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Srdce s láskou darované
Předposlední lednový pátek na městském
úřadě v Mimoni se značně vymykal z režimu běžného neúředního dne. Důvodem
byla vzácná návštěva, a to dětí z Mateřské
školy Eliášova, z oddělení Berušek. Ty se
pod pedagogickým vedením přihlásily do celorepublikové
soutěže dětských kolektivů s názvem Srdce s láskou darované. V této soutěži děti společně zhotovují srdce jako
výraz poděkování tomu, kdo jim udělal velkou radost. Sluníčkové srdce se tak pro obdarovaného stává mimořádným
dárkem od dětského kolektivu. Za město Mimoň, konkrétně za zdařilou rekonstrukci školky a dětského hřiště
měl tak čest přijmout tento krásný dárek starosta města.
Jen u slavnostního předání však nezůstalo. Vedle prohlídky
budovy úřadu došlo i na ,,diskusi“ k otázce blížícího se
nástupu do první třídy či multifunkčnosti vybavení jejich
nového hřiště. Krásná mimořádná hodina před obědem
uběhla velmi rychle. Touto formou bychom zase rádi podě-

kovali my - dětem i pedagogickému vedení oddělení Berušky. Děkujeme a přejeme hodně štěstí v soutěži!

Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Měsíčník - ZDARMA - Vydává město Mimoň
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 23. ledna 2020 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z20/1
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
M. Steinfest, Mgr. V. Konopiský
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/2
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. Záměr prodeje č. pozemků pč. 3669 a 3680/1 v lokalitě
Pražská
5. Návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR:
Školní hřiště ZŠ a MŠ Mírová
6. Rozpočtové změny:
a) Převod nevyčerpaných finančních prostředků z 2019
do letošního rozpočtu
b) ZR – MŠ Eliášova
c) ZR a zřízení komise pro přidělování bytů
d) ZR – právní a poradenské služby – výmaz MK a.s.
1. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021–2022
2. Žádosti o dotace:
a) TJ Jiskra – Provoz a údržba areálu TJ Jiskra r. 2020
b) TJ Jiskra – Mládež 2020
c) Junák – český skaut – Náklady na skautskou činnost
d) SH ČMS – SDH Mimoň – Hasičské akce v roce 2020
e) Žádost o dotaci – podpora výstavby rodinného domu
7. Zápis z jednání kontrolního výboru
8. Zápis z jednání finančního výboru
9. Zpráva o kontrole plnění usnesení
10. ZR – zařazení investiční akce po MK a.s. – sněhové střešních zábrany – BD Letná
11. Diskuze
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/3
Záměr prodeje částí pozemků pč. 3669 a 3680/1 v lokalitě
Pražská
Zastupitelstvo města neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3669 a části pozemku parc. č. 3680/1 o celkové výměře požadovaných částí cca
35 m2, k objektu garáže na pozemku parc. č. 3711 v k.ú. Mimoň.
Hlasování: pro 10, proti 4, zdrželi se 2, nepřítomen 1
Z20/4
Návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR na akci: „Školní
hřiště ZŠ Mírová“
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Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci z fondů MMR 117D8210B – Podpora obnovy a rozvoje
venkova – na akci: „Školní hřiště ZŠ Mírová“.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/5
ZR – převod nevyčerpaných finančních prostředků z r. 2019
do rozpočtu letošního roku 2020 na nedofinancovaných
nebo nedokončených investičních akcích
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 1 –
zvýšení kapitálových výdajů na nedofinancované nebo nedokončené investiční akce a navýšení financování o 3 463 000 Kč
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Hlasování: pro 15, zdrželi se 2
Z20/6
Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových výdajů na akci
„Rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ Eliášova, Mimoň“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 2 –
zvýšení kapitálových výdajů na akci „Rekonstrukce vnitřních
rozvodů MŠ Eliášova, Mimoň“ a navýšení financování
o 1 250 000 Kč dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z20/7
Změna rozpočtu – zřízení komise pro přidělování bytů
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 3 –
navýšení financování a výdajů na odměny zastupitelů o 182
tis. Kč z důvodu zřízení Komise pro přidělování bytů dle přílohy
č. 1 a důvodové zprávy.
Hlasování: pro 10, proti 1, zdrželi se 6
Z20/8
ZR – Právní a poradenské služby – výmaz MK a.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 4 –
navýšení financování města a běžných výdajů o 480 tisíc Kč
na konzultační, poradenské a právní služby potřebné při zrušení
MK a.s. dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 4
Z20/9
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021–2022
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2021–2022 dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování: pro 15, zdrželi se 2
Z20/10
Žádost o dotaci – TJ Jiskra Mimoň – Provoz a údržba areálu
TJ Jiskra r. 2020
a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení progra-
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mové dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 450 000 Kč
spolku TJ Jiskra Mimoň, z.s., Letná 284, 471 24 Mimoň, IČ
467 50 657, na projekt „Provoz a údržba areálu TJ Jiskra
2020“.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje udělení výjimky TJ
Jiskra Mimoň, z.s. z článku 5, odstavec 2c) Pravidel pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
pro projekt „Provoz a údržba areálu TJ Jiskra 2020“.
Hlasování: pro 17
Z20/11
Žádost o dotaci – TJ Jiskra Mimoň – Mládež 2020
a) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 150 000 Kč
spolku TJ Jiskra Mimoň, z.s., Letná 284, 471 24 Mimoň, IČ
467 50 657, na projekt „Mládež 2020“.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
b) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje udělení výjimky TJ
Jiskra Mimoň, z.s. z článku 5, odstavec 2c) Pravidel pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň
pro projekt „Mládež 2020“.
Hlasování: pro 17
Z20/12
Žádost o dotaci – Junák – český skaut – Náklady na skautskou
činnost
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“.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 17
Z20/13
Žádost o dotaci – SH ČMS – SDH Mimoň – Hasičské akce
v roce 2020
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
2020“. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 17
Z20/14
Žádost o dotaci – podpora výstavby rodinného domu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 90 000 Kč p. P. Baťkovi
a pí B. Ježovicové, Mimoň, na podporu výstavby RD ve správním území města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 17
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Z20/15
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 8. 1. 2020, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 17
Z20/16
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 20. 1. 2020, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 17
Z20/17
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z20/18
Změna rozpočtu – zařazení investiční akce po MK a.s. –
instalace sněhových střešních zábran – BD Letná
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 5 –
zvýšení kapitálových výdajů na investiční akci „Instalace sněhových střešních zábran na bytové domy na Letné“ smluvně
zajištěnou Mimoňskou komunální a.s. a navýšení financování
o 376 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Změn se nebojíme
Do vedení radnice jsme více jak před rokem vstoupili s jasným vědomím hlavních úkolů: vedle čistého životního prostředí, bezpečnosti, zklidnění dopravy ve městě, dostupnosti
služeb i „dostupné“ a kvalitní bydlení pro občany města.
Třebaže naše město asi jako jedno z mála ani v minulosti
nepodlehlo masové vlně privatizace městského bytového
fondu, to, s čím jsme se smířit nemohli, byl jeho technický
stav, a především forma a efektivita jeho správy. Dlouhodobá
absence koncepce nakládání s obecním bytovým fondem
čas od času narušená vzrušenými debatami k předkládaným
záměrům prodeje části obecních bytů zcela zastínila prvotní
problém spočívající v jeho správě. Často veřejností pokládaná otázka samotného smyslu rozdělení správy bytového
fondu (332 bytů pod správou úřadu a vedle toho 851 bytů
ve správě městem v roce 1996 založené akciové společnosti)
byla vždy odbývána poukazem na velké daňové zatížení
v řádu milionů korun v případě, že by došlo k převodu části
bytového fondu zpět na město. Vzory jak na to, jsme bohužel
neměli. Zjistili jsme, že podobný problém úspěšně vyřešila
obec Mnichovice, přesto ke konkrétnímu postupu, jak uvedenou situaci řešit, jsme klíč museli najít sami. Velkou oporou pro projednávání záměru na zastupitelstvu nám bylo
veřejné mínění dlouhodobě kritizující technický stav bytů
Pokračování na straně 4
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ve správě akciové společnosti. Naproti tomu převedení bytů
pod přímou správu města jsme spojovali se zavedením jednotného principu správy všech bytů (uzavírání jednoho
typu nájemních smluv, dodržování jednotného principu
přidělování bytů, jednotný systém údržby a rozvoje obecního majetku, a to i s využitím dotačních prostředků,
a v neposlední řadě úsporu mzdových výdajů. Uplatnění
všech těchto principů pak ve svém důsledku naplňuje hlavní
zásady transparentnosti, efektivity a hospodárnosti při
nakládání s bytovým fondem města. S reálnými hospodářskými ukazateli správy bytového fondu prostřednictvím
společnosti MK a.s. můžeme pracovat až nyní. Po úspěšné
realizaci záměru bohužel konstatujeme, že nejenže se
aktuální účetní hodnota bytového fondu „vyvedeného“
z města před téměř 25 lety snížila o cca 50 mil. Kč, ale faktický stav bytů nese všechny negativní znaky dlouhodobě
nedostatečné a finančně podhodnocené údržby. Podle interního odborného odhadu se předpokládaná částka potřebná
na kompletní revitalizaci převáděných bytů pohybuje kolem
cca 200 mil. Kč. Proto jsme se rozhodli pokusit využít
poslední příležitosti k získání dotačních finančních prostředků na zateplení převáděných bytů s možností cca 40%
finanční podpory. Protože i tak by předpokládané náklady
dosáhly téměř ročního rozpočtu města, bylo nutné uvažovat
o zapojení mimořádných finančních zdrojů. Aktuálně diskutujeme možnost prodeje části našeho bytového fondu
nacházejícího se na území vedlejší obce Ralska a ze získaných prostředků dokončit modernizaci bytů ve městě.
Třebaže realizace záměru jednotné správy bytového fondu
byla prioritním úkolem roku 2019 – rozhodně nebyla úkolem jediným, o čemž svědčí i objem skutečných investičních
výdajů města v minulém roce. Spolu s rozsáhlými opravami
městských komunikací představovaly více jak 66 % veškerých výdajů města, což je číslo opravdu mimořádné. Z těch
nejvýznamnějších akcí zmíníme alespoň dokončení likvidace areálu bývalé velkovýkrmny prasat, dokončení revitalizace Zámeckého rybníka s využitím dotačních
prostředků, zajištění požárního zabezpečení a regulace
vytápění objektu Domova důchodců apod. Časově i fi nančně velmi náročnou akcí byla rekonstrukce mateřské
školy Eliášova, ale i vestavba výtahu do budovy č.p. 181
v Malé ulici realizovaná v rámci projektu bezbariérového
úřadu.
Do následujících nejbližších let jsou rozplánovány další
investice, z nichž bychom chtěli jmenovat alespoň zástavbu
náměstí, revitalizaci městského koupaliště a sportovního
areálu u ZŠ a MŠ Mírová, parkoviště na dolním Sídlišti pod
Ralskem a U Nemocnice a zejména přípravu a zasíťování
stavebních pozemků pro novou výstavbu rodinných
domů.
Dlouhodobě věnujeme velkou pozornost budování parkovacích ploch a stavu komunikací a chodníků. Jejich opravu
vždy spojujeme nejenom s pokládkou nových povrchů, ale
i s rekonstrukcí všech sítí. Ke spuštění je připraven i samotný
nový regulující parkovací systém pro Mírovou ulici a náměstí 1. máje (prostřednictvím parkovacích kotoučů). Snížit
tranzitní dopravu městem se nyní (poté, co rozhodnutím
občanů v referendu muselo bývalé vedení ukončit přípravu

4

Březen 2020

průtahu městem) daří prostřednictvím instalace omezujícího dopravního značení.
Vedle zlepšování kvality bydlení, životního prostředí, zajištění služeb je cílem města být všem občanům otevřeným
partnerem. V minulém roce se tak mohli poprvé zapojit
do participativního rozpočtu. V závěru roku byl po několika
letech znovu zpracován a schválen Program rozvoje města
(2019 až 2029). Jako poradní orgány bylo zřízeno několik
odborných komisí s většinovým zapojením občanů. Ke zjišťování názorů občanů zavádíme vedle dotazníkových šetření
i ankety – naposledy pro rozhodnutí o prodeji pozemku
na výstavbu prodejny jednoho z obchodních řetězců. Potřeba podrobné informovanosti občanů o dění ve městě vyústila v rozhodnutí o bezplatné distribuci Mimoňského
zpravodaje a založení facebookového informačního účtu.
Sociálně slabým občanům v obtížných životních situacích
nabízíme bezplatný právní servis, samozřejmostí je budování bezbariérového úřadu apod.
Ve snaze po důsledném zavádění opatření k uplatnění hmotné zainteresovanosti na hospodaření a dosažení administrativního zjednodušení schvalovacích procesů byl v závěru
roku předložen a následně schválen záměr změny odboru
městského úřadu na příspěvkovou organizaci Kultura
Mimoň, pod níž tak od 1. 1. 2020 byl převeden provoz městského muzea, informačního centra, knihovny, kina, kulturního domu, a v neposlední řadě i zpravodaje a televizního
vysílání.
My v Mimoni se změn nebojíme.
Petr Král, starosta
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
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OZNÁMENÍ
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči
o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis por. dní: 4. 3. 2020, 18. 3. 2020, 1. 4. 2020 od 8 do
10 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete
také zasílat písemné dotazy na lucka.beli@seznam.cz
Tel.: 487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková

Upozornění
Výroční členská schůze zdravotně postižených se koná v pátek
13. 3. 2020 od 9 hod. v Domě kultury Ralsko v Mimoni. Těšíme se že přijdete.
Za výbor ZO Erich Eichler

ZVEME VÁS NA JARNÍ BURZU
OŠACENÍ

Městský úřad Mimoň pořádá 17. 3. 2020
v DKR v Mimoni již tradiční jarní burzu ošacení.
Od 9 do 16 hodin máte možnost nakoupit si oblečení
pro děti a dospělé, hračky, obuv a jiné potřeby.
Těšíme se na vás.
Pokud máte zájem se burzy zúčastnit jako prodejce,
kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech.
Počet míst je omezen!
e-mail: podatelna@mestomimon.cz,
tel.: 487 805 022, 487 805 054

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 19. března
2020 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16.30 hodin.

Finanční správa ČR informuje
Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v České
Lípě uskuteční pro občany města Mimoň a okolí výjezd pracovníků zajišťujících agendu daně z příjmů fyzických osob
v zasedací místnosti č. 2, v budově A (2. patro) Městského
úřadu v Mimoni.
Pracovníkům územního pracoviště lze v tuto dobu platně
odevzdat daňová přiznání, příp. jiná podání, k dispozici budou
také tiskopisy daňových přiznání k dani z příjmů fyzických
osob a k dani z příjmů právnických osob.
Časový harmonogram: středa 11. 3. 2020 od 13 do17 hod.
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OZNÁMENÍ
Poděkování
Naše zahradní kolonie č. 4 sídlí v Mimoni – Hvězdovská ulice.
Několik let jsme trpěli nedostatkem vody. Situace vyvrcholila
v loňském roce. Vodu jsme museli dovézt. Protože vyčištění
studny a její prohloubení je náročná akce, požádali jsme proto
pana starostu a Radu našeho města o finanční dotaci. Byli
jsme mile překvapeni vstřícností a ochotou, s kterou jsme se
setkali. S finanční dotací města jsme vyčistili studnu a provedli
prohloubení, také jsme opravili čerpadlo a zhotovili nový
výtlačný řád.
Za to vřele děkujeme panu starostovi a Radě města.
Za organizaci Erich Eichler

Změna sídla informačního centra
Turistické informační centrum bylo přesunuto z prostor
Městského muzea do přízemí bývalé Mimoňské komunální,
Mírová 76, Mimoň. Má také nové telefonní číslo: 725 746 739
a e-mail: infocentrum@kulturamimon.cz

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci březnu dožívají naši spoluobčané:
Karel Šulc
Drahomíra Maštalířová
Bohumila Králíková
Jaroslava Novotná

Miroslav Stanovský
Vlastimila Jirušková
Jaroslava Englová
Tatiana Pomikáčková

přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.
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KULTURA
Velikonoce v Mimoni
29. 3. 2020
Velikonoční dílničky
Dům kultury Ralsko, od 10 do 15 hod.
Pořádá Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Veřejná akce, vstupné 20 Kč
4. 4. 2020
Pašijové hry
Divadelní představení studentů gymnázia Mimoň
Dům kultury Ralsko, od 14 hod.
Pořádá Gymnázium Mimoň a Kultura Mimoň, příspěvková
organizace
Veřejná akce, vstupné dobrovolné
4. 4. 2020
Velikonoce v SSMM
Pořádá „Mimoň žije“, od 14 do 16 hod.
Neveřejná akce
5. 4. 2020
Květná neděle – mše
 Kostel sv. Petra a Pavla, od 8 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
 Kaple Smíření, Křížový vrch od 14 hod.
Pořádá Církev československá husitská Mimoň
Veřejné akce
9. 4. 2020
Velikonoční dílničky
Městská knihovna, od 10 do 17 hod.
Pořádá Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Veřejná akce, vstupné zdarma
9. 4. 2020
Velikonoční výlet DDM Vážka
Pořádá DDM Vážka pro kroužek Výletníček a Korál
Pro děti zmíněných kroužků DDM Vážka
9. 4. 2020
Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně
Kostel sv. Petra a Pavla, od 18.30 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
Veřejná akce
10. 4. 2020
Velký pátek – křížová cesta
Kaple Božího hrobu, od 15 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
Veřejná akce
10. 4. 2020
Velký pátek – obřady na památku Umučení Páně
Kostel sv. Petra a Pavla, od 18.30 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
Veřejná akce

11. 4. 2020
Velikonoční výstup na kostelní věž
Kostel sv. Petra a Pavla, od 14 do 16 hod.
Pořádá Spolek historie Mimoňska
Veřejná akce
11. 4. 2020
Bílá sobota – Velikonoční vigílie-mše
Kostel sv. Petra a Pavla, od 19.30 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
Veřejná akce
12. 4. 2020
Neděle Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – mše
 Kostel sv. Petra a Pavla, od 8 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
 Kaple Smíření, Křížový vrch od 14 hod.
Pořádá Církev československá husitská Mimoň
Veřejné akce
12. 4. 2020
Velikonoční odpoledne u Městského muzea od 13 do 17 hod.
Poberounská hudební skupina Třehusk (staropražská skupina), volná prohlídka Božího hrobu s průvodcem, volná prohlídka Městského muzea, velikonoční dílničky (pletení
pomlázek, malování vajíček voskem, enkaustika, dílničky fb
skupiny „Mimoň žije“…), ukázky ručních prací, malování
na obličej. Sladké občerstvení Koláčkárny Ivy Hollanové.
Pořádá Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Veřejná akce
13. 4. 2020
Pondělí Velikonoční – mše
Kaple božího hrobu, od 8 hod.
Pořádá Římskokatolická farnost Mimoň
Veřejná akce
13. 4. 2020
Velikonoce jinak? Proč ne?
Anglický EGG HUNT
Koupaliště Mimoň, od 15 do 17 hodin
Pořádá Centrum pro vzdělání dětí a dospělých HRAVÁ
ANGLIČTINA a Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Veřejná akce, podrobnosti v událostech na fb stránce
Dům kultury Ralsko a stránce Hravá angličtina
Podrobnosti a kontakty na pořadatele jednotlivých akcí získáte
v Městské knihovně Mimoň, tel.: 725 701 520. 725 747 360,
knihovna@kulturamimon.cz

11. 4. 2020
Velikonoční vycházka SHM
Nám. 1. máje, od 13 hod.
Pořádá Spolek historie Mimoňska
Veřejná akce
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KULTURA
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
3.–31. 3. 2020
JEDENÁCTÝ ROČNÍK

• Nově přihlášení čtenáři v měsíci březnu mají členský
příspěvek na jeden rok zdarma.
• V dopoledních hodinách budou v Městské knihovně
probíhat besedy pro děti ze ZŠ a MŠ.
• Proběhne první setkání v rámci projektu Bookstart.

Nové kontakty Městské knihovny
S přestupem pod příspěvkovou organizaci Kultura Mimoň
má Městská knihovna nové kontakty:

Dospělé oddělení – tel.: 725 747 360
Dětské oddělení – tel.: 725 701 520
E-mail: knihovna@kulturamimon.cz
Webové stránky www.knihovnamimon.cz zůstávají stejné.

Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy
Dětské oddělení:
Kouzlo vodních panen, autor: Tanya Stewnerová
Příběh o Alee, dívce moře, napsaný na míru začínajícím čtenářům! Sammy se během noci na moři ztratí a nikdo neví,
kde je mu konec. Alea, Ben a Lennox se ho vydávají hledat
do magického podvodního světa, jehož dřívější krása pomalu
vadne. Když na dně oceánu najdou mezi plastovým odpadem
Sammyho kameru, začnou si dělat velké starosti. Kde chlapec
vězí a co se mu mohlo stát?
Nástroje smrti, autor: Cassandra Clareová
Oblíbená fantasy série dnes obsahuje celkem šest knih, které
na sebe navzájem dějově navazují. První z nich byla dokonce
i zfilmována, ale jelikož se místo úspěchu dočkala spíše nepříjemné kritiky, tvůrci filmové verze od dalšího natáčení upustili. Před několika lety však na obrazovky vtrhl seriál s názvem
Shadowhunters, který je inspirovaný právě jednotlivými díly
Nástrojů smrti.
U nás v knihovně najdete všech šest dílů.
Vilda a pidipískové, autor: Roald Dahl
Maminka Vildovi přísně zakazuje chodit ven z domu, a už
vůbec se nesmí vydávat do temného hvozdu kousek za zahradní brankou. Co myslíte, že se tedy jednoho dne stane? Ano,
správně. Vilda udělá přesně to, co má zakázáno! Další úžasné
dobrodružství od oblíbeného autora Roalda Dahla je určeno
dětem od 6 let.
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Dospělé oddělení:
Medvědín, autor: Fredrik Backman
Pro většinu lidí neznamená vítězství na juniorském mistrovství v ledním hokeji nic moc, ale pro obyvatele Medvědína
to znamená všechno. V honbě za úspěchem týmu je složité
rozpoznat hranice věrnosti a zrady. Nakonec musí jeden
mladý muž najít odvahu říct nahlas pravdu, kterou, jak se
zdá, nikdo nechce slyšet.
Hluboká modř moře, autor: Marie Lamballe
Když Kateřina najde na půdě v domě svých rodičů desky
s akvarely, je fascinována a začne znázorněná místa hledat.
Pátrání ji zavede do Bretaně, kde objeví lety zchátralý zámeček
ze svých obrazů. Panství patří Ewanovi, atraktivnímu Bretonci.
Spolu se ponoří do pátrání po minulých majitelích zámečku
a po jeho historii. Postupně přicházejí na stopu temného
tajemství…
Musíme zůstat spolu, autor: Jana Benková
Simona pracuje jako novinářka v časopise pro ženy, rozhodně
však není ženou, která by se spokojila s běžnými tématy. Spíš
by se dalo říct, že má štěstí na události, které jí dokáží doslova
obrátit život naruby. Když pátrala po unesených modelkách,
nestihla vlastní svatbu A také její práce – připravuje totiž článek o záhadném mizení uprchlíků… Pátrání, které rozbíhá,
vyvolá skandál, Simona se navíc nebojí hledat pravdu ani na
těch nejvyšších místech…
Březen 2020
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KULTURA
O statečném kováři Mikešovi
Dlouho, opravdu dlouho se u nás neobjevilo vtipné hudební
divadlo pro děti. Po nedávné originálně pojaté hře Čtyřlístek
v pohádce, která se s úspěchem hrála v Jiráskově divadle v České
Lípě na podzim minulého roku, se na Českolipsku opět uvedlo
DivadloZa2, a to tentokrát s klasickou pohádkou O statečném
kováři Mikešovi. V mimoňském kině se v první únorovou neděli
sice sešly jen dvě desítky diváků, ale usměvavým hercům v čele
s Liborem Jeníkem, zakladatelem této divadelní společnosti,
to pranic nevadilo. V krásně barevných a hezky nasvícených
kulisách rozehráli přímočarou pohádku o boji dobra se zlem,
která bavila po hodinu všechny, malé i velké diváky. Pro ty,
kteří příběh neznají: mladý a odvážný kovář Mikeš se vydává
do světa, aby zachránil panu králi ztracené princezny. Na dobrodružné cestě potkává různé, dobré i zlé postavy, které určují
jeho osudy. Chce pomoci dobru a zároveň získává lásku po
boji s dračím pánem. Ač jsem od pohádky nic nečekal a vzpomněl si přitom na klasické filmové zpracování s Pavlem Křížem
z roku 1983, upoutala mne kombinace vtipných situací, halasného humoru, který potěšil hlavně dětské posluchače, ale i nečekaně pojatých písniček. Hudební vstupy byly překvapivé, někdy
zpěvné, jindy až rockově výbušné. Od filmové verze sice herci
ubrali princeznu a jednoho chasníka, možná proto, aby dětem
zjednodušili děj, ale to ničemu nevadilo, protože jsme se celou
hodinu velmi vkusně bavili. Pětice herců, kteří zvládli všechny
role, ať už krále, dračího pána, Mikeše, Ondru, princeznu Alenku i Apolenku a další, si opravdu nakonec zasloužila intenzivní
potlesk a přání toho, aby podobné hry předvedli znovu, ale
rozhodně početnějšímu publiku. Nebylo by rozhodně od věci
doporučit příště podobné pohádky prvním stupňům všech ZŠ
v Mimoni i okolí a nenechat je pouze na víkendové uvedení.
Všichni by se stoprocentně pobavili.

cholaté je miloučká, vodník Lukáš Pavlásek správně humorný,
přičemž jeho proměny v žábu a její promluvy z kapsy, kde se
Anince schovává, jsou těmi nejlegračnějšími momenty celé
pohádky. Je tady ale i zlo v podání čarodějnice a její dcery,
docela originální scénář včetně akčního konce ale hlavně ta
příroda! Procházky Aninky a vodníka lány polí, lesem nebo
rozkvetlými loukami jasně zastiňují i malebný zámek Veltrusy.
Server česko-slovenské filmové databáze hodnotí (zatím) průměrně, mně se ale pohádka moc líbila, určitě více než ta, kterou
jsme viděli o Vánocích na ČT1. Děti v kině tleskaly při originálně vymyšlené proměně havrana v krásného prince Vítka.
Moc hezký nápad! Pokud Troška zůstane jen u pohádek a už
se nebude vracet ke Kameňákům, tak se máme na co těšit.
Zakleté pírko je takové moc příjemné letní pohlazení v této
vlezlé nesněhové zimě! Po loňském původním příběhu Hodinářův učeň vzniklo další povedené české pohádkové dílko.

David Frei

David Frei

Zakleté pírko
Zdeněk Troška je opravdu odvážný, když se vydal znovu dobývat česká kina s tak poetickou a přírodní pohádkou Zakleté
pírko. Sice jsem jednou viděl upoutávku na youtube, ale vůbec
jsem nedoufal v nic převratného. O to více příběh překvapil.
Čekat něco podobně dramatického a výpravného jako kdysi
byla pohádka O Princezně Jasněnce už nelze, ale to, že točil
prakticky celou pohádku venku - záběrů ze zámku je opravdu
minimum - je prostě tak civilní a odzbrojující, že máte pocit,
že jste tam taky. Blonďatá Aninka v podání Anastasie Cho-
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve čtvrtek 26. března 2020 se od 15:00 hodin uskuteční na
hlavní budově školy v učebně fyziky a chemie schůzka
zákonných zástupců budoucích prvňáčků. Rodiče mají
možnost seznámit se s vyučujícími, které budou v novém
školním roce třídními učitelkami prvňáčků. Obdrží také
v předstihu tiskopisy potřebné k zápisu, jejichž vyplnění
v klidu domova obvykle ušetří čas při vlastním zápisu.
Datum konání zápisu stanovil ředitel školy na čtvrtek
2. dubna 2020 v čase mezi 14:00 hod. a 17:00 hod. v budově
I. stupně, Luční 530, Mimoň.
K zápisu je nutné vzít s sebou rodný list dítěte a občanský
průkaz zákonného zástupce.
Mgr. Jaroslav Jirůtka, ředitel školy
Bruslí celý 1. stupeň
Tak jako každý rok jsme se rozhodli pro bruslení na zimním
stadionu v Liberci a udělali jsme dobře. Neboť spousta dětí
neuměla bruslit, takže jejich výdrž, trpělivost a nadšení ke
konci bruslení nesla velký úspěch. První bruslení se děti držely
spíše mantinelu nebo svého kamaráda, který uměl bruslit,
a postupem času získávaly sebevědomí a odvahu se rozjet po
ledě. Mezitím si zakously děti svačinky, které připravili doma
rodiče, aby se posilnily, a s radostí ve tvářích šly na další část
bruslení, kdy hrály hry, na honěnou nebo zdokonalovaly technické znalosti a dovednosti.
Akce byla prakticky dosti náročná na zavazování bruslí, proto
touto cestou děkujeme za pomoc rodičům: pí Baranové, pí
Budské a p. Eichlerovi.
Na další ročníky se těší tým 1. stupně

Netradiční vysvědčení 3.A
Na konci školního roku dostávám od dětí plno krásných květin
a dárků, což mi vždycky udělá velikou radost. Proto jsem se
rozhodla, že při pololetním vysvědčení udělám dětem radost
já. Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili do České
Lípy, kde jsme si zabruslili a zařádili v plaveckém bazénu. A aby
si děti užily den se vším všudy, nesměla chybět sladká tečka na
závěr, přesunuli jsme se proto do cukrárny, kde jsme si dali
nejen zmrzlinku a dortíky, ale také rozdali vysvědčení.
Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům, kteří mi celý
den pomáhali.
Mgr. Lenka Zetová

Starosta města Mimoň pan Petr Král mezi žáky Základní
školy Pod Ralskem
Pan starosta ochotně odpovídal na všetečné otázky žáků 6.A
a 6.C, které byly zaměřeny k tématům ekologie a výchovy
k občanství, jako jsou např. ekonomické, sociální nebo environmentální dopady na různá rozhodnutí k plánovaným
změnám na území města Mimoně. Dětem se beseda moc
líbila a již nyní se těší na další podobné setkání.
Mgr. Marie Němcová a Mgr. Marcela Skálová

ZŠ a MŠ Mírová
Odpoledne plné veršů
Šestý ročník recitační přehlídky „Odpoledne plné veršů“,
který každoročně pořádá ZŠ a MŠ Mírová Mimoň pro žáky
nejen své základní školy, proběhl dne 28. 1. 2020. Své recitátorské dovednosti a schopnosti předvedly děti ze ZŠ a MŠ
Mírová a ZŠ a MŠ T. Ježka z Kuřívod. Přehlídka byla rozdělena
do pěti kategorií. Pro tři nejlepší z každé kategorie byly připraveny věcné odměny. Celá soutěž probíhala v příjemné
Pokračování na straně 12
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Pokračování ze strany 11
atmosféře, která soutěžícím dodávala odvahu a odstranila
náznaky jakékoli trémy. I do budoucna budeme s touto soutěží
pokračovat, protože věříme, že i to je jeden ze způsobů, jak
přivést děti ke knize a rozvíjet tak jejich čtenářské schopnosti.
učitelé 1. stupně

Zahálet nebudou ani nejmenší Koťátka, u kterých převládne
téma zvířátek – mláďátek. Tanečky a písničky budou plné
zvuků, takže to tam někdy bude vypadat jako někde na statku.
Kolektiv MŠ

Leden na gymnáziu
Olympiády
Nejvyšším cílem každého sportovce je zúčastnit se olympiády.
Podobné cíle mívají i někteří žáci škol, a proto existují olympiády
i u nás. V měsíci lednu probíhaly olympiády z českého, německého a anglického jazyka a také z chemie. V každé kategorii
byli vyhlášeni ti nejlepší, kteří posléze postupují do okresního
kola. Uspějí-li i tam, čeká je kolo krajské, popřípadě celostátní.
Na výsledky kol okresních a krajských si ale musíme ještě chvilku počkat, každopádně naše elita je připravena bojovat!

Zprávičky z MŠ Letná
O co byly měsíce leden a únor skoupější na sníh, o to byly
bohatší na témata. Když se podíváte do fotogalerií na webu
školy, najdete tam fotky z různých vycházek za kachnami,
karnevalů, tvořivých činností. Vyráběla se valentýnská srdíčka,
masopustní masky, lidské kostry (v rámci poznávání lidského
těla), hrály se klasické pohádky. Když venku příliš pršelo nebo
foukal silný vítr, zašli si třeba Motýlci do tělocvičny. „Lední“
hokej, cvičení na žebřinách, lavičkách i kruzích si náramně
užívali.

A protože jaro už za chvíli zaklepe na vrátka, začíná se vše
připravovat na jarní výzdobu. Během jarních prázdnin si děti
budou hlavně hrát a opakovat naučené, ale paní učitelky a asistentky budou chystat vše, co s jarem souvisí. Vločky a sněhuláky na chodbách i ve třídách vystřídají květiny, ptáčci
a rozkvetlé stromy. Většinou se najde i několik malých zvědavých pomocníků, kteří rádi pomohou se stříháním, lepením
a přitom si vyrobí i něco domů pro sebe. Maminky a babičky
dětí, které jsou u Berušek, určitě mile potěší připomínka
MDŽ.
Březen také bývá „Měsíc knihy“, takže se využije každá příležitost, aby si děti prohlédly knížky, které buď donesly, nebo
si je školka zapůjčila v městské knihovně. U Berušek a Motýlků
si dokonce vyrobí vlastní knížku a leporelo. A pokud čtete
svým dětem před spaním, vřele doporučujeme Pohádky pro
rozcáplíky, které se dětem i paním učitelkám moc líbily.
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Nové vybavení učebny ICT
Pokud vládnete angličtinou, není pro vás spojení Information
and Communication Technologies (zkráceně právě ICT) jistě
nikterak záludné. Pokud ne, pomůžeme. Do našeho jazyka mateřského bychom mohli spojení přeložit jako informační a komunikační technologie. Ještě jednodušeji? Dobrá, pak to tedy
neodborně anepřesně zjednodušme jako počítače. Ano. Konečně
jsme se dočkali očekávaných nových počítačů do učebny výpočetní
techniky. Nové stroje i přes pláč a nářky některých žáků nebudou
(alespoň oficiálně) sloužit k paření (hraní) nějakých zajímavých
gamesek (počítačových her), nýbrž k práci s kancelářskými agrafickými programy ainternetem. Doufáme, že iti počítačově méně
zdatní z vás se v tomto článku něco nového naučili.

Hokusy pokusy
Praktika z fyziky jako volitelný předmět neprobíhají každý

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

příloha Libereckého kraje
březen 2020

událost měsíce

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Březen se v minulosti spojoval s měsícem

V březnu knihovny připravují řadu aktivit

budou letos čtenáři vyhledáváni mezi nej-

knihy, následně s měsícem internetu a pak

pro čtenáře. Jedná se o burzy knih, čtenářské

aktivnějšími učiteli a učitelkami. O tom, jak

se po letech obloukem vrátil zpět ke knize,

amnestie nebo soutěže. Tou nejvýraznější je

to dopadne v Libereckém kraji, se dozvíme

které však bez čtenáře chybí život…

oceňování nejlepších čtenářů. Jejím cílem je

23. března, kdy se bude v Krajské vědecké

proto je nyní březen měsícem čtenářů.

posílit společenský význam a prestiž četby

knihovně v Liberci konat vyhlášení krajského

a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce vyu-

kola soutěže.

žívají. Základním kritériem pro výběr Čtenáře

V závěru měsíce března pak knihovny

roku je počet výpůjček konkrétního čtenáře

ožijí dětskými uživateli, neboť do kniho-

za uplynulý rok, celková návštěvnost, ale také

ven „vstoupí Andersen“. Pohádková

účast na aktivitách knihovny. Letošní ročník

Noc s Andersenem se bude konat 27. března

je jubilejní – desátý. V uplynulých letech

a bude to rovněž již 20. ročník.

byli aktivní čtenáři vyhledáváni mezi dětmi,
babičkami, muži i ženami. Vybíralo se podle

Text: Květa Šírová

nejstarší přihlášky, oceňovaly se celé rodiny,

Foto: knihovny se snaží přitáhnout především

čtenáři nejstarší i nejmladší. Vzhledem

dětské čtenáře

k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského

Foto: archiv LK

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Liberecký kraj již poosmé zvítězil
na zimní olympiádě dětí a mládeže

Jednotlivé školy mohou vyslat školní týmy,

Jakou knihu s regionální tématikou

které představí své aktivity, jejichž cílem

byste čtenářům doporučili?

Necelá stovka mladých sportovců

je zlepšení stavu přírody nebo zvýšení

z Libereckého kraje zamířila koncem

povědomí o hodnotách přírody. Způsob

Květa Vinklátová (SLK)

ledna do Karlových Varů, aby změřila síly

prezentace i konkrétní téma závisí přímo

Určitě Knihu o Jizerských horách

s výpravami ostatních krajů z celé České

na žácích. Je možné vytvořit krátké video,

Miloslava Nevrlého. A rodičům pro

republiky na Hrách IX. zimní olympiády

poster, demonstrovat určitý pokus, zahrát

děti bych doporučila všechny knihy

dětí a mládeže. Výprava z Libereckého kraje

krátké divadlo nebo přednést prezentaci

Miloše Zapletala.

se udržela na čele bodování a již poosmé

s pomocí powerpointu. Smyslem akce je

v historii obhájila vítězství. Účelem her není

ocenit ty školy, které jsou v této oblasti

Martina Teplá (ANO 2011)

jen dosáhnout co nejlepšího výsledku, ale

samy aktivní, a vytvořit prostor pro sdílení

Vzhledem k tomu, že mám malého

důležitá je zejména dětská radost z pohybu

dobrých zkušeností. Elektronické při-

synka a před spaním si spolu čteme,

a z toho, že se účastníci mohou setkávat

hlášky do soutěže mohou školy podávat

pak je to kniha Františka Patočky Čerti

se svými vrstevníky a společně sdílet své

do 9. března na www.visitralsko.com/l/

na Ještědu s pověstmi a pohádkami

úspěchy, sny a olympijskou myšlenku.

bukvice-burza-ekovychovy. Samotná burza

z oblasti Liberecka.

Bukvice proběhne ke Dni Země v pátek
24. dubna v Kulturním domě v Zákupech.

53. ročník Jizerské padesátky
je za námi

Josef Šedlbauer (ZpLK)
Bratrstvo tří a vlkodlaci – zapomenutá
„foglarovka“ z poválečného Liberce.

Tradiční závod Jizerská padesátka se konal

Dan Ramzer (ODS)

o druhém únorovém víkendu v Jizerských

Bibli všech milovníků Jizerských

horách za krásného počasí. V hlavním

hor Knihu o Jizerských horách

závodě zvítězil Andreas Nygaard z Norska

Miloslava Nevrlého.

v čase 1:59:08. První ženou v cíli byla
Britta Norgren ze Švédska. Z českých

Pavel Svoboda (ČSSD)

závodníků se nejlépe umístila Kateřina

Autorů, kteří psali o našem kraji, jsou

Smutná na pátém místě a Jiří Pliska

desítky. Klasikou jsou knihy o Jizerských

na 21. místě. Všem závodníkům patří velká

horách Miloslava Nevrlého. Z literatury

gratulace. Liberecký kraj závod, který

pro děti bych doporučil krkonošské

se koná jako memoriál Expedice Peru

pohádky Marie Kubátové. Z mladších

Jubilejní 20. ročník mezinárodního

1970, dlouhodobě podporuje a ani letos

autorů si zaslouží pozornost turnovský

veletrhu cestovního ruchu Euroregion

v Bedřichově nechyběl jeho stánek s nabíd-

rodák Jaroslav Rudiš a jeho Grandhotel,

Tour 2020 se bude konat ve dnech 6. až

kou regionálních produktů.

Kytlický vodník nebo Alois Nebel.

Radovan Vích (SPD-SPO)

turistickou nabídku krajů, regionů, měst

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

Knihou, kterou bych jednoznačně

a obcí České republiky i sousedních států,

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje

doporučil, by bylo Jizerské ticho. Jsou

nabídku cestovních a dopravních kanceláří,

je každoročně udělováno osobnostem,

zde krásné fotografie i z méně známých

lázní a wellness, památek, center volnoča-

které se svým celoživotním dílem nebo

koutů Jizerských hor.

sových aktivit a dalších subjektů z oblasti

významným skutkem zasloužily o dobré

cestovního ruchu. V rámci doprovodného

jméno Libereckého kraje. Již tradičně

Miloš Tita (KSČM)

programu čekají na návštěvníky odborné

může výjimečné osobnosti nominovat

Jako patriot bych doporučil knihu

přednášky, ochutnávky, řemeslníci a pro-

také veřejnost. Návrhy jsou přijímány

Zaniklé obce Ralska, která mapuje osídlení

dejci regionálních produktů, zábava pro

do 30. června 2020. Podrobné infor-

na území Ralska před vznikem vojen-

děti i dospělé a společenský večer s překva-

mace včetně formuláře pro nominaci

ského prostoru. Je bohatá na dobové foto-

pením. Více informací a podrobný program

jsou zveřejněny na webových stránkách

grafie i faktograficky. A mnohé, co znají

na www.euroregiontour.cz.

Libereckého kraje. Všechny řádně podané

Ralsko až teď, překvapí.

Deváté zimní olympijské hry dětí a mládeže se konaly
letos v Karlovarském kraji. Foto: archiv Petra Tulpy.

Jablonecké Eurocentrum
bude hostit dvacátý ročník
Euroregion Tour

7. března 2020 v Eurocentru v Jablonci
nad Nisou. Veletrh představí komplexní

Základní školy se mohou zapojit
do ekovýchovné soutěže

návrhy budou předloženy pracovní
skupině složené ze zástupců organizací

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

spjatých s Libereckým krajem. Ta následně

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

Základní školy na Českolipsku

navrhne finální seznam osobností. Ocenění

a Novoborsku mají šanci prezentovat své

ve formě listiny Pocta hejtmana a zlaté

aktivity v oblasti ekovýchovy na druhém

mince Hejtmanský dukát jim bude předáno

ročníku burzy zvané Bukvice. Každá škola,

během slavnostního večera, který se bude

která se zúčastní, získá sazenici buku

konat ve čtvrtek 22. října 2020 u příle-

lesního pro výsadbu na školním pozemku

žitosti oslav Dne vzniku samostatného

a také možnost zúčastnit se zdarma

československého státu v Oblastní galerii

na vybraném ekovýchovném programu.

v Liberci.

1, 2 | Dana Kroulíková. Foto: archiv D. Kroulíkové

1

2

Osobnost KRAJe

DANA KROULÍKOVÁ
Předsedkyně regionální organizace Svazu

rešerši pro svou odbornou práci. Knihovny

je velmi obtížné udržet pozornost klasickým

knihovníků a informačních pracovníků

poskytují informační prostor, dokonalý

dokumentům a pěstovat čtenářství. Je však

Libereckého kraje (SKIP) a ředitelka

přehled o informačních zdrojích a současně

stále zřetelnější, že dopady nečtenářství se

Městské knihovny v České Lípě.

zázemí pro celou škálu zájmů a aktivit růz-

neblaze odráží ve schopnostech dětí, mládeže

ných skupin či jednotlivců.

i samotných dospělých. Bez rozvíjení četby
a čtenářství se velmi těžce prosazují tak běžné

V loňském roce uplynulo 100 let od vy-

schopnosti jako porozumění psanému textu,

dání prvního knihovního zákona. To je

Jak konkrétně práci a služby knihovny

významné výročí, které pravděpodobně

ovlivnily moderní technologie?

vyjadřovací schopnosti, představivost a nepo-

změnilo postavení knihoven. Jak vnímáte

Knihovny jsou ideálním místem pro aplikaci

chybně i duševní rovnováha. Pokud se těmto

toto jubileum a jak si stojí knihovny dnes?

různých technologických systémů, prostřed-

aspektům práce se čtenářem věnujeme syste-

Sto let zákona určeného veřejným knihov-

nictvím kterých můžeme spravovat obrovské

maticky a dlouhodobě, výsledky se dostavují.

nám je významné výročí, je však třeba mít

soubory, snadno a rychle vyhledávat v zázna-

Na druhou stranu však musíme objektivně

na paměti, že knihovny v řadě měst a obcí

mech a materiálech jedné nebo rovnou

konstatovat, že knihovny jsou pouze jedním

fungovaly dávno před rokem 1919. Byly to

řady knihoven. Díky probíhající digitalizaci

z důležitých hráčů – tím nejvýznamnějším

však většinou knihovny spolkové, které fun-

se zpřístupňují archivní sbírky a vzácné

a nejdůležitějším místem, kde se vztah k četbě

govaly spíše živelně. Legislativní rámec, který

dokumenty. K dispozici jsou vzdálené elektro-

utváří, je rodina, osobní příklady rodičů.

knihovnám vymezila mladá Československá

nické služby, uživatelé knihoven si mohou

republika, určil vedle povinnosti zřídit

kontrolovat svá čtenářská konta, vzdáleně

Jaké další aktivity knihovny nabízí?

knihovnu v každé obci, především nové

mohou využívat různé databáze, půjčovat

Kromě půjčování knih a služeb s tím

postavení veřejných knihoven, jejichž účelem

si elektronické knihy a podobně. Právě díky

spojených se knihovny věnují také organi-

bylo profesionální doplňování a prohlubo-

půjčování e-knih jsou vlastně knihovny k dis-

zování řady akcí pro různé věkové i zájmové

vání vzdělanosti obyvatelstva, a to jak formou

pozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

skupiny. Pořádají vzdělávací přednášky,
kulturní pořady, projekty pro seniory nebo

naučnou, tak zábavnou. Knihovny byly pro
tuhle roli naprosto ideální a tento obecný

Jaké služby tedy knihovny nabízí svým

široké nabídky informačních lekcí a tema-

význam se v podstatě nezměnil.

uživatelům a jaká je návštěvnost?

tických besed pro školy všech stupňů. Díky

Je pravda, že děti dnes nečtou?

tomu, že knihovny cíleně oslovují celou

posledních let rozvinuly v moderní instituce,

Těžištěm našich služeb je půjčování knih,

komunitu a své služby rozvíjí tak, aby mohly

které nabízejí širokou škálu informací,

novin a časopisů. To je základ, který nesmíme

pružně reagovat na potřeby a zájmy různých

nových technologií a služeb. Snaha o pro-

podceňovat, a stále musíme dbát na kvalitu

sociálních či věkových skupin, napomá-

hlubování vzdělávání obyvatel, o uspo-

a skladbu knihovního fondu. K tomu pak

hají knihovny rozvoji místní společnosti.

kojování jejich kulturních i znalostních

neodmyslitelně patří zodpovídání dotazů,

Vedle autorských čtení pořádáme akce pro

potřeb zůstává, dramaticky se však změnily

tvorba rešerší, vyhledávání informací na nej-

maminky s úplně malými dětmi, hrajeme

technologické možnosti a podmínky.

různější témata a otázky, tvorba speciálních

divadla, vydáváme ojedinělé a speciální

databází, zajišťování meziknihovní výpůjční

publikace, pořádáme univerzity třetího věku,

půjčovny knih jsme se v průběhu let posunuli

služby, péče o regionální knihovní fond, ale

kurzy práce s informačními technologiemi

k informační a kulturně vzdělávací instituci,

i pomoc při vyhledávání a získávání požado-

a výpočetní technikou vůbec, jazykové

která plní roli prostoru sdíleného veřejností.

vané literatury. V posledních letech oboha-

a různé další zájmové kurzy, příměstské

Knihovny jsou garantem poskytování infor-

tila řada knihoven své služby o půjčování

tábory. Do knihoven se chodí cvičit, zpívat,

mací z veřejně dostupných zdrojů, a to všem

elektronických knih, stále oblíbenější jsou

tančit, tvořit, také si navzájem pomáhat pro-

bez rozdílu. Knihovny nejsou jen prostorem

audioknihy. Do portfolia výpůjčních služeb

střednictvím mezigeneračních aktivit nebo

pro čtenáře, knihovny může využívat kdoko-

se stále častěji zařazují také deskové hry nebo

aktivit pro zdravotně handicapované či jinak

liv, kdo potřebuje jen nějakou dílčí informaci,

interaktivní Kouzelné čtení. Samozřejmě,

znevýhodněné skupiny.

kdo si potřebuje vyřídit e-mailovou korespon-

v konkurenci televizních pořadů, inter-

denci, přečíst noviny nebo naopak zpracovat

netu, počítačových her a sociálních sítí,

Dnešní knihovny se především v průběhu

Od knihovny jako primárně určené

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1–4 | Knihovny už dávno nejsou tichým místem určeným
jen čtenářům. Slouží jako veřejný prostor pro všechny
návštěvníky a nabízejí mnoho aktivit.
Foto: fotoarchiv Městské knihovny Česká Lípa.
5 | Noc s Andersenem – dětmi velmi oblíbená akce,
kdy stráví noc v knihovně.
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Krajem

KNIHOVNY A JEJICH FUNKCE
Zajít do knihovny a vypůjčit si knížku

stráví zábavně naučné odpoledne a noc

je základním principem knihovnického

v knihovně. Knihovny na Liberecku nežijí

systému v České republice. Knihovny mají

jen těmito tradičními projekty – už dvacet

v naší společnosti důležité postavení a jejich

knihoven Libereckého kraje se rozhodlo

smysl už dávno není jen o výpůjčce knih.

připojit k projektu Bookstart – S knížkou

Na našem území působí tyto organizace více

do života. Jeho podstatou je spolupráce

jak sto let. Před 101 lety byl schválen první

knihoven s rodinami, s velmi malými dětmi

zákon o veřejných knihovnách obecních,

a jejich rodiči, s cílem pěstovat a prohlubo-

který dal knihovnám pevný status a určil,

vat zájem o četbu i knihovnu od nejútlejšího

vedle povinnosti zřídit knihovnu v každé

věku. Projektem se knihovny zaměřují

obci, jejich nové postavení. Jejich úkolem

na rozvoj dítěte v rodině a prohloubením

bylo a je profesionální doplňování a pro-

komunikace s rodiči usilují o zlepšení

hlubování vzdělanosti obyvatelstva, a to

vztahu ke čtení u nejmladší generace.

jak formou naučnou, tak zábavnou. Systém

Projekt Bookstart je mezinárodní iniciativa

knihoven má svou hierarchii i odpovědnost.

a jejím nositelem v České republice je Svaz

Je tvořen Národní knihovnou ČR, krajskými

knihovníků a informačních pracovníků ČR.

knihovnami, obecními knihovnami a zvlášt-

Úplným základem je pořízení a předávání

ními knihovnami. Knihovny slouží k šíření

dárkových knižních sad novorozeným dětem

kultury a vzdělanosti, k podpoře čtenářství

a jejich rodičům. Sada, resp. dárkový kufřík

a celoživotního vzdělávání, k získávání

obsahuje malé leporelo, ilustrovanou meto-

odborných vědomostí, informací, ale také

diku – pracovní sešit pro rodiče, audioknihu

k relaxaci, duševnímu i společenskému

Špalíček pohádek a říkadel exklusivně

uspokojení. Kromě půjčování knih, vyhledá-

načtenou Aňou Geislerovou a výběrovou

vání a poskytování informací jsou ale také

bibliografií – Nabídka knížek pro společné

místem společenského kontaktu. Pořádají

čtení. Tento projekt podpořil také Liberecký

mnoho společenských akcí, od autorských

kraj dotací ve výši 200 000 Kč a zúčastněné

čtení přes výstavy až po propracované

knihovny se aktivně zapojují do tradičního

projekty pro návštěvníky všech věkových

vítání občánků, předávají tyto dárkové sety

kategorií. Asi nejvíce známá je soutěž

prvního čtení a navazují dalšími akcemi

o nejlepšího čtenáře roku, která je vyhla-

v knihovnách.

šována vždy v měsíci březnu a mezi dětmi
nejvíce oblíbená Noc s Andersenem, kdy děti

Text: Květa Šírová
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
rok. Předchozí se konala před dvěma lety pro tehdejší sextu
po asi desetileté odmlce.
Dorostla generace žáků, kteří na nižším stupni gymnázia
zažili fyzikální kroužek, a navíc padlo dřívější omezení
dané minimálním počtem žáků, kteří si daný seminář zvolí.
Proto již na něj chodí jen opravdoví zájemci, což umožňuje
volit náročnější varianty pokusů. Střídají se teoretické laboratorní práce, po nichž následují praktická měření. Ta lednová spadala tematicky ještě do oblasti mechaniky –
stanovení hustoty využitím Archimedova zákona, rozklad
sil, přeměny mechanické energie, smykové tření apod. Zejména k měření sil využívají žáci čidla a mobilní displeje
systému Pasco.
Praktika z chemie probíhají synchronně. V nových prostorách
laboratoře je možné pracovat na několika stanovištích současně, proto probíhají pokusy při každém setkání. Na separační metody (filtrace, destilace apod.) postupně navazují
náročnější úkoly.

Na podzimní sérii mikroskopování v rámci odpoledního
Badatelského klubu biologie navázala fyzikální část této
aktivity, spadající do programu tzv. Šablon II. Termín se
z rozvrhových důvodů změnil z úterý na čtvrtek, zůstalo
zaměření na žáky nižšího stupně gymnázia a ZŠ. Účastníci
dostali sešit, krabičku na výrobky a složku fólií pro tištěné
materiály k pokusům. Při prvním setkání zkoumali těžiště
a stabilitu nejen těles, ale i vlastního těla, takže se část aktivit
pro větší bezpečnost odehrávala v tělocvičně. Krátce se tak
mohli připojit i účastníci gymnastiky a kroužku kybernetiky, kteří si předtím zkusili s ostatními vyrobit z papíru
speciální překlopnou pomůcku.

Druhé setkání se zaměřilo na zkoumání rotace, speciálně
setrvačníků a hraček, které jich využívají. Výrobu měřiče odstředivé síly pak dokončili ti, kdo přišli i na třetí
setkání.
Pokusy na třecí sílu se zubními kartáčky, katalogy, vrtačkou
a PET lahví na provázku byly tak poutavé, že ukončení zařídila až paní uklízečka hrozbou zamčení ve škole přes noc.
Výroba „kouzelné utěrky na niti“ se tak přesunula na první
únorové setkání, plánované navíc na pokusy s laserem.
Do badatelského klubu fyziky jsou srdečně zváni i žáci
jiných škol. Pozvánky a zápisy z jednotlivých setkání najdete
v aktualitách na internetových stránkách našeho gymnázia,
popřípadě i na našich facebookových stránkách.
Vysvědčení!
Poslední lednový týden se konečně rozdávalo pololetní
vysvědčení. Někteří byli s výsledky spokojeni, jiní už tolik
ne, každopádně mají to za sebou, což je nejdůležitější. Vysvědčení rozdávali třídní učitelé nebo třídní učitelky zatím jen ve
formě výpisů. Na originál vysvědčení si už pár let žáci musí
počkat až na konec školního roku, neboť je často v pololetí
vrátili v neuspokojivém stavu od salámu, kečupu a hořčice,
popřípadě rozkousané od domácích mazlíčků či mladších
sourozenců. Doufejme, že výsledky ve druhém pololetí budou
minimálně stejně tak dobré (a třeba někdy i trošičku lepší?).

Mgr. Jaroslav Balcar

Zprávičky z Vážky
• 3.–5. 1. 2020 – Tříkrálová sbírka
Vážkovský kroužek Korál (dříve skautský oddíl) pomáhá při
organizaci Tříkrálové sbírky již mnoho let (téměř po celou
dobu konání sbírky, tedy od roku 2000). Ani letos Korál
v prvních dnech nového roku nezahálel a pomohl realizovat
sbírku v Mimoni. Děkujeme všem skvělým a příjemným dárcům, díky nimž se v Mimoni za pouhé tři dny letos vybralo
9552 Kč! Přispěli jsme tak na koupi nového sociálního automobilu, který bude provozovat Farní charita v České Lípě
a který bude vozit hendikepované děti ze školy a do školy.
• 31. 1. 2020 – bazén Česká Lípa
Ačkoliv jsme původní plán (návštěva velenických jeskyní,
trempského kempu a opečení prvních letošních buřtíků)
Pokračování na straně 14
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Pokračování ze strany 13
vzhledem k velmi nepříjemnému počasí museli odvolat, přesto
jsme si pololetní prázdniny skvěle užili – navštívili jsme českolipský bazén. Jako dárek děti dostaly k placené 1,5 hodině
další 1,5 hodinu jako bonus. Takže celé 3 hodiny mohly řádit
v bazénu a úžasně tak oslavit pololetní vysvědčení.
• 7.–9. 2. 2020 – Korálový víkend
Společný víkend s Korálem jsme si také parádně užili. Kromě
hraní deskových a jiných zábavných her, společného vaření
a zpívání s kytarou jsme se vydali na horolezeckou stěnu do
Liberce. Všichni z této „výpravy za dobrodružstvím“ byli
naprosto nadšení. Většina účastníků si vyzkoušela poprvé
úplně nový sport, někdo musel překonat svůj strach z výšek,
někdo musel vydat maximum na zdolání umělé stěny. Každopádně to všichni zvládli bravurně a už se těší, až se vydáme
na další horolezeckou výpravu.

Z našich kroužků
Každý měsíc vám přineseme zprávičky z našich kroužků,
abyste věděli, co je nového a jak u nás vaše děti tráví svůj
volný čas! Pro tento měsíc jsme zvolili tyto dva:
• Otevřený klub Cvrček
Cvrček u nás funguje již dlouhou řadu let. Je to otevřený klub
pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené. Děti od 6 měsíců
do 3 let (někdy i déle, podle toho, kdy jdou do školky) si k nám
chodí hrát, socializovat se a navazovat kontakty se stejně starými dětmi. Rodiče mezi sebou můžou prodebatovat svoje
starosti, strávit se svým dítětem krásné dvě hodiny při společném hraní nebo výtvarném tvoření. Na konci každé dvouhodinovky si děti s rodiči přeříkají několik pohybových
říkanek, někdy se tu i tančí a zpívá. OK Cvrček je otevřený
vždy v pondělí, v úterý a ve středu od 9 do 11 hodin (pokud
nejsou prázdniny nebo ředitelské volno, kdy zajišťujeme program pro děti ze škol). Vstupné je 20 kč za dítě a hodinu
a nemusíte se k nám předem hlásit. Děti, které k nám nějakou
dobu chodí, mají v lecčems usnadněný vstup do školky, jsou
o něco samostatnější a netrpí tolik oddělením od svých rodičů,
protože si u nás už třeba našly nové kamarády.
• Kuchařská dílna
Kuchařská dílna je velmi oblíbený kroužek, často bývá v září
naplněný mezi prvními. Děti se u nás učí základním kuchařským dovednostem, jako je očištění zeleniny a ovoce, strouhání, krájení, loupání brambor a jiné zeleniny, hnětení těst,
oddělování vaječného bílku a žloutku, šlehání apod. Naučí
se také připravovat jednoduchá jídla podle receptů, učí se
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smažit, péct, míchat, atd. Co si v kroužku „vytvoří“, to také
snědí a většinou jim to moc chutná. Není nad to si jídlo sám
připravit!
V tomto školním roce jsme již vařili, pekli a smažili: čočkovou,
rajskou, hrachovou, paprikovou, zelnou a bramborovou polévku, ovesné sušenky, americký dýňový koláč, šneky z listového
těsta, svatomartinské rohlíčky, francouzské toasty, vánočku,
perníčky, vanilkové rohlíčky, šlehačkové cukroví, prvorepublikový jablečný koláč, bramborové fašírky, pizzu, bramborový
medovník, domácí housky, pochoutkový salát a mrkvovou
pomazánku.
Z DDM Vážka zdraví, Mgr. Kristýna Petrová

ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko
Na návštěvě u Ježčat
V lednu letošního roku jsem přijala pozvání na návštěvu do
školy. Častokrát jsem ji míjela při cestě autem na trase Mimoň
– Mnichovo Hradiště, a přestože je vidět i od silnice, působí
hodně vzdáleně. Na dálku lze rozpoznat pouze budovu základní školy, ale že je zde také velká mateřská škola, jsem se dozvěděla až na místě. Připravila jsem si řadu všetečných dotazů,
na které mi paní ředitelka ochotně odpovídala.

Paní ředitelko, vidím zde tři budovy, jsou všechny součástí
vašeho areálu?
Nejrozlehlejší je budova mateřské školy, která je konstruována
jako bezbariérová. Mají zde zázemí 3 učebny pro běžnou
výuku dětí. Kousek vedle mateřské školy stojí pomocná budova, kde je dostatek prostoru i na keramickou dílnu a elektrickou pec, ze strany k budově přiléhá středně velký skleník,
který škola využívá pro aplikaci přírodovědných poznatků,
které si žáci mohou rozšířit při odpoledním přírodovědném
kroužku.
Třetí největší a také nejstarší budova se dvěma patry, je pak
vlastní základní škola s kuchyní a jídelnou.
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Takže mateřinka a základka?
Ano. Nerozdělujeme je. Obě součásti pojí stejná filozofie
vzdělávání. Jednou z ní je škola rodinného typu. Držíme si
malý počet dětí na jednoho vyučujícího, to umožňuje zajistit
dětem bezpečí (nemáme ani jeden případ nevhodného chování, šikany aj.). Možná také proto, že máme školní družinu
pro všechny žáky nebo že děti ve volném čase navštěvují bezplatné kroužky.
Díky alternativním prvkům, které využíváme při výuce, zažívají všechny děti úspěch. Zažít úspěch, to je naše motivace
k učení. Bereme děti takové, jaké jsou. Snažíme se každý jejich
talent vyzdvihnout, proto nás často úspěšně prezentují i mimo
školu a město. Výhodou školy je učení ve věkově smíšených
odděleních – třídách. Mohu Vám vyprávět ještě dlouho, pokud
čtenáři budou chtít získat další informace, mohou jako Vy
přijet k nám nebo je dohledat na našich nových webových
stránkách.
Mateřská škola vypadá nově a moderně.
Ano, budova je cítit novotou. Letos je kapacita dvou tříd již
naplněna. Pokud bude i nadále zájem o předškolní vzdělání
stoupat, jsme připraveni otevřít třetí třídu, což je plánovaná
kapacita nově postavené a v roce 2018 do provozu uvedené
budovy. Tato třetí třída může naplnit očekávání zejména rodičů s dvouletými dětmi (je zde plánován snížený počet 8 dětí
na třídu). Nejmladší děti mají oporu nejen ve dvou učitelkách,
ale i v chůvě.
Máte tedy pouze malé děti?
Máme věkový mix dětí, starší jsou ve třídě Stonožek. Je určena
zejména dětem v posledním ročníku. Dvě zkušené a kvalifikované učitelky pracují na cíleném rozvoji dovedností dětí
potřebných pro jejich vstup do první třídy základní školy.
Pro šikulky máme připravené v letošním školním roce bezplatné kroužky „Předškoláček“, „Čeština hrou“ a „Angličtina
hrou“.
A co základní škola?
Přednostně přijímáme „naše děti“, protože obsah vzdělávání
na sebe navazuje. Již děti v mateřské škole jsou více směřovány
na rozvoj logického myšlení, etiky a přírodovědných poznatků.
Od letošního září máme plnohodnotný a samostatný první
ročník. Ostatní ročníky jsou ještě spojeny do dvou tříd –
druhý a třetí ročník tvoří druhou třídu a čtvrtý a pátý ročník
třídu třetí. V každé třídě pracuje spolu s učitelkou i asistentka.
Takže patříte k malotřídním školám?
Ano a jsme rádi, že k těmto školám patříme a to proto, že
žákům můžeme nabídnout to, co nemají velkokapacitní školy.
Děti v malotřídkách vzájemně vnímají i učivo ostatních ročníků, proto pochytají spoustu nových poznatků při výuce
nejen ze svého ročníku. A ač se to třeba nezdá, umí o mnoho
více učiva od starších spolužáků. To, co učíme druháky, si
zopakují třeťáci. Tím dochází k vícečetnému opakování
a posléze i k lepšímu zapamatování.
Děti zvládají mnohem víc, než po nich my chceme. Když se
podíváme na propracované školské systémy třeba ve Finsku,
které jsou podpořené spoustou analýz a statistik, zjistíme, že
to dělají dokonce tak, že nemají třídy s třiceti prvňáky, druháky
i třeťáky, ale že cíleně tyto žáky smíchají do tříd malotřídního
typu. Tak, jako je tomu v naší škole. Pokud je žák talentovaný
a rychle pochopí učivo svého ročníku, může se přidat k žákům
starším – jeho rozvoj nestagnuje.
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V naší škole nefunguje výuka jen klasicky, tedy frontálně, ale
zcela se přizpůsobuje potřebám dětí, neboť každé z dětí má své
tempo. Učitel nebrzdí žáky s nejrychlejším tempem, které v běžné škole stále musí na někoho čekat. Učitel nepospíchá na děti,
které mají pomalejší tempo. Každý má možnost dodělat svoji
práci, jak potřebuje. Pracuje se ve skupinkách i individuálně.
Učitelé a asistentky pedagoga v naší škole nemají čas sedět
na židli u svého učitelského stolu, protože jsou neustále v pohybu po učebně, když pracují individuálně se všemi dětmi po
celý den, a to jak v základní, tak i mateřské škole. Může se to
zdát jako velmi náročné, ale zpětná pozitivní vazba od žáků
dává vyučujícím najevo, že se jejich snaha a píle vyplácí.
Paní ředitelko, jste ve funkci rok, jak byste zhodnotila tuto
dobu?
Jako sprint. Do ustáleného kolektivu jsem přímo vběhla, ale
jsem za něj ráda. Vzájemně jsme se spojili a nyní běžíme společným směrem. A jaký je to směr? ŠKODA AUTO a. s. nás
svým loňským grantem nasměrovala více na výuku ROBOTIKY a PROGRAMOVÁNÍ.
Záštitu nad kvalitou vyučování u nás převzala Technická univerzita Liberec. Ministerstvo školství pak u nás pilotuje výuku
programování. Druhým směrem, kterým se vydáváme, je
protiváha počítačové gramotnosti – PŘÍRODOVĚDNÉ směřování (přírodověda, ekologie, životní prostředí apod.).
V letošním školním roce 40 % žáků půjde k příjímacímu
řízení na Gymnázium Mimoň. Vlastně naše žáky na toto
gymnázium směřujeme. Pojí nás stejný směr – Robotika. To,
co započneme v mateřské škole jako rozvoj logiky, v základní
škole cíleně rozvineme v myšlení strategicko-logické, a na to
poté mohou na gymnáziu plynule navázat ve vyšší formě.
Např. to, co my programujeme v českém jazyce, na gymnáziu
již jen v anglickém jazyce. Paní ředitelka gymnázia je osoba,
která má nadčasové vize, jenž vychází ze směřování na potřeby
pracovního trhu v budoucnu a tím i bezproblémové uplatnění
studentů v životě. A o to nám všem přece musí jít!
Děkuji za rozhovor paní Mgr. Bc. Haně Huškové, ředitelce
Základní školy a mateřské školy Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody.
Hana Bažantová

Informace o škole:
Den otevřených dveří
se koná 25. března od 9:00 do 13:00 hodin
Zápis základní škola
15. dubna od 13:00 do 16:00 hod.
Náhradní termín 22. dubna od 13:30 do 15:00
Zápis mateřská škola
6. května od 9:00 do 16:00 hod.
Náhradní termín 13. května od 9:00 do 13:00
Kontakty
Email: reditelna@skolakurivody.cz
Telefony: 773 636 455 (středa – pátek)
MŠ - 773 636 456, ZŠ - 777 719 477
Podrobnější informace najdete na:
www.skolakurivody.cz
Březen 2020
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RŮZNÉ
Mimoň v boji za práva
V roce 1870 byl schválen rakouskou říšskou radou tzv. koaliční zákon, který umožňoval daleko jednodušším a úřadováním méně náročným způsobem zakládat spolky.
Jednou jeho velkou zásluhou bylo utváření spolků dělnických.
V Mimoni vznikl na prvním místě na Českolipsku Všeobecný dělnický vzdělávací spolek roku 1871. Byl tedy v první
řadě všeobecný, což znamenalo, že přesahoval nejen rámec
jedné fabriky, nýbrž také zahrnoval všechny kategorie dělníků od pomocných až po vysoce kvalifikované. Asi si to
plně neuvědomujeme, ale dělnictvo nebylo tvrdou masou,
později představovanou marxismem jako dravá síla. Pravdou je, že do čela se dostali kvalifikovaní dělníci, kteří později vytvářeli vlastní sdružení, protože měli své stále
různorodější zájmy. V počátcích spolkového hnutí to byli
právě oni, kteří jménem ostatních vedli vyjednávání se
zaměstnavateli.
Spolek byl vzdělávací. To znamenalo, že plnil důležitou roli
v základní emancipaci dělnického stavu, který kriticky trpěl
ve své většině nedostatkem vzdělání a všeobecného rozhledu, často i gramotnosti vůbec. Proto se vytvořily kroužky
a učila se třeba i abeceda. Patřilo sem i počínající politické
vzdělání, ostře sledované úřady hlásící zabavení brožurek
ať marxistických nebo idealistických filozofů. Právě ve Cvikově a v Mimoni jsou takové případy známé. Tištěné slovo
bylo předčítáno tajně. Přitom je zajímavé, že nešlo jen o teorie, nýbrž také ideje šířené v básních. Příkladně básně Josefa
Schillera, textilního dělníka v Liberci, daleko více zajímaly
pro svůj citový náboj a jednoduchost.
Mimoň ukázala, že není jen tichým městem, kde pouze
zvuky z řemeslnických dílen oživovaly ulice, ale je městem
činorodých lidí bojujících za svá práva a tím i za lepší svět.
Smejkal Ladislav

Pozitivem studia pro seniory je kromě získávání nových
poznatků, plnohodnotně stráveného času a vlastního pocitu
sebeúcty, úspěšnosti v rodině a u přátel i sociální aspekt –
pravidelné setkávání účastníků stejné generace při výuce,
kteří nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své
teoretické vědomosti, ale předpokládá se prostor pro sdílení
denních praktických zkušeností, diskuzi a neformální rozhovory o dalších tématech, kterými jsou v běžném životě
obklopováni. Nedílným pozitivem je pak i nenásilné získání
základní počítačové gramotnosti, neboť počítač zde slouží
jako prostředek, nikoliv jako cíl.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poblahopřát studentům UV3V paní Marii Antošové, Juttě Brychové, Heleně
Dittrichové, Ing. Vladimíru Grosmutovi, Ludmile Grosmutové a Haně Hanzlíkové k úspěšnému ukončení a obdržení Osvědčení o absolutoriu a přeji jim a ostatním studentům
UV3V mnoho štěstí a krásných chvil strávených při studijních cyklech v našem konzultačním středisku Mimoň.

Absolventi Univerzity třetího věku
v Mimoni promovali
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku
(U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového
vysokoškolského studia přímo v místě bydliště seniorům.
Studijní cyklus „Svět okolo nás“ v zimním semestru akademického roku 2019/2020 ukončilo 619 posluchačů ze 141 středisek.
Slavnostní promoce se konaly v aule ČZU v Praze ve středu 15. 1.
2020 ve 3 termínech a zúčastnilo se 352 posluchačů ze 79 KS.
Naše středisko Mimoň se slavnostní promoce v aule České
zemědělské univerzity v Praze zúčastnilo v 9 hodin. Byla
nám představena promoční rada a hlavní promoční projev
přednesl a Osvědčení o absolutoriu zástupcům jednotlivých
konzultačních středisek předal Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF ČZU v Praze.
Osvědčení přebírali zástupci jednotlivých středisek, za
našich 6 absolventů UV3V Osvědčení o absolutoriu převzala
tutorka konzultačního střediska Mgr. Vendulka Böhmová.
Aulou zněla kladná hodnocení iniciativy starších studentů
a zazněla studentská hymna Gaudeamus igitus.
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V současné době na Městském úřadu Mimoň Virtuální univerzita třetího věku pokračuje přednáškovým cyklem, který
je věnován univerzální osobnosti italské renezance, kterou
byl především malíř, ale nejen malíř, Leonardo da Vinci.
Kurz byl zahájen 11. února 2020. Postupně bude jeho život
a dílo představeno v šesti přednáškách.
Mgr. Vendulka Böhmová, tutor KS Mimoň

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

RŮZNÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
MĚSTA MIMOŇ, p. o.
PRAŽSKÁ 273/I, MIMOŇ 471 24
Poskytuje sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb, o sociálních službách
Pečovatelská služba
Hlavním cílem naší služby je prostřednictvím předem sjednaných úkonů zajistit základní životní potřeby a tím zachovat
co nejdéle Vaši soběstačnost a samostatnost.
Podporovat uživatele v jeho soběstačnosti a tím mu umožnit
setrvání v domácím prostředí.
Cílová skupina:
Lidé, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění odkázáni na pomoc jiné osoby při obstarávání základních potřeb – péče o svou osobu a chod
domácnosti.
Rozsah poskytovaných služeb:
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• Pomoc při osobní hygieně
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pouze
pro klienty, kteří jsou v pečovatelské službě.
• Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Služby jsou poskytovány denně včetně sobot a nedělí od 7:00
do19:00 hod. v domácím prostředí klienta. Je plně hrazena
uživatelem dle platného sazebníku.
Dále nabízíme:
Terénní zdravotní péči
Zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a poskytují odborné
zdravotní výkony v domácím prostředí. Úzce spolupracují
s Vaším ošetřujícím lékařem. Snažíme se přizpůsobit Vašim
potřebám a v rámci služby zajišťujeme sledování celkového
zdravotního stavu. Mezi naše uživatele patří např. senioři,
děti, tělesně postižení apod. Nárok na poskytování zdravotní
péče má každý občan České republiky.
Péče je poskytována: dlouhodobě nemocným osobám, osobám po propuštění z nemocnice, osobám po úrazech.
Základní úkony zdravotní péče: Kontrola zdravotního stavu
ve svém domácím prostředí, ošetřovatelská rehabilitace (po
mozkové příhodě, po operacích, po úrazech), péče o stomie
a permanentní katetry, měření krevního tlaku a pulsu, příprava
a podávání léků, aplikace inzulínu, injekcí, infuzí, odběry
biologického materiálu, ošetřování proleženin a pooperačních
ran.

Koza se znovu hodí Do Gala!
V neděli, 22. března 2020 od 13:00 jste všichni srdečně zváni
na netradiční veselou a dobročinnou módní přehlídku s dalším programem do secesní Villy Hrdlička v České Lípě naproti
soudu!
Již třetí ročník této charitativní akce pořádá mimoňská podnikatelka Kamila Dvořáková za svůj Vobchůdek Koza z Mimoně a majitelka českolipského Atelieru DOGALA Marie
Prokopová. A co uvidíte? Krásné pletené šaty, ponča, čepice,
svetry na večerní i denní nošení z Atelieru DOGALA a to na
modelkách, které jsou jako vy! Koza z Mimoně vám dokáže,
že i na zahradě, v kuchyni nebo v zaměstnání můžete vypadat
skvěle a originálně. A protože má co nabídnout i mužům,
předvede své modely i na několika ztepilých pánech. Dámy
z publika jim mohou hlasitě fandit pro povzbuzení! Kromě
tohoto hlavního bodu programu si můžete prohlédnout
a zakoupit výrobky partnerských řemeslníků a umělců z našeho regionu. Např. skvělé domácí perníčky a med, výborné
domácí marmelády, výrobky z papíru vytvořené technikou
quilling, krásné věci z obchůdku U Květu lipového, nechat si
poradit s líčením od profesionální vizážistky, vyzkoušet bižuterii a šperky nebo přivonět k luxusním ručně vyráběným
mýdlům. V průběhu programu vám také rozproudí krev ukázka ohnivého španělského tance v podání Taneční školy Flamenco al Norte Česká Lípa a společně zazpívat si můžete
s českolipskými HRAJEMSI. Příjemná atmosféra bude podtržena paní klavíristkou, která vyplní čas mezi vystoupeními.
Závěr bude patřit vylosování tomboly a vyhlášení výsledků
výtvarné soutěže pro „děti“ od 6 do 15 let a od 16 do 100 let,
tentokrát na téma „Náš venkov“. Soutěž právě probíhá a přihlásit se do ní můžete ještě do pátku 28. 2. 2020. Výtvarnou
techniku obrázku necháme na vás.
Celý výtěžek ze vstupného bude věnován rovným dílem na
podporu celorepublikového programu kastrace a krmení toulavých koček „Feliti kastruje“ a občanskému sdružení „Českolipským kočkám a pejskům o. s.“.
Zásadní změna oproti loňskému roku je, že vstupenky a místa
v sále jsou rozdělena na k stání a k sezení v cenách 60 Kč resp.
100 Kč a můžete je zakoupit již teď u Kozy z Mimoně v Mimoni
na Sokolské 177 (vchod z Březinovy) nebo v Ateliéru DOGALA na Prokopa Holého (vedle rest. Nebe) v České Lípě.
Partnerem přehlídky je Město Mimoň, Český rozhlas Liberec
a další vážení sponzoři a přátelé.
Pavel Kounovský, pkounovsky@email.cz

V případě dotazů ohledně nabízeného se obracejte na vedoucí
terénních služeb (Mgr. Veronika Palusková, tel.: 606 464 353,
e-mail: socialnips@ddmimon.cz)
Za terénní služby Mgr. Veronika Palusková
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RŮZNÉ
Začátek roku
v Domově pro seniory
Po vánočních dnech bývá měsíc leden dlouhý a někdy i smutný. Ne tak tomu bylo v Domově pro seniory. S novým rokem
k nám přišlo i spoustu nových a krásných chvilek. Do zrekonstruované jídelny byly dodány krásné židle s područkami
a stoly, nová kuchyňská linka a s novým barevným obložením
jsme měli pocit, že k nám zavítalo jaro.

První letošní akcí v nové jídelně byla přednáška pana
Šťastného o historii města Mimoň, přednáška byla doplněna
fotografiemi ze soukromé sbírky paní Lenky Špačkové. Staré
fotografie města jsme si mohli nyní prohlédnout na naší velké,
rovněž nové, televizi. Tím získalo vyprávění pana Šťastného
úplně jiný ráz. Klientům domova se přednáška v novém kabátku velmi líbila a samozřejmě očekávají další pokračování. Se
svým čtyřnohým kamarádem k nám zavítala paní Kristýna
Šmolová, z návštěvy měli naši klienti upřímnou radost.

a skříňky pro odkládání ložního prádla a všeho potřebného
k péči o naše klienty. Nové vozíky jsme koupili i uklízečkám,
zaměstnancům byly zakoupeny skříňky na vydávání čistého
ošacení, snažíme se postupně pracovní podmínky zlepšovat,
krok za krokem.
Myslíme ale i na vzdělávání personálu. Koncem ledna mělo
5 našich pracovnic možnost absolvovat 3denní kurz kinestetiky, který se konal v sousedním Německu. Kurz se konal
v rámci projektu „Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní
orientace v Euroregionu“, partnerem tohoto projektu je
Diakonie sv. Martin, která se stará o seniory v denní i stálé
péči, mentálně, tělesně, psychicky... postižené, osoby s kombinovaným postižením, matky a děti v tíživých situacích, osoby závislé, umírající, uprchlíky, atd. a působí v celém Sasku.
Kurz se uskutečnil v Martinshofu, a pro nás zcela zdarma,
vše hrazeno z projektu. Cílem kurzu bylo především seznámit
účastníky s možnostmi zefektivnění manipulace s klientem,
s ohledem jak na samotného klienta, tak na pečující osobu.
Obsahem kurzu byly principy kinestetické mobilizace a jejich
praktické užití, způsoby, jak předcházet vlastnímu poškození
při manipulaci s nemocným, techniky k uvolnění svalových
skupin – autoterapie a další. Děkujeme touto cestou Podralskému nadačnímu fondu a Lucii Lencové, která nám tuto
nabídku zprostředkovala.
Sociální služby města Mimoň, p. o.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ ks.
Tak jako každý měsíc, oslavili jsme s obyvateli narozeniny
těch, kteří slaví v lednu. Zazpívat nám přišly, jako již tradičně,
Mimoňské seniorky + 1. Leden nám tentokrát uběhl příjemně
a téměř jarně naladěný.
Myslíme ale i na naše zaměstnance, jejichž práce není lehká.
Do Domova pořizujeme nové vozíky na ranní hygienu, pracovnice tak mají vše tzv. při ruce. Pořídili jsme nové skříně
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Prodej: 17. 3. 2020 – 14.30 hod.
Mimoň u Benziny – Směr Stráž p. Ral.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
(inzerce)
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RŮZNÉ
Sociální služby města Mimoň p. o. Vás zvou na seminář

DÁVKY PRO SENIORY A OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
•
•
•
•
•

Nevíte, jak a kde požádat o různé typy příspěvků?
Poradíme Vám, jak zjistit, zda na tyto příspěvky máte nárok.
Poradíme Vám postup, jak požádat o různé příspěvky.
Poradíme Vám, jak vyplnit potřebné formuláře.
Jedná se o příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku, průkaz TP,
ZTP/P atd…
Termín: 1.4.2020 (středa)
Místo: Centrum pro seniory
Čas: od 9:00hod.

Národní Geopark Ralsko
hledá nové průvodce

Do další turistické sezóny vstupuje Geopark Ralsko s nabídkou
profesionálního školení nových průvodců. Účastníci, kteří
absolvují kurz a projdou závěrečným odzkoušením trasy, získají titul „georanger.“
Geopark Ralsko ve spolupráci s německým Geoparkem Muskauer Faltenbogen připravil kurz pro nové geo-průvodce.
Geoparky používají název georanger, protože se jedná především o průvodce schopné pohybovat se v terénu a předat
návštěvníkům srozumitelnou formou informace o krajině
a přírodních fenoménech. „Zájemci o kurz však nemusí být
odborníci v oblasti geologie ani v jiných přírodních vědách.
Stačí pokud mají zájem o region Máchův kraj a jeho kulturní
nebo přírodní bohatství. A pak taky samozřejmě chuť něco ze
svých vědomostí předat návštěvníkům,“ vysvětluje Lenka
Mrázová z Geoparku Ralsko.
Profesionální kurz je postavený na praktickém nácviku průvodcovských dovedností a mimo jiné uplatňuje odzkoušené
metody organizace Interpret Europe, které používají ti nejlepší průvodci. Cílem kurzu je krok za krokem se naučit,
jak sestavit dobrý výklad k jedné zastávce a jak ze zastávek
postavit celou trasu. Kurz bude probíhat formou několika
školících víkendů pod vedením profesionálů. Každý účastník bude mít možnost samostatně prezentovat svou připravenou trasu. Součástí školení je celodenní exkurze do
UNESCO geoparku Muskauer Faltenbogen, kde se budoucí
průvodci mohou inspirovat, jak provádí profesionální georanger na německé straně. Během letní sezóny si vyškolení
účastníci vyzkouší průvodcovskou činnost přímo v turistické oblasti Máchův kraj.
Celé školení je zdarma, neboť je podpořeno z Evropských
fondů. Zájemci se mohou přihlásit do konce března na webových stránkách www.geo-adventures.eu .
Lenka Mrázová, tel.: 739 354 701,
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz,
www.geoparkralsko.cz
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Tábory s Hravou angličtinou
v létě 2020
I letošní rok se v Mimoni uskuteční letní příměstský tábor
„Hravá angličtina“. Jedná se o třetí ročník pod vedením lektorky anglického jazyka Mgr. Diany Freiové, ke které je možné se přihlásit na tel.: +420 721 835 462 či e-mailem:
diana.freiova@gmail.com, a to již v těchto dnech. Přihlašování je možné až do 31. května, samotný tábor se pak
uskuteční ve dvou turnusech: 27. 7.–31. 7. a 3. 8.–7. 8. 2020.
Akce je určena především pro děti mladšího školního věku
(5–12 let) a je zaměřena na výuku angličtiny, pohybové hry
a turistiku (výlety do přírody). Svou orientací na hravou
formu výuky a prvky Montessori pedagogiky je tento tábor
mj. vhodný i pro děti z pěstounské péče a pro žáky se specifickými poruchami učení. Děti si osvojí základní slovní
zásobu s pomocí pěti tematických celků. Výuka probíhá formou písniček, říkadel, zábavných her a výtvarné činnosti.
V souvislosti s konáním Letních olympijských her v Tokiu
připravujeme mj. i tematicky laděný sportovní program.
Předpokládáme kapacitu jednoho turnusu kolem 20 dětí.
Základnou pro tento tábor budou prostory budovy Chanosu
(vedle zmrzlinárny Ralsko) na dolním sídlišti.
Více informací je možno sledovat i na Facebooku: Hravá
angličtina. (https://www.facebook.com/hrava.anglictina/).
Pořadatelem akce je Tour de Ralsko, z.s.

Tříkrálová sbírka
v Mimoni podpořila nákup vozu
pro hendikepované děti
V prvních 14 dnech nového roku byla v Mimoni pořádána
největší celorepubliková dobrovolnická akce Tříkrálová sbírka 2020.
Během letošního roku se vykoledovalo v ulicích Mimoně,
na úřadě, v obchodech či při mši svaté 9 551 Kč z celkových
207 767 Kč, které byly vhozeny v 11 městech a obcích regionu
do úředně zapečetěných tříkrálových kasiček Farní charity
Česká Lípa.
Úctyhodná částka, která převýšila loňskou o 2 316 Kč, podpoří v letošním roce nákup nového dodávkového vozu projektu Sociální automobil, který na Českolipsku sváží denně
23 zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze školy, čímž
pomáhá rodičům v intenzivní péči a dětem poskytuje pocit
samostatnosti. Díky novému vozu bude moci jezdit ještě
více dětí z dalších měst a obcí Českolipska.
„Srdečně děkujeme vedení města a farnosti Mimoň za podporu při organizaci sbírky a Kristýně Petrové s mládežnickým
oddílem Korál DDM Vážka za energii a nadšení, s nimiž se
zhostily rolí tří králů a vedoucích skupinek. V neposlední
řadě patří obrovské díky všem, kteří do kasiček přispěli,“
řekla za Farní charitu Česká Lípa koordinátorka Tříkrálové
sbírky Pavla Bratršovská.
Mgr. Jiří Gottlieber
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Sklárna Novosad v Harrachově – druhá nejstarší sklárna v Čechách
U vrcholků Krkonoš, nedaleko hranic s Polskem můžete navštívit
unikátní sklárnu Novosad & syn, druhou nejstarší sklárnu v Čechách,
kde se snoubí historie s novodobým podnikatelským duchem. Sortiment výroby tvoří luxusní nápojové sklo, užitkové sklo a křišťálové
lustry. Sklárna byla založena před rokem 1712 na jilemnickém
panství hrabat Harrachů. Vše je v téměř původní podobě a plně
funkční. Jejím unikátem je 100 let stará historická brusírna skla,
poháněná transmisemi a vodní turbínou. Pokud jste někdy přemýšleli
nad tím, jaké to je být foukač skla, v harrachovské sklárně si to
můžete zkusit sami! Po předchozím objednání si sami můžete
vyzkoušet práci zdejších sklářů pod jejich odborným dohledem.
Vyfouknete si vlastní baňku, kterou si odvezete na památku domů.
Foukání skla, které je třeba objednat alespoň den předem, je vhodné
i pro ženy a děti.
V roce 2002 byl přímo v areálu sklárny přistaven minipivovar s restaurací. Zde se naskýtá vyhlídka do hutní haly s pecemi,
a tak návštěvníci restaurace mohou zhlédnout skláře přímo při práci.
Nejmladším objektem areálu je hotel s Pivními lázněmi, které byly otevřeny v roce 2007. Zde si můžete dopřát terapii
v klidném a malebném prostředí. Tento zážitek můžete obohatit o relaxační masáž. Při každé fázi této terapie si můžete
vychutnat jedno malé pivo z místního pivovaru, odkud také pochází veškeré používané pivní produkty.
Hlavní přísadou koupele je 5 litrů světlého a 5 litrů tmavého nefiltrovaného nepasterizovaného kvasnicového piva a drcený
chmel. Pro zvýšení účinku koupele a umocnění relaxačního zážitku je hostům podávána sklenice jedinečného nefiltrovaného
nepasterovaného piva, obsahujícího živé kultury kvasnic příznivě působících v celém trávicím traktu. Léčba tak působí vně
i uvnitř těla.
Muzeum skla vystavuje historicky a technologicky ucelenou sbírku historického skla z produkce harrachovské sklárny. Zde
je možné si zakoupit videokazetu se záběry výroby ve sklárně. Instalována je zde expozice Dějin sklářské hutě a tradiční
výroba broušeného, malovaného a leptaného skla. V moderně pojaté instalaci jsou představeny výrobky sklářských mistrů
minulosti i současnosti, najdete zde ukázky téměř všech sklářských technik.
Pivovar, pivní lázně, hotel, muzeum a sklářská huť, a to ještě není vše, co od malebné sklárny můžete čekat. Narazit tu můžete
i na spoustu festivalů a pivních slavností. Tradice, jež přetrvá – k výročí 300 let sklárny napsal Jan Mergl knihu, která pojednává
o tom, jaký význam tato sklárna měla, tedy „Z Nového Světa do celého světa.“ Nedaleké vrcholky lákají k turistickým
výšlapům, či zimnímu lyžování, adrenalinová bobová dráha vás uchvátí a unikátní Mumlavský vodopád je opravdová
romantika. Skvělou lokalitu a okolí tak nelze sklárně vytknout.
Zdroj: https://kudyznudy.cz, https://harrachov-info.cz

Okolní akce
Jiráskovo divadlo Česká Lípa
12. 3. od 19:00 hod. Na stojáka s Jakubem Žáčkem, Adélou
Elbel a Dominikem Heřmanem Lvem
14. 3. od 15:00 hod. muzikálová pohádka Sněhová královna
v ledovém království
19. 3. od 19:00 hod. pikantní komedie Sexem ke štěstí
22. 3. od 10:30 hod. zábavné divadelní představení Kouzelná
školka – Michal je kvítko.
Více informací: www.cl-kultura.cz

HODINA DUCHŮ
divadelní komedie na téma – cítit se jak v sedmém nebi Jak
jsou propojeny světy duchů, duší a lidí můžete shlédnout
v Kulturním centru Sever ve Cvikově 16. 3. od 19:00 hod.
Více informací: www.cvikov.cz

TOBOGAN TOUR
21. 3. od 11:00 hod uvede Městské divadlo v Novém Boru
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Aleše Cibulku a jeho hosty v živém vysílání rozhlasové talkshow. Více informací: www.kulturanb.cz

WALDA GANG A ALKEHOL
27. 3. od 19:00 hod. v Kulturním Domě Crystal v České Lípě
zazní repertoár rockových předělávek písní Waldemara
Matušky. Více informací: www.cl-kultura.cz

Velikonoční dílna
Tradiční tvořivá dílna pro děti a dospělé a malá prodejní
tržnice, proběhne ve velkém sále Kulturního domu ve Stráži
pod Ralskem 28. března od 10:00–12:00 hod. Více informací:
www.strazpr.cz

Na stojáka
Dvouhodinová porce zábavy Na stojáka s Jakubem Žáčkem,
Adélou Elbel a Dominikem Heřmanem Lvem 12. 3. od 19:00
hod.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

RŮZNÉ
JEDU S DOBOU
Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost a dovednosti řidičů
seniorů za volantem a tím snížit nehodovost na komunikacích.
Akce JEDU S DOBOU dává možnost všem držitelům řidičského oprávnění, kteří dovrší ke dni termínu kurzu věk 65
let, zúčastnit se ve vlastních vozech ZDARMA výcviku v učebnách a na výcvikových plochách Autodromu Sosnová.
Oslovujeme jednotlivé obce, kluby seniorů a sociální služby
s žádostmi o sdílení a šíření informací o tomto projektu.
Budeme vděční za každou možnost, se kterou se nám podaří
oslovit veřejnost a dostat tento způsob vzdělávání do širokého
povědomí.
První termíny:
25. března 2020
od 8:00 do 13:00 hodin
23. dubna 2020
od 8:00 do 13:00 hodin
23. dubna 2020 od 12:00 do 19:00 hodin
Připravujeme i další termíny, vždy ke konci jednotlivých
měsíců. Poslední kurzy budou v listopadu.
Protože kurz na Autodromu Sosnová trvá celkem pět hodin,
připravujeme pro účastníky plnohodnotný oběd a v odpoledních kurzech večeři. Jídlo i pití je stejně jako celý kurz
zdarma. Registraci do kurzu mohou zájemci provést na webových stránkách organizátora
http://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/
Mgr. Petr Zelinka

Stavba sociálního centra Dům
rodiny bude zahájena na jaře
V Novém Boru vznikne sociální centrum Dům rodiny, které
bude provozovat nezisková organizace Rodina v centru. Nová
jednopodlažní budova vyroste v blízkosti centra u cyklistického
oválu během roku 2020. Obyvatelé Nového Boru budou mít na
jednom místě k dispozici sociální služby, Nízkoprahové zařízení
NZDM Vafle a odborné sociální poradenství.
Rodina v centru získala na stavbu sociálního centra finance
z Integrovaného regionálního operačního programu. „Naskytla
se nám jedinečná a zřejmě poslední příležitost vybudovat z evropských peněz sociální centrum, které bude místním lidem sloužit
dlouhá léta. Je malý zázrak, že nám dotace vyšla, ale celá realizace
nese pro Rodinu v centru rozhodně nemalá rizika. Je to pro nás
velký závazek.“ uvádí ředitelka Rodiny v centru Petra Vlčková.

Současné prostory, které Rodina v centru využívá v Komunitním
centru, kapacitně nestačí. Záměr na stavbu sociálního centra
je v souladu se Strategickým plánem sociálního začleňování
města Nový Bor, který s městem připravila Agentura pro sociální
začleňování. Agentura pro sociální začleňování měla velký podíl
na schválení projektu.

Nové sociální centrum bude díky své poloze blízko centra města
snadno dostupné a poskytne kvalitní zázemí a dostatek prostoru
pro poskytování sociálních služeb. Pod jednou střechou budou
lidé moci řešit celý vějíř svých problémů, počínaje ztrátou a hledáním nového zaměstnání a bydlení, řešením rodinných krizí
a obnovou rodinných vztahů přes občanskoprávní nebo trestněprávní kauzy, zdravotní problémy, až po hmotnou nouzi,
řešení zadlužení a exekucí. Klienti budou moci volně přecházet
mezi různými typy služeb a řešit své problémy bez zbytečných
místních a časových bariér.
V Domě rodiny budou zřízené místnosti pro individuální konzultace klientů rodinné a dluhové poradny, učebny pro workshopy a besedy, dále pak denní místnost pro děti a mládež
z NZDM Vafle a administrativní místnost. Kapacita domu
umožní zřídit technickou dílnu, tréninkovou kuchyni a pohybové herny, kde budou klienti získávat nové dovednosti a pracovní návyky. Pro děti a mladé dospělé bude na okolním
pozemku zbudována zahrada.
Rodina v centru už 15 let odbornými sociálními službami zlepšuje život dětí na Novoborsku. V současné době poskytuje
6 odborných služeb – Pěstounskou péči, Rodinnou poradnu,
Dluhovou poradnu, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Vafle, Dětskou skupinu a Mateřské centrum Koblížek a Inkluzi
ve vzdělávání. Ročně ji navštíví na 1000 klientů.
Mgr. Jana Matyášová, www.rodinavcentru.cz

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Firma PV – Cvikov s.r.o., hledá

OPRAVÁŘE ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Požadavky:
vyučen, ŘP sk. B,T, svářečské oprávnění CO, elektř.
Mzda dohodou. Nástup možný od 03/2020.
Po dohodě lze i částečný pracovní úvazek.
Pracoviště: Postřelná, Jablonné v Podještědí
Veškeré informace na e-mail: pv.cvikov@volny.cz
(inzerce)
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SPORT
Běžci a běžkyně včetně
doprovodů, pojeďte s námi v květnu
na víkend do polské Zlotoryje!
Loni se nám podařilo navázat spolupráci s Adamem Skórkou
ze Zlotoryje. Tento běžec a organizátor nás i letos pozval na
jeho akci, již 3. ročník běžeckého závodu na 5 či 10 km, která
se koná přímo v historickém centru jednoho z nejstarších
měst v Polsku! Akce proběhne poslední květnový víkend 2020.
Již loni jsme ji absolvovali ve 4členném týmu z našeho neoficiálního běžeckého klubu 696 Ralsko, ale letos nám Zlotoryje
dokonce nabízí, abychom přijeli v hojnější sestavě na celý
víkend. Bude nám hrazeno ubytování, min.1 jídlo, účast na
závodě plus také kulturní-společenské akce, které se zrovna
poslední víkend v květnu konají.
Myslím, že to bude rozsahem událostí podobné naší akci
DNY MĚSTA MIMONĚ, a proto si dovoluji tímto článkem
apelovat na ty Mimoňáky, kteří třeba ještě ve Zlotoryji nebyli.
Nyní mají příležitost se tam podívat právě v rámci této akce
a nemusí být ani samotní běžci, mohou se účastnit jako doprovod. Kdo tento článek čte, nemusí se nikterak obávat ani
stydět – rovnou se může přihlásit na stránce www.ralskadesitka.cz, kde bude současně s otevřením přihlašování na náš
5. ročník zářijové Ralské desítky od 1. 3. 2020 otevřeno také
přihlašování na akci Zlotoryja. Zájemcům se následně ozveme
s dalšími detaily.
Pokud vyjde náš plán a vize spolupráce s městem Mimoň,
tak by mohla být hrazena i doprava, ale nepředbíhejme.
V těchto dnech se o tom ještě bude jednat. Rádi bychom přihlášky do Zlotoryje uzavřeli rozumně, např. do 30. 4. a dali
tak zavčas polské straně vědět, kolik nás přijede. Nezapomeňte
si dát tedy tuto akci do vašeho kalendáře, zejména ti, co koketují s myšlenkou se v budoucnu zúčastnit Ralské desítky nebo
jen i hobby běžci. Doprovodem může být i rodina a děti. Loni
bylo ve Zlotoryji moc příjemně, běhá tam několikrát více lidí
než u nás, takže se dá očekávat závod min. o 200 běžcích. Zajímavou informací je, že jejich medaile je kvalitnější než medaile, kterou dostanete na RUN CZECH či na Mistrovství ČR!
Zde si dovoluji uvézt odkazy na Zlotoryjský víkend:
http://zlotadycha.zlotoryja.pl/. I když nejsou jejich stránky
zatím vícejazyčné, věřte, že s Poláky se dobře komunikuje
i česky, pokud zrovna neumíte anglicky. Maličkou nevýhodou
je, že cesta tam trvá cca 2,5 h, ale pořád je to lepší než k partnerským městům na Slovensku či v Německu, s nimiž o spolupráci také uvažujeme.
Ještě bych dodal, že 5. ročníku Ralské desítky jsme letos přiřadili termín 20. 9. 2020, ať je v datumu více dvacek☺.
Dotazy možné i přes WhatsApp+420723091609.
Za spolek Tour de Ralsko, Jarda Frei

v tzv. Lužické lize. V loňském roce se podařilo týmu „A“ vyhrát
podruhé za sebou 1. ligu. Soupeři již s námi hrají s velkým
respektem, což nám dělá radost. Ale blíže k lize: Jedná se
o celoroční soutěž neregistrovaných hráčů v období podzim–
jaro. Hraje se volná hra karambol na čtyři koule. Každý tým
má maximálně 6 hráčů. Do vlastního utkání určí kapitán tři
hráče, střídání během utkání není možné.
Lužickou ligu hraje náš spolek od roku 2003. V letošním roce
se jí účastní celkem 11 týmů v první lize s naším týmem Český
Lev „A“ a ve druhé lize, kde hraje tým Český Lev „B“ je přihlášeno celkem 12 týmů. Naše „Áčko“ je v současnosti na
druhém místě, „Béčko“ na místě devátém. Domácí utkání
hrajeme v sobotu a v neděli.
Tým „A“ hraje ve složení: Petr Havel, Václav Horáček, Ladislav
Motl, Martin Jechoutek.
Tým „B“ pak ve složení: Jakub Šorer, Aleš Szabo, Alois Herák,
Pavel Sedlák, Petr Janoušek, Tomáš Spolek.
U nových členů spolku je patrný pokrok v kvalitě hry. Je to
dané i zásluhou starších hráčů, kteří nešetří radami – mnohdy
vtipnými – což přispívá k velmi dobrým vztahům mezi členy
spolku, jejichž počet se dlouhodobě pohybuje kolem třiceti
členů. Samozřejmě uvítáme nové členy ve věku od 18 let,
u kterých požadujeme hlavně dodržování zásad slušného
chování, tak jak vyplývá ze stanov spolku.
Je samozřejmostí, že se všichni snažíme zajistit co nejlepší
herní prostředí, a hlavně udržet vysokou kvalitu úrovně hry,
což se nám snad daří. Ale to hlavně poznají nejen hráči, ale
i případní diváci, které tímto srdečně zveme ke sledování
našich utkání.
Rádi bychom tímto poděkovali hlavně městu Mimoň za jeho
podporu, která nám umožňuje dále reprezentovat naše město
a dále kolektivu pracovníků restaurace Český Lev, kde se naši
členové scházejí, trénují a hrají svá domácí utkání.

Miroslav Sádovský, předseda spolku
Sluneční 260, Mimoň, tel. 605 361 316

Kulečník v Mimoni
Kulečník v Mimoni je oficiálně zastoupen Billiard Clubem
Český Lev Mimoň z.s. Jak už z uvedeného názvu vyplývá,
scházejí se členové tohoto spolku v restauraci Český Lev.
Jeho činnost za rok 2019 lze hodnotit velmi příjemně, neboť
se podařil splnit plán základní činnosti, zaměřené na vyplnění
volného času kulečníkovou zábavou.
Jedním z hlavních bodů činnosti je reprezentace města Mimoň
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HASIČI
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách
a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty
s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost
spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem
do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů
a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není
pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí
podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na
webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze
využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě,
že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze
využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby,
které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární
řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18
let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr,
inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít
k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík
s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období
sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího
dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
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• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit
vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení
ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je
třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě
s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Liberecká záchranka má nové vozy
Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq
budou od příštího týdne vyjíždět za pacienty Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje. Dnešním slavnostním
předáním vozidel pokračuje plánovaná obměna vozového
parku liberecké záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj předá
záchranářům během jednoho roku ještě dalších šest sanit.
„Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký
kraj, vítáme. Jejich modernizace jde dopředu mílovými kroky
a my stále od zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách
vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil ředitel ZZS LK
Luděk Kramář. „Ve chvíli, kdy bojujete o život člověka před
sebou, pro nás je bezpodmínečně nutné mít vše, co potřebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát od pacienta a jít
něco někam hledat,“ dodal a vysvětlil, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která modelové tovární
vozy převezme od výrobce a dále je pro potřeby záchranářů
upravuje. Do pořizovací ceny každého z aut se tak promítne
zejména přestavba aut na sanity. Znamená to nejen polepy,
ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického
vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například možné
nasadit elektrická nosítka, aby v nich byly speciální zásuvky
pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém
ohrožení života. To některé starší vozy nesplňují,“ řekl Kramář.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po
důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako
záložní vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, na které
základně a které konkrétní vozy budou nahrazeny, je počet
najetých kilometrů. Po jednom mercedesu tak dostanou
k dispozici na základnách v Liberci, Českém Dubu, v Jilemnici
a ve Velkých Hamrech, dva budou za pacienty jezdit v České
Lípě. A nové Škody Kodiaq, s nimiž jezdí lékař, budou k dispozici v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. „Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná
auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 25 milionů korun,
které poskytl Liberecký kraj, 8 milionů korun z rozpočtu ZZS
LK stály nové Škody Kodiaq.
Slavnostního předání nových vozidel liberečtí záchranáři
využili také k poděkování zástupcům laické veřejnosti, kteří
jsou první na místech, kde je nutný zásah zdravotníků. Samolepku „Pomohla jsem zachránit lidský život“ od nich tentokrát
dostala malá slečna Lucie, která po autonehodě pomohla
zachránit život svojí mamince.
Březen 2020
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