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Humanizace Nádražní ulice vstupuje do závěrečné etapy.
Z obsahu
Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Z jednání Zastupistva města a Rady města Mimoně
• Vánoční akce v Mimoni
• Vyhodnocení XII. ročníku soutěže
Rozkvetlá okna a balkony
• Z našich škol a školek

Novoroční přání
Vážení občané, vánoční stromek jsme již
společně 29. 11. 2019 rozsvítili a já rád
využívám této příležitosti, abych Vám
všem popřál klidné a pěkné vánoční svátky v kruhu rodinném, hodně dárků
a nový rok 2020 prožitý v plném zdraví, ve štěstí, aby byl
pro Vás alespoň tak dobrý, jako ten letošní.
Rád bych se ještě několika slovy vrátil k letošní premiéře
našeho živého vánočního stromu na zámecké louce.
Od jara, kdy jsme ho zasadili, o něco málo povyrostl a zdá
se, že se mu na novém stanovišti daří. Koupili jsme mu

nové ozdoby, pro které nám byl inspirací vánoční strom
v Olomouci. Doufáme, že jde o změnu k lepšímu a že
občané ocenili dostatečný prostor kolem něho pro všechny
velké i malé návštěvníky již tradiční akce jeho slavnostního
rozsvícení. Až vyjde toto číslo zpravodaje, už budeme
vědět, s jakou odezvou se tento náš nápad setkal…
Na závěr ještě jednou opravdu dobrý nový rok Vám všem
a nám, ať se nám daří k tomu alespoň trochu přispívat.
Petr Král, starosta města

Měsíčník - ZDARMA - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 17. října 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/122
Prodej částí pozemků pč. 3322, 3441, 3325, 3321 – Pod
Křížovým vrchem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
kupní smlouvu a prodej částí pozemku parc. č. 3441, ostatní
plocha a částí pozemků parc. č. 3322, ostatní plocha,
parc. č. 3321, trvalý travní porost, parc.č. 3325, ostatní plocha,
vše v k. ú. Mimoň (podle geometrického plánu č. 2235-140/2016
se jedná o nově vznikající pozemky parc. č. 3321/2 o výměře
19 m2, parc. č. 3322/2 o výměře 147 m2, parc. č. 3325/2 o výměře
11 m2 a parc. č. 3441/2 o výměře 33 m2 v k. ú. Mimoň), panu
J. P. za cenu celkem 56 700 Kč + DPH a za podmínek uvedených
v předložené kupní smlouvě, a ukládá starostovi města podepsat
kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 12, proti 4, nepřítomen 1
Z19/125
Vypořádání části pozemku pč. 3868 v k.ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň:
1. neschvaluje mimořádné vydržení pozemku pč. 3868 v k. ú.
Mimoň ostatní plocha, část o výměře cca 204 m 2
vymezených oplocením k pozemkům pč. 3867, 3869 a 3870
v k.ú. Mimoň pí J. K., a
2. schvaluje prodej části pozemku pč. 3868 ostatní plocha
v k.ú. Mimoň o výměře převáděné části cca 204 m2 (celková
plocha je 1133 m2) za účelem narovnání stavu fyzického
a právního dle skutečného užívání, za cenu 200 Kč/m2 +
DPH pí J. K. a ukládá OSM po projednání s žadatelkou
a za předpokladu jejího souhlasu zajistit geometrický plán
na oddělení příslušné části pozemku.
Hlasování: pro 16,nepřítomen 1
Z19/126
Prodej č. pozemku pč. 4401/1 a poz. pč. 4394/2 – lokalita
u nádraží
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej pozemku parc. č. 4394/2 o výměře 33 m2 ostatní plocha,
pozemku parc.č. 4394/4 o výměře 28 m2 zastavěná plocha
a nádvoří a pozemku parc. č. 4394/5 o výměře 11 m2 ostatní
plocha vše v k.ú. Mimoň a dále části pozemku parc. č. 4401/1
orná půda v k.ú. Mimoň o výměře cca 1100 m2, kdy celková
výměra pozemku je 46 422 m2, panu P. K. za cenu dle Zásad
pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň
300 Kč + DPH za m2 a ukládá OSM zajistit GP na oddělení
příslušné části pozemku parc.č. 4401/1, a
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 4402 v k. ú.
Mimoň o výměře cca 100 m2 (celková výměra pozemku je
2 926 m2), ostatní plocha.
Hlasování: pro 9, proti 6, zdržel se 1, nepřítomen 1
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Z19/127
Záměr prodeje pozemku pč. 549 a části pozemku pč. 540
v k.ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek v k.ú. Mimoň parc.č. 549
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí
je budova bez čp/če a část pozemku pč. 540 ostatní plocha
v k.ú. Mimoň, část o výměře cca 1350 m2 (celková výměra
pozemku je 24495 m 2 ) dle přiloženého zákresu v mapě
a ukládá OSM a ORM připravit a předložit koncepci
revitalizace celého areálu bývalých kasáren.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/128
ZR – Navýšení individuální dotace – TJ Jiskra Mimoň, z.s.
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 34 – přesun finančních prostředků ve výši 50 000 Kč
v Dotačním fondu na poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu města Mimoň dle přílohy č. 1
2. Z astupitelstvo města Mimoň schvaluje nav ýšení
poskytnuté individuální dotace z rozpočtu města Mimoň
na rok 2019 Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, z.s.,
Mimoň IV 284, 471 24 Mimoň, IČ 46750657 o 50 000 Kč
na projekt: Automatický systém závlahy travnaté plochy
TJ Jiskra Mimoň, včetně rekultivace trávníku.
3. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě č. ID/01/2019 a ukládá starostovi
města dodatek podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/129
ZR – Rockový večer, Drakiáda
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 35
– snížení výdajů o 100 tisíc Kč na pořádání Dne města
a navýšení výdajů o 100 tisíc Kč na konání kulturních akcí
v Domě kultury Ralsko dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/130
ZR – Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nařízených
odvodech z investičního fondu Základní školy a Mateřské
školy, Pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň, IČ: 48283011, ve výši
200 tis. Kč a 481 tis. Kč.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 36
– navýšení příjmů o 200 tis. Kč z důvodu nařízeného odvodu
z investičního fondu a navýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola,
Pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň, IČ: 48283011 o 200 tis. Kč
na běžné výdaje spojené s rekonstrukcí MŠ Eliášova
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(stěhování, likvidace odpadu atd.) dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu č. 37 – snížení
příjmů a navýšení financování o 44 tis. Kč z důvodu nařízení
nižšího odvodu za tepelná čerpadla dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/131
ZR – Navýšení výdajů na platbu úroků z úvěru
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 38
– navýšení výdajů na platbu úroků z úvěru na koupi vepřína
a navýšení financování o 80 tis. Kč dle přílohy důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/132
ZR – Úpravy budovy Malá 181
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 40
– snížení kapitálových výdajů z akce Ploužnice 321–326 –
rekonstrukce střechy a PD Nádražní 169 – úprava bytových
a nebytových prostor o 625 tis. Kč, snížení běžných výdajů
na nákup nábytku do zasedací místnosti o 150 tis. Kč
a navýšení kapitálových výdajů na akci rekonstrukce prostorů
budovy Malá 181 o 775 tis. Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto
usnesení a dle důvodové zprávy.
Hlasování: pro 12, zdrželi se 4, nepřítomen 1
Z19/133
Oprava usnesení ke ZR č. 30
Zastupitelstvo města Mimoň ruší usnesení č. Z19/103 ze dne
25. 7. 2019 a schvaluje nové usnesení:
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 39
– navýšení kapitálových výdajů na akci „Humanizace
Nádražní ulice“ o 3 800 000 Kč, snížení běžných výdajů na
opravy komunikací o 2 100 000 Kč, snížení běžných výdajů
na opravy chodníků o 1 000 000 Kč a navýšení financování
o 700 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 12, zdrželi se 4, nepřítomen 1
Z19/134
Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Libereckým krajem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí darovací o převodu komunikace v ulici Hvězdovská
s Libereckým krajem, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO
708 91 508 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1

města, uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje
zdraví, ochrany majetku obyvatel a ochrany životního
prostředí v souladu s § 35 obecného zřízení, vydává
nesouhlas s těžbou v dobývacím prostoru Luhov.
2. Zastupitelstvo města Mimoň vyzývá představitele obce
Brniště, aby při jednání týkající se možného obnovení
těžby na Tlustci vydávali nesouhlasná stanoviska.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/137
Zřízení příspěvkové organizace – Kultura Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo v souladu s § 84,
odst. 2d) zákona č. 128/2000Sb., o obcích, zřídit s účinností
k 1. 1. 2020 příspěvkovou organizaci Kultura Mimoň,
příspěvková organizace.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje znění zřizovací listiny,
která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 10, proti 2, zdrželi se 4, nepřítomen 1
Z19/138
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 16. 9. 2019, který je přílohou
důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/139
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 15. 10. 2019, který je přílohou
důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/140
Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice – Smlouva
o spolupráci s městem Ralsko
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje
Smlouvu o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice pod Ralskem“
s Městem Ralsko, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, IČ
00831514 v předloženém znění a ukládá starostovi města
smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1

Z19/135
Dodatek ke smlouvě o spolupráci – požární ochrana
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku
č. 10 Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany ze
dne 14. 10. 2009 s městem Ralsko. Dodatek smlouvy a výpočet
příspěvku je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1

Z19/141
Pracovní komise – prodej pozemků
Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje pracovní skupinu za
účelem jednání o pro deji p ozemků v areálu bý valé
velkovýkrmny prasat a pozemků v lokalitě Tyršova náměstí
určených pro zástavbu objekty občanské vybavenosti (vedle
Penny) ve složení: J. Chýle, P. Král, Mgr. V. Konopiský, J. Beran,
Ing. P. Ráček, Mgr. Š. Krousová.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Z19/136
Nesouhlas s těžbou štěrku – Luhov, Tlustec
1. Zastupitelstvo města Mimoň v rámci příznivého rozvoje

V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu
osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze
iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby.
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Z jednání Rady města
V souvislosti se změnou Směrnice Zásady prodeje a pronájmu
nemovitostí v majetku města Mimoň probíhala v tomto roce
kontrola smluv na pronájmy pozemků. V minulosti se pozemky z velké části pronajímaly jako manipulační plochy, ačkoliv
je nájemci, jak se ukázalo, dlouhodobě užívají jako plnohodnotné zahrady, na kterých pěstují ovoce, zeleninu, chovají
domácí zvířata, mají na nich okrasné záhony apod.. Protože
cena za pronájem manipulační plochy a zahrady je značně
odlišná, bylo nutné skutečnou funkci pozemku prověřit. Kontrolou bylo zjištěno, že v mnoha případech jsou pozemky
využívány k jiným účelům, než je uvedeno v nájemní smlouvě.
Dále se také zjistilo, že nájemci ve více případech užívají větší
plochy, než jsou vymezeny v nájemní smlouvě.

problematikou – např. místopředsedkyně Výboru pro veřejnou správu p. V. Kovářová, zástupce hlavního architekta
e Governementu MVČR p. Ing. J. Malina, vedoucí katedry
politologie na VŠE v Praze prof. K. Müller, analytička spolku
Oživení či ředitel Transparency international D. Ondráčka.
Ti se ve svých odborných příspěvcích zaměřili mimo jiné na
mapování rizik korupce ve veřejné správě, na střet zájmů
v komunální politice, veřejné zakázky, ale i na kvalitu vydávaných obecních zpravodajů, rozsah a strukturu poskytovaných povinných a nepovinných informací či na principy
sdílení otevřených dat. Po přestávce pak se svými příspěvky
vystoupili zástupci 5 pozvaných měst. Se zájmem bylo přijato
věcné a řadou praktických příkladů doplněné vystoupení
našeho pana starosty Petra Krále, v němž mimo jiné vyložil,
co u nás – pro naplnění vize transparentní, otevřené, efektivní
a zájmy svých občanů hájící radnice – konkrétně děláme.
Bylo nám opravdu ctí se takovéto zajímavé a inspirující akce
účastnit a jsme také rádi, že se nám během ní podařilo navázat
řadu zajímavých odborných kontaktů.

Rada města se seznámila s vítězným návrhem loga města vzešlým z internetového hlasování. Vítězkou internetové soutěže
se stala studentka českolipského gymnázia slečna Klára Laušmanová z Mimoně. Autorka vítězného návrhu bude oceněna
finanční odměnou 1 000 Kč. Gratulujeme. Na příštím zasedání
dne 26. 11. 2019 Rada města zvolí tři vítězné návrhy loga
města Mimoň, jejichž autoři také získají finanční odměnu.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
U pronájmů k zemědělské činnosti byly pozemky pronajímány
smluvní cenou, avšak nebyla pro všechny nájemce jednotná.
Nyní nájemné přizpůsobujeme cenám Státního pozemkového
úřadu v dané lokalitě.
Do konce roku 2019 budou nájemci, kterých se změny týkají
(celkový počet 169 nájemních smluv) vyzváni k podpisu
dodatků, kde bude vyčísleno nájemné dle Směrnice a narovnán tak bude současný stav.
Během svého jednání obdržela Rada města také informaci
týkající se oficiálního pozvání vedení města na konferenci
s názvem Transparentní samospráva a občanská participace,
abychom jako jedno z pěti pozvaných měst z celé republiky
seznámili účastníky konference s naší vizí otevřené a transparentní radnice, stejně jako se službami, které město dlouhodobě svým občanům poskytuje. Konference proběhla dne
12. 11. 2019 v Kongresovém centru města Pardubic a vystoupila na ní celá řada známých specialistů zabývajících se touto
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Oleje nepatří do kanalizace
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní
prostředí i životnost vaší kanalizace. V našem městě máme
zavedený sběr jedlých tuků a olejů.
Sběrné nádoby (černé popelnice se samolepkou) najdete na
následujících místech:
■ Sběrný dvůr
■ Sídliště pod Ralskem u podzemních kontejnerů u č.p. 579
(proti MŠ Eliášova)
■ Malá ulice na parkovišti proti veřejným WC
■ Letná u sběrných nádob před základní školou
Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových
nádobách, ideálně v PET lahvích, z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo
rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.
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Ohlédnutí
Uplynulý první rok ve funkci nutně vede každého starostu
k rekapitulaci, ale i sebereflexi svých prvních důležitých rozhodnutí. Proto i mně dovolte ohlédnout se za rokem, který
byl pro mne, přiznávám, těžší, než jsem si představoval. Třeba
i proto, že dobré zvykové právo ,,hájení“ alespoň po krátký
čas od nástupu do funkce mě a p. místostarostku jaksi úplně
minulo. Sám jsem alespoň mohl využít své zkušenosti z působení v radě města, p. Bizoňová však tuto výhodu neměla, přesto pro mne byla oporou, když se kompetenčně hned ujala
oblastí, ve kterých by mé předcházející profesní zkušeností
a návyky byly spíš na překážku než výhodou.
Hned po mém nástupu do funkce bylo nutné řešit velmi problémové investiční akce, z nichž připomenu především rekonstrukci Nádražní ulice, etapa A a B. Časové i technické
problémy se stavbou narostly tak, že jsme museli přistoupit
k ukončení smlouvy s dosavadním dodavatelem a vyhlásit
nové výběrové řízení. Etapu B této akce tak již realizuje jiný
dodavatel, který dokonce předá vedle komunikace a chodníků
již s finálních povrchem, také z dlažebních kostek několik
nových parkovacích míst. Nejvíce se na zpoždění dodávky
celého díla podepsalo nestabilní podloží komunikace a nutnost jeho zpevnění. Náročné řešení pak vyžadovalo neplánované vícenáklady, které dosáhly výše cca 2 mil. Kč. Na
minulém zastupitelstvu jsem se setkal s kritikou zastupitelů
za špatnou připravenost celé této investice, přestože nové
vedení města akci nepřipravovalo a projekt neschvalovalo.
Neprávem se tak na naše hlavy svezla kritika za projektové
přehlédnutí nedostatečného počtu průzkumných sond do
silničního podloží. Právě tím došlo k výše uvedeným nutným
vícepracem a k nedodržení předpokládaného termínu předání
díla. Přiznávám, že jsme nakonec zpoždění prohloubili i my
požadavkem na navýšení počtu nutných parkovacích míst
(před zdravotním střediskem a lékárnou). V rámci víceprací
jsme se ještě rozhodli pro realizaci chodníku na levé straně
opravované ulice Nádražní v rámci etapy B. Důvodem byl
velmi špatný stav kanalizačních a vodovodních přípojek,
během jejichž oprav došlo k několika překopům chodníků
a narušení celistvosti povrchu. Druhým důvodem pak byly
výškové nesrovnalosti uváděné v projektu a skutečná výše
nového obrubníku, což mohlo ve svém důsledku vést k problémům s odvodněním. Zbývá dodat, že do konce roku bude
také dokončena rekonstrukce a oprava I. části ulice Široká
a oprava komunikací v dolním Sídlišti pod Ralskem. V příštím
roce bychom chtěli realizovat II. etapu rekonstrukce ulice
Široká a část ulice Zahradní. Bezbariérový chodník v ulici
Ve Stráni do akcí příštího roku zařadíme, i kdybychom nezískali dotaci. Stávající objem finančních prostředků na opravy
a rekonstrukce komunikací a chodníků chceme i v budoucnu
zachovat, protože i dotazníkové šetření mezi občany ukázalo,
že tyto akce vnímají občané jako prioritní.
K nechtěnému ,,dědictví“ vedle rekonstrukce Nádražní ulice
určitě patřilo již několikrát popisované dokončení demolice
bývalého areálu velkovýkrmny prasat. K této akci proto jen
stručně – je dokončena, pouze výsledné finanční skóre je
horší, než se očekávalo.
Ukončená rekonstrukce MŠ Eliášova je pro nás, i když teď
již převládá dobrý pocit z výsledku díla, velkým poučením:

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

dosáhnout rychlé nápravy dlouhodobě neudržitelného stavu
(v tomto případě vnitřních rozvodů) se nikdy neobejde bez
nečekaných ,,kostlivců“, a těm je třeba přizpůsobit čas i peníze.

Změny ve vedení příspěvkových organizací města, vyhlášení
konkurzu na místo ředitele ZŠ a MŠ Mírová – připomínce se
nevyhýbám, protože však toho k těmto ,,kauzám“ bylo řečeno,
napsáno a natočeno víc, než bylo dobré, omezím se na :,,Čas
ukáže“. K ničemu samoúčelnému jsme se nepropůjčili, v případě rozhodnutí o nutných změnách ve vedení dvou našich
neškolských příspěvkových organizací jsme byli jen těmi, na
kterých bylo vyvození důsledků za zjištěná závažná pochybení.
Převzít zodpovědnost za rozhodnutí nepříjemná a nepopulární bylo naší povinností, stejně jako vyhlásit konkurz na
místo ředitele, jehož funkční období skončilo a které již
nemohlo být automaticky prodlužováno. Právě probíhá výběrové řízení na ředitele (ředitelku) nově zřízené příspěvkové
organizace Kultura Mimoň (evidujeme dva uchazeče) a na
ředitele ZŠ a MŠ Mírová (z rozhodnutí komise je k ústním
pohovorům přizváno všech 5 uchazečů).
Aktuálně vstupuje do závěrečné etapy záměr zrušení společnosti MK a.s. a převedení bytového fondu na město. Poté, co
bude převod ukončen, chceme urychleně přistoupit k realizaci
větších oprav a zateplování i těchto domů, protože, dle dostupných aktuálních informací, po listopadu roku 2020 bude
dotační zdroj na rekonstrukce panelových domů uzavřen.
Za velký úspěch považujeme zákaz průjezdu nákladních automobilů městem. Dokončuje se projektové schéma osazení
průjezdných tras zákazovými tabulemi (odhadované náklady
dosahují 5 mil. Kč.) a je reálný předpoklad, že v dubnu příštího
roku bude zákaz prakticky realizován.
Jsem velmi rád, že se daří směna pozemků s Vojenskými lesy
a statky a my budeme vlastníky pěkné přírodní pískovcové
lokality – Vranovských skal. A do třetice, za mne, velká radost
z toho, že se rychle podařilo zabránit vzniku černé skládky
v bývalém areálu OPMP v Malé ulici v Mimoni.
Příště již o tom, co občanům nabídne rozpočet na rok 2020.
Petr Král
Starosta města Mimoně
Prosinec 2019
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Vyhodnocení XII. ročníku soutěže
Rozkvetlá okna a balkony 2019
Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhlo 5.11.2019 v zasedací místnosti městského úřadu. Ceny vítězům předala paní
místostarostka Jaroslava Bizoňová.

90. narozeniny
Přání k narozeninám, zejména to osobní, vždy udělá radost
a zůstane milou vzpomínkou. Já osobně jsem v letošním roce
měla tu čest a štěstí navštívit 11 občanů města Mimoň u příležitosti jejich 90. narozenin s přáním a malým dárkem.

Kategorie 1. okna a balkony samostatné
1. místo Danuše Zvolánková
2. místo Helena Sukovatá
3. místo Anna Lidáková

Kategorie 2. Okna a balkony s předzahrádkou
1. místo Václav Krčmář
2. místo Miroslav Havlíček
3. místo Alena Smrčková

Vedle vítání občánků a oddávání svateb jsou právě tyto
chvíle těmi nejkrásnějšími
v pracovní náplni místostarostky města.
Všem spoluobčanům, kteří
v letošním roce dosáhli tohoto
krásného jubilea přeji pevné
zdraví a štěstí v rodinném
kruhu a těším se na další
setkání v příštím roce.
Jaroslava Bizoňová,
místostarostka

Podzimní burza ošacení

Vítěz internetové ankety: Marie Hájková
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Dne 26. 10. 2019 proběhla v Domě kultury Ralsko v Mimoni
již tradiční podzimní burza ošacení, na které měli občané
možnost nakoupit si oblečení pro děti i dospělé pro nadcházející zimní období, popřípadě vybavit šatník těm
nejmenším.
Zájem ze strany prodávajících byl velký. Nejvíce bylo k prodeji kojenecké a dětské oblečení, hračky, knihy, něco málo
sportovního vybavení, ale nabízelo se i oblečení pro dospěláky.
Nabízeného bylo mnoho. O to víc nás mrzí, že zájem ze
strany občanů nebyl tentokrát příliš velký. Přikládáme to
však k tomu, že burza se konala v sobotu, po které následovaly dva dny volna, a občané tudíž využili prodloužený
víkend pravděpodobně k jiným aktivitám.
Pevně doufáme, že jarní burza se vydaří lépe.
Děkujeme všem za účast
Správní odbor – sociální úsek

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

OZNÁMENÍ
1. Adventní koncert

Česko zpívá koledy

ZPĚVANDULE – Kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni.
Neděle 1. 12. 2019 od 17 hodin, vstupné 50 Kč

Zveme všechny, kteří si rádi zazpívají na celorepublikovou
akci „Česko zpívá koledy“ do Centra pro seniory (Chanos)
v Mimoni ve středu 11. 12. 2019 v 18 hodin. Srdečně Vás zve
pěvecký kroužek seniorek.

Církev československá husitská
Vás srdečně zve na koncert „Hle, Andělé zpívají“. Přijďte si
užít adventu s lidovou písní, koledami i díly starých mistrů
v podání pěveckého sboru Cantores Pontis Principis do Kaple
smíření, Křížová 675, Mimoň v neděli
13. 12. 2019 od 18 hodin.

Mikulášská nadílka
Divadélka Uličník
5. 12. 2019 od 16 hodin, DKR Mimoň
Vstupné: dítě v doprovodu dospělé osoby
zdarma, ostatní 30 Kč

Vánoce v kostele sv. Petra a Pavla
Úterý 24. 12. 2019
16 hod. mše pro děti a 24 hod. půlnoční mše
Středa 25. 12. 2019 Boží hod vánoční
9 hod. mše, 14 – 17 hod. prohlídka betléma
Čtvrtek 26. 12. 2019 Sv. Štěpána
9 hod. mše, 15 – 18 hod. prohlídka betléma
Úterý 31. 12. 2019 Silvestr - 16 hod. mše
Pondělí 1. 1. 2020 Nový rok - 9 hod. mše

2. Adventní koncert
JITKA HOSPEROVÁ, violončelistka – Kostel sv. Petra a Pavla
v Mimoni.
Neděle 8. 12. 2019 od 17 hodin, vstupné 100 Kč
děti a senioři 50 Kč

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Výstup na kostelní věž
Spolek historie Mimoňska zve na tradiční výstup na věž
kostela sv. Petra a Pavla, který se uskuteční 26. 12. v době od
16–18 hodin
Prosinec 2019
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OZNÁMENÍ
Vánoční prodej ryb

Maroko

Vánoční kapry, (a nejen kapry, k prodeji budou také štiky,
sumci, amuři a další druhy ryb), si mohou občané zakoupit
v Rybářském domě v Mimoni: 18.–23. 12. 2019 od 9.00 do
17.00 hod.

Jan Pipal vás zve na tradiční promítání, tentokát o Maroku.
17. 12. 2019 v 16.45 hodin v Centru pro seniory (Chanos)

Blahopřání k narozeninám
Prodej vánočních stromečků
Vánoční stromečky se budou letos prodávat v Bohaticích od
1. 12. 2019 do 24. 12. 2019, každý den od 8.00 hod. do 18.00
hod. (borovičky, smrčky).

Betlémské světlo
V letošním roce si betlémské světlo můžete vyzvednout a zapálit si přinesenou svíčku v Náhlově v kapličce sv. Floriána dne
21. 12. 2019 od 13,00 hod. Tradičně bude výborná nálada,
společně si zazpíváme koledy, i něco na zahřátí vám rádi nalijeme. Uvítáme přinesený malý vzorek vašeho cukroví na
ochutnání i pro ostatní. Nezapomeňte vzít s sebou dobrou
náladu, hrneček a svíčku (doporučujeme i záložní).
Spolek historie Mimoňska

Tříkrálová sbírka podpoří nákup
nového auta pro hendikepované děti
Občané Mimoně se každoročně zapojují do největší dobrovolnické akce v ČR a od 1. ledna bude opět možnost na tuto
tradici navázat a podpořit nákup nového automobilu určeného
pro svoz zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy,
který v našem regionu zajišťuje Farní charita Česká Lípa.
Skupinky koledníků v kostýmech tří králů budou v rámci
Tříkrálové sbírky koledovat v jednom či hned v několika
dnech mezi 1. a 14. lednem 2020 od domu k domu či v ulicích
města a za zpěvu tříkrálové koledy přinesou radostnou zvěst
vánočních svátků.
Současně budou dobrovolní koledníci vybírat do úředně
zapečetěných kasiček opatřených charitním logem finanční
příspěvek, který jako již v předchozích letech podpoří v našem
regionu zmíněný Sociální automobil.
„Díky Tříkrálové sbírce 2020 bychom chtěli finančně podpořit
nákup nového tranzitního vozu, který rozšíří dosavadní svozové linky i do jiných obcí. Jakýkoli příspěvek je pro nás důležitý. Přejeme si, abychom dále mohli pomáhat svozem rodičům
v intenzivní péči a hendikepovaným dětem poskytovat pocit
samostatnosti. Předem všem dárcům srdečně děkujeme,“ říká
ředitelka Farní charity Česká Lípa Eva Ortová.
Harmonogram lednového koledování a další informace naleznete od druhé poloviny prosince na internetových stránkách
Farní charity Česká Lípa www.fchcl.cz.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany, že pokladna města Mimoň a Mimoňská komunální a.s. bude od 27. 12. 2019 UZAVŘENA.
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Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Dalimil Záděra
Zdeňka Šedivá
Jiřina Fiedlerová
Eva Bílá
Valeria Nováková
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

Známky na svoz odpadu pro rok 2020
Známky na svoz odpadu pro rok 2020 je možné si vyzvedávat
na finančním odboru MěÚ Mimoň, č. dveří 109.
pondělí a středa od 8:00–11:30 a 12:30–17:00
úterý a čtvrtek od 8:00–11:00

Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se
koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis por. dní: 11. 12. 2019 od 8 do 10 hodin. Poskytneme:
informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace;
informace o možnostech odpory rodiny, v případech, kdy se
podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově
pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky
– pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na lucka.beli@seznam.cz
Tel.: 487 864 669, 725 308 842 – Bc.Lucie Pražáková

Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 20. 12. 2019
na náměstí 1. máje.

Řádková inzerce:
• PRODÁM konferenční stolek v provedení dřevo akát,
1 rok používaný. Původní cena 2 800 Kč, nyní 1 500 Kč.
Rozměry: š 130 x h 70 x v 45 cm. Tel.: 702 992 961
• HLEDÁM pronájem bytu v Mimoni o velikosti 2+1, nebo
3+1. Měsíční pronájem do 8 000 Kč + záloha na služby.
Tel.: 792 571 876, 607 288 064.
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Změny programu jsou vyhrazeny.
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava:
Za dlouhých zimních večerů
23. 11.–31. 12. 2019
Připravili jsme pro vás velkou rodinnou interaktivní výstavu
z dob dávno minulých.
S přicházející zimou, když se dny krátí a mráz zalézá za nehty,
trávíme stále více času v teple domova. Ale jak to bývalo dřív?
Co dělali lidé v zimě, když neměli televizi, a dokonce ani elektrické světlo? Dlouhé zimní večery byly věnovány domácím
pracem, ale také odpočinku a zábavě. Návštěvníci se zde
seznámí se starými zvyky a obyčeji zimního období a dozví
se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti
a dospělí bavili.
Výstava ukazuje řemesla, kterým se lidé věnovali na konci
19. století a jak trávili obyčejní lidé zimní období.
Ve světnici se u velkého stolu povídalo o životě na venkově,
práci, řemesle, ale i o svátcích a lidových zvycích. Opravovalo
se nářadí a vyráběly se drobné věci do domácnosti i na prodej,
tkalo se, šilo, zašívalo i vyšívalo, vyráběly se svíčky, provazy,
předlo se nebo třeba dralo peří. U mnohých z těchto činností
pomáhaly i děti.
Na výstavě je prezentována výroba provazů, zpracování vlny
a tkaní pláten, které si lidé sami vyráběli doma na tkalcovském
stavu. Právě ten je dominantou výstavních prostor.
Další úseky výstavy zobrazují typickou světnici v obyčejné
chalupě.
Návštěvníci si také mohou udělat představu o tom, jak vypadaly klasické ženské domácí práce, například žehlení a šití.
Myšlenkou výstavy je představit, jak lidé trávili čas v zimě,
kdy ustaly práce na polích a nastalo období s nedostatkem
denního světla. Kdy lidé trávili mnohem více času doma,
často pouze v jediné, vytopené, řádně osvětlené místnosti,
světnici. A právě takovouto atmosféru se výstava snaží ukázat.
Výstava Za dlouhých zimních večerů je zapůjčena z Moravského zemského muzea v Brně.
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Otevírací doba Městského muzea
a Turistického informačního centra
na měsíc prosinec
1. 12. NE
6. 12. PÁ
7. 12. SO
8. 12. NE
13. 12 PÁ
14. 12. SO
15. 12. NE
20. 12. PÁ
21. 12. SO
22. 12. NE
23. 12. PO
24. 12. ÚT
25. 12. ST
26. 12. ČT
27. 12. PÁ
28. 12. SO
29. 12. NE
30.12. PO
31. 12. ÚT

9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
9:00-12:00 a 13:00-17:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Tip na vánoční dárek:
V městském muzeu jsou na prodej knihy o historii a památkách Mimoně, o zaniklých obcích v okolí, ale i vzpomínka
na mimoňský zámek. Nezaujme Vás při procházce městem
myšlenka, jak se dříve jmenovala místa, po kterých kráčíme
a jak vypadala? Poznejte historii našeho města.
Mimo knih je možné zakoupit i rozmanité upomínkové předměty s motivy našeho města. Od loňského roku máme také
v prodeji krásný vystřihovací betlém Mimoně, ve kterém
naleznete bývalý zámek, kostel sv. Petra a Pavla, kapli Božího
hrobu či budovu původního špitálu, dnešního Městského
muzea.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

KULTURA
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy
Dětské oddělení:
Alenka a Krakonoš, autor: Danka Šárková
Malá Alenka odjíždí se svým malým pejskem Sisinkou na celou
zimu do nejvyšších českých hor Krkonoš ke své babičce. V malé
roubené chaloupce na samotě bydlí už dvě namyšlené kočky Máša
a Dáša a velký pes Karel, který musí všechny hlídat. Jenže Dáša
moc zlobí a bez pomoci ochránce hor Krakonoše a ostatních zvířátek, kdo ví, jak by neposlušná kočička dopadla. Tato pohádka
má šťastný konec
Ave, Caesar!, autor: Timothy Knapman
Tato knížka přenese malého čtenáře do antického Říma, kde se
bude muset vypořádat s se zákeřným zlodějem. Napínavý příběh
čtenáře rychle vtáhne do děje. Podaří se mu pomocí znalostí z historie a bystré mysli uskutečnit vysněné setkání s císařem? Jestli
někdy zaváhá, nevadí, příběh ho přivede zpátky tam, kam bude
třeba.
Karlík a velký skleněný výtah, autor: Roald Dahl
Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady! Karlík
se stal váženým majitelem továrny na čokoládu. Když spolu se svou
rodinou a panem Wonkou vystřelí skleněným výtahem na oblohu,
nedopatřením se ocitnou na oběžné dráze Země. Najdou tu nejen
nově postavený Vesmírný hotel USA, ale i ty nejnebezpečnější
stvůry z celého vesmíru. Kniha je určena čtenářům od 7 let.
Třídní šašek: Na scénu, autor: Matt Stanton
Max je třídní vtipálek. Poté, co bojoval proti třídnímu učiteli Armstrongovi azúčastnil se volby předsedy třídy, nyní je pevně rozhodnut
zkusit štěstí jako komik v místní soutěži talentů. Jak to tak ale bývá,
vše se neplánovaně komplikuje. Nejenže si z něj naprosto nemístně
střílí klaun, ale také mu unesou dědu, málem ho sežere policejní
pes a na jevišti mu to fakt nesedne. Jenomže ono tu vlastně nesedí
víc věcí. Je to jen na Maxovi, zda to všechno zvládne rozmotat
a uvést na pravou míru.
10 odvážných expedic, autor: Pia Strømstad
Poznej objevitele moderní doby, kteří změřili síly s přírodou i s neznámem. Neil Armstrong stanul jako první člověk na Měsíci. Ellen
MacArthurová obeplula bez cizí pomoci celou zeměkouli. Alan
Eustace seskočil ve speciálním skafandru zvýšky přes 40 tisíc metrů.
10 odvážných expedic tě seznámí s objeviteli moderní doby, kteří
změřili síly s přírodou i s neznámem.
Dospělé oddělení:
Poslední aristokratka, autor: Evžen Boček
František Antonín hrabě Kostka z Kostky je potomek šlechtického
rodu, žijící v New Yorku. Po pádu komunistického režimu se samerickou manželkou Vivien a dcerou Marií vrací do Čech, aby převzal
rodové sídlo. Kromě zámku „zdědí“ hraběcí rodina i personál.
Chudobný navrátilec, krkolomně navazující na slavný rodokmen,
emigrantství, místní zemitost, zámek jako konkurenceschopná
atrakce, kníže Schwarzenberg, zpěvačky Cher a Helenka Vondráčková, to jsou motivy, z nichž autor, profesí kastelán, upředl sérii
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panoptikálně komických situací. Má jedinou ambici: pobavit čtenáře! K zapůjčení máme také zbylé tři díly: Aristokratka ve varu,
Aristokratka na koni a Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku
Kostka.
Záblesk života, autor: Jodi Picoult
Personál reprodukční kliniky poskytuje péči každému, kdo projde
dveřmi. Toho rána však dovnitř vtrhne zoufalý rozrušený střelec
a zahájí palbu. Všichni přítomní se rázem stanou jeho rukojmí. Na
místo přispěchá policejní vyjednavač Hugh McElroy. Nechá budovu
obklíčit a spřádá plány, jak komunikovat s útočníkem. Když mu
zavibruje telefon, oznamující příchozí zprávu, s hrůzou zjistí, že
uvnitř je jeho patnáctiletá dcera.
Temná svatá noc, autor: Michael Connelly
Renée Ballardová má za sebou další noční směnu. Když se nad
ránem vrátí na stanici, přistihne u kartotéky s dávno vyřazenými
policejními záznamy cizího člověka. Tou neoprávněnou osobou
je penzionovaný detektiv Harry Bosch. Ballardová narušitele
nekompromisně vykáže, ale když po krátkém pátrání zjistí, o co
konkrétně se Bosch zajímal, neubrání se návalu soucitu i zlosti
a pouštějí se do společného pátrání.
Klíč k Rebece, autor: Ken Follett
Příběh německého špióna, krásné Židovky aanglického důstojníka
tajné služby se odehrává za 2. světové války v Káhiře. Německý
špion vychovávaný v arabské rodině má za úkol podávat zprávy
o pohybu britských vojsk generálu Rommelovi. Potřebné údaje se
mu podaří zjistit apředat, ale od počátku je mu na stopě britský důstojník tajné služby. Ten využije k jeho odhalení i krásnou židovskou
dívku, která se dá do služeb britské špionáže, aby mohla odcestovat
do Palestiny...
Saturnin se vrací, autor: Miroslav Macek
„Slavná humoristická kniha, která baví již několik generací čtenářů,
pokračuje!“ Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět! A s ním i další
oblíbení hrdinové – laskavý dědeček s novým psím kamarádem
Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach. Jaká překvapení si pro
všechny připravil Saturnin tentokrát? A co na to podnikavý strýc
František, nový manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné
léto u dědečka!

Výpůjční doba v Městské knihovně
přes vánoční svátky
Do středy 18. 12. 2019 běžný provoz, dále:
Od čtvrtka 19. 12. do 22. 12. 2019 ZAVŘENO.
Pondělí 23. 12. 2019 OTEVŘENO od 8.00 do 11.00 a od 13.00
do 17.00 hod. obě oddělení.
Od úterý 24. 12. do 29. 12. 2019 ZAVŘENO.
Pondělí 30. 12. 2019 OTEVŘENO od 8.00 do 11.00 a od 13.00
do 17.00 hod. obě oddělení.
Od úterý 31. 12. 2019 do 5. 1. 2020 ZAVŘENO.
Prosinec 2019

11

KULTURA
Podzimní rockový nářez
Ač byl listopadový rockový koncert ohlášen poměrně krátce
dopředu, byla to nakonec výborná akce. Kde jinde se totiž
skrýt před již nadcházející syrovou zimou, vlezlým deštěm,
když nechcete meditovat doma u krbu či protahovat oči u TV
bedny? Příznivce rockové hudby určitě musela potěšit pestrá
kolekce kapel, které se k nám do kina sjely 9. listopadu. Zpočátku to vypadlo na pár lidiček, ale díky atmosféře, k jejíž
zdárnému průběhu přispěl vrchovatou měrou tým na baru
v čele s Ivanou a Nikosem, byla nálada v sále výborná.
Koncert zahájili českolipští metalisté TAT, kterým nebylo
kvůli zastřenému zpěvu na začátku moc rozumět a kombinace
ostrých kytar a huhlavého zvuku působila dost monotónně.
Přesto nakonec zaujal jejich dynamický projev, který možná
někteří znali ze starého alba „Nazí bozi“, ale také i nové kousky,
které já osobně nemám naposlouchané, takže těžko jsem
mohl cokoli poznat. Chtělo by to bývalo soustředěnější
poslech, jenže kvalitní zvuk bývá kamenem úrazu na začátku
téměř všech tvrděrockových akcí. Doufám však, že TAT
u nás ještě někdy vystoupí!
Poté přišlo bombastické vystoupení libereckých THE SCOFFERS, s charismatickým frontmanem-vokalistou Pospym
v čele. Ten byl neustále v akci! „Srandisté“, jak bychom mohli
jejich anglický název přeložit, hrají vynikající grunge, což je
svébytný rockový styl, kterým na počátku 90. let ohromili
celý svět skupiny NIRVANA, PEARL JAM nebo SOUNDGARDEN. Tyto legendy jsou skoro zapomenuty, ale Pospy
a spol. si z jejich odkazu vzali to nejlepší, před pár lety „přeskočili“ z angličtiny na češtinu a hrají lahodnou rockovou
hudbu, které nechybí energie a nápady. Vůbec tedy nehráli
anglické hity z alba „In Your Blood“, které ční v jejich diskografii vysoko, ale nabídli čerstvé písně s chytlavými texty,
mezi kterými dominovaly „Pionýr“ nebo „Medvědice“
a nechyběl ani youtube šlágr „Dělej“, který vřele doporučuji.
Takový pohodový song plný energie z života neměl naživo
chybu. Pro mne je tato kapela objevem a jejich set byl prvním
vrcholem večera!

s 45minutovým setem. Nebo to bylo více? Bude určitě zajímavé
si nový materiál poslechnout na CD, i když atmosféru živelného projevu této českolipské bandy těžko někdo nahradí.
Po 23. hodině začali písní z filmu Krotitelé duchů zvučit
pražští JOLLY JOKER and PLASTIC BEATLES OF THE UNIVERSE. Jméno tolik známé a opěvované v 90. letech, v době
rozmachu crosssoveru. I když jen ve třech a s již šedinami
předvedli nádhernou hudební jízdu, která končila až před
jednou hodinu v noci. Neustálé změny tempa, funky vsuvky,
trochu diskorytmu, ale stále hutně kytarový rockový základ
– to byl tenkrát přelomový úspěch alb „Pro-tlak“ nebo kultovního „Heavy, Funky and Boxin´roll“ a ten Petr Kumandžas,
vokalista a basák, společně s bubeníkem a kytaristou rozhodně
přenesli do sálu. Najednou bylo v sále plno, lidi i vstali od
stolů a od baru všichni rovněž pozorně poslouchali. Ona to
není hudba na první poslech, ale má v sobě cosi vnitřního,
co chce člověk pochopit. Možná tu svobodu projevu a porevolučního ducha, který se zhmotňoval v zajímavých deskách
na začátku 90. let, kdy jsme se otevírali světu a všemu novému.
„Žolíci“, jak jim trefně někteří fandové říkali, jsou takoví naši
FAITH NO MORE. Možná méně hitoví, ale kdo má rád přemýšlivou rockovou hudbu, ne rychlokvašky, ten si přijde na
své. Došlo na přídavky, což teda u nás nebývá zvykem. Ale
zaslouženě!
Možná bychom již mohli založit tradici těchto halloweenských
rockových večerů v mimoňském kině. Zvuk se nádherně
během akce vychytal, bylo to fakt slyšet a pokud se nám vždycky podaří namíchat zajímavý koktejl ze stylů a kapel i z různých
lokalit, lidé si přijdou na své. Všem organizátorům patří vřelý
dík!
David Frei

Následoval stylový obrat, když se objevili SCREAM OF THE
LAMBS, matadoři českolipského hardcore-metalu, s ikonickým frontmanem Bobem. Ještě jsem neviděl tak pronikavý
coreový projev, ale nehráli jen tvrdě, v několika písních, které
jsou prý z nového materiálu, zazněly melodické vsuvky a zajímavá sóla. Myslím, že kapela byla zjevením pro řadu na takový
nářez nepřipravených duší. Bob a spol. nešetřili časem a i po
starých kouscích z prvních desek se nakonec spokojili
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KULTURA
Jsme srandisté a pionýři
Kdo se pozorně zaposlouchal do hudby liberecké party THE
SCOFFERS, která vystoupila jako druhá na Rockovém listopadovém nářezu v mimoňském kině, musel být po pár písních
naplněn pohodou. Špičkový kytarový odvaz, výrazné melodie,
čitelný zpěv frontmana Tomáše a příjemné texty zvedly ihned
náladu v sále. Nedalo mi, abych se Tomáše, kterému neřekne
nikdo jinak než Pospy, nezeptal po vynikajícím vystoupení
na motivaci k hudbě, kterou dělají.

Pospy, co vůbec znamená Váš anglický název – je to něco se
smíchem?
Ano, doslova to znamená Posměváčci, ale aby nedošlo k nedorozumění, není to vnímáno jako, že se někomu posmíváme
negativně. Spíše si děláme ze života srandu, když třeba cestujeme na koncert, v autě padá od každého tolik vtipů, že je
to k neuvěření. Jsme spíše Srandisté!
To bylo rozhodně cítit, ten pozitivní náboj tam byl, třeba
v písni „Dělej“, kterou jsem osobně znal z youtube z originálního klipu. Přenesli jste tu harmonii na pódium, i když
pouze do našeho malého sálu v Mimoni. Přitom jste již
v počátcích vystupovali na grandiozních akcí typu Benátská
noc. Nevadí Vám s odstupem času tahle změna?
Ne, to vůbec ne – jsme totiž parta čtyř bláznů, kteří zahrají
kdekoliv, dokážeme to pořádně rozjet jak na velkém fesťáku,
tak i v klubu! Když máš kolem sebe lidi, co dělají s nadšením
stejnou věc, tak tě to prostě naplňuje. Milujeme naši hudbu
a s tou pohodou jsi to trefil! Na každé akci se snažíme především naší hudbou bavit. Mimoň byla sice neznámá vlaštovka,
ale poslali jsme vše „zplna hrdla“ a bylo to moc fajn!
Mimo radosti z hraní máte ale i hlubší témata. Hráli jste
takovou přírodní skladbu „Medvědice“. Takže Vás oslovuje
téma přírody a její záchrany?
Ano, rozhodně. Chceme naší hudbou nenásilně mluvit
k lidem, aby žili normálně, a ne jako dobytek.
Víš, že celé Česko nedávno docela silně prožívalo úmrtí Karla
Gotta. Jak jsi ho vnímal ty jako zpěvák?
Karel byl obrovská osobnost, snad není, kdo by ho u nás nerespektoval. A nejen díky jeho úžasné technice, vždyť málokdo
u nás nezazpíval jediný falešný tón, ale především byl charakterní člověk, který nikdy nikoho neposlal do háje. Sice
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třeba písně neskládal, ale to mu nevadilo, On se právě proto
mohl maximálně soustředit na prožitek písní, které zpíval.
Víš, můžu říci, že on byl pro mne takový český Tom Jones,
můj velký pěvecký vzor!
Strašně mne překvapil styl, který hrajete. Vycházíte z amerického grunge, ale v dnešní poloze jste takovým jeho čerstvým proudem, hlavně díky češtině. Ale vždycky jste takhle
nehráli, že?
Děkuji za pochvalu! Když jsem přišel do skupiny, to bylo
někdy v roce 2010, tak snem původních členů bylo dělat hudbu, která se v Liberci nehrála, hrát jako starý PEARL JAM,
ALICE IN CHAINS nebo SOUNDGARDEN, protože tyhle
party jsme poslouchali jako malí kluci. Jasně, že všichni vyrůstali na Metallice, ale dělat něco netradičního jako Kurt
Cobain nebo Eddie Vedder, bylo pro nás výzvou. Grunge,
který hrajeme, je pro nás sice agresivní rock, ale má silné
melodie, které mají pohladit. Dá se říci, že naše dlouhohrající
CD „In Your Blood“, které vyšlo před několika lety, bylo takovým shrnutím té původní inspirace, takže jsme ho nahráli
v angličtině. Loni na jaře však přišla inspirace zkusit zpívat
v rodném jazyce.
Takže se klube deska?
Určitě! Sice jsme původně chtěli vydat pouze minialbum, ale
nakonec nám do dneška přibyla kupa dalších skladeb, takže
si chceme počkat a na jaře dotočit celé album.
A budete točit i klipy?
Ano, ale nejdříve po vydání desky ji budeme chtít pořádně
podpořit, tzn. dostat ji i do rádií a samozřejmě představit
hodně naživo. Třeba menším počtem akcí, ale ve větším formátu. Do nového CD sice dáváme všechno, ale živou tvorbu
nic nenahradí! Co se týče klipů, téměř máme hotový nový
klip k písni „Víš, co tě pálí“, což je takový rázný otevírák koncertu. Ale plánujem i hraný klip na „Pionýra“, to je takové
žhavé téma, které se nám v kapele vrací. Všichni z naší generace tím prošli, vzpomínají si, že si plnili závazky a bobříky,
ať jako pionýři nebo skauti.
Ty ještě tedy pěkně pamatuješ pionýrskou dobu?
No jasně, všichni jsme byli přece pionýři, já chodil do skauta
a miloval pobyt v přírodě se zajímavými programy. Myslím,
že tohle současná děcka nemají. Já bych moc chtěl, aby si nás
poslechli rodiče, kteří si při písni „Pionýr“ stoprocentně vzpomenou, jaké to bylo hezký plnit venku úkoly. Že to nebylo
špatný si zažít ten strach z přírody nebo i přísných instruktorů,
že něco nesplníme nebo nedokážeme. Já jsem přesvědčen, že
to bylo naopak dobrý k růstu osobnosti, dávalo nám to pocit,
že jsme silnější. Je hrozná škoda, že dnes už není takový ten
kolektivní pocit být v kondici, být v tom Sokolu, být dobrý
v nějakém sportu. Když jsi totiž venku a cítíš se i sám, naučíš
se opravdu žít. Já považuji pohyb venku za základ zdraví
a vůbec morálky. Pak ta lidská osobnost dokáže skvěle fungovat.
Děkuji za moc příjemný rozhovor a budu se těšit, že novou
desku pak třeba představíte opět u nás v Mimoni.
David Frei
Prosinec 2019
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HISTORIE
Jan Maria Sury a Mimoň
14. prosince před padesáti lety zemřel kněz – salesián P. Jan
Maria Sury. Patřil k té hrstce katolických duchovních, kteří
ovlivnili více než jen duchovní život věřících. P. Stejskal z Horní Police, P. Gajzler, dominikán z Jablonného, P. Kubíček
během několika let působení na Českolipsku. Jan Maria Sury
byl v letech 1947–1949 povolán do Mimoně a v letech
1957–1969 vedl duchovní správu v České Lípě. Narodil se ve
Skočově, v polském Slezsku, v roce 1912. Studoval na salesiánském gymnáziu ve Fryštaku. Vzdělání si doplnil v Turině,
kde se formovali první čeští salesiáni. Absolvoval také divadelní fakultu v Lublani ve Slovinsku. Jeho život byl prodchnut
hlubokou zbožností a víru prezentoval v nejlepším smyslu
jako dramaticky prožívané divadelní představení.
Sury působil v salesiánských střediscích zaměřených na mládež a to v Ostravě, Brně a nakonec v Pardubicích. Pro mládež,
nejen skautskou, upravoval divadelní hry a psal nová scénická
díla. Také pracoval v náboženských kurzech pro mladá manželství. Vrcholem jeho tvorby jsou Pašije, velikonoční drama
hluboce zakořeněné v duchovních projevech lidu v Čechách.
Předvedl je ve Východočeském divadle v Pardubicích, krátce
před svým příchodem do Mimoně, kam byl povolán novým
litoměřickým biskupem a jeho spolubratrem – salesiánem
Štěpánem Trochtou.
Do města přišel s novou českou verzí pašijí, která měla nahradit starší německé znění. Bylo úžasným činem, že se mu
povedlo je inscenovat v prostředí nově osídleném, mezi populací, která se dosud nesžila s novým prostředím. Sury režíroval
a sám vystoupil v ústřední roli Ježíše Krista. Jeho text se zatím
nepodařilo nalézt. V připravovaném letáku je popis dramatického díla hraného amatéry. Pašijové hry nebyly přímo
v roce 1949 zakázány. Jejich několikeré provedení prosadil
Sury diplomatickým jednáním s místními orgány, protože se
mu dařilo zasadit jejich provedení jako kulturní brigádu,
čímž vyšel vstříc požadavkům tehdejší doby.
Stavba velkovýkrmny Gigant a další nucené brigády byly očekávaným protiúderem. Lidé byli odváděni jinam, kolektiv
herců a komparsu se rozpadl. Sury byl v první polovině padesátých let poslán na Mladoboleslavsko. Působil také na faře
v Kováni, která hrála významnou roli v době národního obrození. Kolem kněze Karla Vinařického se scházela česká intelektuální elita v čele s Palackým. Zde se snažil Sury inscenovat
vánoční divadelní scény. Zemřel náhle v Zákupech, těsně po
skončení bohoslužeb. Ano, dá se říci, padl při práci na Vinici
Páně.
Ladislav Smejkal

Spolek historie Mimoňska informuje
Tak jako četná jiná města, má i Mimoň skupinu lidí se zájmem
o historii svého bydliště a okolí. V Mimoni je to Spolek historie
Mimoňska.
Na rozdíl od jiných míst je v Mimoni a jejím okolí, vzhledem
k nedávnému historickému vývoji, ať již tvoření Sudet nebo
poválečné vystěhování německého obyvatelstva až po příchod
ruské armády v roce 1968 a jejich „nedávný odchod“, vytvořeno ideální prostředí pro znovuobjevování zaniklých míst
a jejich neopakovatelných příběhů.
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Spolek byl založen v roce 2004 a prošlo jím více jak 50 aktivních členů. Členská základna nám stárne a mladí projevují
svůj zájem o historii jen na sociálních sítích. Řada našich
členů se realizovala například literárně a vydala řadu knih
k tématu Mimoňska a okolí, aktuálně je to kniha „Procházkou
po zaniklých vesnicích Ralska“ od pana Jaroslava Dvořáka,
tak i organizačně.
Členové jsou organizátory pravidelných vycházek po Mimoni,
okolí a zaniklých obcí za účasti pamětníků.
Ve spolupráci s Muzeem vystěhovalectví do Brazílie v nedalekém Náhlově jsou každoročně pořádány akce, jako jsou
Oslavy horních vsí či Betlémské světlo, které si i letos budete
moct odvézt do svých domovů – a to 21.12, od 13 hodin si
zazpíváme koledy spolu se Seniorkami+1 z Mimoně. Nikdy
nechybí dobrá nálada, ochutnávka cukroví či něco na
zahřátí.

Nelze též neupozornit na úspěšný druhý ročník celostátního
setkání retro a historických kočárků, které osloví celé rodiny.
Ovšem vyprávění bývalých letců a leteckého personálu letiště
v Hradčanech je spíše mužská záležitost a těšila se velkému
zájmu.
Pořádáme výstavy, přednášky v mimoňském muzeu. Naši
členové se věnují průvodcovské činnosti. Nově zajišťujeme
i výstup na kostelní věž, letos 26. 12. 2019 od 16–18 hodin.
Na tak velký rozsah velmi různorodých akcí nás není mnoho.
Přivítáme proto rádi i vás v našich řadách. Fotografy, kameramany, sběratele všeho možného. Vždyť díky naším členům,
sběratelům, můžeme vydávat každoročně kalendář ze starých
pohlednic Mimoňska, který náš člen dostává zdarma. A proč
ne třeba vyznavače geocachingu, vždyť toulání po zaniklých
obcí k tomu přímo vyzývá.
Scházíme se každý první čtvrtek v měsíci v Klubu seniorů od
16.00 hodin, kde hodnotíme uskutečněné akce a připravujeme
se na další. Povídáme si a prohlížíme si nové přírůstky do
sbírek. Členský příspěvek stojí 200 Kč ročně. Staňte se našimi
členy, rozšiřte naše řady, přispějte novými nápady na činnost
spolku.
Více o našich akcích a aktualizaci najdete na www.historiemimone.cz či na FB stránkách: Spolek historie Mimoňska
či FB Historie Lenka Špačková. Nebojte se nás oslovit. Případné dotazy můžete směřovat na předsedkyni spolku, paní
Lenku Špačkovou, tel. 724 522 279.
Touto cestou děkujeme všem našim příznivcům za dosavadní
podporu a přejeme vám všem do nového roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
Za Spolek historie Mimoňska, Lenka Špačková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

příloha Libereckého kraje
prosinec 2019

událost měsíce

BETLÉM JIZERSKÝCH HOR
Výstavu o rekonstrukci největšího

S Ferdinandovským (Augstenovým) betlé-

dosud žije v Bílém Potoce. Augsten byl

pohyblivého betlému Jizerských

mem jsou spojována nejrůznější tajemství

majitelem restaurace Lesní zátiší (dnes

hor, který býval ve Ferdinandově, si

i podivuhodné zkazky. Se svými nejméně

U Cimpla) a betlém stavěl v jejím prvním

návštěvníci budou moci prohlédnout

16 metry čtverečními byl největším pohyb-

patře na půdě. Mezi válkami to již byla vyhlá-

od �. do ��. prosince ve vestibulu

livým betlémem v Jizerských horách. Jeho

šená, o Vánocích hojně navštěvovaná atrakce.

Krajského úřadu Libereckého kraje.

existenci potvrzují čtyři černobílé fotografie,

Kromě betléma na půdě dělal Augsten

Výstavu zahájí slavnostní vernisáž

na nichž je zachycena určitá část díla, ale

v sále restaurace výzdobu, kde údajně býval

v pondělí �. prosince v �� hod.

jsou poměrně nečitelné a pochází z různých

i vodopád. Stavbu betléma začal pravděpo-

období. Oficiální je až zpráva důchodko-

dobně po smrti své manželky a doplňoval ji

vého tajemníka Tomáše Jankoviče z června

až do své smrti v roce 1949. Do konce 80. let

1946, která říká, že jde o dílo „s několika

došlo několikrát ke změně vlastníků restau-

sty ﬁgurkami, zámečky, přehradami, stájemi,

race a tím i k zanedbání údržby betlému

mlýny, vodopády atd., které jsou většinou

a ztrátě mnoha figur. Torzo unikátu nakonec

pohyblivé…bývalý majitel na nich pracoval

zakoupil Milan Maršálek a uskladnil jej

prý �� roků…“ Znalec Jizerských hor Emil

v depozitáři v Dolní Řasnici. Od té doby pro-

Novák se domníval, že tento betlém původně

bíhá pokus o rekonstrukci a záchranu celého

býval v hejnickém kostele, jiní přísahají, že

díla. Právě rekonstrukce umožňuje podrobně

v betlémské krajině byl skutečný vodopád

dokumentovat nejen figury, ale i stroje, a uká-

a že betlém o vánocích stával na sále v místní

zat, že rozhodně nejde jen o práci jediného

hospodě. Na základě historického průzkumu

tvůrce, ale o dílo několika betlémářů sahající

dnes můžeme s určitostí říci, že hlavním

až do 19. století.

tvůrcem betlému byl Gustav Augsten, který
se narodil 25. března 1871 v Bílém Potoce

Text: Květa Šírová

a v roce 1911 se přistěhoval do domu č. 48

Foto: Pracovní pokus o rekonstrukci

ve Ferdinandově. Jeho první manželka Anna

Jesliček z Ferdinandovského betlému

byla Češka, zemřela v roce 1919. Její vnučka

Foto: archiv M. Maršálka

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Pocty hejtmana

Českou Lípu. V letní sezoně pak na spěšném

Co byste popřáli obyvatelům

Osm osobností dostalo u příležitosti výročí

vlaku z Liberce do Jičína.

našeho kraje k Vánocům?

Martina Půty významné ocenění. Uděluje

Stavbou Libereckého kraje rokU
2019 je školka ve Vratislavicích

Všem přeji klid a radost z přítomnosti

se mimořádným lidem, kteří se zasloužili

Tradiční akcí, jež oceňuje originální archi-

nejbližších. A také, aby vás v příštím

o vynikající jméno Libereckého kraje doma

tekturu, zajímavé stavby i jejich tvůrce, je

roce potkávaly jen šťastné okamžiky.

i v zahraničí. Poctu hejtmana si ve středu

soutěž Stavba roku Libereckého kraje, která

30. října v Oblastní galerii Liberec převzali

od letoška nově nese název Soutěž Karla

Michal Kříž (ANO 2011)

Josef Haisler, Jaroslav Hlubůček, Jaroslav

Hubáčka. Vítězem letošního ročníku se stala

Především abychom všichni oslavili

Rudiš, Graziano Sanvito, Jiří Suchomel

Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích

Vánoce na sněhu a pak také v klidu

nad Nisou, která zároveň zvítězila v kate-

a pohodě se svými blízkými.

Dne vzniku samostatného československého státu od hejtmana Libereckého kraje

gorii Občanské a průmyslové stavby a také
v Inovacích. Cenu hejtmana získala stavba

ZpLK

Česká beseda v Českém Dubu. V kategorii

Odpověď nebyla dodána do uzávěrky

Rodinné a bytové domy se nejlépe umístil

magazínu.

Dům Za zdí v Liberci. Kategorii Veřejný

Ocenění Poctou hejtmana LK 2019: Jaroslav Rudiš, Jiří
Suchomel, Markéta Pechová, hejtman Martin Půta,
Simona Kratochvílová (převzala Poctu za Michala Beneše –
in memoriam), Jaroslav Hlubůček, Josef Haisler, Graziano
Sanvito. Foto: Jaroslav Appeltauer.

Květa Vinklátová (SLK)

prostor a komunikace ovládl Park Nové

Přemysl Sobotka (ODS)

Vratislavice ve Vratislavicích nad Nisou.

Obyvatelům kraje přeji štěstí a zdraví. Není

Nejlepším projektem v kategorii Junior je

to klišé! Život se stává těžším, čím vážnější

Malý velký dům autora Filipa Drapáka. Cenu

je případná choroba. S jejím příchodem

veřejnosti si vysloužila Hasičská zbrojnice

si uvědomujeme, co je skutečně nejcen-

v Krásné Studánce a Cenu veřejnosti – stu-

nější. Štěstí nám pak pomáhá překonávat

dentská realizace vyhrál opět projekt Malý

všechny útrapy. Jen tak se dokážeme rado-

velký dům. Veškeré stavby a projekty jsou

vat, ačkoliv prožíváme nelehké chvíle.

k nahlédnutí na www.stavbaroku.lk.

Pavel Svoboda (ČSSD)
Obyvatelům našeho kraje přeji o Vánocích

Ing. Michal Beneš. Cenu za něj převzala

Do Jizerských hor za zimními
sporty častěji

jeho partnerka Simona Kratochvílová. Osmá

Pro milovníky zimních sportů připravil

a aby nebyl nikdo sám. Do nového roku

laureátka Jaroslava Brychtová obdržela hejt-

Liberecký kraj novinky v autobusové dopravě

pak především zdraví, protože když je

manský dukát již ve středu 23. října doma

do Jizerských hor. Aby se předešlo dopravním

člověk zdravý, dokáže všechno. A sou-

při osobním setkání s Martinem Půtou.

komplikacím, které na horských silnicích

časně, aby se obyvatelům v našem kraji

Letos nominovala veřejnost na udělení Pocty

způsobují řidiči osobních automobilů, počítá

dobře žilo.

hejtmana celkem 30 kandidátů, finálních

nový jízdní řád s posílením autobusových

osm osobností vybrala odborná porota.

linek č. 145 z Liberce do Bedřichova a č. 650

Radovan Vích (SPD-SPO)

Pocty hejtmana se udělují od roku 2006.

od vlaku z Hejnic na Smědavu. V případě

Občanům našeho kraje bych popřál

vhodných sněhových podmínek budou

k Vánocům hlavně hodně zdraví a osobní

autobusy do Bedřichova o víkendech jezdit

pohody. Jsou to nejkrásnější svátky v roce,

v cca třicetiminutových a na Smědavu v hodi-

kdy je čas na setkávání s rodinou a přáteli

nových intervalech (v návaznosti na vlaky

a sdílení společné radosti dětského očeká-

Od neděle 15. prosince budou vlaky

od a do Liberce). Na obou linkách platí

vání příchodu Ježíška.

a autobusy jezdit podle nových jízdních

integrovaný tarif IDOL. Bedřichov navíc nově

řádů. Ty reagují na vyhodnocení provozu

spadá do zóny Liberec. Oproti loňské sezoně

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)

uplynulého roku v celé České republice.

je tak jízdné levnější.

Láska, radost a mír. To jsou ty nejdůleži-

a Markéta Pechová. In memoriam byl oceněn

Nový jízdní řád pro rok 2020
přinese řadu novinek a nového
železničního dopravce

V Libereckém kraji budou zohledněny

hodně rodinné pohody, štěstí a lásky

tější ingredience báječných Vánoc. Ať vám

ních linkách. Z hlediska jízdného se pro

Heřmanické vánoční sklářské
trhy 2019

cestujícího, který využívá jízdenky IDOL,

Sklářský ateliér Spider Glass (Heřmanice 7)

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

nic nezmění. Nový železniční dopravce

pořádá o třech adventních sobotách

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

ARRIVA vlaky s.r.o. bude plně integrován

(30. listopadu, 7. a 14. prosince) vždy

do krajského tarifu. Hlavní rozdíl oproti

od 10 do 17 hodin Heřmanické vánoční

předchozímu dopravci bude pouze v jiném

sklářské trhy. Trhy se konají již po sedm-

typu vozidla, které ocení zejména osoby

nácté. Na programu bude prohlídka

s pohybovým a orientačním omezením. Nový

sklárny s možností nákupu exkluzivních

dopravce bude zajišťovat provoz osobních

výrobků, koncerty, předvádění ručního

vlaků z Liberce do Staré Paky, z Železného

tvarování skla nad kahanem, ochut-

Brodu do Tanvaldu a na rychlíkách z Prahy

návky piva a vína. Podrobný program je

do Tanvaldu a Kolína do Rumburku přes

na www.spiderglass.cz/aktuality.htm.

i změny dopravců na vybraných železnič-

žádná z nich nechybí. Krásné Vánoce!

1 | Milan Maršálek dokončuje figurku volka při rekonstrukci
Ferdinandovského betlému. Foto: archiv M. Maršálka.
2 | Keňský betlém z Nairobi umístěný v dýni.
Foto: archiv M. Maršálka.
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Osobnost KRAJe

MILAN MARŠÁLEK
Původním povoláním lesník, vystudo-

Který betlém je nejzajímavější?

ty dřevěné. Zatímco v Německu a Rakousku

vaný ekonom, novinář. Vytvořil program

Pochopitelně vždycky ten poslední! Je to

jsou zhotovovány na kopírovacích frézách,

Český svět, který se zaměřuje na národopis,

jako, když se zeptáte mámy, které dítě má

tedy strojově přesné kopie, české jsou

a to zejména na Frýdlantsku. Nositel

nejraději. Hezké jsou keramické práce z Peru

originály dovedných řezbářů. Proto je o ně

mezinárodních cen za záchranu památek.

a dalších míst Latinské Ameriky. Zajímavá

v zahraniční opravdu velký zájem.

Betlémář.

je drobná práce z Izraele. Veřejnost tradičně
zaujme komplet z portugalského Lisabonu.

Jak dlouho trvá vyřezat jednu figurku?

Říkáte o sobě, že jste betlémář.

Hodně prací je z Německa a Rakouska.

Záleží na druhu. Figurku kralického typu

Co to znamená?

Nakonec ale člověk skončí u českých. Z cínu,

udělá zručný řezbář za hodinu, z Třešti

Asi, že jsem členem Spolku českých

včelího vosku, ze dřeva, z papíru.

za den, větší a náročnější figura může trvat

betlémářů, který sídlí v Praze. Schází se

i týden, a to bez polychromie.

zde přes 160 lidí, kteří mají rádi betlémy.

Je možné, aby měl někdo všechny

Někteří je sbírají, jiní je studují, další jsou

druhy betlémů?

V čem myslíte, že může být betlém

zaměstnanci muzeí, řezbáři, výtvarníci.

Jestli se nemýlím, tak loni bylo v Čechách

zajímavý pro současníka?

Vydávají pětkrát za rok časopis Betlémář,

vydáno asi 96 papírových betlémů. Za jediný

Když můj dědeček stavěl na Štědrý den

který měl letos už 14. ročník. Já betlémy

rok. Připočtěte si k tomu dovozy. Není

betlém, opatrně ošetřoval figurky a k tomu

sbírám a opravuji. Někdy dodělávám figury,

v lidských silách, a nemá to ani smysl, mít

nám vyprávěl. I nejmenším dětem je možné

jindy krajinu, krabici pro vystavování.

všechno. Musíte si vybírat. Jsou výrobky,

na svaté rodině vysvětlit současnou rodinu.

které si ani vzhledem ani obsahem nezaslouží

Je to příležitost k setkání, prožitku. Teprve

Kolik máte betlémů?

považovat je za betlém. Papírový betlém

později začnete chápat i uměleckou stránku.

Papírových asi 120 a zhruba stejně tolik

může být tištěný nebo malovaný. Tištěný

trojrozměrných z nejrůznějších materiálů.

může být plochý nebo tlačený. Vystřihovací

Vytvořil jste nějaký svůj betlém?

Počínaje africkou tykví přes nejrůznější

nebo leporelo…

Jaký máte vztah ke dřevu?

dřeva, keramiku, sklo, kovy, textil, šustí,

Učil jsem se na lesnické škole v Hejnicích,

pečivo až třeba po plast. Nejmenší se vejde

Taková práce asi vyžaduje přesnost,

maturoval jsem jako lesník. První figurku

do vlašského ořechu, jeden z těch větších

ale není to trochu nuda?

jsem vyřezal v deseti letech, když jsem

je široký asi 2,5 metru a má sedm podlaží.

Betlemáři mají svůj humor už po staletí.

ve Větrově pásl kozy. Pak jsem si udělal

Nejvíce je takových, které se vejdou

Hieronym Bosch (1510) namaloval u jesliček

několik papírových, pohyblivých. Teď ale

na stůl.

nahatého krále a pastýře na střeše. Sv. Josef

jen opravuji a doplňuji, když někde něco

Sandra Botticelliho spí. Luboš Škorpil

chybí. Nemám proto svůj rukopis, ale snažím

Můžeme sbírku někde vidět?

z Jablonce má jankovitého osla a pozoru-

se připodobnit původnímu celku. V Dolní

Celou zatím ne. Ale jednotlivé betlémy

hodné černochy v poušti. V každém betlému

Řasnici v kapličce Domov je každoročně

jsem vystavoval třeba v kostele sv. Anny

je nějaký vtip.

několik papírových figurek a jsou to sousedé.

v Jablonci nad Nisou, jiné v Muzeu

Někteří už nežijí.

u Karlova mostu v Praze, v Dolní Řasnici,

Jsou české betlémy něčím specifické?

v Liberci nebo ve Větrově.

Pokud jde o lidové betlémy, tak ano, zejména

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Český svět – část statku, který je zároveň skanzenem.
2 | Tradiční průvod při akci Vajíčkovník 2019 v Dolní Řasnici.
3 | Kovárna Ondřeje Stelziga, kde se kovář Josef Malý
připravoval na zkoušky.
4 | Modlitba u kapličky Domov.
5 | Štěpánské zpívání 2008, ženy v kovárně u betléma
z Českého ráje.
6 | Sv. Michael – svěcení kapličky u lesa v Bulovce.
Foto: archiv Milana Maršálka.
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Krajem

SPOLEK ČESKÝ SVĚT:
VYPĚSTUJ STROM, VYCHOVEJ DÍTĚ!
Daleko těžší než zasadit strom, postavit dům

symbolických obětin na strom je v Čechách

a zplodit syna je vypěstovat strom, zacho-

známo přes tisíc let.

vat dům a vychovat dítě, aby po nás něco

Asi nejviditelnější stránkou činnosti

hezkého zbylo. To je v nejstručnější podobě

spolku je výstavba skanzenu. Obnovené

krédo kdysi občanského sdružení a dnes

místní i převezené objekty dokumentují

zapsaného spolku Český svět. Jeho název

vývoj podstávkových domů, které jsou

je zapsanou ochrannou známkou. Program

charakteristické nejen pro sever Čech,

vznikl před více než 40 lety.

ale pro celou Horní Lužici. Ty převezené

Starosta spolku Český svět Milan
Maršálek řekl, že jako studenta ho přivádělo
k zoufalství, když viděl jak v tuzexu a přes

jsou z Poustky, Chrastavy, Dolní Olešnice
i z Frýdlantu.
Samotný spolek Český svět má několik

Artii mizí z Čech unikátní památky kultury.

skupin. Významná a zcela samostatná je

Asi proto je začal sbírat. V roce 1980 zachrá-

v Ralsku, kde provozuje Muzeum pyrotech-

nil před zbořením Kovárnu Ondřeje Stelziga

nické asanace. Další se schází ve Větrově

v Dolní Řasnici. Statečného kováře, který

(Frýdlant), kde letos v září otevřela Památ-

vedl největší povstání nevolníků v Čechách

ník české školy. Zde byla poprvé zveřejněna

v 17. století.

fotografie Václava Bělíka, který se zasloužil

Od té doby se spolek zabývá záchranou
kulturních památek a obnovuje tradice. Asi

Jedním z novějších hezkých zvyků
v Dolní Řasnici je setkání u Kapličky Domov

při které místní i přespolní vyhánějí zimu.

odpoledne 1. ledna pod názvem: Co nám

Průvod vedený velkým kohoutem (Jaro-slav)

zbylo od loňska. Příchozí přinesou, co

a čápem, který letos uspořádali již po šest-

jim zbylo, a popovídají si, jaký rok právě

nácté, jde obcí a za mohutného bubnování

uplynul. Když v roce 2004 kapličku opět

vyhání zimu. Za Kapličkou Domov u statku

postavili a vysvětili, přijela i skupina rodáků

Český svět pak příchozí na strom věší vajíčka,

ze SRN. Jedna hodně stará dáma při té

na kterých je namalované nebo napsané

příležitosti prohlásila, že kaplička je sice

jejich přání pro příští rok. V kulturním

nová, ale stále taková, jak si ji pamatuje,

programu se hraje i písnička, kterou pro tuto

až na prosklené dveře.

prvky slavnosti byly na Frýdlantsku udr-

5

Veškeré informace o spolku jsou uvedeny
na www.ceskysvet.info

žovány ještě ve 30. letech minulého století
i před 1. světovou válkou. Samotné věšení

4

o vznik české školy ve Frýdlantu.

nejzajímavější akcí je Vajíčkovník. Slavnost,

slavnost napsal básník Jiří Žáček. Jednotlivé

3

Text: Květa Šírová
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Projekt „Celé Česko čte dětem“ aneb Jak se stát dobrým
čtenářem
S žáky prvních tříd jsme zavítali na besedu do knihovny.
Paní knihovnice nás seznámila s průběhem celé akce
a vysvětlila nám, proč je čtení důležité pro naši slovní zásobu.
Cílem je každodenní čtení žákům 1. třídy rodinnými příslušníky alespoň 15 minut, rozvoj fantazie a zprostředkování
obrázku k danému textu. Ti, co budou mít nejvíce načtených
minut, budou odměněni, jak jednotlivci, tak i celý třídní
tým. K čtenářskému deníku patří neodmyslitelně obrázek,
opět bude odměněn nejhezčí malovaný čtenářský deník. Na
konec školního roku je pro žáky připraveno pasování na
čtenáře a složení slibu.
Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová

Dýňování 2019
Jak jinak trávit podzimní odpoledne než společně s kamarády ze třídy a zároveň s rodinou? Na 3. ročníku školního
„Dýňování“. Přišli jak rodiče, tak i prarodiče, mladší i starší
sourozenci, účast byla nepředvídatelně hojná. Při dlabání
děti využívaly své fantazie a zručnosti svých rodičů. Kdo
měl hotovou soutěžní dýni, využil čas na povídání si s kamarádem nebo skládání halloweenských obrázků. Na závěr si
každé z dětí odneslo pamětní list a nějakou drobnost. Velmi
obtížné bylo hodnocení nejkrásnější dýně, neboť všichni se
s velkou vervou pustili do soutěžení a všechny dýně byly
nádherné. Toto se pro nás stane přínosem do dalších ročníků.
Již teď se těšíme na další tvoření.
tým 1. stupně

Halloween
Letošní Halloween jsme si ve škole náramně užili! Školní parlament vyhlásil, že mohou všichni, žáci i učitelé, přijít 31.října
do školy v maskách či kostýmech a strávit v nich celý vyučovací
den.
Jak mile mě překvapily moje děti ze třídy 4.A! Nejenže měli
masku úplně všichni, ale také byly opravdu vyvedené. Představení masek jsme domluvili se sousední třídou tak, že půjdeme na druhou budovu a zazpíváme jim strašidelně
humornou píseň Máme doma obludu, kterou doprovodí paní
učitelka Jana Beranová na kytaru.
Paní učitelky s žáky, u kterých jsme se objednali na návštěvu,
jsme poprosili, aby vybrali nejhezčí masky. Vybraní dostali
spolu se všemi maskovanými nejen dobrotu, ale i účastnický
list, který si děti po návratu do třídy hezky vybarvily. Děkujeme
všem, kteří pomáhali dětem s líčením, a škole za spoustu sladkostí.
Na 2. stupni zase o velké přestávce proběhla na chodbách
školy přehlídka kostýmů a ty nejnápaditější byly ohodnoceny
něčím k zakousnutí. Mezi nejzajímavější či nejlépe provedené
kostýmy patřilo trio deváťáků v protichemických oblecích,
dotažených k dokonalosti. Dále jeptiška, vodník, bezdomovci
či důkladně namalované strašidelné obličeje. I mezi učiteli
se našlo pár povedených kostýmů. Díky všem!
I výuka probíhala v některých předmětech tematicky. Žáci
se dozvěděli informace o svátku Halloween, zahráli si hry,
zasoutěžili si nebo si třeba vyrobili halloweenská přáníčka
pro své blízké.
Myslím, že se akce, kterou zaštítil školní parlament, velmi
povedla a budeme se těšit na příští ročník třeba i s větším
počtem kostýmů.
Mgr. Iva Kučírková, Mgr. Lenka Jarošová

Vyměníme učitele za mobily?
Představte si to. Učitel pořád něco chce, něco se mu nelíbí,
má neustálé otázky. Naproti tomu mobilní telefon dokáže
v mnoha ohledech učit lépe než učitel. Na internetu jsou
stovky a tisíce fascinujících videí o přírodě (Zeměpis),
v různých jazykových variantách (Cizí jazyky), zábavné
výukové programy (Matematika, Český jazyk), písničky
(Hudební výchova), ukázky malířských technik (Výtvarná
výchova) atd. Jedním slovem fantazie. Jedním kliknutím je
tu učitel s mnoha talenty a nadáními na úrovni geniality,
a navíc kdykoliv a kdekoliv. Prostě na první zavolání a bez
dalších řečí.
Pokračování na straně 16
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Pokračování ze strany 15
Je ale realita opravdu taková? Využívají vaše děti vymoženosti
moderní techniky tak, že z nich budou geniální vědci, technici,
manažeři 21 století? Nevím a musím říci, že to, co vidím a slyším ve škole, mě naplňuje spíše skepsí než optimismem. Zeptáte-li se dětí, co ponejvíce na internetu sledují, tak vám
většina žáků ve 12 letech řekne, že mají osobní zkušenost
s pornografickými videi a to včetně dívek. Je velmi časté, že
žáci tato videa sledují v tomto věku denně. Žáci nám přicházejí
do školy unavení, a neleží-li rovnou na lavici, tak spí s otevřenýma očima, protože měli celou noc zapnutou aplikaci
(sociální síť) a komunikovali mezi sebou do 3, do 5 hodin do
rána a nejsou výjimky, že nešli spát vůbec.
Jedete-li s dětmi na nějaký školní výlet, pak zjistíte, že si žáci
ve věku 11 let pouštějí horory, z kterých by měl noční můry
i dospělák. Myslíte, že se v hodinách věnují výuce. Omyl.
Není vzácností, že žáci komunikují během hodiny. Jsou schopní hrát tandemovou hru nebo se i natáčet v momentě, kdy se
učitel otočí k tabuli.
Nadpis zněl Vyměníme učitele za mobily? Bohužel, už se tak
stalo, ale bez toho pozitivního efektu, který je výše zmiňován.
My kantoři jsme z vyvstalé situace smutní a bez Vás rodičů
s tím nejsme schopni vůbec nic udělat. Možná pro přílišnou
zaneprázdněnost dáváte svým dětem mobil, aby se zabavily
a Vy máte tím pádem klid a pokoj od své ratolesti, ale obávám
se, že přijde čas, kdy důsledky mobilní výchovy se projeví
naplno a potom už bude pozdě.
Naštěstí jsou mezi Vámi i osvícení rodiče, kteří si tato rizika
uvědomují. Mezi ně rozhodně patří pan Škarpa, který nainstaloval svým dětem na mobilní zařízení aplikaci FAMILY
LINK, která umožňuje absolutní kontrolu nad tím, co a kdy
jeho děti sledují, a tak má naději, že z jeho dětí vyrostou lidé
pro 21. století.
Mgr. Pavel Polák

Školka Sluníčko
Tento měsíc se třída Berušek vydala do Brniště na naučnou
Hastrmanovu stezku. Děti šly po fáborkami vyznačené trase,
kde plnily různé úkoly s prvky enviromentální výchovy. Motivací jim byl hastrmánek, který je provázel celou stezkou.

Také nás v mateřské škole navštívilo divadlo Koloběžka. Tentokrát k nám přijelo s pohádkou „O houbičkách“. Příběh naučil
děti jak se chovat v lese a poznat základní druhy hub. Děti si
spolu s herci zazpívaly písničky a odpovídaly na otázky, které
se týkaly lesa a hub. Již nyní se těšíme, s jakou pohádkou
k nám za měsíc opět přijedou.
Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová
Branný den
Středa 16. 10. nebyla na naší škole běžným vyučovacím dnem,
ale dnem branným. Složky IZS (Integrovaný záchranný systém) připravily pro žáky několik stanovišť. U hasičů prozkoumali hasičské auto s veškerým jeho vybavením, vyzkoušeli
si hasičský oblek, pracovali s termokamerou a prohlédli si
různé druhy ochranných obleků. Na stanovišti Českého červeného kříže se dozvěděli, jak ošetřovat různá zranění,
vyzkoušeli si resuscitaci a poznávali všemožná zranění na
fotografiích. Pracovníci Městské policie Mimoň žákům připomněli zásady správného a bezpečného pohybu po komunikacích i roli chodce a cyklisty. Městská policie Ralsko pro
žáky připravila ukázku výcviku policejního psa i zadržení
pachatele. Branný den se vydařil, i když nám program částečně
zkomplikoval déšť.
Mgr. Martina Perutková

Školní dýňování
Pokud jste si ve čtvrtek 24. října navečer udělali čas a šli se
podívat k Základní škole Mírová, určitě jste nelitovali. Pokud
se vám nechtělo jít samotným, mohli jste se zúčastnit lampionového průvodu, který se v 18 hodin vydal z náměstí Mírovou ulicí a serpentýnami až před školu. Tam už na vás čekaly
nejen rozsvícené vydlabané dýně a strašidlo pro potěšení očí,
ale také nádherné a dobré „strašidelné“ pečivo a čaj. Každý
si tak mohl pochutnat na kočce, strašidelném domě, duchovi,
netopýrovi, čarodějnici, hrobě, dýni, uříznutém prstu a ti
méně odvážní na plněných rohlíčkách. Počasí bylo tentokrát
ideální a účast žáků i rodičů nad očekávání velká.
Děkujeme našim dětem za krásně vydlabané dýně a paním
uklízečkám za napečení výborného cukroví.
Mgr. Martina Perutková

Za splněné úkoly dostaly děti kartičku s obrázkem. Na konci
stezky si ze získaných obrázků složily obrázek hastrmánka.
Vodníček jim připravil na konci cesty poklad v podobě medailí
a sladkostí. Děti se plny dojmů vracely autobusem do MŠ.
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Jak se stát spisovatelem?
To se dozvěděli naši žáci na besedě se spisovatelkou Ivonou
Březinovou, která jim vyprávěla, jaká byla její cesta k literární
tvorbě pro děti i jak kniha vzniká. Zjistili, co je předsádka,
že se kniha netiskne po stránkách, ale po arších…
Ivona Březinová píše knížky pro všechny věkové kategorie
dětí a tomu odpovídají také náměty. Žáci si poslechli, jakým
způsobem získává pro své knihy materiál. Ve svých knihách
se, mimo jiné, věnuje tématu sportovního dopingu, závislosti
na hracích automatech, bulimii, anorexii i závislosti na drogách. Knížky žáky rozhodně zaujaly, snad si některé také přečtou.
Mgr. Martina Perutková

Asi mi dáte za pravdu, že není hektičtějšího, náročnějšího
a zároveň kouzelnějšího času ve školce, než je prosinec. Dětské
„povinnosti“ jako naučení básniček pro Mikuláše, výroba
spousty vánočních dárečků pro rodiče, pomoc se zimní výzdobou a účast na vánoční besídce jsou vyváženy pohádkovými
okamžiky s čerty a Mikulášem, rozbalováním nových hraček
pod stromečkem, ukázkou starých vánočních zvyků nebo
návštěvou tematické vánoční výstavy v muzeu. Stejně jako
dospělí i děti se snaží vyrovnat se všemi pocity tohoto času –
očekáváním, napětím, shonem, vzrušením, radostí, občas
i zklamáním, až toho je na jejich hlavinky někdy příliš.
Přejeme jim i Vám, abyste si užili Vánoce i celý zimní čas
pokud možno v pohodě a zdraví.
Kolektiv MŠ

Předprofesní příprava žáků speciálních tříd
V pondělí 7. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku speciálních tříd
při ZŠ a MŠ Mírová zúčastnili dalšího mezinárodního semináře předprofesní přípravy, který pro ně připravili pracovníci
Podralského nadačního fondu a Ekocentra v Brništi. Tato
spolupráce probíhala úspěšně už celý loňský školní rok s cílem
seznámit žáky s jednotlivými řemesly a připravit je na zodpovědnou volbu dalšího studia na středních odborných učilištích a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce.
Jednalo se o semináře zaměřené na praktické poznání profesí
např. kovář, truhlář, malíř-lakýrník, opravář zemědělských
strojů, zahradník, kuchař a cukrář. Společně s německými
vrstevníky si žáci vyzkoušeli práci v dílnách v Brništi
a v německém Rothenburgu, jak náročná a zajímavá jsou tato
povolání, a prověřili svoji trpělivost a kreativitu při zadaných
úkolech.

Říjen na gymnáziu
U žáků se tyto „pracovní dny“ setkaly s velkým ohlasem a velice rádi využijí další příležitosti ke spolupráci se svými německými vrstevníky a pohotovými tlumočníky.
Mgr. Jitka Ledvinová – výchovná poradkyně

Zprávičky z MŠ Letná
Když se ještě ohlédneme za listopadem, jeho nevlídné počasí
děti trochu omezilo v dovádění venku, ale o to víc přivítaly
jiný program. Viděly hned dvě různé čertovské pohádky
a předškoláci z Ježků a Motýlků navíc navštívili městskou
knihovnu. Je dobré dětem ukázat, že i když ještě neumí všechna písmenka, najde se spousta obrázkových knížek, které je
zaujmou. Návštěvami knihovny se učí s knihami správně
zacházet a rozvíjí se jejich svět fantazie.
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V říjnu se toho na našem gymnáziu opravdu mnoho událo,
pojďme se na některé zajímavé akce podívat.
Už zase jazyky?
I v měsíci říjnu se žáci našeho gymnázia pilně připravovali
po stránce jazykové. Tentokrát některé z nich čekal jazykový
pobyt v Anglii. Během jednoho týdne nabyli nejenom nové
jazykové znalosti a dovednosti, ale poznali i mnoho zajímavých míst a také zdejší způsob života a místní kulturu.
I ve škole se hraje
Na základní škole v Novém Boru probíhalo okresní kolo škol
ve stolním tenise. Naše škola zde byla reprezentována hned
čtyřmi družstvy. Jedno z družstev ve své kategorii zvítězilo,
družstva další posbírala mnoho zkušeností a jsou připravena
bojovat i v dalších letech.
Pokračování na straně 18
Prosinec 2019
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Pokračování ze strany 17
Komu to nejde s pálkou, měl možnost zabojovat na turnaji
v piškvorkách, který se na naší škole konal 18. 10. Turnaje se
účastnilo 58 žáků školy. Zasoutěžili si, procvičili mozkové
závity a ti nejlepší se těšili i z nějakých těch věcných cen.
Kreslíme, tvoříme, hrajeme (a přitom se učíme)
Tři akce spojené s výtvarnou nebo hudební tvorbou. Tolik
bylo k vidění a k poslechu na půdě gymnázia. Naše škola se
zapojila do několika programů, jejichž součástí byla výtvarná
tvorba.

Jedním z nich byl česko-slovenský projekt „Záložka do knihy
spojuje školy: List za listem – baví mě číst.“ Žáci vytvořili
mnoho záložek, které byly zaslány vybrané slovenské škole.
Na oplátku jsme obdrželi my mnoho záložek ze školy slovenské. Souboj o ty nejhezčí byl často opravdu ukrutný.

Druhá ruka podobně ovládá hlasitost odstupem od vodorovné
antény. Pro tento nástroj ruského vynálezce byla již ve dvacátém
století zkomponována řada skladeb mnoha žánrů. Na předvedeném typu bylo možné digitálně předvolit výběr jen tónů
určité stupnice, takže s připraveným hudebním podkladem
vyzněly pokusy jednotlivých žáků až profesionálně. V další
části koncertu bylo možné si zahrát na dvou dotykových displejích či digitálním dechovém nástroji, na který lektor sám zahrál
několik virtuózních improvizací různých hudebních stylů.
Jen málokdo z žáků se odváží zpívat před ostatními do mikrofonu. Ale když se z reproduktoru line rovnou čtyřhlasý sbor,
generovaný sólistou, jde ostych stranou. Potěšila nás pochvala,
že se na gymnáziu věnujeme hře na flétnu. A obvody střídavého
proudu se teď u studentů jistě stanou oblíbenou kapitolou,
když zažili, jak zábavné aplikace může mít.
Přírodovědné akce

Jestli se s něčím v říjnu pytel roztrhnul, byly to akce spojené
s chemií, biologií a obecně přírodními vědami. Žáci si mohli
konečně vyzkoušet práci v nově zrekonstruované chemické
laboratoři (která po nové učebně chemie zvýšila kvalitu a možnosti výuky chemie na naší škole) a také se zúčastnili korespondenčního semináře s chemickou tematikou s názvem
KSICHT.
Někteří žáci sekundy, kvinty a sexty se zúčastnili výtvarné
soutěže „Když je vody málo, když je vody moc…“ v rámci
akce GIS Day 2019. Přispěli tedy alespoň výtvarně k akci,
jejíž téma je v posledních letech více než aktuální.
I hudebníci si ale v říjnu přišli na své. Počátkem měsíce se
totiž v tělocvičně konal velmi zajímavý výchovný koncert.
Tento netradiční koncert byl zajímavý nejen pro aktivní
hudebníky, ale i pro ty, kteří holdují pokročilé fyzice. Host
z Plzně totiž představil elektronický nástroj theremin, ovládaný bezkontaktně pomocí prstů, řídících výšku tónu vzdáleností od svislé antény nástroje.
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Toto půvabné a sympatické pojmenování nevzniklo jinak než
zkrácením názvu Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou.
Spojením biologie, chemie a dalších přírodních věd vznikl
také klokan. Ale ne ledajaký. Přírodovědný klokan.
Jednalo se o přírodovědnou soutěž pro žáky tercie, kvarty,
kvinty a sexty. Otázky byly často opravdu velmi záludné!
Od září zahájil svoji činnost Badatelský klub zaměřený na
praktickou biologii.

Tento klub pracuje v rámci šablon a navštěvují ho především
žáci primy, sekundy a tercie. V 16 setkáních se žáci seznamují
se záludnostmi praktické mikroskopie, poznávají stavbu
rostlinných orgánů, těl drobných živočichů a seznámí se i se
zátěžovými testy, které odhalí jejich fyzickou připravenost.
Dále je připravena i návštěva lesního pedagoga z VLS divize
Mimoň, který členy klubu vezme na praktickou ukázku péče
o les. Účastníci tohoto klubu jsou především žáci s hlubším
zájmem o biologii, kteří nás budou reprezentovat na různých

soutěžích. Na bádání v měsíci říjnu se můžete podívat na
fotografii.
Dva žáci naší školy se také podíleli na výzkumu a zpracování
podkladů pro studii „Vliv splouvání řeky Ploučnice na makrofyta“. Jedná se o Moniku Havránkovou a Oldřicha Hladíka,
momentálně ze třídy sexta. Žáci 20 dní po dobu 12 hodin
denně počítali splouvající lodě a zachycovali úlomky vodních
rostlin. Uvedený výzkum a studii zpracovává Výzkumný ústav
vodohospodářský TGM, Praha. Výsledky pozorování zpracovali a budou stěžejním materiálem pro výzkum. Jejich
jména i jméno naší školy bylo prezentováno při jednání na
MŽP ČR. Ve výzkumu budou oba jmenovaní pokračovat
i příští rok.

V Zámeckém parku a v arboretu gymnázia proběhla již
počtvrté výstava fotografií „Cena kakaa“ o životě a problémech
pěstitelů kakaa. Akce proběhla v rámci projektu FAIR TRADE,
jehož je naše škola už dlouhou dobu součástí.
Mgr. Jaroslav Balcar

(inzerce)
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Zprávičky z Vážky
■ 5. 10. 2019 – Podzimní pokladovka
Současně s oslavami 125 let od založení ZŠ Mírová proběhla
také „Podzimní pokladovka“, a to ve velmi netradičním
duchu – mohli jste si projít celou školu a hledat kešky podle
schématu školy. V keškách jste mohli objevit zajímavé informace z historie školy, odpovědět na záludnou otázku, zapsat
si správné písmeno do tajenky a tím, že jste našli všechny
kešky, jste mohli tajenku vyluštit. Účastníků bylo opravdu
hodně a my pevně věříme, že jste si netradiční Podzimní
pokladovku hezky užili!
■ 26. 10. 2019 – hudební seminář v Německu
Náš pěvecký soubor při DDM Vážka dostal příjemné pozvání od Ekocentra v Brništi zúčastnit se hudebního semináře,
který se konal v „Martinshof “ v Rothenburgu v Německu.
Vedla ho shodou okolností vedoucí pěveckého souboru
Mgr. Kristýna Petrová. Děti byly báječné, naučily se dvě
nové písničky i s doprovodem Orffových hudebních nástrojů a odjížděly nadmíru spokojené. Zároveň proběhlo během
semináře natáčení spotu ze společného projektu „Bildungs
Aktiv!“ obou zúčastněných organizací.
■ 26. 10. 2019 – Bludičková noc 2019
V sobotu 26. 10. 2019 proběhla v parku již tradiční Bludičková noc s naprosto bezkonkurenčně nejvyšším počtem
účastníků. Celý park byl v době akce úplně plný a nádherně
rozsvícený, veselý a bujarý. Pevně věříme, že jste si 15.
ročník Bludičkové noci užili alespoň stejně tak náramně
jako my a naši přátelé – dobrovolníci, kterým tímto co nejsrdečněji děkujeme, protože ačkoliv jsme pořadatelé akce,
ve dvou lidech bychom ji pořádat nemohli. DĚKUJEME
a těšíme se na další ročník!!

■ 30. 10. 2019 – výlet s Výletníčkem do bazénu v České
Lípě
Druhý den podzimních prázdnin se děti vydaly do bazénu,
kde si to skvěle užily a dokonale se vydováděly.
■ 31. 10.–1. 11. 2019 – aktivní dny ve Vážce
V době ředitelského volna na naší škole jsme pro děti připravily tzv. „aktivní dny“ – děti u nás tvořily, vařily, byly na krátkých výletech (vzhledem k počasí), sportovaly, hrály hry.
Domů odcházely tradičně spokojené.

■ 29. 10. 2019 – výlet s Výletníčkem do Želíz
První den podzimních prázdnin se mohly všechny přihlášené děti zúčastnit parádního výletu do Želíz, obce nacházející se nedaleko CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Děti
si dokonale prohlédly jeskyni Klácelku a skalní reliéfy Čertovy hlavy. Tak moc se jim tam líbilo, že to jistě nebyl poslední výlet do této lokality.
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■ 7.–9. 11. 2019 – Celostátní seminář ředitelů DDM a SVČ
Liberecký kraj (reps. ředitelé a zástupci ředitelů všech DDM
a SVČ z libereckého kraje) se letos zhostil pořádání Celostátního semináře ředitelů DDM a SVČ z celé České republiky. Toto vzdělávací setkání a konference k zájmovému
a neformálnímu vzdělávání probíhá vždy jednou za dva
roky a účastní se ho přibližně 200 ředitelů z celé ČR. Letos
čekal na účastníky semináře bohatý program – v době příjezdu (ve čtvrtek) návštěva DDM a SVČ v libereckém kraji,
návštěva iQ LANDIA a iQ PARKU se vzdělávací dílnou, po
večeři pak panelová diskuze na téma „Šablony v zájmovém
a neformálním vzdělávání“. V pátek dopoledne navštívili
všichni účastníci Ještěd, kde je přivítal vlídným proslovem
náměstek hejtmana libereckého kraje, pan Petr Tulpa. Odpoledne byly pro všechny připravené vzdělávací dílny, navečer
pak summit SP DDM (Sdružení pracovníků domů dětí
a mládeže ČR) a zpráva o činnosti tohoto sdružení. Zakončení celé akce proběhlo formou slavnostního večera ve stylu
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první republiky, na který byli pozváni starostové všech obcí,
které zřizují DDM nebo SVČ v libereckém kraji, pan hejtman
i ostatní významné osobnosti libereckého kraje. Slavnost
byla spojena také s předáváním ocenění ministra školství
vždy jednomu nominovanému z jednoho kraje za významný
přínos v zájmovém a neformálním vzdělávání. Za náš liberecký kraj si ocenění plně zasloužila a také převzala ředitelka
DDM Sluníčko v Lomnici nad Popelkou, paní Bc. Věra Bártová. Děkujeme našemu panu starostovi Petru Královi za
to, že se našeho večera zúčastnil a předal jednu z významných
cen.
■ 9. 11. 2019 – výlet s Výletníčkem na zříceninu hradu
Zvířetice
Děti z Výletníčku se v sobotu 9. 11. vypravily na zříceninu
hradu Zvířetice. Počasí jim příliš nepřálo, celý den pršelo,
přesto si všichni výlet skvěle užili, zažili při něm spoustu
legrace a zajímavých situací (např. když jim v polovině cesty
vypověděl vlak další službu nebo když se celí mokří chtěli
usušit a ohřát v místní hospůdce – pan majitel byl neuvěřitelný, pustil je k sobě i v době, kdy měl ještě zavřeno, uvařil
jim horké nápoje i jídlo… Moc za ně děkujeme! Pro všechny
– byla to restaurace na Rychtě a my ji srdečně doporučujeme!)
Z DDM Vážka zdraví Mgr. Kristýna Petrová

Přání ze SSMM, p.o.
Ráda bych touto cestou poděkovala všem našim klientům za
důvěru, se kterou využívají nabízené služby naší organizace.
Přeji všem, aby celoroční shon
nahradila vánoční pohoda a klid,
a do nového roku především hodně zdraví a spokojenosti. Rok
2019 byl pro naší organizaci poměrně hektickým a proto bych
touto cestou ráda poděkovala zaměstnancům Sociálních služeb
města Mimoň, p.o., všem nevyjímaje, za práci, kterou odvedli.
Na chodu organizace se podílejí různé profese a dík tak patří
opravdu všem, neboť všichni dohromady vytváříme dobré
jméno naší organizace. Zaměstnancům přeji hodně štěstí
v osobním životě, pevné zdraví a radost z odvedené práce.
Šťastný rok 2020.
Mgr. Kateřina Kapičková
ředitelka SSMM, p.o.

Špatné sousedské vztahy a jak je řešit
Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu,
sousedovy slepice, které vám neustále přelétávají přes plot a hrabou záhony, štěkot psa, stínící stromy,
padající ovoce na vaši zahradu, parkování sousedovic auta
před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár situací,
kvůli kterým vzniká mezi sousedy zlá krev.
Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete
po dobrém, s jinými se za žádných okolností nedokážete
domluvit. Můžete se snažit sebevíc, ale nedocílíte ničeho
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jiného, než že vám bude soused donekonečna opakovat, že
si na svém pozemku může dělat co chce. Ano, samozřejmě,
ale i to má svá pravidla. Každý totiž může dělat pouze to,
čím vážně neobtěžuje sousedy a nezasahuje do jejich vlastnických práv.
Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu psychologa, záleží hodně na temperamentu daného člověka.
Obvykle se lidé zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však dokáží z maličkosti udělat velkou
aféru. Otázkou je, zda jejich jednání souvisí s nějakou umanutostí, nebo zda již nejde o problém psychického rázu.
Samozřejmě netvrdíme, že každý soused, který vám dělá
naschvály je blázen, i když tak na vás může působit. Co si
však budeme povídat, jednání se sousedem, který má řekněme výraznou povahu je velmi těžké. Klasické metody jako
domlouvání a hledání kompromisů na něj nepůsobí. Na
druhou stranu se mohou minout účinkem i udání a stížnosti.
Těmto lidem totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil, možná
ve svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě
jen o princip? Těžko říct.
Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? Tuto otázku není
s ohledem na jedinečnost každého případu lehké zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat klid. Snažte se na celou situaci podívat ze všech úhlů
a vymyslet kompromis, který by vám i sousedovi nejvíce
vyhovoval. Základem úspěchu je komunikace, a právě na
té to často vázne. Pravdou je, že v afektu člověk často jedná
zbrkle, řekne a udělá i to, co by s čistou hlavou neudělal.
Celkově se psychická stránka sousedských sporů odsouvá
do pozadí i přesto, že má na celé věci nemalý význam. V tomto ohledu doporučuji poradu s psychologem, v první řadě
získáte nezaujatý pohled na věc, naučíte se zpracovat své
emoce, jak v dané situaci reagovat a mnoho dalšího. Psycholog vám může pomoci také v rámci řízené mediace, kdy
se se sousedem setkáte na neutrální půdě za přítomnosti
psychologa, který bude celý rozhovor mezi vámi řídit
a usměrňovat.
Pokud domluva není možná, obraťte se o pomoc ke starostovi
obce/města. Určitě není na škodu mít co nejvíce důkazů,
svědectví o sousedově chování. Velmi často se starostům
daří sousedské spory urovnat, docílit kompromisu. Pokud
jde však o problémy mimo jejich pravomoc, doporučuji
poradu s právníkem. Bohužel ne vždy má situace takové
řešení, které je pro vás přijatelné a soudu se nevyhnete.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz www.mojra.cz

Omezení provozu sběrného dvoru
v Mimoni
Od 9. do 14. 12. a od 22. 12. do 1. 1. bude ZAVŘENO.
V době uzavření sběrného místa zde NEBUDE přistaven
žádný kontejner. Naplánujte si cestu s odpady na dny, kdy
bude otevřeno. V případě nejasností volejte na sběrnu tel.:
724 265 670.
Prosinec 2019
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Setkání jubilantů
Město Mimoň pro své seniory – jubilanty, pořádá pravidelná
setkání s představiteli města. Konají se jedenkrát v roce a jsou
zváni jubilanti, kteří v daném roce dovrší věku 70 let. Setkání
zajišťuje s matrikou Spolek pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň.
V letošním roce pozdravily přítomné, tak jako v loňském
roce, krátkým kulturním pásmem lidových písniček, místní
mimoňské seniorky pod vedením paní Boženy Kučové.
Jubilantům 29. října osobně popřáli starosta města Petr Král
a místostarostka Jaroslava Bizoňová.

Po slavnostním přivítání a přípitku bylo pro oslavence připraveno pásmo písniček nejen k poslechu, ale i k tanci v podání
Milana Šefčíka z hudební skupiny Septima.

Senioři převzali z rukou paní místostarostky malý dáreček
v podobě vzorečků výrobků od firmy LAKMA Česká repub-
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lika s.r.o., která přináší řadu speciálních přípravků SIDOLUX
na mytí podlah, podlahové krytiny atd. Od Cvikovského pivovaru byla na tuto akci předána Cvikovská piva, která udělala
následně radost i seniorům na grilování dne 5. 11. 2019.
Děkujeme.
Všem jubilantům ještě i touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice SPOZ

Pečovatelská služba
a terénní zdravotní péče
Mimoň
Pečovatelská služba
Je terénní služba poskytovaná obyvatelům města Mimoň
a přilehlých obcí. Služba je poskytována denně od 7:00 do
19:00 hod. včetně sobot, nedělí a svátků ve Vaší domácnosti.
Hlavním cílem naší služby je prostřednictvím předem sjednaných úkonů zajistit základní životní potřeby a tím zachovat
co nejdéle Vaši soběstačnost a samostatnost. Mezi naše uživatele patří senioři, osoby s tělesným postižením a osoby se
zdravotním postižením.
Zajišťujeme:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
(pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání)
b) Pomoc při osobní hygieně (koupele, ranní a večerní hygiena)
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pouze
pro klienty, kteří jsou v pečovatelské službě.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti – (běžný úklid,
údržba domácích spotřebičů, nákupy)
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
doprovázení klienta na úřady, do bank, k lékaři a k jiným
institucím např. kadeřník, pedikúra
Fakultativní činnosti – činnosti nad rámec základních činností: doprava klienta služebním automobilem, zapůjčení
kompenzačních pomůcek.
Terénní zdravotní péči
Zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a poskytují odborné
zdravotní výkony v domácím prostředí. Úzce spolupracují
s Vaším ošetřujícím lékařem. Snažíme se přizpůsobit Vašim
potřebám a v rámci služby zajišťujeme sledování celkového
zdravotního stavu. Mezi naše uživatelé patří např. (senioři,
děti, tělesně postiženi apod.) Nárok na poskytování zdravotní
péče má každý občan České republiky.
Péče je poskytována: dlouhodobě nemocným osobám, osobám po propuštění z nemocnice, osobám po úrazech
Základní úkony zdravotní péče: Kontrola zdravotního stavu
v domácím prostředí, ošetřovatelská rehabilitace (po mozkové
příhodě, po operacích, po úrazech), péče o stomie a permanentní katetry, měření krevního tlaku a pulsu, příprava a podávání léků, aplikace inzulínu, injekcí, infuzí, odběry
biologického materiálu, ošetřování proleženin a pooperačních
ran.
Mgr. Veronika Palusková
vedoucí terénních služeb
tel. 606 464 353
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Konec roku v Centru pro seniory
Poslední grilování v tomto roce již proběhlo a na další musíme
počkat až nám to počasí dovolí. Velmi se povedlo. Tentokrát
dostali darem senioři od Cvikovského pivovaru piva různé
síly od 8 do 13 stupňů. Všechna se odzkoušela, vypila a chutnala jim.

Vánoční posezení proběhne tento měsíc, kdy se senioři sejdou,
napečou, posedí, vymění si recepty a ochutnají navzájem své
cukroví. I cvičenky seniorky poslední cvičení před koncem
roku věnují posezení s ochutnávkou cukroví.

Sbor Mimoňské seniorky +1 se připravují na projekt Česko
zpívá koledy 2019.
Promítání na téma Egyptská poušť, řeka Delta a posvátná
hora Sinai se moc povedlo. Nyní se budeme těšit na promítání
a vyprávění příběhů z návštěvy Kanadských národních parků,
kdy hosty budou Hana Drholcová a Josef Zienert. 17. 12. 2019
bude poslední promítání v roce 2019 na téma barevné krásy
Maroka. Za tento rok sociální poradenství dosáhlo mnoho
úspěchů např. s jednáním na úřadech, odvoláním různého
charakteru, poradenství v těžkých životních situacích, kdy
se rodina stará o seniora, několik žádostí o povolení splátkového kalendáře atd...

Jako každý rok, tak i tento bude Centrum zavřeno od 19. 12.
2019 až do 2. 1. 2020 – kdy se na Vás budeme opět těšit.
Za Sociální služby města Mimoň,
p.o., Bc.Lucie Pražáková

Podzimní čas v Domově pro
seniory
Jelikož se blíží adventní čas, je potřeba se poohlédnout po
čase, který předcházel.
Historik Mimoně, pan Šťastný, se s námi podělil o své znalosti
historie Mimoně. Vyprávěl, co všechno se dělo před mnoha
lety v Mimoni a také něco málo z historie našeho Domova.
Radost všem udělala paní Bára se svými mazlíčky – malými
králíčky. A ty, kteří se nemohli sami na králíčky přijít podívat,
navštívila přímo na pokoji.
Následoval výlet do Jablonného v Podještědí. Chtěli jsme si
prohlédnout Baziliku sv.Vavřince a sv.Zdislavy, kde je právě
tato patronka našeho kraje pohřbena. A to se nám také podařilo.
Velkou akcí byl 8. října Den otevřených dveří. Na ten jsme
se připravovali již od září. Návštěvníci si prohlédli Domov
pro seniory, shlédli celodenní prezentaci volnočasových aktivit
pro klienty a věříme, že zjistili spoustu informací o poskytovaných službách.
Naše známá Eliška nám přišla ukázat, jaké nové kousky naučila
svého pejska od její poslední návštěvy. Také se u nás začala
cvičit jóga pro seniory. Budeme rádi, když se toto cvičení na
zlepšení nálady u nás zabydlí. Radost, hlavně klientkám,
udělal Spolek historie Mimoňska, když nám do Domova
zapůjčil několik historických kočárků. Vystaveny jsou ve vestibulu domova, kde si je mohou prohlédnout i návštěvy, které
k nám přijdou. Ještě v říjnu nás potěšili malí umělci z ZUŠ
z Mimoně a ze Stráže pod Ralskem. Každé vystoupení dětí
se našim klientům moc líbí. A zatím poslední akcí, kterou
jsme si užili, bylo hudební představení „Ta naše písnička
česká“, kde se zpívaly hlavně písničky Karla Hašlera.
Stále připravujeme a tvoříme výrobky na Vánoční jarmark,
ze kterého se stala příjemná, i když náročná tradice. Ještě
nás navštíví děti ze ZŠ Ralsko, a s našimi klienty budou společně vyrábět adventní věnce. Jelikož je spolupráce s nimi
veselá, uspořádáme společný turnaj ve hře Člověče nezlob
se. Každopádně jsme si toho od září užili dost a dost, a určitě
si každý z klientů našel zábavu, která mu zpříjemnila podzimní dny.
Mgr. Vilemína Kusá
sociální pracovnice

Poděkování Sociálních služeb
města Mimoň, p.o.
Klienti Domova pro seniory jsou rádi za každou návštěvu,
která jim zpříjemní den. Čas od času zveme mezi nás kouzelníka či různá hudební uskupení. Velkou radost nám dělají
mimoňští občané, sdružení či spolky, ale i děti, které ve svém
Pokračování na straně 24
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Dokončení ze strany 23
volnu přijdou potěšit naše obyvatele a pochlubí se svým koníčkem či dovednostmi a to naprosto nezištně.
Touto cestou děkujeme všem, kteří si na nás v roce 2019
udělali čas a přišli vykouzlit úsměv na tvářích našich klientů.
Nechceme nikoho opomenout, dík tak patří opravdu všem
a doufáme, že i v roce 2020 se můžeme těšit na setkání.
Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM, p.o.

•
•

•

Projekt „Padající hvězda“ spolku
Cogito Ergo Sum

•
•
•
•
•

Letos probíhá druhý ročník charitativní sbírky ve spolupráci
s vedením města Mimoně, s paní Mgr. Kapičkovou, sociálními pracovníky a pracovníky MŠ a ZŠ.
Princip projektu spočívá v tom, že každý, kdo bude chtít
udělat radost dárkem vybraným lidem z prověřených zdrojů,
si z našeho seznamu vybere, koho by chtěl obdarovat a dárek
buď přímo koupí nebo daruje finanční částku a my dárek
zajistíme. Seznamy přání jsou k dispozici i na webových
stránkách spolku, na facebooku a v listinné podobě na
náměstí ve Spectru u paní Nevrlé, v knihovně a také v bazárku v Husově ulici 119 u pana Hermana. Na výše vyjmenovaných místech bude možné dárky odevzdávat. Kontakt:
732 727 207. Všem děkujeme za podporu a těšíme se na
spolupráci.

•

Seznam možných obdarovaných:
• Moc milá důchodkyně Evička (75 let), je osamocená, ale
veselá osůbka, radost by jí udělala jakákoliv maličkost pod
stromečkem.
• Skvělý čilý důchodce Jarda 72 let, by si moc přál ňuchňací
deku.
• Moc milá paní Květa 66 let, je velmi obětavá, stará se o těžce
nemocného manžela, jí udělá radost, cokoliv, co by dostala
jako dárek.
• Moc milá paní Marie 81 let by si přála kosmetiku a něco
sladkého.
• Paní Jana by si přála, aby s ní šel někdo na procházku a věnoval jí chvilku času – Domov Důchodců.
• Přijď se pochlubit a ukázat své zvířátko do Domova důchodců.
• Paní Jaruška 79 let, by si přála pantofle o velikosti 39 plus
teplé ponožky.
• Obyvatelé domova důchodců by si přáli někoho, kdo by
s nimi strávil jednu hodinu a četl by jim nějakou knížku.
• Rádio do společenské místnosti do Domova důchodců,
aby mohli poslouchat společně dechovku.
• Obyvatelé domova důchodců by si přáli deskové hry –
dámu, šachy, Člověče nezlob se a karty.
• Obyvatelé Domova důchodců by si přáli ňuňací deky (měkká deka) ideální barva je zelená nebo oranžová. Obyvatel,

•
•
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kteří by si přáli deku, je více. Je možné přinést příspěvek
a deky by se zakoupily jako celek.
Školní družina by si přála věci na tvoření (lepidla Herkules,
třpytky, barevné papíry tvrdé, nalepovací oči).
Jeníček a Mařenka. Chlapeček 7 let by si přál autíčka, je
hrozně skromný a udělá mu každá věc radost. Mařenka
5 let skromná holčička, udělala by ji radost panenka nejlépe
s vlasy, aby ji mohla česat.
Dědeček Miloš 83 let rád mlsá, přál by si něco slaného na
zub.
Holčička Pavla 10 let by si přála vůni a laky na nehty, rtěnku
a řasenku, aby si mohla připadat jako princezna.
Babička Judita 87 let má ráda čaje a kávu, udělal by jí radost
nějaký dobrý čaj nebo káva.
Dědeček Václav 83 let by si přál teplé ponožky vel 41 a cukroví.
Babička Lada 75 let by si přála kosmetiku
Obyvatelé Domova důchodců by si přáli jednu hodinu strávenou s malými dětmi.
Holčička Danuška by si přála stavebnici. Radost ji udělá
každá věc, vyrůstá skromných podmínkách.
Obyvatelé domova důchodců by si přáli hodinové čtení.
Holčička Miluška 9 let, vyrůstá ve skromných podmínkách
u babičky, přála by si kosmetiku (vůni, laky na nehty, rtěnku,
řasenku a tvářenku).
Dědeček Luděk 79 let by si přál hrnek na kávu s kávou.
Babička Karla 82 let by si přála pastelky a omalovánky mandal.
Školní družina 2 by si přála věci na tvoření (lepidla Herkules,
třpytky, barevné papíry tvrdé, nalepovací oči).
Hodina čtení v domově důchodců a společné chvíle by
klientům z domova důchodců udělaly radost.
Babička Eliška 87 by si přála do pokoje pokojovou květinu,
aby se o ní mohla starat.
Chlapeček Vojta 2 roky by si přál autíčko na ovládání.
Dědeček Václav 91 let rád mlsá, udělalo by mu radost něco
sladkého na zub.
Dědeček Vladimír 75 let rád hraje pexeso, přál by si nové
pexeso.
Sourozenci ze skromných podmínek by si přáli stavebnici,
omalovánky, fixy a pastelky.
Péťa 5 let by si přál dřevěnou stavebnici.
Tomášek 6 let by si přál autodráhu.
Sára 7 let by si přála voňavku, čelenku, sponečky a legrační
tričko vel. 128.
Dvě sestřičky 2 a 3 roky by si přály plyšovou hračku a panenku.
Dva bráchové 12 a 15 let by si přáli kosmetiku a společenskou hru nebo puzzle.
Aleš 5 let by si přál autíčko nebo nějakou hru.
Sourozenci Maruška a Martínek 8 let. Martínek by si přál
stavebnici a Maruška panenku.
Dva kluci 10 a 15 let by si přáli kosmetický balíček, sportovní
tričko vel. 164 a nějaké chlapecké lego.
Holčička Klára 12 let by si přála kreativní sadu, aby mohla
tvořit.
Pavlík 7 let by si přál stavebnici.
Výtvarný kroužek v Chanosu by si přál čtvrtky A2.
Za spolek Ivana Bodláková
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Tipy na výlet
Úštěk
Městečko na severovýchodním okraji Českého Středohoří možná znáte
z filmů: v Renčových Rebelech tančila po náměstí a před barokním kostelem sv. Petra a Pavla Zuzana Norisová, Jan Svěrák tu natáčel scénky
z oscarového filmu Kolja. Jako v pohádce si budete připadat na náměstí,
lemovaném měšťanskými domy se štíty a gotickým podloubím. Dochovala
se i unikátní věžovitá synagoga s židovským hřbitovem a části hradeb –
a právě v Pikartské věži, která byla nejsilnější a nejmohutnější věží městského opevnění, objevíte Muzeum čertů a Pekelné sklepy. Pokud si myslíte, že váš život je peklo, přijeďte se podívat do muzea a Pekelných sklepů,
nádherných středověkých prostor, táhnoucích se pod bývalým hradem
a měšťanskými domy. Unikátní soubor výtvarných děl věnovaných čertům
je jedinečným muzeem ve střední Evropě. Těšit se můžete jak na krotké
čerty domácí, také přespolní ďábly, rarachy, satanáše a démonické bytosti
ze všech koutů světa, líbit se vám bude i pohyblivý Peklém. Můžete
vyzkoušet i různá zařízení, která byste v pekle nečekali. Za pozornost
ovšem stojí i samotné sklepení ovládané satanáši. Má několik pater,
spletité chodby a rozličná temná zákoutí. Je ručně vytesané ve skále pod
hradem Úštěk. Kdysi sloužilo jako spíž na jídlo a na pití, ale dnes zde žijí
čerti... Vedle muzea stojí restaurace zvaná Pekelna. Vlezte, pijte a jezte!
Bude vás pálit vršek, spodek, a když pobydete dlouho, i účet.
Na Mírovém náměstí v původním gotickém domě s podloubím se nachází
úštěcká šatlava. Odvážlivci, kteří se sem vypraví, zhlédnou zajímavé expozice ve sklepení s kobkami a mučírnou, kde si mnohé nástroje mohou sami vyzkoušet. Naleznete tu starobylé mučící nástroje,
ale i zábavu. Především je tady ale dovoleno na všechno sahat. Můžete zde zažít pocity odsouzence těsně před popravou
nebo si na druhou stranu potěžkat popravčí meč.
V historickém středu se každoročně pořádá Úštěcký advent aneb Vánoce jako od Lady, který je plný vybraných řemeslných
stánků z Čech, Moravy a Slovenska. Od keramiků, dráteníků, až po svíčkaře, skláře nebo výrobce aranží a ozdob vánočních.
Nechybí ani několik druhů svařeného vína a medoviny, opékané sele, staročeské placky, koláčky a další tradiční dobroty.
Další ročník Úštěckého adventu se koná v sobotu 21. prosince od 9 do 17 hodin. A ani letos nebude chybět hromadný
inscenovaný slet živých andělů z kostelní věže. Abyste originální andělské představení nezmeškali, vězte, že andělé poletí
třikrát, a to přibližně v 11, 14 a 17 hodin. Vydejte se v předvánočním čase na místo, kde se starobylý Úštěk promění na
vánoční městečko plné neopakovatelné atmosféry.
Zdroj: www.kudyznudy.cz,www.historicky-ustek.cz

Okolní akce
7. 12. od 18:00 hod. v kostele sv. Zikmunda koncert k poctě
sv. Barbory kchun Purgatio. Více informací: www.strazpr.cz

14. 12. od 15:00 hod. představení pro děti Čtyřlístek a talisman moci
18. 12. od 19:00 hod. slavnostní derniéra Josefa Dvořáka
Čochtan vypravuje

Státní zámek Lemberk

KD Crystal Česká Lípa

Stráž pod Ralskem

7.–8. 12. Vánoční hrané prohlídky na zámku. Více informací:
www.zamek-lemberk.cz

Skanzen Zubrnice
7.–8. 12. adventní a vánoční zvyky, běžné na přelomu 19.
a 20. století a dětské dílničky. Více informací: kudyznudy.cz

Jiráskovo divadlo v České Lípě
11. 12. od 19:00 hod. komedie Klíče na neděli
12. 12. od 19:00 hod. Vánoční koncert Fešáků a Petr Martinák
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14. 12. od 19:00 hod. předvánoční koncert Anna K. akusticky
2019. Více informací: www.cl-kultura.cz

Státní zámek Zákupy
14. 12. Předvánoční pohoda na zámku Zákupy, nadílka zámeckému medvědu Medouškovi, vánoční orloj. Více informací:
www.zamek-zakupy.cz

Státní zámek Ploskovice
14.–15. 12. prodejní výstavu v prostorách zámku a dětské dílničky. Více informací: www.informuji.cz
Prosinec 2019
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Hasiči radí občanům
Prožijme advent
i vánoční svátky
v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři
neděle před vánočními svátky. Letos připadá
první adventní neděle na 1. prosince. Také
lidé v České republice si oblíbili tradiční
oslavy adventního období, ke kterému patří
zapalování čtyř svící na adventních věncích. Světlo svíček
může přinést do každého domova atmosféru klidu, pohody
a předvánočního rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na
majetku, zdraví a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým zážitků s ohněm, máme tu několik základních
rad, jak nakládat se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.
– Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou
lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu,
usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé
děti. Hlídejme také starší děti a domácí mazlíčky.
– Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou
lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné šíři, například z keramiky, kovu nebo kalíšek ze
žáruvzdorného skla. Pokud dojde k převrhnutí či roztavení
svíčky, zabrání se nehořlavou podložkou rozšíření ohně
na nábytek, interiérové textilie a další vybavení domácnosti.
Nikdy nedávejme pod svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například papír či textil.
– Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé
materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů
a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
– Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku
převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby
na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
– Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované
suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po
prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit
požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
– Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce
z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace
a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme.
Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze
jako dekoraci.
Požáry vánočních stromků
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček a prskavek
se už objevují ojediněle, protože většina domácností dnes
využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom měli dodržovat
základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují také
několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému zkratu
začal hořet vánoční stromek.
Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při
pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru zapnutý
sporák nebo vařič, dbejme zvýšené opatrnosti při vaření,
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aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny
se nesmí hasit vodou, jinak může snadno dojít k „výbuchu“,
rozšíření požáru na digestoř a kuchyňskou linku,
případně popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, je
nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo
třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít
hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před
začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
Zábavní pyrotechnika
Lidé spojují oslavy nejen Silvestra a Nového roku, ale v posledních letech i vánočních svátků, s efekty zábavní pyrotechniky,
jejíž používání má svá pravidla. V některých obcích upravuje
místo a čas používání zábavní pyrotechniky obecně závazná
vyhláška. Také vypouštění lampionů štěstí je v některých
městech a obcích zcela zakázáno.
– Zábavní pyrotechnika nepatří do rukou dětem.
– Dodržujme vždy pokynů výrobce.
– Zábavní pyrotechniku neodpalujme pod vlivem alkoholu
nebo jiných omamných látek.
– Pyrotechnické předměty odpalujeme v dostatečné vzdálenosti od osob i zvířat, abychom zamezili zraněním nebo
případnému poškození sluchu.
– Pro odpalování různých pyrotechnických předmětů zvolme volná prostranství, neodpalujme je v uzavřených prostorech, v blízkosti aut a zástavby. I zbloudilá světlice může
zapálit například obložení balkonu či jiné hořlavé materiály.
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Výsledky SSC karate.
Na krajské lize talentované mládeže v roce 2019 se umístili
borci z karate klubu SSC Josef Polák na 1. místě. Získali jsme
celkem 72 zlatých, 28 stříbrných, 48 bronzových medailí!!
Děti závodily v disciplínách agility, kihon ido, kata beginner,
kumite beginner, kumite baloon.
Tato soutěž pro začátečníky je postupová na MČR, které se
bude konat 17. 11. 2019 v Dubňanech.
Z Mimoně Vojta Hakszer, Ivan a Andrej Privgratski, Karolína
Mocová, Zdeněk a Šárka Žallmanovi.
Všem závodníkům děkujeme za účast, medailistům gratulujeme za úspěchy a rodičům za podporu.
Josef Polák, Jan Jakubíček trenéři
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Vážení zákazníci, od 1.10.2019 nově otevíráme
provozovnu na adrese Valdštejnská 879, Doksy
- areál naproti stavebninám
NABÍZÍME
zahradní domky a příslušenství
dřevo materiál – palubky, trámy a trámky, prkna,
střešní latě impregnované a další výrobky ze dřeva
Nátěrové hmoty, spojovací materiál, kotevní prvky,
střešní krytiny, montáž chatek a další
www.zahradnidomek.eu
jkchata@seznam.cz

obchod@fynyty.cz

Tel.: +420 778 772 275

+420 778 772 276

Firma
TRUHLÁŘSTVÍ KOBRYN
z Jablonného v Podještědí
hledá
truhláře s praxí.
Bližší info na tel. čísle:
602 433 221
MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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