon.cz.

zakoupen koncem roku 1993. S tímto strojem se dosáhlo
získat možnost realizovat zakázky na výrobu kostelních svíček
do Německa, Rakouska a Švýcarska. Postupně se výroba
modernizovala, byla pořízena počítačem řízená linka na výrobu válcových svíček a koulí. Díky tomu byly zkráceny dodací
termíny a ceny svíček. Následně byla otevřena podniková
prodejna a zahájen tak i drobný prodej svíček za podnikové
ceny. Firma získala známku Turistického suvenýru. Rokem
2009 se začalo s přípravou zásobování maloobchodních sítí
v ČR svíčkami. O rok později se svíčkárna rozšířila o dalších
600 m2. Na této ploše byl postaven sklad pro hotové výrobky
a posezení s občerstvením pro 50 lidí. Výrobní dílny jsou
v krytých a teplých prostorách. Součástí areálu je také minifarma.

Den otevřených dveří v Sociálních
službách města Mimoň, p.o.
Sociální služby města Mimoň se připojily k celostátnímu dni
otevřených dveří. Celostátně se jedná již o 11. ročník a bude
probíhat v týdnu od 7.–13. 10. 2019.
Pro naše Sociální služby jsme si vybrali úterý 8. 10. 2019
v době od 9 do 17 hodin.
V tomto dni si budou moci návštěvníci prohlédnout Domov
pro seniory a Dům s pečovatelskou službou ve Vranovské
ulici. V Domově pro seniory bude probíhat celodenní prezentace volnočasových aktivit pro klienty a malé hudební
vystoupení dětí ze ZŠ Mírová.
Kromě programu zde budou pro zájemce k dispozici odborní
pracovníci, kteří vám poskytnou podrobné informace
o poskytovaných službách organizace.
Rádi zde uvítáme všechny, kteří se budou chtít o našich službách dozvědět více podrobností.
Mgr. Kteřina Kapičková, ředitelka organizace SSMM, p.o.

Zájezd pro seniory
Spolek pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni
připravil dne 12. 9. 2019 zájezd pro seniory.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do Šestajovic, kde na
nás čekala exkurze tamní svíčkárny. Svíčkárna byla založena
v roce 1990 v Šestajovicích u Prahy na ploše 4500 m2 a v roce
1992 byla postavena první část provozu na výrobu svíček. Do
roku 1993 se jednalo pouze o ruční výrobu svíček a to litím
do forem. První stroj, tažný, na výrobu kostelních svíček byl
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Po obědě bylo druhým zastavením Centrum řemesel a bylinné
zahrady Botanicus, kde nás v centru průvodci provedli jednotlivými řemeslnými dílnami. Poté jsme si prohlédli bylinné
zahrady a v klidu jsme si v nich mohli odpočinout.
Výlet byl zakončen ve městě Lysá nad Labem, kde se někteří
z nás na závěr našeho zájezdu odměnili sladkou tečkou. Déšť
nás na výletě nedostihl, zájezd se vydařil a senioři prožili
pěkný sluníčkový den.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice spolku

Zpěvandule: Pozvánka na koncert
„Do srdce se ti dívám“
Zveme všechny příznivce sborového zpěvu na ojedinělou
hudební akci, společný koncert dvou pěveckých sborů,
který se uskuteční dne 5. 10. 2019 v 16 hod. v Kostele
sv. Petra a Pavla v Mimoni. Hosty Zpěvandulí budou dvě
tělesa z Hořic: flétnové Pifferaios a pěvecký sbor Toni Dei
Signori. Vyvrcholením koncertu bude společný zpěv všech
účinkujících.

Říjen 2019
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RŮZNÉ
Nabídka kroužků DDM Vážka Mimoň
pro školní rok 2019–2020
Našich kroužků je spousta a ty máš
Název kroužku
jedinečnou možnost si vybrat!!
Chovatelský kroužek
Přihlášky přijímáme až do naplnění
Klub Cvrček
kapacity jednotlivých kroužků.
Výtvarná dílna v OK Cvrček
Za každý první kroužek u nás zaplatíš
Angličtina hravě
150 Kč, za druhý už jen 100 Kč na
Aerobik
celý školní rok.
Výtvarná dílna pro nejmenší
Co získá každý, kdo se řádně přihlásí?
Taneční školka (4–6 let)
 kvalitní zájmové vzdělávání proPěvecký soubor
bíhající po celý školní rok
Výtvarná dílna
 na konci školního roku osvědčení
Ekokroužek
o absolvování zájmového vzděláZumba pro děti (7–10 let)
vání
Běžecký kroužek
 klíč k vlastnímu rozvoji, nové přáKuchařská dílna
tele, kamarády...
Pohybové hry
 možnost ovlivnit dění ve Vážce
Korál
Tak proč to nezkusit?? Těšíme se na
Dámský klub
tebe :-)
Kroužek „Výletníček“
Podmínkou otevření kroužku je aleZdravý životní styl
spoň 5 přihlášených zájemců.
Přihlásit se můžeš třeba hned, kroužky začnou od 30. 9. 2019!

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

Čas konání
Po, st, pá 14.00–15.30
Po, út, st
9.00–11.00
Po, út, st
10.00–10.30
Úterý
14.00–14.45
Úterý
15.00–16.00
Úterý
15.00–16.00
Úterý
16.00–17.00
Středa
14.00–15.30
Středa
16.00–17.30
Středa
16.00–17.30
Čtvrtek
14.30–15.30
Čtvrtek
16.00–17.00
Čtvrtek
14.00–15.30
Pátek
14.00–15.30
Pátek
16.00–18.00
1x za měsíc
1x za měsíc (sobota)
1x za měsíc (sobota)

Přihlášky a další podrobnosti včetně popisů kroužků najdete na www.ddm-vazka.cz, na fcb profilu
DDM Vážka nebo přímo ve Vážce v Nádražní ulici v Mimoni.

Řidiči ZZS LK prošli náročným cvičením

Řidič, ten tvrdej chleba má… A řidič Zdravotnické záchranné
služby obzvlášť. Krom toho, že musí splňovat vše, o čem ve
známé písničce zpívá Ladislav Vodička, musí umět řadu dalších věcí. V neposlední řadě musí být profesní oporou zdravotníkům, musí umět jet opravdu plynule za každých
okolností, musí vědět, co dělat, když mu v sanitě kolabuje
pacient nebo když se dítě dere na svět před příjezdem do
porodnice… Nesmí se bát obtížného terénu a v žádné situaci
zkrátka neztratit hlavu.
Na řidiče Zdravotnické záchranné služby jsou kladeny velmi
vysoké profesní požadavky. Proto je nutné, aby své znalosti
a dovednosti pravidelně obnovovali a cvičili. Letos poprvé si
záchranka cvičení uspořádala sama ve vlastní režii – školícím
centrem, vybudovaným přímo v terénu v bývalém vojenském
areálu v Ralsku, prošlo během čtyřdenního cvičení až na
výjimky všech 150 řidičů.
Na čtyřech stanovištích trénovali své znalosti v různých oborech – seznamovali se s novinkami v dopravních předpisech,
které se týkají vozů s právem přednostní jízdy. Učili se mani-
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pulaci s vozidlem krizové připravenosti, vyzkoušeli si například postavit stan, který záchranná služba využívá v krizových
situacích. Měli možnost vyzkoušet si výměnu pneumatiky či
jiné opravy drobných defektů přímo v terénu. A v neposlední
řadě na každého řidiče čekala i jízda zručnosti v obtížných
podmínkách. Ta sloužila i k tomu, aby se všichni seznámili
s technickými možnostmi nových vozů, které si například
umějí samy ovládat zapojení kol při náklonech v terénu
a podobně.
„Ke školení řidičů využíváme různé možnosti, spolupracujeme s Armádou ČR, jezdíme na polygon… Vlastními silami
jsme cvičení organizovali poprvé a ukázalo se, že to byl krok
správným směrem. Vycházíme z praxe a zaměřujeme se opravdu na to, co nás může potkat v Libereckém kraji. Školíme
sami sebe, což je samozřejmě i silný tmelící moment,“ zhodnotil ukončené cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Dodal,
že cvičení pořádané ve vlastní režii je pro záchranku i ekonomicky výhodnější než využití pronajatých prostor a lektorů.
„Budeme se snažit je jednou za čas zopakovat. V kombinaci
s komerčně dostupnými možnostmi je to pro záchranáře ideální tréninková varianta,“ řekl Kramář.
Své řidičské dovednosti si v areálu v Ralsku vyzkoušeli i představitelé Libereckého kraje, který na cvičení finančně přispěl.
Pod dohledem instruktorů si své řidičské schopnosti postupně
otestovali jak hejtman Libereckého kraje Martin Půta, tak
i jeho statutární náměstkyně Jitka Volfová a náměstek pro
oblast zdravotnictví Přemysl Sobotka, jenž také měl nad cvičením záštitu.
Michael Georgiev – ZZS LK
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RŮZNÉ
Sdružení historie Mimoňska
14. září jsme nemohli chybět na setkání, které se konalo v Horní Polici u příležitosti 125.výročí založení firmy Achilles,
Schneider a &, která se věnovala výrobě velocipedů a motocyklů.

Zástupci spolku, dámy s historickými kočárky reprezentovaly
Mimoň. Kočárky byly v obležení obdivovatelů, kteří si je chtěli
alespoň pohoupat. K vidění bylo tolik krásy. Pro muže stará
auta, motorky, které přijely po své ose. Zaujala stará kola
Bicyklu clubu z LB. Ale i samotné soukromé muzeum potěšilo
oko každého, kdo má zalíbení ve starých strojích – motorkách,
skútrech.

Majitel p. Doleček se svoji paní připravili pro hosty perfektní
zázemí a program. Pro děti divadlo, občerstvení, ceny víc jak
lidové: pivo 1,80, limo 1,20, guláš 3,50, párek 2,80. Večerní
hudební produkce pro dospělé.
Zůčastnili jsme se již po čtvrté a víme, že ne naposled. Vždyť,
kde uvidíte tolik krásy pohromadě.
Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková

dTest: Blíží se konec televizního
vysílání DVB-T
Vrchol druhé vlny digitalizace televizního vysílání se nezadržitelně blíží. Vypínání vysílačů šířících pozemní signál ve
stávajícím formátu DVB-T odstartuje v Praze už 27. listopadu
2019 vypnutím vysílání České televize. Hlavní vlna vypínání
vysílačů DVB-T bude probíhat od ledna do června 2020. Pro
velkou část obyvatel ČR to představuje změnu a náklady spojené s technickým řešením.
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Je to teprve necelých osm let od chvíle, kdy nadobro skončilo
analogové televizní vysílání, a už se schyluje k další nevratné
změně. Takzvaná druhá vlna digitalizace, tedy přechod na
nový standard DVB-T2, přitom již nějakou dobu probíhá.
Domácnosti tak v současnosti mohou přijímat signál nejen
ve stávajícím formátu DVB-T, ale díky přechodovým sítím
i v novějším DVB-T2. To se však zanedlouho začne měnit.
Změna se dotýká všech, kdo pro příjem televizního vysílání
využívají klasickou anténu, tedy zhruba poloviny českých diváků.
Ostatní, kteří sledují televizi přes satelit (DVB-S), kabel (DVBC) či internet (IPTV), přechod nijak řešit nemusí. Jednou z možností, jak se s koncem vysílání v DVB-T vypořádat, je kromě
pořízení nového televizoru či set-top boxu právě přechod na
satelit, kabel či internetovou televizi. Byť je sporné, zda jde
z dlouhodobého hlediska o tu nejlevnější variantu. Na rozdíl
od příjmu přes anténu jsou totiž ostatní způsoby zpoplatněné.
Po vypnutí vysílání v DVB-T bude možné sledovat televizi přes
anténu pouze na přístrojích s tunerem DVB-T2 podporujícím
kodek HEVC/H.265. Pro řadu diváků se starším televizorem to
znamená nutnost pořízení nového modelu nebo alespoň vhodného set-top boxu. „Jestliže váš stávající televizor ani set-top box
nový formát nepodporují a i nadále chcete vysílání přijímat zdarma přes anténu, je tou nejlevnější variantou nový set-top box.
Můžete samozřejmě investovat větší obnos a pořídit si nový televizor, ideální je řídit se při výběru výsledky nezávislých testů,“
říká šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Televizory a set-top boxy kompatibilní s formátem DVB-T2
HEVC/H.265 se na trhu objevují již několik let. „Pokud je stáří
vašeho přístroje zhruba do dvou či tří let, je pravděpodobné,
že s příjmem nového formátu nebudete mít problém. Ovšem
zejména starší zařízení s tunerem DVB-T2 mohou být kompatibilní pouze se standardem H.264, který se u nás používat
nebude. Samotný fakt, že má přístroj tuner DVB-T2, tedy nutně
neznamená, že máte vyhráno,“ říká Hana Hoffmannová a dodává: „Pokud si nejste jistí, že vaše zařízení je pro nový způsob
vysílání vhodné, najděte si jeho technické specifikace na webových stránkách výrobce či v manuálu a ověřte, jestli je v nich
podpora DVB-T2 HEVC/H.265 uvedena. Použít můžete také
seznam přístrojů ověřených pro příjem DVB-T2 Českými
Radiokomunikacemi na www.DVBT2overeno.cz.“
Při nákupu pak tyto ověřené přístroje poznáte podle kulaté
zlaté nálepky s nápisem „CRA DVB-T2 ověřeno“. Ověření
vám dává jistotu bezproblémového příjmu.
Proč ke změně dochází? Změna vysílacího standardu je
potřebná kvůli uvolnění kmitočtového pásma 700 MHz
(694–790 MHz), v současnosti používaného k šíření televizního signálu, pro další rozvoj mobilního vysokorychlostního
internetu.
Aby byl zachován stávající rozsah televizního vysílání, bylo
rozhodnuto o přechodu na efektivnější standard DVB-T2
(HEVC/H.265). Pokud by k této změně nedošlo, musel by se
rozsah vysílání v DVB-T poměrně výrazně omezit.
Více informací včetně konkrétních termínů vypínání vysílání
v DVB-T a zapínání finálních DVB-T2 multiplexů najdete
v článku: www.dtest.cz/dvb-t2.
Databázi více než 240 otestovaných televizorů najdete na
www.dtest.cz/televizory. Nejnovější test televizorů vyšel v zářijovém vydání časopisu dTest.
Kristýna Kuncová
Říjen 2019
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SPORT
Čtvrtý ročník Ralské desítky přivítal
rekordních 127 běžců!
V neděli 15. 9.2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník Ralské
desítky. Vrchol Ralska letos zdolalo 85 dospělých, s Vranovskou alejí si pak poradilo 42 dětí, závodících ve dvou kategoriích (do 10 a do 15 let). Dorazila i skupinka polských běžců
z našeho partnerského města Zlotoryje.
Vítězem hlavního závodu a zároveň držitelem nového traťového rekordu se stal cvikovský běžec Tomáš Kolařík s časem
49:01. Druhé místo obsadil Marcin Pawlowski a celkově třetí,
ovšem ve své kategorii jednoznačně první, skončil domácí
mladý borec Tomáš Knejzlík.
Závod na 500m, do 10 let, vyhrál 8letý Tobiáš Choděra z Nového Boru. Z téhož města pochází vítěz dvoukilometrové trasy,
patnáctiletý Jakub Pitoňák. Velmi nás potěšila účast dětí
z místní ZŠ, s nimiž bychom rádi pokračovali ve spolupráci
v podobě rozvoje sportu mezi mladými.
Je veřejně známo, že jsme již druhým rokem součástí okresní
běžecké ligy. Jedná se však o jediný závod, který zahrnuje
takový „krpál“. Je pravdou, že jak z tohoto důvodu, tak i kvůli
terénu patří mezi náročnější závody, nicméně o to cennější
jeho dokončení je.

Ralská desítka je projektem spolku Tour de Ralsko, který
začal v roce 2016. Rostoucí zájem znamená historický úspěch
pro běhání na mimoňsku od osmdesátých let, kdy ještě legendární a místní atletický trenér p. Zavřel pořádal běh zámeckým
parkem s podobně hojnou účastí. Roku 2018 se projekt rozšířil
na běžecký klub Ralsko 696, jehož členové se pravidelně účastní ostatních běžeckých akcí nejen v ČR, ale třeba i v partnerském městě Zlotoryje. Právě to pořádá v květnu 2020 již
3. ročník běžeckého závodu Zlota Dycha na 5 a 10 km přímo
v centru města a všichni mimoňští běžci, nejen z Ralské desítky
či klubu, jsou tam zváni. Vše kromě dopravy, bude hrazeno
partnerskou stranou a je možno zorganizovat výjezd až 50 běžců/běžkyň! V případě zájmu o tento víkendový výlet se
neváhejte přihlásit koordinátorovi na jfreipost.cz do
30. dubna 2020!
Tímto blahopřejeme všem doběhnuvším, jejich doprovodům,
časoměřičům, občerstvovačce na vrcholu, fotografům, směrníkům, instruktorce pilates, zdravotníkům, panu starostovi,
partnerům a vůbec všem, kteří se jakýmkoliv způsobem po-
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díleli na organizaci akce! Speciální dík ještě patří technické podpoře Ondřeje Litresitse v souvislosti se serverem
nazavody.cz.
Na závěr článku si vás ještě dovoluji pozvat na náš instagramový profil instagram.com/ralskadesitka.cz, který kromě
běžců vyzdvihuje přírodní krásy této dominanty ve všech
ročních obdobích. Osobně se velice těším na zimní zasněžené
výběhy.
S přáním hezkých podzimních dnů u šálku kvalitního čaje
a dobrými lidmi kolem vás,
Jarda Frei

Mimoňský triatlon
V rámci 9. ročníku Mimoňského MTB triatlonu proběhly na
mimoňském koupališti v neděli 11. srpna 2019 dětské duatlonové závody (kolo, běh) ve třech kategoriích a různých distancích pro děti od 5 do 12 let. I v letošním roce byl
zorganizován mládežnický triatlon pro žáky a dorost ve věku
od 13 do 17 let (ročníky narození 2006 až 2000). Dětských
závodů se účastnily i děti z dětských domovů z regionu. Každé
dítě dostalo v cíli sladkou odměnu a diplom, nejlepší pak
i věcnou cenu a medaili. Triatlonové závody mládeže byly
letos zařazeny do Poháru Libereckého kraje. Přihlášení do
závodů bylo zdarma.

Po dopoledním programu a vyhlášení dětských závodů následoval od 13.00 hod. triatlon dospělých v objemech 500 m
plavání, 16 km na kole a 4 km běh. Cyklistická část proběhla
v terénu okolí Mimoně a Podralska. Závěrečný běh poté
v mimoňském parku. Do hlavního závodu se přihlašovaly
i štafety s minimálně jednou ženou v týmu. Triatlonový den
byl pořádán TJ Jiskra Mimoň ve spolupráci s Tomášem Slavatou. Akce byla organizována v podobném scénáři jako loňské úspěšné ročníky s velmi slušnou účastí sportovců i diváků.
Celkem se triatlonového dne zúčastnilo takřka 200 dospělých
závodníků a dětí. Velké poděkování patří všem dobrovolníkům a podporovatelům, akce proběhla za finančního přispění
města Mimoň. Další podrobnosti včetně fotodokumentace
lze získat na webových stránkách Mimoňského triatlonu –
www.triatlonmimon.ic.cz.
Václav Konopiský
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INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.
Prodejní dny:
23. října, 14.30 hod.
Mimoň u Benziny – Směr Stráž p. Ral.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576 270, 728 605 840

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme

ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ DOPRAVY.
Požadujeme:
* řidičský průkaz sk. C, E
* profesní průkaz
* kartu do digitálního tachografu
* praxi
* spolehlivost
Nabízíme:
* nový vozový park
* měsíční příjem 35–40 000 Kč
* třináctý plat
* příspěvek na důchodové připojištění
* příspěvek na dopravu na pracoviště
* stabilní přepravy a víkendy doma.
Kontakt: 775 321 002
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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
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