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Tradiční Dny města proběhnou 25.–26. června
Z obsahu
• Vyhlášení soutěže o „Rozkvetlá okna a balkony 2022“
• Přijatá usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň v roce 2022
• Julianina vyhlídka ve Vranově slaví výročí

Co dělá město Mimoň pro děti a mládež
Nedávno jsem si přečetl článek v Dokském
zpravodaji o tom, jak poslouchají mládež
a chtějí v Doksech vybudovat Pumptrack.
Došlo mi, že v našem zpravodaji většinou píši
o tom, co jsme kde postavili nebo postavíme
a vůbec jsem dosud nepsal, co město Mimoň
dělá pro mládež ve městě. Vyberu proto nyní
ty největší investice, které jsme během čtyř let dali na rozvoj mládeže, a hlavně, co se připravuje.
Největší investicí v poslední době bylo vybudování skateparku
v Mimoni, který se nachází u řeky za OD Penny. Tato investice
stála cca 2,5 mil. Kč a musím říci, že se opravdu vyplatila. Na tomto
hřišti jsou desítky dětí, které zde sportují a nejsou doma na počítači,
ale v přírodě.

Místo bylo vybráno tak, aby nikoho nerušilo, ale bylo přitom
dostupné pro děti. Samozřejmě jsou zde nějaké problémy s jednou
skupinkou spíše starších dětí, ale nejsou nijak závažné. Na skatepark ještě nyní umístíme kamerový systém, na místo dohlíží hlídka
městské policie. Vybudují se zde lavičky pro mladé, aby ti, co
nemají koloběžky, neposedávali na rampě. Při zprovoznění jsem
si uvědomil jeden problém, že mládež nemá žádný koutek, kam
by si šla v klidu sednout a řešit svoje pubertální nápady. Pokusíme
se pro tyto starší děti vytvořit místo k posezení na druhé straně
řeky, kde bychom dali lavičky a nějaké stroje na posilování. Místo
by spíše sloužilo pro tyto děti. V plánu je oprava vyšlapané cesty,
dala by se do mlatu a tím by se i uzavřel vycházkový okruh kolem
řeky.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Další velká investice šla do TJ Jiskra, která je nyní ve vlastnictví
města Mimoň. Vybudovali jsme zavlažovací systém za cca
900 tis. Kč, opravili vodní vrt za 90 tis. Kč a koupili novou
sekačku na hřiště za 650 tis. Kč. Nyní se provádí menší opravy
záchodů a střechy. I zde byl zbudován kamerový systém, a to
z důvodu ochrany majetku. Připravujeme projekt na kanalizaci
a na vybudování univerzálních hřišť z umělého povrchu, které
budou volně přístupné občanům města Mimoň.

Mimoňským kynologům jsme pomohli přestěhovat cvičiště
na pozemek města Mimoň, a to u sila, přispěli jsme na oplocení
pozemku a vybudování přípojky vody částkou 200 tis. Kč.
Skoro hrozilo, že mimoňští kynologové zaniknou, a to by byla
fakt škoda.
Jediné, co nám nevyšlo, byl nákup nové hasičské cisterny,
protože nová vláda nečekaně nedala do rozpočtu 220 mil. Kč
na nákup nových hasičských vozidel pro obce, které získaly
dotaci v loňském roce. Takto přišlo o dotaci a nová vozidla
70 měst v České republice a věřte, že nás to opravdu mrzí!
Uvidíme, zda bude vyhlášena nová výzva a město Mimoň se
opět přihlásí, aby dotaci získalo (snad ji zase nezruší).
A co připravuje město do budoucna? No samozřejmě ten
Pumptrack, máme již studii, pozemek a letos chceme získat
na uvedenou věc stavební povolení. Samozřejmě jsme v této
věci jednali od loňského podzimu, nechali se inspirovat městem Stráž pod Ralskem a oslovili jsme stejnou firmu. Přejeme
si ve městě do budoucna pomalu obměnit stará dětská hřiště
za moderní dle vzoru na dolním Sídlišti pod Ralskem. Jen by
mělo být každé jiné, aby si děti mohly hrát na různých hřištích.

Pro naše Junáky jsme nakoupili nové lodě za cca 120 tis. Kč,
za dalších cca 250 tis. Kč došlo k opravě budovy, a to elektrických rozvodů, opravy komínu a kluboven. Také jsme Junákům koupili nový vlek na lodě a největší investicí v hodnotě
800 tis. Kč. je nově zakoupená dodávka pro převoz 9 osob,
lodí a materiálu na různé akce.

Petr Král, starosta města Mimoň
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konané
dne 21. dubna 2022 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň,
budova „C“, od 16.30 hodin
Z22/40
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: paní
J. Bizoňovou a Bc. J. Pittnera.
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomni 2
Z22/41
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Žádost o odpuštění poplatku za odpad
5) Návrh na pořízení změny č. 11 ÚP Mimoň
6) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období
2022-2026
7) Finanční dary a dotace:
a) Český kynologický svaz Mimoň
b) Centrum LIRA
c) Dotace – výstavba rodinného domu
8) Výroční zpráva o činnosti MěÚ r. 2021
9) Zápis z jednání kontrolního výboru
10) Zápis z jednání finančního výboru
11) Kontrola plnění usnesení
12) Zrušení celostátní dráhy v Mimoni, bezúplatné převzetí
pozemků
13) Diskuze
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomni 2
Z22/42
Žádost o odpuštění poplatku za odpad
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje žádost o odpuštění
poplatků za komunální odpad v ul. N. p. J. Ř., Tábor dle důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 12, zdrželi se 3, nepřítomni 2
Z22/43
Návrh na pořízení změny č. 11 ÚP Mimoň
„Zastupitelstvo města Mimoň
A) bere na vědomí stanovisko Městského úřadu Česká Lípa,
stavebního úřadu – úřadu územního plánování, č.j. MUCL/
43024/2022 ze dne 8. 4. 2022, jako pořizovatele příslušného
dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, vydané dle ustanovení § 46 odst. 3 stavebního zákona, k úplnosti a souladu
s právními předpisy návrhu města Mimoň na pořízení změny
Územního plánu Mimoň zkráceným postupem dle § 55b
stavebního zákona a jeho doporučení k pořízení změny č. 11
Územního plánu Mimoň,
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B) schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh na
pořízení změny č. 11 Územního plánu Mimoň podaný podle
ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona – z vlastního
podnětu, zahrnující tento předložený návrh v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy:
– „Nakládání s odpady a sběrné dvory odpadů – změna
využití ploch“.
C) souhlasí podle ustanovení § 55b odst. 1 stavebního zákona
s pořízením změny č. 11 Územního plánu Mimoň zkráceným
postupem podle ustanovení § 55b stavebního zákona, který
nevyžaduje zpracování variant řešení s ohledem na stanovisko vydané dle ustanovení § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona Krajským úřadem Libereckého kraje,
odborem životního prostředí a zemědělství, zn. KULK
14754/ 2022 ze dne 23. 3. 2022.
D) schvaluje Petra Krále jako určeného zastupitele ve smyslu
ustanovení § 47 odst. 1 stavebního zákona spolupracujícího
s pořizovatelem při pořízení změny č. 11 Územního plánu
Mimoň.“
Hlasování: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1
Z22/44
Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období
2022–2026
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s § 67 a § 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje pro volební období 2022–2026 17 členů
zastupitelstva.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z22/45
Český kynologický svaz Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního
daru z rozpočtu města ve výši 200.000 Kč spolku Český kynologický svaz ZKO Mimoň - 455, SpR 603, 471 24 Mimoň, IČ
71216065, na realizaci vodovodní přípojky a oplocení pozemku
výcvikového areálu, schvaluje uzavření darovací smlouvy a ukládá
starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z22/46
Individuální dotace – Centrum LIRA
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu města ve výši 61 250 Kč organizaci Centrum
LIRA, z. ú., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191, na
projekt „Poskytování preventivní sociální služby raná péče rodinám dětí s postižením“ a ukládá starostovi města podepsat veřejnoprávní smlouvu.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z22/47
Dotace – výstavba rodinného domu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 90.000 Kč pí P. F., Mimoň,
na podporu výstavby rodinného domu ve správním území města
Mimoň, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Červen 2022
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Z22/48
Výroční zpráva o činnosti MěÚ r. 2021
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti MěÚ Mimoň v r. 2021. Zpráva je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nehlasoval 1, nepřítomen 1
Z22/49
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 13. 4. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, nehlasoval 1, nepřítomen 1
Z22/50
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 19. 4. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z22/51
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z22/52
Zrušení celostátní dráhy v Mimoni, bezúplatné převzetí
pozemků od Správy železnic s. o.
Zastupitelstvo města Mimoň
1) souhlasí se zrušením celostátní dráhy v Mimoni od km 2,1
na konec dráhy vše na p. č. 4297 v majetku Správa železnic,
státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, zrušením vlečky na konci této dráhy na p. č. 2682/1,
která je majetkem města Mimoň,
2) souhlasí s žádostí o bezúplatný převod pozemků na části
p. č. 4297 po zrušení celostátní dráhy od km 2,1 na konec
dráhy v Mimoni, a dále pozemků p. č. 2034 (manipulační
plocha), p. č. 3025 (zastavěná plocha), p. č. 3026 (zastavěná
plocha), p. č. 3027 (ostatní plocha), p. č. 3028 (ostatní komunikace), p. č. 3029 (ostatní komunikace), p. č. 4206 (ostatní
plocha – ostatní komunikace), p. č. 3563 (ostatní komunikace),
3) pověřuje starostu města Mimoň k jednání v uvedených
bodech.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Julianina vyhlídka ve Vranově
slaví výročí
6. června 2022 je tomu 200 let od slavnostního otevření
Julianiny vyhlídky ve Vranově. Připomeňme si její historii.
Skála s vyhlídkou je součástí Vranovských pískovcových skal
a je z nich nejvýraznější. Na západ od ní se přímo v osadě
Vranov tyčí skála Mléčný džbán, někdy nesprávně nazývána
Trpaslík. Na východ od Julianiny vyhlídky se nacházejí skalní
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útvary Kluzký kámen, dále Liščí kámen a jako poslední Luční
věž.
Nejvyšší a nejlepší výhled poskytující skálu si oblíbila hraběnka
Juliana Hartig, rozená Grundemann (* 1786, † 1866), která se
roku 1810 provdala za majitele mimoňského panství, hraběte
Franze Hartiga (* 1789, † 1865). Hrabě jí jako dar ke třicátýmšestým narozeninám dal tuto skálu lépe zpřístupnit schodištěm
vytesaným v pískovcové skalní rozsedlině a okraj skály zabezpečit železným zábradlím. Na vrcholu nechal postavit dřevěný
gloriet nasazený na kruhový základ vysekaný v pískovci. Vchod
na schodiště býval uzavíratelný kovovou mříží, jejíž zkorodované zbytky zde byly patrné ještě kolem roku 1960.
V den hraběnčiných narozenin 6. června 1822 byla takto
upravená skála slavnostně předána veřejnosti a na počest hraběnky nazvána Julianina (na pozdějších mapách označována
jako Juliina) vyhlídka. Hraběnka na této vyhlídce ráda sedávala, četla si či malovala nebo se tam věnovala ručním pracím.
Na skále u glorietu byla podle historických záznamů osazena,
již nedochovaná, tabulka s německým textem „Manželce Julianě, hraběnce z Hartigů, rozené hraběnce Grundemann, od
jejího manžela Franze, hraběte z Hartigů, věnováno a otevřeno
6. června 1822.“

Vlevo portrét hraběte Franze Hartiga, vpravo portrét hraběnky
Juliany Hartig, po níž byla skalní vyhlídka pojmenována.
Za pozornost stojí, že vyhlídka se stala jedním z prvních turistických cílů v okolí. Zájem veřejnosti o skalní města, soutěsky
a vyhlídky nastal až koncem devatenáctého století, kdy německé turistické spolky zpřístupňovaly skalní oblasti Českosaského Švýcarska (Labských pískovců) a Děčínských stěn či
Teplicko-adršpašských skal ve východních Čechách. České
turistické spolky s podobnou činností začaly až na přelomu
devatenáctého a dvacátého století, především v Českém ráji
a na Kokořínsku. Julianina vyhlídka tak předběhla dobu o cca
70 až 80 let. Dobře přístupná vyhlídka je oblíbenou zastávkou
turistů dodnes, a to nejen při výstupu na horu Ralsko.
Vlevo od vchodu na přístupové schodiště je na skále malá
kovová destička instalovaná v roce 1993 a připomínající smutnou událost, ke které zde došlo:
„ZDE ZEMŘEL 31. 12. 1989 / ČLEN LIBERECKÉ VLASTIVĚDY / ALOIS HYSEK / Z LIBERCE /
NAR. 20. 6. 1909 / SPOLEK PRO VLASTIVĚDNOU PRÁCI
V LIBERCI / A OKOLÍ 1993 B.“
Jiří Šťastný
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Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 23. června
2022 v budově „C“ Městského úřadu Mimoň, Malá 181 od
16.30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci červnu dožívají naši spoluobčané:
Milan Hudaček
Dagmar Konvalinová
Petr Hrala
Božena Nováková
Jiří Zdobinský
Marie Bártová
Petr Hudík
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Kondolence
Upřímnou soustrast rodině pana Bronislava Horáčka, který
většinu svého života zasvětil mimoňské házené.
bývalé svěřenkyně

Uzavření Městského muzea
Městské muzeum bude z důvodu instalace nové výstavy od
26. května do 10. června 2022 uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka

Soutěž o,,Rozkvetlá okna
a balkony 2022“
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace se
rozhodlo, ipřestože většina domů je zahalena lešením,
vyhlásit soutěž ,,Rozkvetlá okna a balkony 2022“.
Kdo se může přihlásit?
Každý, kdo rád pečuje o květinovou výzdobu svého okna či balkonu v katastru města
Mimoň.
Jak se přihlásit?
Účastník se zapojí do soutěže odevzdáním řádně vyplněné přihlášky, kterou si může
stáhnout a vytisknout na www.zahradnictvimimon/soutez.cz. Předtištěné přihlášky
jsou k dispozici v Zahradnictví Mimoň, nebo také v Informačním centru Kultury Mimoň,
příspěvková organizace.
O jaké ceny se soutěží?
1. místo 3 000 Kč
2. místo 2 000 Kč
3. místo 1 000 Kč
Po přihlášení do soutěže na e-mailovou adresu soutez@zahradnictvimimon.cz odešle
soutěžní fotografie vlastní kvetoucí květinové výsadby a kontakty v podobě jména,
příjmení atelefonního čísla od června do konce září 2022. Hodnocení soutěže proběhne
v průběhu října 2022 v organizaci Zahradnictví Mimoň, p. o., Široká 678, 471 24 Mimoň.
Již nyní se těšíme na Vaše květinové kouzlení.

Dovolujeme si vás pozvat na 42. ročník srazu vícemístných
kol, který se koná 25. června 2022 na statku u Komínků
v Mimoni.

Miroslav Kuča
(inzerce)
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Taneční zábava pro seniory
Tradiční zábava se koná v Domě kultury Ralsko v Mimoni
dne 8. června 2022 od 15.00 hod. K poslechu a k tanci zahraje
kapela Septima Milana Ševčíka.
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Jarní pochoďák
Žákovský parlament se na svém zasedání usnesl, že by bylo
hezké opět uskutečnit nějakou jarní akci kolem Dne Země.
Vybrali jsme čtvrtek 21. 4. Organizace se, jak už je zvykem,
ujali žáci devátého ročníku. Připravili pro celou školu
4,5 km trasu vedoucí od koupaliště po cyklostezce směrem
Srní potok a přes Vranov alejí zpět ke škole.
Po cestě bylo celkem 11 stanovišť, kde se třídy zastavovaly
a plnily úkoly (různé „poznávačky“, překážkové dráhy, skákání
v pytli, střílení z luku, prakem apod.). Závěrečné stanoviště
bylo u školy. Zde třídy vyplňovaly pracovní listy s ekologickou
tematikou a alfabox na téma zvířata. Po předložení vyplněné
kartičky ze stanovišť a hotového pracovního listu dostal každý
sladkou odměnu.
Počasí sice nebylo nic moc, dokonce jsme ke konci zmokli,
ale nálada byla veselá a všichni odcházeli domů spokojení.
Deváťáci se svého úkolu zhostili opravdu skvěle. Patří jim
poděkování za příjemně strávené dopoledne v přírodě.

V kategorii do 65 kg byl Daniel Hloušek, který měl nad svými
soupeři převahu a nenašel přemožitele, jasným vítězem.
V kategorii do 75 kg Ondřej Vavera předvedl několik zdařilých
technik-chvatů, které byly oceněny hlasitým potleskem obecenstva a na závěr vavřínem vítěze.
V nejtěžší váhové kategorii nad 75 kg s nejpočetnějším zastoupením rohovníků byla bitva do posledních okamžiků nerozhodná a vítězové byli dva: Marek Eliáš a Kryštof O. Herák.
Ačkoli nakonec bylo první místo přisouzeno na základě vzájemného zápasu Marku Eliášovi.
Děkuji všem, kdo hlasitě fandili i pomohli s organizací.
Na závěr bych rád vyjmenoval 19 statečných, kteří měli tu
odvahu se postavit tváří v tvář soupeřům i svému strachu
a vlezli do zápasnické arény, podobné té ze starověkého Říma.
Do 65 kg: 1. místo Daniel Hloušek, 2. Ondra Kaňkovský,
3. Matěj Fousek, 4. Lukáš Rolenc, 5. Martin Svoboda.
Do 75 kg: 1. místo Ondřej Vavera, 2. Dan Titěra, 3. David
Kašpárek a Marek Hloušek, 5. Kamil Zlatníček, 6. David Bárta.
Nad 75 kg: 1. Marek Eliáš, 2. Kryštof O. Herák, 3. Matyáš
Kettner, 4. Dan Titěra a Kryštof Bizoň, 6. Filip Stand a Vojta
Bodlák, 8. Matěj Kafka.

Mgr. Lenka Jarošová
Beseda s pracovnicemi IPS Úřadu práce v České Lípě
V pátek 22.4. naši školu navštívily pracovnice Úřadu práce
v České Lípě.
Dámy seznámily naše osmáky s tématem volby povolání. Žáci
se dozvěděli, jaké možnosti studia mají po ukončení základní
školy, jaké druhy středních škol mohou studovat, jaké mají
po vystudování uplatnění na trhu práce, a nakonec si udělali
test svého zaměření, jakým směrem by se ve výběru svého
budoucího povolání mohli řídit.
Byly jim také předány důležité kontakty a odkazy na internetové stránky, které jim při výběru jejich budoucí střední
školy pomohou.
Mgr. Marcela Skálová
Žáci se poprali ve škole
V úterý 26. 4. se ve velké tělocvičně popralo 19 chlapců za
hlasitého povzbuzování spolužáků celé školy. Byla to řež
nevýslovná. Kdo zde nebyl a neviděl to, tak o hodně přišel.
Žáci 6. až 9. ročníků zápasili ve velké tělocvičně v tzv. Take
Downu. Cílem bylo soupeře položit na zem nebo jej donutit
zápas vzdát.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Pavel Polák
Šampioni se vrátili ze Zákupské štafety
V pátek 29. 4. se žáci prvního stupně zúčastnili Zákupské štafety. Do závodu bylo nasazeno celkem šest štafet. Běželo se
5 x 400 m. Chlapci a dívky zvlášť.
Počasí bylo slunečné a nálada výborná. Prvňáčci zaběhli dobře, ale na stupně vítězů se probojovaly jen dívky, které se umístily na třetím místě. V kategorii druhých a třetích tříd byli
úspěšnější chlapci, kteří získali zlatou medaili.
Páté ročníky vtrhly do štafety s nebývalou vervou a výsledkem
bylo první místo chlapců. Obzvláště krásný finiš předvedl
Jan Samek, který vstupoval do posledního kola s 10 metrovým
odstupem na druhém místě a v cílové rovince dobíhal
s 10 metrovým náskokem s vavřínem vítěze.
Za vynikající výsledky byli žáci odměněni dvěma dorty a roládou.
Krásné počasí, krásný výsledek a do třetice krásně strávený
den na čerstvém vzduchu byly po dlouhé době povzbuzením
nálady, a tak trochu i tečkou za dobou covidových karantén.
Všem, kdo se zúčastnili, děkujeme.
Červen 2022
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Najednou se odkryl pohled do vesmíru. Měli jsme pocit,
že jsme součástí galaxie. Projekce byla přizpůsobená věku
žáků. Následovala debata s lektorkou, která ráda zodpovídala
všetečné otázky nebo ukazovala planety, o kterých žáci chtěli
vědět víc. Žáci si tak netradiční formou obohatili své vědomosti o vesmíru.

Mgr. Pavel Polák a Mgr. Lenka Zetová
Městská policie v 1. třídách
Bezpečnost dětí je velice důležitá. Proto nás navštívili velitel
a jeden ze strážníků Městské policie Mimoň.
Měli pro děti připravený pestrý program. Povídali si o tom,
kdo je chodec, jak se správně chodí po chodníku, opakovali
si dopravní značky, správné přecházení přes vozovku, dále
např. jízdu autem, správné připoutání a bezpečné vystupování
z vozidla.
V další části děti vyplňovaly kvíz s 11 otázkami, ve kterém
vybíraly správnou odpověď. Kvíz společně se strážníky vyhodnotili a pět nejúspěšnějších žáků dostalo odměnu.
Co děti velmi zaujalo, byla ukázka policejní zbraně-pistole,
která jim byla předvedena a půjčena do rukou. Někteří také
měli možnost nechat se spoutat policejními pouty.
Na závěr mohly mít děti na strážníky dotazy, které jim ochotně
zodpověděli. Všichni jsme byli nadšení a beseda nás velmi
nadchla. Děti dostaly také nádherné dárečky.
Ještě jednou tímto strážníkům městské policie děkujeme
za milou návštěvu a příjemné zpestření dne ve škole.

Kolektiv učitelek 3. a 4. tříd
McDonald´s CUP 2022 – kategorie B (4. a 5. třída)
Ve středu 11. 5. 2022 proběhlo okresní finále tradičního turnaje v kopané pro 1. stupeň. Turnaj se konal v Zákupech a byl
to již 23. ročník.
Pořadatelé rozdělili 12 týmů do 3 skupin. Ve skupinách hrál
každý s každým. V prvním zápase jsme přehráli ZŠ Špičák
2:0. V dalším zápase nás čekal favorit skupiny ZŠ Slovanka.
Začátek nám utekl a prohrávali jsme 0:3. Matyáš Pastorek
zavelel k obratu, ale stačilo to jen ke snížení na konečných
2:3. V posledním zápase nás v naději na postup držela pouze
výhra. Kluci začali aktivně. Vedli jsme 1:0. Jenže v závěru
kluci ze ZŠ Pátova srovnali na 1:1. Naše naděje na postup
ze skupiny do finále se rozplynuly.
Klukům chci poděkovat za předvedené výkony a doufám,
že jejich mladší kolegové budou mít v pátek více štěstí
a postoupí do Liberce!

Mgr. Olga Stará
Návštěva mobilního planetária v naší škole
5. 5. se žáci 3. B, 4. A, B zúčastnili projekce v mobilním planetáriu v tělocvičně naší školy.
Před vstupem si žáci zuli přezůvky a vstoupili do stříbrné
kopule, která připomínala raketoplán. Ve vnitřním prostředí
byly žíněnky, na kterých žáci leželi a upírali zrak vzhůru.
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Duben ve školní družině
Na začátku dubna jsme dokončili všechny výrobky na velikonoční jarmark, který se konal 12. 4.
Akce to byla moc hezká a úspěšná. Prodali jsme skoro všechny
věci, co zbylo, si děti rozebraly domů.
Po prázdninách jsme s dětmi z 1. a 2. tříd dělali sluníčka,
vytvořili krásnou jarní zahrádku z krepového papíru a vatových tamponů. Se třeťáky jsme obkreslili postavy a děti si je
domalovaly podle své fantazie. No a na konci měsíce taky
přišla řada na čarodějnice z papíru.
Pokud to šlo, běhaly děti venku na zahradě, hrály míčové hry,
skákaly přes švihadla a užívaly si, že je hezké počasí.

Vychovatelky ŠD

ZŠ a MŠ Mírová
Výlet do Pekla se 6. A a 7. A
Ve středu 30. 3. 2022 se třídy 6. A a 7. A s paní učitelkou E.
Paduchovou a S. Laušmanovou vypravily na výlet do Pekla
u České Lípy.
Žáci se v 7.45 sešli na vlakovém nádraží v Mimoni a odjeli
do nedalekého města Česká Lípa. Po vystoupení z vlaku se
vydali na kraj města, kde začalo jejich putování Národní přírodní památkou Peklo. Cesta vedla kolem Robečského potoka,
mezi skalami. Tam se žáci podívali na nádherně rozkvetlé
bleduliště, sasanky, blatouchy a krásné skalní útvary. Nakonec
se zastavili u rozcestí, nabrali nové síly a vydali se zpět na vlakové nádraží.
Výlet si obě třídy užily a děkujeme paním učitelkám za velmi
vydařený výlet.
Vojtěch Crha, 6. A
Projektový den
Dne 13. 4. 2022 se na naší škole konal projektový den.
Ráno se žáci sešli ve škole jako obvykle. Od učitelů dostali
několik papírů s otázkami a mapu Mimoně. Chodili celým
městem a odpovídali na otázky (např.: v jaké nadmořské výšce
se nachází mimoňské nádraží, kolik kroků uděláš kolem Zámeckého rybníka nebo kde najdeš Kapli Božího hrobu…).

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Cestu si zapisovali na mapu, kterou dostali. Některé třídy si
po akci zašly na zmrzlinu do cukrárny.
Ten den se žáci o svém městě dozvěděli něco nového a zajímavého. Děkujeme naší škole za hezky strávený den!
Vojtěch Crha, 6. A
Jiný den
Dne 28. 4. žáci osmého a devátého ročníku neseděli v lavicích,
ale účastnili se naučného programu s Armádou ČR.
Bylo pro nás připraveno množství stanovišť, kde jsme se toho
spoustu dozvěděli a velké množství věcí jsme si i sami vyzkoušeli. Jako první jsme si zopakovali jednu z věcí, kterou by měl
pro jistotu vědět každý – co zabalit do evakuačního zavazadla
a co naopak ne.

Poté se naše skupina přesunula ke stanovišti, kde jsme měli
možnost vyzkoušet si střelbu z laserových zbraní. Pro velkou
většinu z nás tohle stanoviště bylo určitě jedno z nejzajímavějších.
Dále nás čekala disciplína, kdy jsme se převlékli do vojenských
pláštěnek a snažili jsme se dostat z jednoho místa do druhého,
přičemž jsme měli jen omezené množství políček, na která
jsme mohli došlápnout. Jako další v pořadí jsme si oblékli
plynové masky, ve kterých jsme následně uběhli určenou
trasu. Také jsme měli možnost obléknout se do vojenské vesty
a helmy. V tomto úboru jsme si zkusili přepravu raněného
na nosítkách. Pak nám byly představeny zbraně používané
dnes v armádě. Vojáci nám je ochotně popsali a odpověděli
na všechny naše dotazy.
Ještě nás čekalo zopakování si první pomoci se členkou Českého červeného kříže. Celý den zakončila přednáška o struktuře, fungování a úkolech naší armády.
Program s vojáky byl úžasný, moc mě bavil a kromě množství
informací dostal každý ještě malý dárek. Všem moc děkujeme.
Nela Michaniklová, 9. A
Skřivánek
Všichni jsme moc rádi, že opět zazněly písně na naší škole.
Ve čtvrtek 28. dubna se po dvou letech uskutečnila přehlídka
zpěváčků ze Základní a Mateřské školy Mírová. Náš již tradiční
SKŘIVÁNEK podpořily také děti ze Základní a Mateřské
školy Tomáše Ježka Kuřívody.
Červen 2022
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Děti zpívaly za úžasného doprovodu na klavír pana učitele
Marka Čecháka. Zde jsou vítězové jednotlivých kategorií:
Emma Paldusová a Dominik Herák – MŠ, Tereza Bláhová,
Claudie Zupková, Štěpánka Vrbatová -ů 1. ročník, Nicol Rousová, Sofi Evelyn Kukyová, Thea Lilien Doubek -ů 2. ročník,
Magdaléna Rampasová, Nela Řeháková, Adéla Juhasová –
3. ročník, Karolína Bradáčová, Rozálie Oplíštilová, Adéla
Matýšková – 4. ročník, Kateřina Duhajová, Hanka Lukáčová,
Zuzana Nešporová – 5. ročník.
Naše hudebna byla plná a všichni jsme s chutí odvážným zpěvákům zatleskali. Přejeme krásné jaro!

exotického ovoce. Poslední volnější témata ale jako vždy
doplní nácvikem vyjadřování se, procvičováním počítání,
volnou kresbou nebo vyplňováním pracovních listů. I když
ony samy to nevidí, za rok se toho spoustu naučily, jejich
práce se zlepšily a paní učitelky to poznají. Kdo z rodičů
celý rok pečlivě sledoval nástěnky, určitě si toho také všiml.
Školky totiž opravdu nejsou nějaké „hlídací koutky“, ale
pedagogická zařízení, jejichž účelem je všestranný rozvoj
dítěte.
V dalším školním roce s tím např. pomohou nové digitální
pomůcky, které škola pořídila z dotací – chytré Albi tužky,
mikroskop, Bee-boty. Ale konec školního roku by měl být
především pozitivním završením vzájemné spolupráce školy,
rodičů i dítěte.

Mgr. Jitka Horčíková
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Vojenským lesům
a statkům ČR, s. p., divizi Mimoň za štědrý finanční dar, který
je určen ukrajinským dětem a žákům pobývajícím na území
ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Tyto
finanční prostředky budou využity na vybavení žáků učebními
pomůckami, na mimoškolní zájmovou činnost a na zajištění
stravování těchto dětí.
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizace
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Květen i červen jsou ve školce měsíce bohaté na povinnosti
i zábavu. Na jedné straně je zde učení se básniček ke Dni
matek a na besídky, na straně druhé vycházky za zmrzlinou,
výlety, zábavný Den dětí. Vyrábí a tvoří se různé dárečky pro
maminky i na rozlučku a paní fotografka se snaží z dětí vymámit ten nejkrásnější úsměv na památeční fotografii. Předškolákům se navíc hezké fotky budou hodit na rozlučkové
tablo, které se zase paní učitelky snaží mít každý rok co nejoriginálnější. Konečně po dvou covidových rocích je zde červen naplněný vším, co k němu patří – nervozitou, očekáváním,
dojetím, uvolňujícím smíchem i těšením se ze zasloužených
odměn.
Některé mladší děti budou slavit poslední týdny zábavnou
olympiádou se vším, co k ní patří. Vyrobí si vlajku, stanoví
pravidla a budou soutěžit o zlaté medaile. Starší děti zvolí
oslavu spíše plnou dobrot – budou opékat, nebo si pochutnají
na pizze a indiánských bonbónových náhrdelnících, nebo
si udělají exotickou dovolenou „u moře“ včetně ochutnávky
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Kolektivy MŠ
Ekocentrum Brniště
13. 4. 2022 ráno jsme se sešli ve školce a děti si do svých batůžků plných dobrůtek přibalily svačinu od paní kuchařky. Oblékli jsme se a vyrazili autobusem z autobusového nádraží směr
EKOCENTRUM Brniště. Po “dlouhé” cestě byla na řadě první
svačinka. To bylo radosti a chlubení se, kdo co má za mlsku.
Poté jsme vystoupali po schodišti do krásně zrenovovaného
půdního prostoru plného zajímavých věcí, kde pro nás byl
připraven program o kořenové a košťálové zelenině. Děti se
dozvěděly, jaký je mezi tím rozdíl a pak podle obrázků vyjmenovaly druhy zeleniny. Zahrály si zeleninové pexeso, skládaly
puzzle, poznaly více i méně známou zeleninu, jak se pěstuje
a která část se jí. A když se ještě dozvěděly, jaký význam má
zelenina pro naše zdraví, chyběla už jen praktická část. A to,
vyzkoušet si, kolik práce a úsilí je za tím, než nám skončí zelenina na talíři. Na záhonku si zkusily nejprve půdu zkypřit,
urovnat, udělat řádek a zasít semínka ředkviček.
A po práci jsme měli “legraci”. Děti viděly slepice, kachny
a měly možnost pohladit si krásná telátka a králíky. Poděkovali
jsme a rozloučili se.
V druhé části našeho výletu byla procházka Stezkou hastrmanů. Počasí nám přálo, a tak druhou svačinku jsme si vychutnali u rybníčku. No a když děti všechno snědly a vypily, mohli
jsme konečně v klidu odjet autobusem domů. Byl to prima
den, který si užily hlavně děti, ale i my dospěláci.
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Třída Sluníček

Duben na gymnáziu
Žákyně Gymnázia Mimoň na Mistrovství světa
na Floridě
Zlatou medailí z letošního juniorského mistrovství světa ve
sportovním cheerleadingu, které se konalo na Floridě v USA,
se může pochlubit naše žákyně Anička Bartoňová, která si
vybojovala místo v reprezentačním týmu ČR. Právě tento
tým České asociace cheerleaders předvedl nejlepší sestavu
ve své kategorii (AllGirl Advanced) a čtyřiadvacítka děvčat
tak v Orlandu vybojovala titul mistryň světa. Cheerleading
je sport, který spojuje prvky tance, akrobacie na zemi i ve
vzduchu a atraktivní lidské pyramidy. Sportovní cheerleading
se dělí na dvě divize: akrobatickou a taneční. Závodní sestava
trvá 2,5 minuty a je předváděna na hudbu 16 až 24 sportovci
najednou. K tomuto úspěchu v kolébce tohoto sportu Aničce
blahopřejeme, neboť i při této náročné pohybové aktivitě je
navíc také úspěšnou žákyní naší školy.

Soutěže a testování
Většina olympiád a soutěží je sice již za námi, přeci jen zde
ale máme ještě pár akcí, o jejichž výsledcích bychom rádi
podali zprávu.
Vojtěch Šír z kvarty se 4. 4. zúčastnil geologické olympiády
v Liberci, obsadil 17. místo, což na této úrovni není rozhodně
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špatné umístění. Součástí soutěže byla dopolední prohlídka
kamenolomu a odpolední test, který obsahoval i záludné
úkoly jako rozpoznávání kamenů. Nejednalo se tedy jen o teoretické otázky.
Ve čtvrtek 28. 4. proběhlo v Domě dětí a mládeže Větrník
v Liberci krajské kolo soutěže v německém jazyce. Naši školu
zde tentokrát zastupoval jediný soutěžící – Adam Macháček
ze septimy. V krajské konkurenci obsadil ve své kategorii
(III.A – střední školy) deváté místo. Patří mu velké poděkování
za reprezentaci naší školy!
22. 2. se žáci kvarty a kvinty narození v roce 2006 zúčastnili
mezinárodního šetření "Mezinárodní program hodnocení
žáků" s anglickou zkratkou "PISA" (the Programme for International Student Assessment). Tímto šetřením se zjišťuje,
jaké dovednosti a znalosti mají žáci tohoto věku na celém
světě ve čtení, matematice, přírodních vědách a jaké mají
tvůrčí myšlení a finanční gramotnost. Šetření bylo provedeno
v řadě škol a Českou republiku reprezentovalo 11 000 žáků.
Celkem se šetření zúčastnilo více než 85 zemí z celého světa.
Školní akce
Akce Ukliďme Česko, které se letos zúčastnila i naše škola,
je celostátní akce, která si klade za cíl uklidit okolí bydliště,
školy a současně i probudit v žácích určitou zodpovědnost
vůči životnímu prostředí. Akce se 4. 4. zúčastnily všechny
třídy, celkově bylo sesbíráno přes 600 kg odpadu. Někteří žáci
se věnovali i práci s biologickým odpadem v parku nebo ve
školním arboretu. Všem zúčastněným patří velký dík za jejich
úsilí.

V noci z 1. 4. na 2. 4. proběhla na gymnáziu další zajímavá
akce, Noc s Andersenem. Pohádková Noc s Andersenem již
přes 20 let vzbuzuje u dětí zájem o čtení knih, a nejen o ně,
ale o vše, co s dobrou knihou souvisí. Součástí této akce tedy
nebylo jen předčítání, ale i beseda, sázení pohádkového stromu, opékání a další soutěže.
Součástí soutěže TANGRAM, o které jsme již psali, byla
i jedna z posledních výzev, která v rámci této soutěže byla
letos žákům předložena. Jejich úkolem bylo natočit hymnu
našeho gymnázia. Protože nežijeme ve světě Harryho Pottera,
nemůžeme vám, bohužel, výsledky práce našich žáků prezentovat přímo zde. Doporučujeme ale návštěvu stránek naší
školy, kde naleznete ve starších příspěvcích videa ke zhlédnutí.
Červen 2022
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Pro odlehčení této kategorie snad ještě představení akce No
backpack day, dalo by se říct Den bez aktovek, který proběhl
6. 4. Žáci si měli pomůcky přinést v čemkoliv, co mohlo nahradit klasické školní tašky. S výzvou přišla tentokrát třída sekunda, která ji zaznamenala na sociálních sítích. No backpack
day je oblíbeným happeningem po celém světě. Cílem je upozornit na miliony dětí, které denně nosí pomůcky v ruce do
škol vzdálených mnoho kilometrů. Naši žáci se tak zapojili
do akce na podporu vzdělávání v zemích třetího světa. Po
celý den je bylo možné sledovat, jak si pomůcky nosili v nejrůznějších předmětech. Někteří si s sebou dokonce vzali celou
poličku.

Pozvánky DDM Vážka
na letní prázdniny 2022
Letní prázdniny 2022 budou ve Vážce opět velmi pestré. Jsou
určené dětem od ukončené první třídy do 15 let. Nabízíme
vám pobytový tábor „V borůvčí“ a pět příměstských táborů.
Na všechny tyto tábory je třeba se předem přihlásit a rezervovat si tak místo.
Veškeré přihlášky a podrobné informace najdete na zsamsmirova.cz/svc-vazka
Letní dětský tábor „V borůvčí 2022“
Místo:
Mimoň, u DDM Vážka
Podmínky: ubytování v podsadových stanech, strava společná 5x denně, pitný režim samozřejmě zajištěn, WC a koupelny ve Vážce
Termín:
17.–29. 7. 2022
Program:
etapová hra, sportovní aktivity a hry, cyklovýlety, deskové a společenské hry, hudební
a výtvarné činnosti, turistické výlety... atd.
Cena:
3000,- Kč
Příměstské tábory:
Na letošní příměstské tábory je nutné být předem přihlášen.
Program bude přizpůsoben věku přihlášených účastníků,
počasí a aktuální situaci, ale těšit se děti určitě můžou na
sportovní, pohybové i kreativní činnosti, deskové hry, společné
vaření, na turistické výlety a cyklovýlety.

Oktáva se pomalu loučí
Protože se tento školní rok pomalu blíží ke svému konci, ne
jinak je to i s třídou oktávou, která závěrem měsíce dubna
obdržela své poslední (počítáme-li i maturitní, pak předposlední) vysvědčení. Ještě předtím je ale čekala první větší
zkouška, a to obhajoba maturitní práce. Pro mnohé z nich
byla její tvorba obtížným úkolem, a to hlavně kvůli pandemii
koronaviru, která ztížila například spolupráci s jinými organizacemi. Všem se ale nakonec podařilo u obhajob uspět
a práci tak úspěšně ukončili. Nezbylo tedy nic jiného, než se
s touto formou školní docházky rozloučit a dát sbohem i spolužákům a učitelům formou tradičního Posledního zvonění.
To probíhalo 29. 4. v tělocvičně a troufám si říct, že jeho
průběh byl letos jedinečný. Loučíme se tedy pomalu i my
s nimi a přejeme mnoho úspěchů u ústních maturitních zkoušek.

Veškeré další informace a přihlášky najdete na
zsamsmirova.cz/svc-vazka
1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden

11.–15. 7. 2022
příměstský tábor č. 1
1.–5. 8. 2022
příměstský tábor č. 2
8.–12. 8. 2022
příměstský tábor č. 3
15.–19. 8. 2022
příměstský tábor č. 4
22.–26. 8. 2022
příměstský tábor č. 5

cena 200,cena 200,cena 200,cena 200,cena 200,-

Mgr. Jaroslav Balcar
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Mimoňský varhany
Jaké varhany v původním mimoňském kostele byly, o tom
není známo nic bližšího. Dochoval se pouze zápis, že když
za rekatolizace byl kostel 20. prosince 1627 zákupským děkanem Wenzelem Udalrichem Teubnerem znovu vysvěcen
podle katolického obřadu, chyběly v něm varhany, mešní kniha a ornát. Z toho lze usuzovat pouze to, že předtím tam
nějaké varhany patrně byly.
Další zmínka je až z doby přestavby kostela majiteli mimoňského panství, bratry Franzem Edmundem a Dominikem
Ignatzem Putzovými v letech 1661-1663, ale není datována.
Jenom je zapsáno, že tehdejší varhany měly 18 rejstříků
a 3 měchy. Byly samozřejmě zničeny za celoměstského požáru
11. června 1806, jemuž podlehl také kostel. Varhany dokonce
byly první, co ve vnitřním zařízení kostela začalo hořet. Vstup
do kostelního podkroví byl totiž umístěn nad varhanami
a když shořela střecha kostela včetně jejího krovu, propadly
se hořící trosky právě na varhany, které od nich vzplály, a tak
se oheň rozšířil i do interiéru kostela.
Nové varhany byly pořízeny až roku 1814, kdy se město alespoň částečně vzpamatovalo z pohromy způsobené požárem
a mohlo si dovolit koupit varhany ze zrušeného jezuitského
semináře ve Vídni za 2 645 zlatých. Na to dala vrchnost
1 000 zlatých, hraběnka vdova Eleonora Hartig 100 zlatých,
hrabě Waldstein 400 zlatých a dalších 170 zlatých občané
Mimoně a cechy 487 zlatých a 46 krejcarů, přifařené obce
176 zlatých a zvláštní dobrodinci 268 zlatých. Celkem se tehdy
vybralo 2 601 zlatých a 46 krejcarů.
Varhany zakoupené roku 1814 neodpovídaly muzikálním
požadavkům, a tak se ukázalo nezbytným obstarat roku 1834
nové. Ignatz Nase, narozený v Zákupech slíbil tomuto požadavku učinit zadost. Zkazil ale celý nástroj, který pak musel
Josef Prediker opravit a dílo dokončit. Obnovení se konalo
v dílně domu č. p. 26/III. Dne 27. srpna 1935 byly opravy varhan dokončeny a stály 1 500,- zlatých. Starý nástroj z roku
1814 byl prodán za 200,- zlatých.
Pozitiv nových varhan měl 270 cínových a 108 dřevěných
píšťal, spolu 378. Hlavní nástroj obsahoval 594 cínových a 162
dřevěných píšťal, dohromady 756 píšťal. Pedál měl 100 píšťal
dřevěných. Celé varhany tak obsahovaly 1234 píšťal, z toho
864 cínových a 370 dřevěných. Skříňových měchů měly varhany 3 kusy. Roku 1865 přidal mimoňský stavitel varhan
Franz Ostermann dva krásně znějící flétnové rejstříky místo
jiného starého. Franz Ostermann, jediný doložený mimoňský
stavitel varhan se narodil v Mimoni 8. června 1834, tedy v roce
pořízení těch varhan, kterým pak přidával v roce 1865 dva
uvedené rejstříky. Jeho výrobky nacházely svá odbytiště až
v Rusku. Franz Ostermann zemřel doma v Mimoni čtyři dny
po svých sedmašedesátých narozeninách dne 12. června 1901
v domě č. p. 103/III. Tento dům, který stával přibližně v místech mezi nádvořím současného hotelu Beseda a odbočkou
do Hřbitovní ulice, však již neexistuje. Mezi Velikonocemi
a svátkem Božího těla roku 1885 byl nově vymalován kostel,
přičemž varhany a lavice pro přijímání dostaly místo dosavadního bílého nabarvení nový, drapový nátěr.
Varhany z roku 1834 byly rozebrány mezi 17.
a 22. březnem 1929, aby uvolnily místo pro další, modernější
varhany. Při jejich demontáži byl nalezen lístek vložený mezi
prkny varhanní skříně s datem14. září 1834, napsaný zřejmě

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

staviteli těchto varhan, bratry Johannem, Michaelem a Karlem
Nase z Liberce. Ti na něm zapsali, že pociťují nevůli až rozhořčení vůči mimoňskému měšťanstvu, ovšem neuvedli
důvod nebo příčinu těchto pocitů. Je možné, že existuje nějaká
souvislost mezi příjmením Nase stavitelů varhan z Liberce,
kteří je dostavěli 1. listopadu 1834 a Ignatzem Nasem, zákupským rodákem. O něm mimoňský historik a kronikář Josef
Franz Tille napsal, že roku 1834 slíbil obstarat nové varhany,
ale zkazil celý nástroj, který pak musel být v roce 1835 opraven.
Je to však pouze dohad, skutečná příčina vzájemné nelibosti
již asi zjištěna nebude. Cínové píšťaly ze starých demontovaných varhan převzala firma bratří Riegrů ve slezském Krnově za 15 000 tehdejších korun československých.
Nové varhany z roku 1929 vyrobila pod opusovým (výrobním)
číslem 2365 renomovaná varhanářská firma bratři Riegrové
v Krnově, která je také do kostela zabudovala. Dodala varhany
se dvěma manuály (klávesnicemi) a jedním pedálem. První
manuál měl 10 rejstříků se 480 cínovými, 142 zinkovými,
94 dřevěnými a 56 jazýčkovými píšťalami. Druhý manuál měl
13 rejstříků se 650 cínovými, 72 zinkovými, 94 dřevěnými
a 56 jazýčkovými píšťalami. Pedál měl 7 rejstříků s 90 píšťalami
zinkovými, 60 dřevěnými a 30 jazýčkovými píšťalami. Samotné varhany byly zakoupeny za 120 000 Kč získaných sbírkami,
které spolu vynesly 130 000 Kč. Úpravy kůru pro instalaci
nových varhan přišly na 20 000 Kč, čímž se celkové náklady
na pořízení varhan zvýšily na 140 000 Kč.
Svěcení nových varhan byla veliká slavnost, která se odehrávala na Svatotrojičnou neděli 26. května 1929. Začala v půl
deváté ráno shromážděním na náměstí a vlastnoručním zápisem patrona varhan do kostelní pamětní knihy. O půl desáté
pokračovala průvodem se dvěma kapelami do kostela, kdy
byly varhany symbolicky předány. Po proslovech předsedy
komitétu pro nové varhany, továrníka Wilhelma Seideho
(pozdější Severka) a děkana Bernarda Glasera byly varhany
vysvěceny za zpěvu obou mimoňských pěveckých sborů, Harmonie a Mužského pěveckého sboru, při slavnostní zpívané
mši G-Dur Franze Schuberta.
Varhany přečkaly šťastně i letecké bombardování Mimoně
v úterý 8. května 1945 o půl páté odpoledne v poslední den
druhé světové války v Evropě. Tehdy jedna z bomb, která
dopadla a blízko kostela rozbila nejen jeho střechu a vyrazila
všechna okna, ale také poškodila jižní část kostelního kůru.
Varhany naštěstí nebyly střepinami bomby zasaženy, fungují
dále a těší nás svým velebným zvukem dodnes.
V dubnu roku 2022 zpracoval a sepsal
Jiří Šťastný, Spolek historie Mimoňska
Použité zdroje:
Heimatsgruppe Niemes in der Sudetenland: HEIMATBUCH
DER STADT NIEMES, Ostfildern bei Stuttgart 1976
Tille Josef Franz: GESCHICHTE DER STADT NIEMES UND
IHRER NÄCHSTEN UMGEBUNG, Verlag Anton Bienert,
Niemes 1905
Digitalizované matriky Oblastního archivu Litoměřice: Kniha
narození Mimoň
Kniha zemřelých Mimoň
Josef Lehmann: Dosti podrobný popisek na zadní straně fotografie varhan z času jejich svěcení v roce 1929
Kolektiv čtyř českolipských autorů: MIMOŇ V ZRCADLE
STALETÍ, město Mimoň roku 2012
Červen 2022

15

RŮZNÉ
7. 5. se konalo páté setkání retro
a historických kočárků
Letošní rok došlo ke změně a akce se konala v bývalých kasárnách
v ul. U Hřebčína, před Retro muzeem.
Už od 10. hodiny se sjížděla historická vozidla a motocykly.
V jednu dobu jich bylo víc než kočárků. Dopředu se nikdy neví
a nedá se odhadnout, kolik bude účastníků. Letos se jich za
opravdu krásného počasí sešlo 134, a to je mimoňský rekord.
Sjely se staré, retro, ale i novodobé kočárky. Každá z účastnic
měla ten svůj naparáděný a porota měla hodně těžké vybrat ten
nej. Musím zmínit, že kočár si vezlo i pár mužů. Každý dostal
pamětní placku a zápich ve tvaru kočárku.
Po celou dobu nám vyhrával s citem k akci dobře vybrané písničky p. Martin Dejdar. Prodávala se limonáda v retro lahvích,
káva v retro autíčku pana Lindra a koláče. Koláče a svatební
koláčky od vynikající pekařky Ivy Hollanové byly na každém
stole. Přítomní využili prohlídky muzea, ale využili i nabídku,
kdy mohli zapózovat a nechat se vyfotit u vystavených veteránů.
Sešly se kamarádky, kolegyně, sběratelky. Každý si tu našel někoho
známého. Bylo i dost mimoňských, kteří přišli jen tak okouknout
tu nádheru.
Ve 13.45 se kolona v čele s veterány vydala na křižovatku ke
konírně, kde se naše cesty rozdělili a my pokračovali ve spanilé
kočárkové jízdě po cyklostezce směrem do parku. Byla to nádherná podívaná na ten průvod!
V Zámeckém parku došlo na vyhodnocení nejhezčího kočárku
a outfitu. Ocenění z největší dálky šlo do Poličky.
Akce je za námi a zřejmě i příští ročník zůstane u Retro muzea.
Velice děkuji městu Mimoň, Kultuře Mimoň, příspěvkové organizaci, městu Ralsku za zápůjčku stolů a lavic i s dovozem,
p. Dejdarovi za bezva hudbu, Dřevovýrobě Cichák, p. Dolečkovi-Achilles a p. Horáčkovi za zprostředkování veteránů, Volfově sodovkárně z Mladé Boleslavi, p. Lindrovi, rodině a členům
spolku a všem ostatním, kteří mi pomáhali zvládnout letošní
setkání kočárků.
Tak a 13. 5. 2023 zase v Mimoni u Retro muzea.

nejsou s něčím spokojeni a potřebují dát najevo své stesky, své
nářky, své stížnosti. Ale pokud se něco opravdu podaří anebo
dlouhodobě funguje tak, jak má, bere to většina z nás jako samozřejmost a nemá už potřebu ocenit, pochválit, poděkovat.
Asi by bylo správné napsat hned na začátku, že jsem na žádném
z předchozích ročníků kočárkování nebyla jako aktivní účastník,
ale vždy jen jako divák. Historický kočárek jsem vezla jen jednou
v životě, a to v roce 2019, kdy se kočárky naší sousedky paní
Lenky Špačkové zúčastnily slavnostního otevření zrekonstruovaného zámeckého rybníku. Tenkrát nám byl s manželem svěřen
překrásný starý rakouský kočárek z roku 1935, pocházející ze
soukromé sbírky výše jmenované. Bylo to nádherné odpoledne,
moc jsme si to oba tenkrát užili a velmi ráda na ty chvíle vzpomínám. Od té doby se mnohé událo. Lenka si konečně s elánem
jí vlastním užívá své vytoužené Retro muzeum, které v polovině
roku 2020 otevřela a já se po mnoha a mnoha společně prožitých
letech učím žít sama, bez mého milovaného manžela. A tak při
jedné z návštěv Retro muzea jsem se při pohledu na ten "náš"
kočárek rozhodla, že letos budu aktivním účastníkem i já. A bylo
to víc než dobré rozhodnutí!
Opravdu nádherný zážitek nejen pro mě, ale určitě i pro všechny
ostatní. Mé veliké upřímné poděkování všem, kteří se na této
úžasné akci podíleli. Největší dík patří samozřejmě paní Lence
Špačkové a celé její rodině. Poděkování za zapůjčení "našeho"
kočárku! Velký obdiv a uznání jejímu neskutečnému elánu,
nadšení, buldočí vytrvalosti a obětavosti a v neposlední řadě
i velké sběratelské vášni, bez které by to naše
kočárkování v Mimoni nebylo. Letos bylo podle mého
názoru i velmi štastně zvoleno jak místo srazu v areálu bývalých
kasáren před budovou Retro muzea, tak samotná trasa průvodu,
vedoucí okolo hřebčína podél mimoňských jatek klidnou
cyklostezkou až do zámeckého parku. Nelze vyjmenovat všechna pozitiva, a tak alespoň několik postřehů. Účast historických
kočárků doslova ze všech koutů naší republiky, tradiční odznáčky a netradiční zapichovátka v podobě kočárku pro všechny
zaregistrované, otevřené Retro muzeum, super občerstvení
včetně retrolimonád, bezvadná hudba, úžasná stará auta
a motorky, nejprve k prohlédnutí před muzeem a následně pak
v akci v čele průvodu.
Co říci závěrem? Za vše velký dík a na shledanou v příštím roce,
u příležitosti dalšího ročníku setkání historických kočárků!
A určitě zase před mimoňským Retro muzeem!
Ing. Alena Smrčková, Mimoň
(inzerce)

Lenka Špačková

Malé ohlédnutí
za mimoňskými kočárky
Nedá mi to, abych po předlouhé době nenapsala i já pár řádků
do Mimoňského zpravodaje. Lidé většinou píší v časech, kdy
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Tip na výlet
Muzeum panenek a medvídků
Nedaleko zříceniny hradu Trosky v Troskovicích se nachází
Muzeum panenek a medvídků. Můžeme zde vidět panenky
a medvídky našich babiček a prababiček, i unikátní soudobé
sběratelské panenky prezentované našimi i zahraničními
výtvarníky. Rozsáhlá expozice na ploše 300 m2 a čítající více
než 2 000 exponátů představuje vývoj panenek a medvídků od
roku 1840 až po současnou uměleckou produkci. Expozice
svým ojedinělým rozsahem zaujme návštěvníky všech věkových
skupin.
Na své si zde přijdou děti, sběratelé a ti, kteří se zabývají výrobou
panenek. Najdete tu také unikáty a panenky s osudovými příběhy. Muzeum v Troskovicích se jako jediné ve světě snaží
představit panenku i v jiných funkcích, které kdy zastávala
a zastává. Uvidíte tak např. panenku, která prošla koncentračním táborem, či panenku určenou jako dárek paní Haně Benešové (bývalá první dáma Československa a manželka prezidenta
Edvarda Beneše). Zajímavá je také celoporcelánová panenka
z roku 1840, která sloužila k výchově mladých šlechtičen, panenka určená pro zdravotní setry a porodní asistentky z roku 1900
či replika sv. Juliána – čůrajícího chlapečka z Bruselu. Za zmínku
stojí i panenka Chucky – hrdina amerického hororového filmu.
Panenky jsou zde rozděleny dle materiálů používaných k výrobě
– od drahých porcelánek, lehkých celuloidových plaváků, po
levnější panenky z papírmaše a kompozitu, což je směs sádry
a dalších přísad.

má mnoho programů a stupňů nastavitelné obtížnosti péče.
Graf okamžitě vyhodnocuje úspěšnost plnění mateřských
povinností.
Jako jediná instituce tohoto druhu získalo Muzeum v Troskách
v Troskovicích povolení Policejního prezidia v Praze vystavit
na veřejnosti panenky Jáju a Páju. Jedná se o demonstrační
panenky, na které má patent ČR a jsou určené pro oddělení
kriminální policie, aby usnadnily komunikaci při výslechu
týraných a zneužívaných dětí.
V muzeu si prohlédnete kromě starožitných i moderních panenek plyšáky, dřevěné hračky, pokojíčky pro panenky, fotografie
a dětské kočárky. Muzeum panenek a medvídků pod Troskami
povyšuje fenomén panenka nad pouhou hračku. Toto dokladuje
i zcela nově otevřený exkluzivní výstavní prostor. Zde je expozice rozdělena na několik scenérií. Dominující je zákoutí Fantazie od protinožců australské výtvarnice Seleny Saxton, Jak
se rodí princezny, Jak se rodí rockeři a Česká nej s nejluxusnějším dětským kočárkem zlaceným čtrnáctikarátovým plátkovým zlatem, vyrobeným v Česku. Unikátní je i panenka
Charlotte modelovaná podle dcery Karla Gotta.
Návštěva muzea je hezkým tipem na výlet, a navíc i vlakem.
Vystoupíte v železniční stanici Ktová a vydáte se pěšky přes
dominantu Českého ráje, s věžemi Baba a Panna, hradu Trosky
až do muzea panenek. Zpět z muzea pokračujte přes nádhernou
lokalitu Nebákov a jeho pohádkový mlýn do Malechovic, kde
nastoupíte na vlak. Cesta je dlouhá necelých devět kilometrů.
Cyklisté mohou vyrazit po cyklostezkách a mototuristé zaparkují přímo u objektu muzea.
V měsíci červnu a září je muzeum otevřeno pouze o víkendech,
ve všední dny pouze pro objednané skupiny. Prázdninové měsíce se otvírací doba rozšíří o úterý až čtvrtek.
A protože je to k Troskám, „co by kamenem dohodil“, prohlídku
Muzea panenek a medvídků můžete spojit s návštěvou této
majestátní zříceniny symbolizující překrásnou oblast Českého
ráje.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.cesky-raj.cz

Okolní akce

Je zde ojedinělé aranžmá s dětskými postýlkami a inkubátory,
které nese název Novorozenecké oddělení. Představuje dokonalé detailní studie tvořené dle živé předlohy či fotografie.
Panenky jsou zde takřka k nerozeznání od skutečných novorozeňat. Miminka se smějí, jiná krabatí obličej, mají nudličku
u nosu či orosené oči. Na miniaturních prstících se jim lesknou
nehtíky, pod hebkou kůží prosvítají modré žilky.
Ukázkou rozvoje techniky a elektroniky je nejnovější model
elektronického baby, americký patent, nedávno testovaný na
mexické univerzitě. Na tomto robomiminu se sledovala připravenost studentů k rodičovství. Lze ho připojit k počítači,
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9. 6. – 11. 6. 2022 pořádá Muzeum Českého ráje v Turnově
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM NA DLASKOVĚ STATKU.
Sympozium doplní i výstava, která bude ohlédnutím za minulýmí ročníky. Více informací: www.muzeum-turnov.cz
12. 6. 2022 od 14.30 do 16.00 hod. se uskuteční dětská prohlídka Zámku Svijany. Zábavná forma prohlídky zámku pro
děti s pohádkovou postavou a řadou úkolů. 26. 6. zde proběhnou
od 9.00 hod. Zámecké slavnosti. Více informací: www.zameksvijany.cz
18. 6. 2022 proběhnou 23. slavnosti piva Rohozec. Těšit se
můžete na pivo, jídlo, tombolu, program pro děti, bohatý hudební program i ohňostroj. Více informací: www.pivorohozec.cz
Do konce září potrvá výstava v Mladé Boleslavi v Muzeu Mladoboleslavska s názvem KDOPAK BY SE MÝDLA BÁL.
Najdete zde zajímavosti i ze sbírek Muzea T. G. M. z Rakovníka
a Muzea Náchodska. Více informací: www.muzeummb.cz
Až do 30. 11. 2022 je v letošním Mezinárodním roce skla
v Kamenickém Šenově ve Sklářském muzeu uspořádaná výstava ZE ŠENOVSKÝCH CHALUP DO SVĚTOVÝCH PALÁCŮ. Více informací: www.muzeumskla.cz
Červen 2022
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RŮZNÉ
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Nebezpečná návštěva:
Jak se zbavit vos a sršní!
Kdo z nás by je neznal, a na vlastní kůži se s nimi alespoň jednou
za život nesetkal! Ano, řeč je o vosách a sršních, výstražně zbarveném černožlutém hmyzu, který nás děsí především svým
žihadlem. Vosy dorůstají do velikosti 1,5 až 1,9 cm, jsou velmi
otravné a bývají útočné. Sršeň je ve srovnání s vosou pořádný
obr – může mít i 3,5 cm a její bzučení jen tak nepřeslechnete.
Na rozdíl od své menší příbuzné není nijak zvlášť agresivní,
málokdy by vás bezdůvodně napadla. V létě se velmi často stávají
nezvanými obyvateli našich zahrad a návštěvníky našich domácností. Velmi rády se zabydlují v „papírových hnízdech“ pod střechou, ve starých kůlnách, na půdách. Často si své hnízdo přilepí
klidně i k vaší terase. Usídlují se i v dutinách stromů, pařezech
nebo v zemi. Nejčastěji útočí, pokud budou mít pocit, že jejich
hnízdo jakkoli ohrožujete. Ještě než se rozhodnete zlikvidovat
každého příslušníka vosího či sršního národa, který se objeví
na vaší zahradě či v domácnosti, pamatujte, že oba druhy hmyzu
patří k těm užitečným, jež mají v přírodě důležité místo.
Pro případ, že nechcete likvidovat hnízdo, ale pouze se chránit
před nezvanými návštěvníky, používejte zejména profesionální
přípravky určené k odpuzování tohoto hmyzu. Odpuzujícími
přípravky jsou repelenty, lapače a pasti, ale i například makety
vosího hnízda. Často využívané jsou i „babské rady“, např. natření
rámů dveří a oken octem, zapálení aromalampy či svíčky s citrusovou vůní, vyrobení jednoduché pasti na vosy s pomocí lahve
od piva, kde necháte část tohoto nápoje.
A jak postupovat, rozhodnete-li se pro likvidaci hnízda?
• Povolejte specializovanou firmu zabývající se dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací, která zajistí odbornou likvidaci hnízda.
• V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný prostor, volejte hasičský
záchranný sbor na telefonní lince 150 nebo 112.
V případě, že se rozhodnete hnízdo zlikvidovat sami, uvědomte
si, že se jedná o poměrně nebezpečnou činnost. Dodržujte následná doporučení:
• Likvidaci hnízda realizujte nejlépe velmi brzy ráno nebo pozdě
večer, kdy není hmyz výrazně aktivní.
• Pracujte rychle, abyste nedali vosám a sršním čas na vás zaútočit.
• Vždy mějte připravenou „únikovou cestu“.
• Buďte oblečení od hlavy až k patě, ideálně v pevných, neprodyšných a silných materiálech, nezapomeňte chránit také obličej
a oči.
• Používejte pouze specializované přípravky, které jsou přímo
určené pro likvidaci hnízd, vždy si pečlivě nastudujte návod
a postupujte v souladu s ním.
• Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, můžete volně visící hnízdo
(např. na větvi či trámu) odříznout a uzavřít do pytle či krabice.
Následně jej odvezte na odlehlé místo mimo civilizaci, kde
hnízdo zanechte.
• V případě, že vás poštípe více vos nebo sršní nebo vás štípnou
do rizikového místa (např. krk, dutina ústní), vyhledejte rychlou
lékařskou pomoc.
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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Zpěvandule opět zpívají!
Po dlouhé covidové odmlce se zase pořádně rozjíždí činnost
našeho sboru Zpěvandule. Letos na jaře jsme již měli tři příležitosti ke zpívání v našem regionu – nejdříve 29. 3. v KD Ralsko, kde jsme zpívali ke Dni učitelů. Potom jsme účinkovali
8. 4. opět v KD Ralsko na Koncertu pro Ukrajinu, jehož výtěžek
ze vstupného byl věnován uprchlíkům z válkou ničené Ukrajiny.
Další, tentokrát velký samostatný koncert, jsme měli 9. 4. v Kapli
sv. Antonína v Heřmanicích u Jablonného v Podještědí. A nyní
jsme uskutečnili 8. května „Berounský dvojkoncert“.
Neděle 8. 5. byl pro nás skutečně výjimečný sváteční den –
naše kamarádky z Kladna, pěvecké kvarteto Lemaja, nás pozvaly
na společné jarní zpívání. Připravily rovnou dva koncerty –
nejdříve v Nižboru a potom jsme se měli přesunout do Berouna
do Kaple Panny Marie Bolestné. První koncert se původně měl
konat na místním zámku, ale kvůli stavebním pracím byl přesunut do divadelního sálu na městském úřadu. Oba koncerty
měly stejný program – začínal hostitelský sbor, po něm my,
a nakonec společné zpívání obou sborů.
I v tom náhradním sále se zpívalo perfektně, dobře jsme se
slyšeli a krásná akustika. Repertoár pestrý, složený ze skladeb
od Mozarta až po swing a rap, naše posluchačsky vděčná všehochuť se líbila.
Interiér Kaple Panny Marie Bolestné nám sliboval nevšední
zážitek – klenutá gotická klenba je vždy příslibem nádherného
zvuku – a to se taky potvrdilo již během krátké zvukové zkoušky!
Ze stěny se na nás usmívala Rafaelova Sixtinská madona, na
tmavomodrém stropě zářily hvězdy a nám se zpívalo jako
v ráji… Vychutnávali jsme si jemné dynamické rozdíly i krásu
zvuku lidského hlasu a harmonie. Po koncertě nás „zahřálo
u srdíčka“ uznání jedné posluchačky: „Vy Zpěvandule nás
dokážete rozesmát i dojmout k slzám… Jak to děláte?“
Vše krásné ale jednou končí, a tak nastal čas i na poslední společnou skladbu obou sborů. Potlesk, květiny, společné focení
a – rozloučení! Určitě nějaké společné zpívání ještě připravíme!
Cestou domů jsme se kochali úžasnými dechberoucími výhledy
do kraje – údolí Berounky je vskutku překrásné a řada z nás
tam byla poprvé v životě! Při současných cenách benzínu musíme poděkovat za finanční pomoc městu Mimoň, díky které
jsme si mohli takový zájezd dovolit. Děkujeme za příspěvek!!!
Miloslava Filipová, jednatelka sboru Zpěvandule

ČCHIKUNGJÓGA:
od „brokátu“ přes intenzivní ásany
k očistné energii
Je to jako znovuzrození, které pracující člověk potřebuje po dlouhém dni za PC, kdy se strnule zabývá virtuálním světem obrazovky. Je to čirá pohybová a zároveň relaxační metoda, jak si
harmonizovat ve vlastním těle energii. Je to brána k vlastnímu
zklidnění a očistě těla, které potřebuje vypnout a sladit se s přirozenou podstatou, kterou jsme obdrželi od Přírody, Univerza
nebo, chcete-li, od Stvořitele života. O čem to vlastně mluvím?
O čchikung jógové lekci, která se pravidelně koná každý středeční
podvečer v prostorách mimoňského centra pro seniory vedle
Zmrzlinárny Ralsko. 90 minut vedených sympatickou lektorkou
Zlatou Menzovou přináší do lokálních pohybových aktivit mnoho nového, je to v první řadě příjemně vedenou dynamiku
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cvičení, opakování pohybových úkonů, čímž dochází v organismu k zapamatování a zvyšování kapacity ohebnosti celého
těla, pokud člověk kurz navštěvuje poctivě každý týden.
O čchikungu se v první řadě dočteme jako o starověkém čínském
umění pro zdraví a dlouhověkost, které kdysi dávno vytvořili
taoisté. Stejně jako jóga využívá účinků meditace, dechových
a pohybových cvičení k vyrovnání toku energie neboli čchi
a posílení svalů. Ve spojení této energie a cvičení kung, dostáváme
cvičení, která posilují duševní i tělesné zdraví. V Číně se praktikují
už tisíce let. Je chvályhodné a více než sympatické, že ho konečně
můžeme pocítit i v našem městě.
Osobně nestíhám chodit pravidelně, ale každou lekci si užívám.
Při své třetí účasti se snažím vnímat posloupnost jednotlivých
cviků. Hýbeme velice pomalu pouze hlavou doprava a doleva
a opačnou rukou se přidržujeme. Jdu na hranici bolesti, ale na
co dávám vždy pozor, je dýchání. Neustálé soustředění na dech
zahání myšlenky, které se okamžitě vyrojí, když se člověk zaměřuje
na něco nového tělesného. Vědomý dech mě zde vrací k soustředění a ke správnému pohybu. Jako by se pak ten pohyb a dech
sladily v jedno. Přichází sestava Osm kusů brokátu, kterou Zlata
prokládá jógovými ásanami, u kterých se mění nádech a výdech
na pouze nosem. Znám to dobře z kundalini jógy; v čchikungových sestavách se ale vydechuje ústy. Vytlačíme všechno napětí,
všechno, co člověk nechce.
Propocuji sice pořádně triko, ale soustředím se na další pohyby,
na jejich pomalost asoudržnost dýchání. Mezi jednotlivými cviky
si člověk harmonizuje energii tím, že roztáhne ruce dlaněmi nahoru,
zvedne je a „stáhne si“ energii k sobě. Jde o principy Jin a Jang,
které se energeticky doplňují, když čerpáme energii z jednotlivých
cviků. Číňané odedávna věří, že vesmír je tvořen dvěma protikladnými silami Jin a Jang, které se musejí vzájemně vyrovnávat. Zase
mi myšlenky zabloudí k práci nebo k rodině, ale snažím se vrátit
vědomým dechem zpět a pečlivě dělat další prohýbání. Pomalu
ztrácím pojem o čase, což je nejlepší, co se může stát u každé
činnosti, když se do ní člověk opravdu ponoří. Jin a Jang nádherně
působí, když si vědomě roztahuji ruce azase dávám k sobě naproti.
Velice pomalu. Adnes jsem poprvé cítil to jemné chvění. Je to skoro
jako v kultovní duchovní knize Celestýnské proroctví od Jamese
Redfielda, kde šlo o vnímání energie kolem nás.
Čchikung velmi příjemně očisťuje. Nerozproudí energii tolik
jako kundalini jóga, ale autenticky očisťuje celé tělo. U některých
pozic to upřímně nedávám. Postoj Bílého jeřába, kdy musím
stát na jedné noze a druhou mít skrčenou s patou položenou na
stehně, je jedním z nejnáročnějších prvků. Ale je to výzva, na
které bych mohl pracovat i doma. Vždyť kdo umí pracovat dennodenně s rovnováhou svého těla? Nejde pak i o rovnováhu
vnitřní? Vše je spojené. A jde se opět na ásany, na klasickou
svíčku, kterou jakžtakž zvládám, možná díky dětství, kdy jsme
ji cvičili s nebožtíkem tátou. Vždycky si na něj při tomhle vzpomenu. Už tenkrát v 80. letech cvičil doma hathajógu, a to byla
všude ve světě ještě v plenkách. Například vleže dát nohy za
hlavu a téměř se dotknout země. Zastříhat nohama jako nůžkami.
Zlata dále provádí další „brokátové kusy“, které následně střídají
jógová „kočka“ nebo „střecha světa“. Není čas na nějaké dlouhé
pauzy, na to se tady nehraje, ale vše plyne přirozeně, a to i díky
jemné hudbě v podání reprodukovaného zpěvu Snatam Kaur,
jedné z nejsilnějších současných duchovních vokalistek. Posvátné
zpěvy, kde často používá pro nás velmi exotický sanskrt, jen
něžně hladí duši při všech pohybových aktivitách.
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Relaxace přichází až v závěru, čirá meditace na dech se snoubí
s harmonickou hudbou, a i když uplyne třeba 10 minut, mám
pocit, že to bylo strašně rychlé! Vědomí času se i zde stírá. Možná
že je dobře, že časy dlouhých statických meditací, se kterými se
kdysi hojně popularizoval duchovní prvek života, se proměnily
v moderní pojetí, které je založeno na aktivním fyzickém modelu.
Jen si ale vše zapamatovat! Jde o to se uvolnit, zazívat si, klouby
zapraskají. Vydýchat přebytečné napětí a „uklidit si v sobě“. Při
jedné z relaxací jsme měli odevzdat tíhu tělesné schránky do
Země. Cítil jsem, jak mě vše přebytečné opouští a spojuji se se
zemskou energií. Uzemnil jsem se, ale dávalo mi to smysl.
Zdejší čchikungové lekce možná tolik nejdou do duchovní hloubky jako kundalini jóga, kde se zpívají mantry a kríjové sestavy
postihují ještě širší řadu aspektů lidského organismu, ale pro
celkovou tělesnou rovnováhu jsou při důsledném opakování
něčím výjimečným. Blahodárný účinek pak cítím jako balzám,
ze kterého se ještě dá čerpat po zbytek dne, a i v dnech dalších.
Kéž by si toto člověk dokázal dopřát častěji!
David Frei

Víkend karate v České Lípě
pod taktovkou SSC Česká Lípa
Organizační tým SSC Česká Lípa pod vedením Josefa Poláka
uspořádal dvě soutěže v nové hale města Česká Lípa.
V sobotu 30. 5. 2022 na soutěž Pohár nadějí dorazilo do České
Lípy 176 závodníků z 21 klubů 8 krajů ČR.
Náš klub zajistil vybavení od Českého svazu karate, a tak jsme
v 19 hod. přivítali kamion a začali ho vykládat. Soutěž probíhala
na pěti tatami, což významně urychlilo průběh.
Získali jsme 13 medailí a obsadili celkové 5. místo.
Po skončení Poháru nadějí jsme museli halu připravit na Liberecký
pohár talentů, postupovou soutěž na MČR. V neděli se zúčastnilo
167 závodníků z 5 klubů Libereckého svazu karate.
Náš klub reprezentoval rekordní počet dětí, a to 58 z České Lípy,
Mimoně, Doks, Nového Boru, Kravař.
Z Mimoně se zúčastnily Matohlínová A., Matohlínová V.,
Andar M., Škarpová V., Komanec Q., Paluska J., Troják L., Trojáková N., Moc J., Marcinkovskij O., Marcinkovskij B.

Josef Polák

Řádková inzerce
Prodej
Prodám laboratorní sklo: 2 měrné válce 500 ml a 250 ml,
1 lihoměr, filtr na destilaci, cukroměr rozsah „0“ až 30 %.
Cena dohodou. Tel.: 702 607 176. Mimoň.
Červen 2022
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Za tuto službu zaplatíte:
Celá strana A4 černobíle . . . . . . . . . . .
1/2 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/4 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/8 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
Celá strana A4 barevně . . . . . . . . . . . .
Celá zadní strana A4 barevně . . . . . . .
1/2 strany A4 barevně . . . . . . . . . . . . .

1 400,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
2 300,- Kč
2 500,- Kč
1 600,- Kč
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