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výkopové práce na zámecké tůni
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Některé zajímavosti a plány města
Dobrá zpráva při zateplování – opravdu funguje. Napsal nám jeden nájemník, že v bytě
na Letné nemusí topit, protože má stále 30
stupňů. Je vidět, že zateplení funguje, i když
zrovna takto fungovat nemělo. Musím se
nájemníkovi i ostatním omluvit, ale na vině
je dodavatel tepla, protože byl několikrát upozorněn, že je poškozeno venkovní čidlo a neopravil je – nyní je již snad vše v pořádku.
Na Letné byly stížnosti na špatně ukotvené balkony, ty řešíme
v rámci reklamace. Dále jsme nad rámec zateplení museli začít
opravovat vjezdy do sklepů na Letné, protože jsme zjistili, že jsou
zde „slepé“ kanály, a proto nejspíše všichni v uvedených místech
měli mokré a plesnivé stěny. Kanály byly zaústěny jen do košů,
ale již nebyly napojeny na kanalizaci. Asi je někdo zapomněl napojit. Zateplování domů bude pokračovat od března všude – jak na
Letné, Sídlišti pod Ralskem, tak i v ul. Svébořická. Tam jsme opět
zjistili několik velkých problémů, a to se střechou a s vlhkostí
domů, ale vše vyřešíme.
V zámeckém parku by na konci února a začátkem března měla
začít oprava komunikací po výkopových pracích na zámecké tůni.
Vznikne zde mlatová cesta stejného typu jako na zámecké louce

u řeky. S touto opravou jsme počítali v rozpočtu, ale čekali jsme,
že cesta vydrží déle, protože bude mrznout, ale mrazy nepřišly
žádné. Také jsme započali další přípravy na pokračování v opravách
parku, a to na louce za tůní, kde dříve byly zasázeny okrasné keře
a nacházely se zde různé chodníčky. Chceme je dát do původního
stavu, a proto vzniká projekt na zeleň a mlatové a dřevěné cesty.
Most přes tůň je již vyprojektován, nyní se snažíme o povolení
stavby od povodí Ohře. Památková péče s uvedeným záměrem
souhlasí – tak uvidíme.
Nedávno mě navštívili občané města, se kterými jsem řešil kácení
městského stromu. Sdělili mi, že jim úřednice řekla, že město na
tuto záležitost nemá peníze. Oni jí uvěřili, protože se po městě
povídá, že jsme zadlužení a na nic nemáme peníze. Chci všem
sdělit, že všechny probíhající stavby, jak již hotové nebo nadcházející nejsou kryty půjčkou a na vše jsme našetřili. Jen zmíním
letošní dvě největší stavby, a to rekonstrukcí náměstí a koupaliště
(to se letos začne budovat). Obě stavby jsou kryty rozpočtem bez
půjčky, na náměstí se nám nejspíše podaří sehnat dotaci ve výši
5 mil. Kč a na koupaliště jsme našetřili za tři roky 50 mil. Kč.
Jediné, co jde z půjčky (systém jsem již popsal minule) je oprava
bytového fondu města Mimoň.
pokračování na str. 2
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Některé zajímavosti a plány města
pokračování ze str. 1
Tento dluh se splácí z nájmů obyvatel, funguje to tak např.
v družstevních domech, a městského rozpočtu se to nijak
nedotkne. Prosím nevěřte fámám, které roznáší bůhví kdo
a proč.
S příslušnou úřednicí jsem pak měl konzultaci s tím, jak to
myslela, a ona mi sdělila, že ve svém rozpočtu na toto nemá
peníze, protože jsem je nedal do rozpočtu. Nedal, to má pravdu, ale dal jsem je do rozpočtu Zahradnictví Mimoň. Dohodli
jsme se, že nyní tedy vždy ona rozhodne o kácení našeho stromu na pronajatém pozemku a občany poté pošle s povolením
do Zahradnictví Mimoň, a to jej odborně pokácí.
Se stejnou úřednicí jsme probírali i Vranovskou alej, a to
výsadbu nových lip. Firma Metrostav již vysázela několik lip
jako náhradní výsadbu za pokácené stromy směrem na Ploužnici. Město samo dosází zbytek aleje, protože zde schází ještě
několik lip a již víme, proč zde mladé stromy usychaly – může
za to škůdce krasec lipový. Na internetu zveřejním, v jakém
stavu je naše Vranovská alej a věřte mi, že není uspokojivý,
spíše katastrofální. Také bude popsáno, co musíme udělat za
ošetření, což nás jen letos bude stát 300 tisíc Kč. Mladé zasazené lípy budou ošetřeny pesticidem proti krasci lipovému.
Prosím, zbytečně se stromů nedotýkejte a malým dětem sdělte,
aby je nelízaly.
Petr Král, starosta města
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného
dne 20. ledna 2022 od 16.30 hodin v Domě kultury
Ralsko Mimoň
Z22/1
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: p. D.
Janečka a p. T. Jaroše.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z22/2
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schválilo program zasedání v tomto
znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Prodej pozemků p. č. 1384 a 1385 v k. ú. Mimoň
5) Návrhy na podání žádostí o dotace:
a) Dotace na ošetření Vranovské aleje
b) Dotace z dotačních fondů LbK – Rekonstrukce a modernizace SD Mimoň
6) Dotace z rozpočtu města:
a) Junák – český skaut, Mimoň, z. s.
b) SDH Mimoň, akce 2022
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c) Žádost o dotaci – TJ Jiskra
d) Římskokatolická farnost Mimoň
e) Dotace na výstavbu RD, manželé J.
7) Investiční příspěvek Zahradnictví
8) Volba přísedících u okresního soudu
9) Zápis z jednání kontrolního výboru
10) Zápis z jednání finančního výboru
11) Kontrola plnění usnesení
12) Diskuze
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomni 2
Z22/3
Prodej pozemku p. č. 1384 a 1385 v k. ú. Mimoň – u Panenského potoka – kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1384 o výměře 156 m2, zastavěná
plocha a nádvoří a pozemku p. č. 1385 o výměře 470 m2, zahrada, vše v k. ú. Mimoň, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem
nemovitostí z majetku města Mimoň stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 186.900 Kč manželům HG a JG, Mimoň,
za podmínek uvedených v přiložené kupní smlouvě a
b) kupní smlouvu na prodej pozemků p. č. 1384 a 1385 v k. ú.
Mimoň v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.“
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/4
Dotace na ošetření Vranovské aleje
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje podání žádosti o dotaci
z Grantového fondu Libereckého kraje, resortu životního prostředí a zemědělství, Programu 8.2 - Podpora ochrany přírody
a krajiny v roce 2022 na akci Ošetření Vranovské aleje dle přílohy
důvodové zprávy.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/5
Dotace z dotačních fondů LbK – Rekonstrukce a modernizace SD Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci z dotačních fondů Libereckého kraje v rámci programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů
na akci: „Rekonstrukce a modernizace sběrného dvora Mimoň“.
Hlasování: pro 11, zdrželi se 4, nepřítomni 2
Z22/6
Junák – český skaut, Mimoň, z. s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 220 000 Kč spolku Junák
– český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z. s., Malá 34, 471 24 Mimoň,
IČ 62237527 na projekt „Náklady na skautskou činnost“, schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/7
SDH Mimoň, akce 2022
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 110.000 Kč spolku SH
ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70/I,
471 24 Mimoň, IČ 637 78 866, na projekt „Hasičské akce v roce
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2022“, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2

kontrolního výboru ze dne 12. 1. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2

Z22/8
Žádost o dotaci – TJ Jiskra
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 370.000 Kč spolku
TJ Jiskra Mimoň, z. s., Letná 284, 471 24 Mimoň, IČ 46750657,
na projekt „Provoz spolku TJ Jiskra Mimoň“, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu
podepsat.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje udělení výjimky TJ
Jiskra Mimoň, z. s. z podmínek programu v oblasti tělovýchovy
a sportu – II., článek 7, odstavec 2 c) na projekt „Provoz spolku
TJ Jiskra Mimoň“.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2

Z22/14
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 17. 1. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2

Z22/9
Římskokatolická farnost Mimoň, dar a změna rozpočtu
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 1 –
přesun finančních prostředků ve výši 126 000 Kč v Dotačním
fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního
daru z rozpočtu města ve výši 125 809 Kč Římskokatolické
farnosti Mimoň, Kostelní Vrch 106, 471 24 Mimoň, IČ 498
64 041, na projekt „Rekonstrukce kaple u kostela sv. Petra
a Pavla v Mimoni“, schvaluje uzavření darovací smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/10
Dotace na výstavbu RD, manželé J.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 90 000 Kč manželům
R. a M. Jiránkovým, Mimoň, na podporu výstavby rodinného
domu ve správním území města Mimoň, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/11
Investiční příspěvek Zahradnictví
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí investičního
příspěvku ve výši 2 200 000 Kč na nákup traktoru příspěvkové
organizaci Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, IČO
21551367.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomni 2

Z22/15
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

První pokus o znovuotevření lomu
Tlustec se nepovedl. Jaký podíl na
tom má město Mimoň?
Nedávno na internetu proběhlo, že se podařilo zastavit pokus
o znovuotevření kamenolomu Tlustec. Občané by asi měli vědět,
že na tom má i nemalý podíl město Mimoň, ale jen se o tom
moc nemluvilo. Mimoň se zapojila do iniciativy města Jablonného v Podještědí, obce Velký Valtinov a různých sdružení za
záchranu kopce Tlustec. Nejdříve jsme finančně podpořili
konání referenda v obci Brniště, kdy toto referendum nedopadlo
dobře a jeden náš zastupitel nám na zasedání zastupitelstva škodolibě sdělil, že se to nepovedlo a vozidla do města pojedou.
Jako město jsme se nevzdalo, protože provoz z tohoto kamenolomu by byl opravdu velký a zatěžoval by obec hodně. Finančně jsme přispěli městu Jablonné v Podještědí na jejich právníka
JUDr. Svobodu, který napadl povolení Krajského úřadu v Liberci,
a byl úspěšný. Využili jsme i právních služeb JUDr. Bernarda,
ten za dotčené obce napadl povolovací proces u báňského úřadu
a opět úspěšně – toto celé platilo město Mimoň. Nyní musí
těžební firma získat opět všechna povolení a uvidíme, jak se jí
povede. Musím se zarazit nad přístupem (ne úředníků, ale politiků) Libereckého kraje, který řeší aktivně důl v polském Turowě,
avšak lom na Tlustci má od politiků zelenou. Co bych se ale
divil, když nám za mrzký peníz ničí město kůrovcovou kalamitou
z Lužických hor. Cožpak je naše Ralská pahorkatina součástí
Lužických hor? Jinak dobrá věc se podařila i s přispěním města
a čas ukáže, jak to bude pokračovat dál.
Petr Král, starosta města Mimoň

Z22/12
Volba přísedících u okresního soudu
Zastupitelstvo města Mimoň dle § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech
a soudcích volí do funkce přísedícího Okresního soudu v České
Lípě na rok 2022–2027 tyto občany: paní Marii Sykáčkovou,
Ing. Petra Řeháčka.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2

Prodej
Prodám pult. mrazák, poř. cena 7 600,- Kč, nyní 5 000,- Kč,
3 roky starý, jako nový, nevyužitý, vlastní odvoz nutný.
Tel.: 702 413 685, Letná 255, Mimoň.

Z22/13
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápisy z jednání

Různé
Hledám tesaře (truhláře) na opravu dřevěného stropu.
SMS na tel. 732 240 945, zavolám zpět.
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Jak se zachovala Mimoňská obroda,
Starostové pro Liberecký kraj
v kauze bývalého ředitele sociálních
služeb v Mimoni
V úterý 25. 1. 2022 padlo konečné rozhodnutí odvolacím
soudem v Liberci v kauze Ing. Tichého, bývalého ředitele
sociálních služeb v Mimoni a rozhodnutí bylo „vinen“. Panu
řediteli a jeho manželce bylo nařízeno zaplatit škodu sociálním
službám v Mimoni (městu Mimoň) v řádech statisíců, byla
jim uložena podmínka na několik let, a panu bývalému řediteli
byla zakázána činnost a spravování cizího majetku.
K této kauze jsem se nikdy zvlášť nevyjadřoval a svoje vyjádření jsem si nechal na konec, až rozhodnou soudy a ty již
rozhodly. Pro některé lidi bude nejspíše obrovské překvapení,
co se všechno událo během této tříleté kauzy a jakých schválností se město dočkalo od Libereckého kraje a jednoho zástupce bývalé Mimoňské obrody – vlastně opět vznikající
Mimoňské obrody (k tomu ale až nakonec).
Po kontrole nalezených pochybení byl v roce 2019 odvolán
pan Ing. Tichý z funkce ředitele a bylo na něj podáno trestní
oznámení, aby nalezené skutečnosti prověřila policie, zda
jde o trestný čin či nikoliv. V průběhu prověřování jeden ze
členů Mimoňské obrody zatlačil lehce na kraji a lehounce
dopomohl jmenovanému k zaměstnání na sociálním odboru
v Liberci. Vím to přímo z jednání s panem hejtmanem, kde
jsem mu sdělil, že odvolání pana ředitele nebylo politické,
ale opravdu jsou zde závažná pochybení. Samozřejmě mně
pan hejtman nevěřil a věřil svému dlouholetému kamarádovi
z Mimoňské obrody. Po mé schůzce s hejtmanem začaly na
naše sociální služby chodit neustále kontroly z Libereckého
kraje, které sem předtím nechodily a vše vygradovalo poté,
co z uvedeného ředitele udělali vedoucího oddělení a dostal
na starost přímo kontrolování příspěvkových organizací
v sociálních službách v Libereckém kraji. V té době, kdy se
hlásil na uvedené vedoucí místo, byl již obviněný z uvedených
skutečností, ale panu hejtmanovi, jeho kamarádovi z Mimoňské obrody a ani panu řediteli krajského úřadu to nevadilo.
Pan ředitel krajského úřadu se toto dozvěděl ode mne, protože
jsem si již šel stěžovat na neustálé kontroly, a hlavně nemorálnost jejich jednání při jmenování uvedené osoby do funkce. Zde se chudák pan ředitel dozvěděl, že pan Ing. Tichý
porušil směrnici krajského úřadu o tom, že osoba obviněná
nesmí být zaměstnána na vedoucí pozici. No, ona by ani
neměla, když zpronevěřila peníze organizace a pak měla
kontrolovat stejnou organizaci, aby se zde dál nekradlo. Myslíte, že jej pan ředitel vyhodil poté, co jej nezákonně zaměstnali na úřadě – nikoliv, jen přestaly kontroly. Z mého hlediska
Vám musím říci, že chápu první zaměstnání uvedeného ředitele, přece nelze věřit auditu úředníků v Mimoni, ale poté
již ani nevěřit policii a udělat kozla zahradníkem jen jako
naschvál obci Mimoň, abychom jim ukázali, že máme pravdu
my, strana Starostů pro Liberecký kraj a zrušená, nezrušená
Mimoňská obroda, je smutné. Dle mě by jim mělo stačit to,
že své nevlastní dceři prodal auto za 3000 Kč v hodnotě
20 000 Kč s tím, že je to nepojízdný vrak a auto zde již tři
roky jezdí s technickou. To je mělo zarazit a věřte, že všichni
to věděli. Věděl to hejtman, věděl to člen Mimoňské obrody
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(hádejte který?) a věděl to i ředitel krajského úřadu, ale stejně
ho nechali jako kontrolora financí sociálních služeb v Libereckém kraji a bylo jim to jedno.
Teď ke zrušené – nezrušené Mimoňské obrodě, zde se musím
čtenářům omluvit, že jsem v minulých článcích napsal, že
bývalí členové Mimoňské obrody budou kandidovat za stranu
Starostové pro Liberecký kraj, asi se námluvy nepovedly. Začínám být zmaten z jednání této strany, tedy v roce 2018 ihned
po prohraných volbách ji zrušili a nyní zase shánějí podpisy
na její obnovu, aby za ni mohli kandidovat. Takže jim chci
popřát, aby sehnali potřebné množství podpisů k volbám, ale
chtěl jsem jim říci, že tu stranu přece nemuseli rušit a mohli
si ušetřit práci, anebo to byl plán na zmatení nepřítele!
Petr Král, starosta města Mimoň

Areál TJ Jiskra patří městu Mimoň
V posledních dvou letech probíhala jednání o převodu majetku TJ Jiskra na město Mimoň. O předání sportovního areálu
zvažovalo i minulé vedení města, ale nikdy se jednání nedotáhla do úspěšného konce. Musím říci, že město na sebe před
volbami v roce 2022 vzalo opravdu velkou zodpovědnost,
protože se bude snažit u nás fotbal zachovat a podporovat
jej. Nyní město musí dořešit různé problémy, které členové
klubu nemohli vyřešit, protože na ně neměli finance a ani
logistické možnosti. Celý areál chce město opravit a dále jej
rozvíjet pro potřeby obyvatelstva města Mimoň i okolních
obcí. Konečně přestanou hádky mezi politiky a občany, že
obec dává peníze do cizího majetku. Nyní tak má město ve
vlastnictví již druhý sportovní areál – prvním je kynologické
cvičiště u Sila a druhým je právě areál TJ Jiskra. Oba tyto
areály chce město dále rozvíjet a investovat do nich, protože
oddíl Kynologů i TJ Jiskry jsou jedny z nejstarších sportovních
oddílů v Mimoni a byla by škoda, aby zde zanikly. Plány na
rozvoj areálu TJ Jiskra se pokusíme představit co nejdříve,
ale myslím, že se budou připravovat minimálně půl roku. Pak
je rádi představíme veřejnosti.
Petr Král, starosta města Mimoň

Krmelec v zámeckém parku
V loňském roce, společně se Zahradnictvím Mimoň, umístili
zaměstnanci městské policie krmelec do našeho zámeckého
parku. Srny se velice rychle naučily chodit ke krmelci pro
potravu, zejména pro seno, které je neustále doplňováno.
Velice oceňujeme, že i ostatní lidé nosí zvěři ke krmelci potravu, je však třeba dobře zvážit, co konkrétně zvěř na přežití
v zimě potřebuje. Mezi vhodné druhy potravy patří: SENO,
KAŠTANY, ŽALUDY. Pokud nemrzne, mohou být i jablka
a řepa.
Rozhodně nenoste do krmelce pečivo, ani citrusové plody
nebo papriky, naprosto nevhodné jsou zbytky z kuchyně. Tím
byste mohli zvířatům ublížit!!!!!!!!!!! Bohužel v současné době
se tak děje a okolí krmelce působí spíše jako kompost BIO
odpadu, který pravidelně děti ze školky se svými učitelkami
uklízí a čistí.
Apeluji tedy na všechny: nenoste prosím ke krmelci zbytky,
pokud chcete pomoci zvířátkům přežít zimu, pak je potřeba
zásobit krmelec senem, žaludy či kaštany.
J. Bizoňová, místostarostka
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Městské muzeum je přes zimu zavřené Zápisy do 1. tříd
Městské muzeum bude od 3. ledna do 18. března 2022 uzavřené. Od 19. března 2022 se můžete těšit na výstavu kraslic.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 24. března
2022 v Domě kultury Ralsko od 16.30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci únoru dožívají naši spoluobčané:
Anna Čechová
Stanislav Hetfleiš
Jaroslava Hradecká
Miloslava Chvojková
Innesa Kudinová
Václav Novák
Anna Serdelová
Hana Straková
Alena Telingerová
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Kondolence
Bylo-li na světě zásluhou člověka trochu víc lásky a dobroty,
trochu víc světla a pravdy, měl jeho život smysl.
Přesně takovým člověkem byla paní Zdeňka Volšová, jedna
z prvních úřednic města Mimoň od roku 1945, která nás
opustila ve věku 95 let, v prvním měsíci roku 2022.
Upřímnou soustrast rodině i všem blízkým za vedení města
Mimoň přeje Jaroslava Bizoňová, místostarostka.

Poděkování
Děkujeme touto cestou panu Jiřímu Řitkovi a Elektro železářství Rampas za dar v podobě kuchyňského vybavení. Vzhledem k tomu, že naši klienti moc rádi vaří a pečou, náčiní
u nás zahálet rozhodně nebude.

K. Kapičková, ředitelka SSMM
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ZŠ A MŠ POD RALSKEM
Vážení rodiče,
pokud se nezmění situace, stanovuje se termín zápisu do
1. tříd pro rok 2022/2023 na den 5. dubna 2022 od 14.00 do
17.00 hod.
Zápis proběhne v budově Luční (1. stupeň). Dítě u zápisu
nemusí být, ale určitě to doporučujeme. Půjde jen o rozhovor
s paní učitelkou. Zákonný zástupce musí předložit žádost
o přijetí, zápisový lístek a rodný list. Dále se musí prokázat
občanským průkazem kvůli trvalému bydlišti. Zřizovatel stanovil závaznou vyhláškou spádovost každé školy, proto je
toto nejdůležitějším kritériem. Vyhláška je vyvěšena na stránkách města Mimoň.
Děti se budou přijímat podle závazných kritérií. Škola má
v plánu přijmout 48 žáků.
Na stránkách školy www.zsamspodralskem.cz máte ke stažení
soubory, které budou potřeba předložit.
V případě, že chcete odklad školní docházky, musíte mít
potvrzení od dětského lékaře a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

ZŠ A MŠ MÍROVÁ
Zápis do 1. tříd proběhne 5. 4. 2022 od 14.00 do 17.00 hod.
v budově ZŠ v Komenského ulici (1. stupeň), 1. patro.
Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 6 let. Děti,
které měly povolen odklad školní docházky, musí k zápisu
opakovaně.
Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého
bydliště
• cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců
mimo EU)
• rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky
(týká se pouze dětí s odkladem)
• doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze
dětí mladších šesti let)
Při zápisu zjišťujeme údaje o žákovi, školní zralost, zájem
o školní družinu.
Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky.
K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno přiložit
doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně „Žádost
o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení na webových
stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). Zároveň vás žádáme
o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení
na webových stránkách školy.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy.
Březen 2022
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Taneční zábava pro seniory
Tradiční zábava se koná v Domě kultury Ralsko v Mimoni
dne 9. března 2022 od 15.00 hod. K poslechu a k tanci zahraje
kapela Septima Milana Ševčíka.

Pozvánka na promítání
I v březnu budou mít příznivci cestování možnost spolu s námi
nahlédnout do exotických krajin. Navážeme na předchozí
snímek z indonéské Jávy a představíme další z krásných koutů
tohoto souostroví, a to ostrov Bali. Jako celá země, tak i tento
ostrov je známý svou přírodní krásou, neskutečnou zelení
rýžových polí, usměvavý lid oblečený do sarongů, nesoucí
své obětiny do bezpočtu svatyň malých i velkých.
Zveme vás do mimoňského kina 8. 3. 2022 od 17.30 hod.
Kultura města Mimoň nabízí ještě jedno trošku delší promítání, a to v klubovně v Chanosu, kde uvedeme dva snímky
ze země španělské. Prvním bude Fiesta v Oropesa del Mar –
oslavy největšího svátku roku (37 min.), v druhém se krátce
podíváme do měst Barcelony, Valencie a v závěru navštívíme
slavný Montserrat (40 min).
Promítáme 22. 3. 2022 od 16.00 hod. v klubovně Chanosu.

manželé Pipalovi
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Vyzdobme si velikonočně město
Kultura Mimoň, po úspěchu z minulého roku, pro vás opět
připravila akci „Vyzdobme si velikonočně město“. Od pondělí
28. 3. 2022 umístíme po Mimoni břízky, které můžete ozdobit
a těšit se z nich až do Velikonoc.
Seznam míst, kde budou břízky umístěny:
Letná: naproti obchodu s potravinami při vjezdu na sídliště
a u školy
Muzeum: u informační tabule (vývěsky)
„Na pětce”: u nádraží ČD a u školy Komenského na dětském
hřišti
Náměstí 1. máje: u Pekárny Šumava, u velkého smrku a na
rohu do Malé ulice
Nám. ČSLA: u Domu kultury Ralsko
Husova ulice: u plakátovací plochy na cestě na sídliště
Sídliště pod Ralskem: u Zmrzlinárny Ralsko, u obchodu Jednota a u školy Pod Ralskem a školky Eliášova
Fučíkovo náměstí: u lampy veřejného osvětlení
U nemocnice: křižovatka Smetanova a Hvězdovská
U Domova pro seniory: udělejte v této nelehké době radost
seniorům a ozdobte jim stromek nejen vajíčky, ale i přáníčky.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Reprezentační ples města
26. března 2022 od 20 hod. v Domě kultury Ralsko
Tradiční reprezentační ples města Mimoň, tentokrát ve znamení čar a kouzel. K poslechu a tanci zahraje kapela Flash
Band. V průběhu večera pak vystoupí kouzelník. Více informací na www.kulturamimon.cz, nebo na fb Kultura Mimoň.

(inzerce)

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
3.–31. 3. 2022
TŘINÁCTÝ ROČNÍK
Nově přihlášení čtenáři v měsíci březnu mají členský příspěvek
na jeden rok zdarma.

Věneček
25. března 2022 od 19 hod. v Domě kultury Ralsko
Slavnostní ukončení tanečních kurzů pro dospělé.
Vstupné 100 Kč, účastníci kurzu zdarma.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Firma PV – Cvikov s.r.o., přijme

OPRAVÁŘE ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Požadavky:
Vyučen, ŘP sk. B, T, svářečské oprávnění CO, elekt.
Mzda dohodou. Nástup možný ihned.
Po dohodě lze i částečný prac. úvazek.
Pracoviště: Postřelná, Jablonné v Podještědí
Veškeré informace na email: pv.cvikov@cpipg.com

Březen 2022
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Čtyři dohody Jaroslava Duška
stále otevírají srdce
Jaroslava Duška netřeba představovat. Již dávno opustil kultovní komické postavy z porevolučních filmových hitů Pelíšky
nebo Pupendo, aby se vrhl na osobité divadlo, ve kterém
předává duchovní moudrosti prastarého indiánského kmene
Toltéků. Kniha Čtyři dohody, kterou napsal mexický spisovatel Don Miguel Ruiz v roce 1997, ho oslovila natolik, že
se rozhodl přenést její základní principy i mezi současného
českého diváka, a to prostřednictvím jevištního vystoupení.
Zprvu vystupoval pouze v Klubu Lávka v Praze, ale po velkém
úspěchu samozřejmě prokřižoval celé Česko. A po 18 letech
konečně v únoru letošního roku dorazil i k nám do Mimoně.
Začal bez dlouhých úvodů vyprávět o čem kniha je, a i když
zprvu působil jeho monolog jako lehce umělý vodopád
slov, najednou jsem se přistihl, že jsem ve světě „otevřeného
srdce“, „čirého proudu energie, která vše prostupuje“
a doslova jsem ztratil pojem o čase. Dušek mě díky chytlavému vyprávění dokázal vtáhnout do příkladů první
dohody, tzn. správného užívání slov. Viděl jsem toto představení poprvé před 10 lety právě v Praze, kde jeho bonmoty
a historky už tenkrát vyvolávaly doslova salvy smíchu. I zde
v Mimoni jsem při některých okamžicích smíchy doslova
slzel. Dušek zopakoval některé příklady z dřívějška, ale
vybrousil je svým komickým vyzněním ještě k větší dokonalosti než předtím. Opět kladl nejvíce důraz na dětskou
výchovu, na to, jak už odmalička děti „ochočujeme“ do
rádoby zavedených modelů života, který jsme si přijali za
svůj i my, a to již dávno na základě výchovy od našich rodičů
a prostředí. Jen málokdy z něj dokážeme vystoupit a spojit
se s naší božskou podstatou. Odolat modernímu světu je
snad nyní ještě obtížnější než na začátku 21. století, kdy
Dušek začal Čtyři dohody předvádět. Překvapivě se ale
i tentokrát držel poměrně pevně schématu knihy a nepřesahoval třeba ani do koronavirových diskusí, které si zřejmě
užil dosti během uplynulého roku a které jsou stále ke zhlédnutí na kanálu YouTube. Osobně jsem čekal mnohem více
současné ironie, ale možná, že to bylo dáno i oním uvolněním, ke kterému v únoru došlo.
Přesto perlil opět jedinečnými příklady ze svého nejbližšího
okolí, které se týkaly jeho vlastních dětí anebo přátel. Přitom
dokázal mistrně přejít do citací z knih, které si neznalý divák
ale musí později dohledat. Jeho sečtělost je nepochybná
a posluchač, který se jde „pouze zasmát“ může mít dojem,
že ne všemu hned porozumí. Zároveň však Dušek hovoří
tak upřímně, až to odzbrojuje. I já jsem měl vzdělávací mezery, ale to vůbec nevadilo. Hlavní aktér naštěstí vždy vážnou
situaci odlehčil svými autentickými hláškami, díky nimž
bylo možné opět prohlédnout i do své duše, do své minulosti
a uvědomit si, že už tohle člověk u sebe rozhodně slyšel.
Nebo prožil. Právě toto je jeho nesmírně intenzivní dar:
Dušek umí přinést obyčejnému divákovi uvědomění obrazů
vlastního života a schematických programů, které si na sebe
často dobrovolně bereme, když podlehneme iluzi ega. Ano,
o něm mluvil široce, a dával ho do protipólu s naším srdcem,
přes které k nám proudí božství, jenže my ho často neposloucháme.
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Zpočátku mne rušila lehce přezvučená hudba dvou muzikantů,
které si Dušek bere na svá vystoupení. Kytarista Pjér la Šéz
a bubeník Zdeněk Konopásek mi však po hodině představení
učarovali. Nejen vlastní souhrou, a i původními skladbami,
které umně vyplnily pauzy mezi bloky k jednotlivým dohodám,
ale především naprosto symbiotickým doprovodem k Duškovu
vyprávění. Rozbouřili rytmy, když mluvil o nadvládě ega a kritizoval současnou technokracii, ale nejvíce potěšili až intimně
romantickým brnkáním, když hlavní aktér dojímavě mluvil
o otevřeném srdci. Druhá dohoda, která má ve vínku heslo
nebrat si nic osobně, mi v prostřední části vystoupení trochu
unikla, možná to bylo kvůli množství historek. Dostala mě
však třetí dohoda: nevytvářet si falešné domněnky. I když mi
Duškovo provokativní líčení vztahové lásky přišlo až moc přehnané, pochopil jsem jeho duchovní rámec. Následovala opět
jeho kaskáda vtipné gestikulace, ztvárnění notoricky známých
reakcí, které přinesl sám život, jen se jim nyní v jeho originálním podání musíme chtě nechtě zplna hrdla zasmát. A vzápětí
se zamyslet, jak hlubokou pravdu za nimi člověk může pocítit.
Ty dvě hodiny uplynuly neskutečně rychle, a když Dušek
zjednodušeně okomentoval, že „čtvrtá dohoda je o tom, že
děláme vždy vše tak nejlépe jak umíme a že můžeme vlastně
ty tři předtím zapomenout“, jako by malinko shodil význam
všeho předešlého. Jenže on dovedl přidat opět svoje srdce:
roztáhl ruce a za intenzivního hudebního doprovodu obou
jevištních kolegů promluvil znovu o tom, jak můžeme sebou
nechat protékat Ra-dost, nechat zářit světlo, které je v nás
a prožívat život v plné harmonii. Měl jsem pocit, že v tom
závěrečném transu snad vzlétne. Se vším, co sdílel, totiž
působil uvěřitelně. Nemohu popsat všechny detaily a gesta
a ani slova, která na závěr pronášel ve svém vytržení, ale byl
to opravdu podmanivý zážitek.
Věřím, že si všichni přítomni odnesli z toho večera hřejivý
pocit a část otevřeného srdce Jaroslava Duška, ze kterého
téměř po celou dobu prýštila veselá energie. Byla to opravdu
čirá Radost, a to i díky tomu, že bylo v kulturním sále skutečně
plno. Takhle má totiž vypadat pravé divadlo, pravá kultura.
Vyprodaný sál, který se smíchem dojímá a pak nadšeně tleská.
Konečně jsme se toho dočkali.
A mimoňské Kultuře patří samozřejmě za uspořádání tohoto
představení silný dík! Co si třeba za rok dát Pátou dohodu?
David Frei
(inzerce)

Roman Leiner
• úprava a údržba zeleně
• prořez stromů a stromků
(včetně štěpkování)
• zahradnické práce (např. hrabání listí)
• úklid a ekologická likvidace zahradního
odpadu
tel.: 728 67 30 15
e-mail: leiner-r@email.cz
Březen 2022
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Výtvarná soutěž „Příroda kolem nás“
Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže „Příroda kolem
nás“, kterou pořádá Národní park Podyjí. Cílem soutěže mělo
být probudit v dětech zájem o přírodu.
V kategorii 6–8 let nás reprezentují Liliana Bártová, Bětka
Buzková, Petr Koproš, v kategorii 9–10 let nás
zastupují Anežka Švadlenková, Jakub Bár, Adéla Horčičková,
Elen Králová, v kategorii 11–12 let vytvořili obrázky: Vanda
Fotrová, Martin Podešva, Tereza Jechoutková, Kristýna Faltusová. Všem přejeme, aby byli úspěšní.
Pokud budete chtít vidět práce našich žáků nebo jiných kategorií, budou vystaveny v prostorách Návštěvnického střediska
Správy Národního parku Podyjí v Čížově v období od dubna
do října 2022. Ocenění můžete zhlédnout i na jejich webových
stránkách www.nppodyji.cz.

Z ruliček od toaletního papíru vzniklo pár ptačích krmítek
a z vaty zimní strom.
Když počasí dovolilo, šli jsme se vyběhat na školní zahradu.

Vychovatelky ŠD

ZŠ a MŠ Mírová

Mgr. Libuše Pittnerová
Leden 2022 ve školní družině
V lednu jsme s dětmi hráli spoustu her, společně i třeba ve
skupinkách. Hry "co se změnilo, co se ztratilo " děti stále baví.
Prvňáčkům se četly pohádky, k tomu si pak děti malovaly
obrázky.
Počasí k venkovním aktivitám moc nepřálo, tak jsme měli
více času na tvoření. I když počasí není právě zimní, aspoň
naše výrobky a obrázky takové byly. Dělali jsme bambule,
malé kulíšky z vlny. Zimní město a sněhuláky. Brusle z papíru,
které jsme lepili na velký, vodovými barvami nabarvený papír.
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Lyžák 2022
Jak už to tak bývá, v zimě se jezdí na hory. A jelikož ne všichni
mají tu možnost se na hory dostat s vlastní rodinou, tak jsou
tu školní „lyžáky.“ Takže si rychle běžím vypůjčit lyže a ostatní
potřebné vybavení a můžeme jet.
Naše cílová destinace byla chata U Lesa v městečku Albrechtice
v Jizerských horách, kde se nachází Tanvaldský Špičák. Cesta
z Mimoně tam trvala asi hodinu a půl. A když jsme přijeli?
Byli jsme všichni mile překvapeni, že je na sjezdovkách vysoká
vrstva sněhu, protože v předešlých dnech byla celkem obleva.
Když jsme dorazili do chaty, ubytovali se a odpočinuli si,
čekala nás večeře, kterou nám neuvařil nikdo jiný než paní
Peschelová, která vaří i na školních táborech, s pomocí paní
Majlišové, bez které by to taky nešlo.
Naše dny měly pevný rozvrh, který jsme se všichni snažili
dodržovat. Dopolední blok obsahoval budíček (v 7.30), snídani, dopolední lyžování a v poledne oběd. Odpolední blok
pak odpočinek po obědě, odpolední lyžování, svačinu a odpolední program v podobě „celolyžákové“ hry, kterou si pro nás
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připravil pan učitel Húska společně s panem učitelem Hankou.
Tématem a hlavními aktéry hry byly želvy Ninja, které zná
skoro každý. Každý tým dostal svého patrona (jednu želvu),
za kterou pak celý týden hrál. Týmy se probojovávaly nejrůznějšími úkoly, jako byla např. šifrovaná zpráva, stopovačka,
elektrika, … Ale vyhrát mohl jen jeden.
Jediným dnem, kdy jsme nestáli na lyžích, byla středa. Na
tento den byla totiž naplánovaná túra na Tanvaldský Špičák,
jen z jiné strany kopce, než jsme jezdili na lyžích. A když jsme
se vraceli, nemohli jsme minout ani místní „sámošku“, kde
jsme si koupili něco malého dobrého na zub.
Všichni jsme byli neustále zaměstnaní, že se nám snad ani
nestihlo stýskat. Ale stejně jsme byli rádi, když jsme dorazili
domů za maminkou a tatínkem.

schůzce připravené doporučit vhodné procvičování znalostí
a dovedností, zkonzultovat očekávání rodičů versus možnosti
dítěte, případně předat kontakty a materiály pro pedagogicko-psychologickou poradnu. Důležité ale je, aby spolu s dětmi
dali do přípravy stejnou míru nadšení, trpělivosti a zábavy
i rodiče. Držíme palečky.

Kolektivy MŠ

Leden na gymnáziu

účastnice „lyžáku“
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Když se ohlédneme zpět, ještě dvě únorová témata děti moc
bavila – vesmír a pohádky. Stavět rakety, pohybovat se ve skafandrech nebo se seznamovat s ufony je skvělá zábava. I dramatizace pohádek, oblékání kostýmů a opravování perníkové
chaloupky po návštěvě Jeníčka a Mařenky plně zapojí dětskou
fantazii. Velkou radost dětem na MŠ Letná udělaly nové
koberce s motivem města. Auta a mašinky hned hledaly nové
silnice, koleje, obchody nebo nádraží.
Ještě chvíli nadšení určitě vydrží, ale s čím dál častějším jarním
sluníčkem se děti budou více těšit ven. Snad jim zatím trochu
jarní přírody vyroste ve třídě ze zasazených semínek. Uvidíme,
zda se malí zahradníci o kytičky budou starat správně, nebo
dopadnou jako princezna Krasomila.
Až starší děti vynesou studenou Morenu pryč a připomenou
si, jak naši přírodu chránit a udržet např. recyklací čistou,
budou moci mladší děti bezpečně vyrazit do okolí hledat
jarní poklad. Co na konci duhy nakonec najdou, je zatím velkým tajemstvím. S přírodou bude spojená i březnová pohádka
Divadla Koloběžka – O čarovné vrbě. Šikovné dětské prstíky
přijdou vhod při výrobě nové jarní výzdoby tříd a chodeb.
Mezi kytičkami, sluníčky, ptáčky, zelenou trávou a barvami
zářícími duhou bude dětem veseleji, i když třeba venku zrovna
budou jarní plískanice. Ostatně i ty mají v programu své místo
tematicky jako Rozmary počasí. Pro starší děti je březen měsícem příprav na velkou událost – zápis do 1. třídy. Tato zkouška
školní zralosti by měla zúročit společnou přípravu ve školce
i doma. Pokud by si některý z rodičů nebyl jistý, zda je jejich
dítko dostatečně připravené, jsou paní učitelky na domluvené
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A máme tu zase leden, povánoční měsíc, nový začátek. A protože na začátku jde všechno tak nějak pomaleji, bývají i první
měsíce na dění poněkud chudší. Pár akcí by se ale přeci jen
našlo. Vše bylo tak jako každý rok zakončeno předáním pololetních vysvědčení, která letos dopadla velmi dobře. Zlí jazykové, kteří tvrdili, že loňská velmi dobrá vysvědčení jsou jen
výsledkem snadné distanční výuky, tak neměli úplně pravdu,
a i první pololetí letošního, po chvíli zase prezenčního, školního roku bylo zakončeno velmi dobře.
Kroužky
Po nějaké době je opět čas připomenout tři kroužky, které se
v letošním roce výrazně podílí na dobrovolné části programu
některých žáků. Připomeňme, že na kroužky je možné se přihlásit i v případě, že nejste žáky naší školy. Pokud tedy někoho
zaujaly, čekáme jen na vás.
Kroužek robotiky probíhá pod taktovkou Mgr. Tavody, který
ho také blíže představí: „Každé úterý a pátek probíhá v učebně
robotiky robotický kroužek. V úterý je kroužek určen mladším
žákům, kteří pracují s novými stavebnicemi VEX GO, Ozoboty
a s online programovacím prostředím Scratch. VEX GO, které
škola zakoupila v letošním roce, umožňují spojovat programování a robotiku s fyzikou v rámci STEM. V poslední práci
chlapci, bohužel se nám nepřihlásila žádná slečna, počítali
rychlost robotického auta s pohonem v podobě gumičky.
V dalších krocích již přidávají elektromotor a ovládání.
V pátek je kroužek určen převážně starším žákům. Páteční
robotika je od začátku roku ve jménu VEX EDR V5. Jde o jednu z nejsložitějších stavebnic VEX. Úkolem je úspěšně postavit
házecího robota na dálkové ovládání. Robot je pojízdný a bude
umět sebrat míček, zamířit a hodit na terč. Vzorový robot ve
starší verzi je nyní k nahlédnutí v učebně robotiky. Kromě
stavebnic nás čeká také programování. Základy začínáme ve
Scratchi a v online prostředí VEX. V závěru již budeme proBřezen 2022
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gramovat chování
jednotlivých robůtků
v rámci úterního
kroužku a velkého
robota v rámci pátečního kroužku. Pokud
máte zájem se naučit
základy programování, nabízíme v létě
také
Počítačový
tábor, který se zaměří na programování
a algoritmizaci ve
světě Minecraftu.
Bližší
informace
najdete na webových
stránkách školy. Místa se letos plní velice
rychle, doporučujeme tedy s přihlášením neotálet!“
Dalšími
dvěma
kroužky jsou kroužek fyzikální a fotografický. Oba vede
Mgr. Kuchař, který
snažení své a členů
kroužků přiblíží.
Fyzikální kroužek se
pustil do pájení. Ne do seznamování s pájením, jako před
několika lety, kdy se zkoušelo jen pocínovat drátky a pak je
spojit, nýbrž rovnou do výroby konkrétního funkčního obvodu. První etapa – namotání cívky na jádro, tvořené šroubem
s maticí a dvěma širokými podložkami – umožnila nacvičit
právě ony přípravné činnosti – spájení některých drátků
k sobě a pocínování konců těch zbylých. Další setkání obnášelo
propojování rezistoru, vypínače, pouzdra na tužkový článek
a konečně připojení citlivých polovodičových součástek –
diody a tranzistoru. Výsledný výrobek využívá vyřazenou
tužkovou baterii, která by při běžném připojení obvod nerozsvítila. Dioda má šanci zasvítit jen v okamžiku „píku“ vyššího
napětí, vzniklého na cívce při náhlém přerušení obvodu.
Tranzistor ovšem přerušuje proud obvodem tolikrát za vteřinu, že oko vnímá svit diody jako spojitý. Pohlednici na poličce je tedy možné trvale osvítit takovýmto důmyslnějším
využitím zbylé energie baterie. Protože u polovodičových
součástek jsme si všichni pohlídali správnou polaritu a díky
tréninku s tlustšími drátky cívky pájeli v závěru rychle, fungovaly obvody bez výjimky napoprvé. U dalšího výrobku se
některým členům hodily zkušenosti z lepení papírových
modelů. Kousek CD pro rozklad světla na duhu jsme umístili
do speciálně slepených krabiček různých tvarů. Některé takto
vzniklé spektroskopy využívají odrazu světla. Jiné zase průchodu světla mřížkou CD, zbaveného lesklé vrstvy pomocí
izolepy. Promítnutou duhu na stěně získáváme ze silného
světla meotaru. Dioda vyjmutá ze starého dálkového ovladače
je schopna detekovat neviditelné záření těsně vedle červeného
konce spektra. Za opačný konec duhy klademe kostky z uranového skla, které září při dopadu ultrafialového světla.
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Fotokroužek využívá kratších dnů s horším počasím k ateliérovým aktivitám. Po kompozicích siluet se členové zaměřili
na snímky exponované několik vteřin. Tak zachytili s využitím
stroboskopické lampy rozfázovaný let míčku, mapovali trasy
prosvícených kapek v různě hustých kapalinách, zaznamenali
stropní dráhy odlesků trojbarevné „párty“ žárovky a vytvořili
reklamní nápis gestem ruky se zapálenou prskavkou. Nadějně
dopadly první pokusy o zachycení laserového světla v pohybu.
Učebnu bylo pak nutné dobře vyvětrat od vonných tyčinek,
jejichž kouř umožnil dráhu paprsku zviditelnit.
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Naši výtvarníci
Ve škole se na nástěnkách objevují kromě tradičních výkresů
z hodin výtvarné výchovy také vytištěné obrázky vytvořené
na počítači. V letošním roce si práci s grafickými editory
poprvé zkouší v samostatném předmětu třída kvinta a sexta.
Přestože mnozí nemají s grafickými editory zatím mnoho
zkušeností, jde jim práce pěkně od ruky. Výsledky snažení
se tak mohou pravidelně objevovat na stránkách školy, ale
i na nástěnkách na chodbách. Třída kvinta se v počítačové
grafice seznamuje nejprve s vektorovou grafikou, která svými
vlastnostmi umožňuje autorovi upravovat každý tah, vkládat
nové objekty, průběžně měnit barvy apod. Zároveň vektor
zajišťuje maximální kvalitu obrazu bez ohledu na rozlišení.
Každý objekt se totiž ukládá jako matematická funkce. V druhém pololetí se bude kvinta naopak seznamovat s tzv. rastrovou neboli bitmapovou grafikou. Rastrová grafika má trochu
blíže k běžnému kreslení rukou, neboť ukládá každý tah jako
sérii pixelů různých barev a není možné nakreslené body
měnit. Právě v rastru se hodí vyzkoušet grafické tablety, které
jsou na škole k dispozici. Zatímco třída kvinta se pohybuje
ve 2D prostoru, třída sexta pracuje převážně ve 3D a těší se
na novou 3D tiskárnu, která co nevidět dorazí. V 3D prostoru
začínají modelovat v TinkerCADu, který je ideální pro začátečníky. Nabízí totiž velké množství již hotových objektů,
které je možné různě upravovat. Trošku náročnější práce je
následně v programu Blender, kde měla sexta za úkol vytvořit
mimo jiné vázu. Některé návrhy byly opravdu zajímavé, jiné
spíše tradiční. Sexta také využívá v současné době nejpopulárnější hru Minecraft. Ve světě kostiček staví známé budovy
našeho kraje, které budou velmi brzy vystaveny na nástěnkách
a sociálních sítích.

kem. Vojtěch Šír, žák kvarty, postoupil až do krajského kola.
To ovšem proběhne až v dubnu a na jeho výsledek je tedy
potřeba si ještě počkat.
V lednu proběhlo i školní kolo olympiády mladších žáků ze
zeměpisu. V kole okresním nás budou reprezentovat Jan Maslen, Jiří Hanzlík, Petr Hruška, Marco Nastič, Vojtěch Šír a Justýna Koublová.
Velmi hojná účast byla letos ve školním kole Olympiády z českého jazyka. V kole okresním nás za mladší žáky budou reprezentovat Laura Pražáková a Tereza Řeháková, za starší žáky
Dorota Emma Humpoláková a Adam Macháček.
Děkujeme i všem ostatním za účast a postupujícím držíme
palce.
Mgr. Jaroslav Balcar

Rekordní Tříkrálová sbírka pomohla
hendikepovaným dětem
V průběhu ledna byl na území celé České republiky pořádán
22. ročník největší celorepublikové dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka. Nejinak tomu bylo i na Českolipsku a Novoborsku, kde na 120 koledníků vybíralo pro Sociální automobil,
službu Charity Česká Lípa.
Během letošního roku bylo vykoledováno rekordních 238.200
Kč, které byly vhozeny v 18 městech a obcích našeho regionu
do úředně zapečetěných tříkrálových kasiček i zaslány přes
virtuální kasičku na www.trikralovasbirka.cz.
„Srdečně děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do koledy.
Nebylo to v této době lehké, ale obrovská chuť získat požehnání
od třech králů posvěcenou křídou, a také přispět do kasičky,
byla znát všude tam, kam naši koledníci zavítali,“ řekla za
Charitu Česká Lípa koordinátorka Tříkrálové sbírky Pavla
Bratršovská.
Částka podpoří v letošním roce mimo jiné provoz školního
svozu zdravotně hendikepovaných dětí, jehož existence je
přímo závislá na příspěvcích od dárců. Sociální automobil
od roku 2007 provozuje Charita Česká Lípa dvěma dodávkovými vozy upravenými pro vozíčkáře a sváží denně na 25
zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy z mnoha
koutů Českolipska, čímž pomáhá rodičům v intenzivní péči
a dětem poskytuje pocit samostatnosti.
Jiří Gottlieber, Charita Česká Lípa
(inzerce)

O něco tradičnějším způsobem pracovala třída kvarta, která
se inspirovala kopiemi výtvarných děl. Vznikaly tak kopie
kopií, které každý zpracoval dle vlastního uvážení. Výsledky
byly často velmi zajímavé a originální.
Olympiády
V době, kdy píšu tento článek, možná někteří z vás sledují
naše sportovce v Pekingu. Takové malé olympiády ale probíhají i u nás na gymnáziu. Zatím za sebou máme geologii,
zeměpis a český jazyk.
Školní i okresní kolo Geologické olympiády proběhlo sice
stále ještě online, pro nás ovšem i tak s velmi dobrým výsled-
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Výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň informuje
Naši žáci se zapojili a tvořili obrázky do výtvarné soutěže pro děti od 6 do 11 let, která byla vyhlášena Nemocnicí Česká
Lípa, centrem zdraví. Z naší školy bylo zasláno 17 obrázků. Dne 27. 1. 2022 proběhlo vyhodnocení a mezi třemi nejlepšími
obrázky máme hned dvě práce, které byly z naší školy vybrány. Tato dílka budou po dobu jednoho roku na poukazech do
Centra zdraví a lékárny, které dostávají jejich zaměstnanci k pracovnímu výročí.

dílo od Anežky Švadlenkové s názvem Zdravotnické srdce

dílo od Rozárie Jiráskové s názvem Zdravé duše v srdci

Koncem roku se naši žáci zapojili do výtvarné soutěže vyhlášené Chvalským zámkem. Žáci malovali na téma „Nečekané
přátelství“. Do soutěže zaslalo svá díla celkem 184 dětí a studentů ve věku od 3,5 od 17 let – především z Prahy, ale také
z dalších míst Čech a Moravy.
Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích. Ve II. kategorii získala krásné 2. místo naše žákyně Michaela Beránková. Výtvarná
díla vybrala komise v čele s výtvarníkem a grafikem Kamilem Taterem, kurátorem výstav Ondřejem Sedláčkem, výtvarnicí
Klárou Tökölyovou a ředitelkou zámku Růženou Beránkovou. Vítězná díla budou vystavená na Chvalském zámku od 29. ledna
do 15. května 2022 společně s výstavou MYŠI PATŘÍ DO NEBE. Všechny ostatní výtvarné práce budou k nahlédnutí
v prostorách zámku.

dílo od Michaely Beránkové s názvem Vesmírné přátelství
Obrázky žáků ze ZUŠ V. Snítila Mimoň byly na výstavě a staly se čestnými hosty ve výtvarné soutěži – svět dětské duše na
téma: kouzla a čáry, kterou vyhlásila ZUŠ J. R. Míši, Orlová. Za mimořádnou účast jsme obdrželi diplom a poděkování.

Mgr. Vendula Böhmová, výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
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Je nám 18 – konečně plnoletost…
Kdože to slaví? Spolek historie
Mimoňska.

příspěvku na 300 Kč/rok. Do té doby bylo 200 Kč/rok. Funkci
pokladní převzala p. Lenka Jůnová. V současné době máme
32 členů.
Najdete nás na Facebooku jako Spolek historie Mimoňska
a na www.historiemimone.cz, kde je včasná aktualizace.
Všechny akce jsme schopni uskutečňovat zejména díky dotačnímu programu města Mimoň a dalším příznivcům.
A tak ti milý Spolku přeji k té plnoletosti hodně aktivních
členů, zajímavé akce a hodně příznivců a podporovatelů.

Lenka Špačková

Oslava narozenin Dony Leopoldiny
4. 2. 2004 se sešli zakládající členové v tehdejší Vetešárně
v bývalém Horním zámku. Iniciátorem byl p. Hons Osvald,
kterého přítomných 14 členů zvolilo za předsedu, pokladní
byla zvolena Lenka Špačková. Navržený název „Společenství
historie Mimoně, Ralska a okolí!“ byl přijat.
V roce 2008 rezignoval p. Hons na funkci předsedy, potřeboval
více času na bádání. Na jeho místo byla navržena Lenka Špačková a funkci pokladní převzala p. Blažena Suchomelová.
V roce 2014 se všechna „společenství“ v názvu rušila, a tak
spolek zažádal o změnu a zkrácení názvu na „Spolek historie
Mimoňska“. Toto bylo na Valné hromadě odsouhlaseno. V té
době také odchází i zakládající člen p. Hons.
Spolek historie se schází první čtvrtek v měsíci a za dobu
trvání se vystřídalo několik míst, kde se schůzky konaly.
V době pandemie jsme byli v kontaktu pouze e-mailem.
Pořádáme vycházky po Mimoni, přednášky, vyjížďky do bývalého VVP, vydáváme kalendář, podíleli jsme se na vydání
knih o Mimoni. Naši členové se věnují mimo jiné i průvodcovské činnosti. Historik a znalec Mimoně Ing. Jiří Šťastný
vycházkami po Mimoni, Jaroslav Dvořák nás zase seznamuje
se svými znalostmi v oblasti zaniklých vesnic. Další člen vyčlenil ve svém Muzeu vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově prostor, kam se ukládají nalezené artefakty z bývalého VVP.
Velice dobrou spolupráci máme s krajany a rodáky vystěhovanými do Německa. Navštívili jsme několikrát Ingolstadt,
Bad Kissingen. Měli jsme možnost navštívit v Salcburku hraběnku Hartigovou.
Pořádáme tradiční akce, kterými jsou Jarní vycházka, Oslavy
Horních vsí, Betlémské světlo a v poslední době i velikonoční
a vánoční výstup na věž kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni.
Na loňské Valné hromadě bylo navrženo zvýšení členského
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V neděli 6. února 2022 jsme se již po deváté sešli v Muzeu
vystěhovalectví v Náhlově na oslavě narozenin Dony Leopoldiny, brazilské císařovny.
Tentokrát byla vzácným hostem paní Eva Navrátilová, učitelka
hudby, která se narodila v Sao Paulu a od 6 let žije v České
Lípě. Velice poutavě a zajímavě vyprávěla, jak a proč se její
rodiče dostali do Brazílie, vzpomínala na žití v Sao Paulu.
Paní Eva měla několik dokumentů, fotek a hraček ze svého
dětství, které nechala mezi námi kolovat a my všichni jsme
obdivovali její paměť a zachovalost všech těchto artefaktů.
Na úplný závěr nám paní Eva zahrála pár skladeb v brazilském
rytmu.
Pak už došlo k nakrájení výborného dortu, který k této příležitosti upekla Eva Laurinová a přípitku na zdraví všem, ale
i dalšímu oslavenci Radomíru Starému. Dort a brazilská káva
byla výborná kombinace a pak už jen společné foto a poděkování za vydařenou akci.

Za SHM Lenka Špačková
Březen 2022
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RŮZNÉ
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Bezpečný pohyb v okolí budov
v případě možného pádu sněhu
a rampouchů ze střech
Sněžení a mráz znamenají pro majitele a správce budov
starost navíc, pokud jsou sněhové srážky intenzivní, na
střechách domů se nahromadí za krátkou dobu velké
množství sněhu, který se může sesunout jako lavina. Za
včasné očištění střech a fasád od sněhu, ledových ploten
a rampouchů odpovídá vlastník konkrétního domu. Tuto
povinnost může přenést na správce nebo domovníka
(popřípadě nájemce), nejlépe příslušným ustanovením
v písemné smlouvě. Odpovědná osoba musí přijmout
taková preventivní opatření, aby k nebezpečným pádům
sněhu a ledu z budov, které je spojeno s ohrožením materiálních hodnot a zdraví lidí, nedocházelo. Není-li možné
okamžitě zajistit preventivní odstranění nebezpečného
stavu, měl by být ohrožený úsek pod problematickým
místem označen a preventivně zahrazen.
A na co byste si měli dávat pozor Vy v zimním období
při pohybu v okolí budov, na jejichž střechách a konstrukcích se nachází sníh či led?
• sledujte předpověď počasí, nebezpečí pádu sněhu či
ledu hrozí zejména po intenzivních srážkách a v případě
teplotních výkyvů
• při chůzi kontrolujte očima střechy a jejich spád, všímejte si sněhových převisů a visících rampouchů, vyvarujte se chůze pod nimi
• všímejte si i slyšitelných jevů předcházejících pádu sněhu či ledu (nezvyklý praskot nebo lupání)
• vyhněte se průchodu označenému a preventivně zahrazeným úsekům (při vstupu na pozemní komunikaci
buďte opatrní)
• neparkujte dopravní prostředky v místech, kam může
sníh či led ze střechy dopadnout
• v případě vzniku újmy na vašem zdraví či majetku se
snažte zajistit svědky a pořídit fotodokumentaci
• jste-li svědkem události, vždy myslete na svoji bezpečnost, je-li to možné, poskytněte první pomoc a dle
potřeby zavolejte některé z čísel tísňového volání.
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Zdravotnická záchranná služba
158 Policie ČR
156 Městská policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

Tanec je řehole
Pořádně je propněte, pánové! A partnerky to neflákají!
Na parketě kulturního sálu Ralsko hřmí hlas tanečního
mistra, kterému není radno odporovat. Když se chce člověk naučit tancovat, musí zahodit všechny vzpomínky
na dobu svého mládí, kdy si s pubertálním partnerem
dovolil trsat, jak ho napadne. Taneční lekce, které už
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několikátým rokem pořádá v areálu mimoňského kina
taneční škola Sway pod vedením Jakuba Schneidera, mají
švih a své osobité krédo. Začínají sice pomalu se základy
polky, valčíku a latinskoamerických rytmů, ale s každou
lekcí jdou dopředu. V intenzitě, v pohybech, v pestrosti,
ale i ve výdrži.
Je konec ledna a jsou tu pokračovací kurzy. Na úvodním
soaré jdeme do pohybu nahoru a dolů i při foxtrotu. Mumlám si v duchu, že to maestro přehání a po pěti minutách
toporných pohybů se musím rozdýchat, abych se dostal
z křečí. Křením se navenek a snažím se odlehčit tělesné
obtíže úsměvem, který posílám na všechny strany. Ale
nechci to vzdát. Potím se, otírám se kapesníkem a koketuji
s drahou polovičkou, abych se uvolnil. Naštěstí ona miluje
tanec, a tak se neustále směje, což mi dodává kuráže
vykročit pořádně na úvod waltzu. Aby to mělo ten bonton,
tu ladnost, kterou mistr hezky prezentoval již na loňské
zahájení.
Vytoužená přestávka? Ne, ne. A ještě před pauzičkou malá
průprava ke spinové otáčce! Pletou se mi nohy a už chci
na záchod, ale statečně se držím. Vím, že to přece musím
dát. Vytoužených 10 minut oddechu hasím lahodným
točeným a sdílením s přáteli. Zakecáme se a už je čas.
Tak rychle? Chvíle odpočinku vždy rychle utečou. Jenže
na parket se trousí většina párů, protože z reproduktorů
už zní známý rytmus. Je to samba? Tak šup do otáček, ale
ty nám po chvíli nestačí. Kopíruji očima ostatní, že tam
vsunují i jakési zášvihy. Ty si ale matně pamatuji, takže
raději zůstáváme v klasickém „zvracení“ dopředu
a nazpět.
Tak počkat, raději si vše zopakujme, vidím, že jste trošku
od minule zapomněli, slyším maestrova slova. Anebo to
raději necháme na příště…dodává (možná) lehce zklamaným hlasem. Drtím mezi zuby suchou odpověď, že
holt, když minule chyběl, tak jsem prostě (zase) vypadli
z rytmu. Ale mohu mu to mít za zlé? Je to přece můj zájem,
vzdělávat se v tanci, a to pravidelně. A tak, když občas
lekce vypadne kvůli nemoci anebo nyní v únoru kvůli
jarním prázdninám, měl by si to dotyčný opravdu zkusit
i doma mezi úzkými stěnami. Aspoň pár krůčků. Pouštím
tedy druhý den v obýváku dcerčinu yamahu, kde namátkou navolím pár stylů. Je tady jak polka, rumba, samba
i vláčné blues, prostě všechny klasiky. O zbytek veselého
večera je pak tímto způsobem postaráno.
Včera mi totálně nešlo tango, klopýtal jsem mimo rytmus
a připadal jsem si jako hopsající panák, který lapá po
dechu. Naštěstí mi partnerka napovídá. Někdy si sama
brouká kroky, někdy mi vlepí pusu, abych se lépe motivoval. To mne vždy nakopne, tedy dodá chuť se soustředit,
zatnout nohy a začít správně šlapat. Je to skoro jako na
józe, když přidáváte řadu prvků do správné pozice, takže
zde je třeba správně našlapovat, kroutit boky, propínat
kolena a zároveň udržet rovnováhu, aby nelítalo tělo v horní části. Zpočátku to vypadá nemožně ukočírovat vše tak,
aby to tam bylo v lajně, ale jen to, že se o to člověk pokusí,
vytvoří výraz soustředěného tanečníka, který se dokáže
i bavit. Pak se při lehce komplikované čače můžeme opravdu odvázat a užít si to na maximum. Už aby byl ples!
David Frei
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
Jak jsem se nestala úřednicí
Myslíte, že se dá knižně vydat vlastní terapie? Já se o to pokusila
a ono to vyšlo. Člověk je sám sobě nejlepším léčitelem. Stačí
jen pozorně naslouchat a objevit tu pravou medicínu pro
svou duši. Terapie kresbou, terapie psaním. Dva rytíři, kteří
mi stáli po boku v období „u dna“. A tak je na světě knížka
portrétů „Jak jsem se nestala úřednicí“. Povídky kořeněné
sarkasmem, ironií, humorem a nadhledem, tedy vším, čeho
se mi v prožívané realitě nedostávalo. A kresba, která příběhy
doprovází? U té není žádný plán, žádná představa. Je tu jen
intuice, která mi vedla ruku. Vnější svět přestal existovat, byly
pouze barvy, tvary, klid a harmonie. A právě v tuto chvíli se
nastartoval léčivý proces. Je to zaručený recept. Věřte mi,
mám vyzkoušeno
Za nezměrnou trpělivost a pomoc při přípravě k vydání děkuji
mému Petrovi, je to už naše čtvrté literární dítko a máme
z něj velkou radost.
Pokud jste úředníci a chtěli byste mít mou knížku ve své
knihovně, napište si o ni. Vydala jsem ji vlastním nákladem
100 kusů a k mání je pouze u mě. A pokud nejste úředníci,
a přesto byste ji chtěli mít, napište mi také, ráda vám knížku
pošlu. Kontaktní adresa: re.krchnakova@seznam.cz.
Děkuji městu Mimoň za finanční podporu při vydání mé
knihy Jak jsem se nestala úřednicí.
Jsem žačkou Žáčka, nečekejte tedy tlustý román, ale knížku
do kapsy, kde se nechodí kolem horké kaše, ale trefuje se do
černého.

Myslím, že nejlépe mou knihu představí Jiří Žáček a Miroslav
Kučaba, moji blízcí přátelé literáti, kteří dobrou literu rádi.
Oba se při čtení bavili, věřím, že se budete bavit také.
Hlavička od Žáčka (Jiřího)
Než být úřednicí ve Vysoké Lhotě, radši žij a hraj a zpívej
o životě, radši maluj a piš básně v každé roční době a buď
věrná životu a sobě. Takovou tě mají rádi tvoji kamarádi, mezi
něž se počítá i Jiří Žáček.
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Zrcadlení
Lidé se většinou definují tím, co jsou, jací jsou, co chtějí, kam
patří. Regina se v této knize naopak definuje tím, čím být
nemůže, nechce, nebude. Sama na sebe se dívá s pobaveným
úsměvem, pochechtává se nad pokusem, který se ukázal být
omylem. Jak jinak, když její parketa není ve vyplňování formulářů, třídění dokladů, podávání hlášení, nýbrž v činorodosti výtvarné, hudební, literární. Její povaha není úřednicky
suchopárná, nýbrž barevná, kreativní, svobodná jako její
intuitivní kresby. Slepá ulička je tvořena charakteristikami
lidiček, které na cestě sebepoznání potkala – jsou to důkladné,
precizní portréty: lichotivé, méně lichotivé, nelichotivé. Každému, co si zaslouží. Regina je skvělá dušezpytná pozorovatelka a zábavná s(e)pisovatelka. Pozor! Má nás všechny
prokouknuté! Miroslav Kučaba.
Regina Krchňáková

Ukliďme svět slaví 30 roků!
Termín pro jarní akce Ukliďme svět je stanoven na 26. března
2022. Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce značně
omezovala pandemie Covid-19, se konečně čeká větší účast.
Příroda po dvou letech útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách
www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň
také mohou od ČSOP žádat materiální i informační podporu.
Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna
pouze do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizátorům proběhne cca týden před hlavním úklidem. „Je důležité,
aby dobrovolníci své přihlášky odeslali včas. Balíčky se tak
stihnou připravit a odeslat před hlavním termínem úklidů,“
sdělila koordinátorka kampaně Veronika Andrlová. Místní
akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční
fotografické soutěže. První z nich bude „Před a po“, která
spočívá ve fotodokumentaci uklízeného místa před začátkem
úklidu a bezprostředně po něm. Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru
fantazie. Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie
budou mít největší pravděpodobnost výhry. Kromě toho
jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu,
o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom, jak třídíte u Vás
doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna na stránkách
www.uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá
na území celé České republiky jako součást světové kampaně
Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku
od roku 1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do
kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků. V letech
2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní Ukliďme
Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně. Smyslem
kampaně Ukliďme svět není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím, proč
odpadky vůbec vznikají.
Veronika Andrlová, info@csop.cz
Březen 2022
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Výstava Naši Němci
V ústeckém muzeu byla v loňském roce dokončena nová
stálá expozice Naši Němci. Ve 20 místnostech výstava nastiňuje dějiny česko-německého soužití na území dnešní České republiky od raného středověku až po 20. století.
Obsahuje řadu moderních a multimediálních prvků, jako
jsou filmové projekce, animace, vizualizace či interaktivní
digitální mapy.
Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla
IV., reformačnímu úsilí Čechů a Němců, modernizačním
reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského rodu
na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí
k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce1848,
nahlédne do měšťanského salonu v období biedermeieru,
navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy
a Němci, vyslechne rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti
nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne projekci rodinných
filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní
fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. K vidění jsou
zde také díla starých mistrů i obrazy německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda, anebo
k prolistování středověké rukopisy a vzácné tisky. Návštěvník
také získá představu, jak vypadala propaganda politických
stran v meziválečném Československu nebo čím procházel
člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové
války či těsně po ní. Bude si moci prohlédnout zmenšenou
kopii pomníku maršála Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též pod značkou Böhmerland.
Součástí výstavy jsou též 3D modely exponátů, které jsou
prezentovány na dotykových obrazovkách, nebo též fragment
tzv. Hořického pašijového filmu z roku 1896, prvního filmu
natáčeného na našem území, který byl nedávno nalezen ve
filmovém archivu v Madridu. A za zmínku jistě stojí i prostorový hologram, který ztvárňuje dívku hrající na spinet.
Návštěvník stálé muzejní expozice Naši Němci tak získá představu nejen o dějinách a kultuře německy mluvícího obyvatelstva, ale seznámí se též s významnými osobnostmi z řad
českých Němců.
Mezi unikátnosti výstavy patří mimo jiné socha madony ze
13. století. Je umístěna v části, kde jsou exempláře odkazující
na období středověku. Podle kunsthistoriků vznikla v Porýní
a do Čech se dostala s dvorem Karla IV. Fascinující je, že byla
nalezena v roce 1945 v bytě nejvýznamnějšího konfidenta
pražského gestapa Jaroslava Nachtmanna a je vysoce pravděpodobné, že ji její původní majitel nevydal dobrovolně.
Tato vzácná soška zapůjčená z Národní galerie se bude muset
po čase vrátit a bude nahrazena jinou madonou ze sbírek
ústeckého muzea.
Ve stejné části výstavy se pak nachází i interaktivní dotykový
stůl, kde si mohou návštěvníci detailně prohlédnout 3D model
koruny Svaté říše římské. Originál je uložen ve Vídni v palácovém komplexu Hofburg.
Dalším zajímavým předmětem je bunda ústecké rodačky Lilli
Hornig, ve které chodila po poušti v Novém Mexiku, kde se
od roku 1944 podílela na vývoji atomové bomby.
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Vystavené jsou i části takzvaných pokladů z půdy, které si
ukryli němečtí obyvatelé před odsunem a které se před lety
v okolí města našly.
Autoři nezamlčují, čím si německé obyvatelstvo prošlo, ale
zároveň nezamlčují, co dělali Němci v průběhu války.
Na přípravě obsahové stránky projektu se několik let podílely
pracovní skupiny českých, německých a rakouských historiků
a muzejníků včetně odborníků z ústeckého muzea nebo ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Výstava využívá nejmodernější technologie, které mají navodit co nejvěrnější autenticitu. Plochou 1 500 metrů čtverečních je větší než Sudetoněmecké muzeum v Mnichově.
Příprava projektu trvala deset let a investice činila 52 miliónů
korun.
Zdroj: www.usti-nad-labem.cz, www.muzeumusti.cz

Okolní akce
Od března do května můžete v městské galerii v Doksech
navštívit unikátní výstavu poštovních známek s názvem Čtyřlístek a jeho přátelé. Více informací:
www.kulturadoksy.cz
Některé z akcí v KD Crystal v České Lípě:
10. 3. 2022 od 19.00 hod. proběhne koncert operního pěvce
ŠTEFAN MARGITA – INTIMITY, poprvé ze světa šansonu.
13. 3. 2022 od 15.00 hod. uvede Divadlo pohádka Praha klasickou pohádku Šípková Růženka.
18. 3. 2022 od 19.00 hod. můžete zhlédnout bláznivou komedii
s L. Vaculíkem a M. Bočanovou / O. Želenskou VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU. Více informací: www.cl-kultura.cz
26. 3. 2022 – Tento den přijede se svou družinou přivítat do
Harrachova jaro sám pán hor Krakonoš. Na této dlouholeté
tradici vás čeká od 9.00 do 17.00 hod. bohatý kulturně-zábavný
program. Více informací: www.harrachovcard.cz
Během měsíce března je stále v provozu zimní okruh prohlídek
na zámku Zákupy, který zahrnuje k bohatému interiéru komnat i historickou zámeckou kuchyni. Více informací:
www.zamek-zakupy.cz
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CO VÁS
INZERCE
ZAJÍMÁ

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. stáří 16–20 týdnů,
cena 199-245,- Kč/ ks.

Prodej: 14. 3. 2022 – 14.20 hod.
Mimoň – Benzina – směr Stráž pod Ralskem
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

INZERUJTE U NÁS

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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