KULTURA

PŘIHLÁŠKA NA TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ - PRO POKROČILÉ
Kurzy budou zahájeny v neděli 14. ledna a dále budou probíhat v těchto termínech: 21.1., 4., 11. a 25.2., 4., 11., 18.3.
a věneček v pátek 23.3. vždy v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 18 hodin.
Jméno a příjmení (dáma)
Rok narození
Adresa
e- mail + telefon
Jméno a příjmení (pán)
Rok narození
Adresa
e- mail + telefon

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, provozovateli tanečních kurzů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Tento souhlas
je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu Městského úřadu.
Platba kurzovného: Kurzovné bude uhrazeno v hotovosti do 11. ledna 2018 v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň.
Storno podmínky: Do 3. ledna 2018 je storno poplatek 25% kurzovného, do 11. ledna 2018 je to 75%, a po tomto termínu se kurzovné nevrací! V
případě, že se přihlásí méně jak 10 párů, budou kurzy zrušené a kurzovné vráceno.

V………………....................................dne………………………Podpis…………...............…..…………………Podpis…………………………….........……
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HISTORIE
Jaký byl rok 1917

Ještě roku 1987 byl v souboru hesel k výročí revoluce v Rusku
tento slogan: „1917 – počátek nové epochy“. Nebyl nepravdivý.
Rok 1917 poznamenal zásadně vývoj dějin světa. V tom a následujícím roce se otevřela cesta k moderní společnosti, nezávislosti utlačovaných národů, ale také k Hitlerově a Stalinově
diktatuře.
Co prožívala Mimoň, nikoliv nejmenší město a rozhodně ne na
konci světa. Proběhněme letmo dávnými ulicemi tohoto města
na Ploučnici a Panenském potoce.
Leden 1917, udeřily kruté mrazy a naplno propukla uhelná krize. Uhlí z dolů nepřicházelo nebo jen s potížemi. Městské úřady
uplácely. Výměnou za uhlí dává městský úřad v Zákupech nabídku 50 kg salámu. V zaslaném koši bylo deklarováno nakonec
44 kilogramů a došlo jen 39 kilogramů uzeniny.
Expozitura okresního úřadu v Mimoni pečlivě přezkoumávala
žádosti o petrolej a sestavila pořadníky. Děkanský úřad v Zákupech žádal na svícení v lampách věčných světel v kostelích
a kaplích 9 litrů petroleje. Mimoňský úřad povolil jen 3 litry.
Vždyť ani padlým rozesetým po světě věčné světlo nesvítí.
V únoru byla v mimoňských ulicích vyvěšena vyhláška k odvodu mužů, vlastně chlapců, ročníku 1899 a první z nich už byli
v březnu na frontě. 18. dubna byla naopak vylepena vyhláška
svolávající muže ročníků 1867 – 1875, pokud ještě nebyli odvedeni. Podotýká však, že „mrzáci s vadnou rukou nebo nohou,
osleplí na obě oči, hluchoněmí a duševně choří“, ti jediní měli
úředně potvrzeno, že do pole nemusí. V červenci se objevila
také vyhláška, že majitelé psů velkých plemen se mají dostavit
s nimi do Děčína k odvodu. Čtyřnozí přátelé člověka měli také
odvést svou válečnou daň.
Mimoňská Lorinserova tělocvična a také částečně zámek se
staly lazarety. Nemáme bohužel zachovanou špitální knihu tak,
jako v Zákupech, ale u mnoha tam zapsaných bylo připsáno
„všeobecná tělesná vyčerpanost“.
12. května přerušili dělníci nábytkářské firmy D. G. Fischel
práci. Za války továrna vyráběla bedničky na náboje a dřevěné
podešve. Dělníci vyšli do ulic. Demonstrace překvapila místní předáky sociální demokracie, kteří neměli tušení, že se něco
chystá. Přidali se k průvodu. Masa asi 400 osob obléhala budovu expozitury okresního úřadu v Mimoni. Do úřadoven byla
vyslána deputace, která si nechala od přednosty úřadu vyložit
stav zásobování a informovala se o opatřeních k nápravě. Při
demonstraci se prý ozývaly výzvy: „Přijdeme-li znovu, všechno
rozbijeme!“ . Do Mimoně bylo vysláno na pomoc četníkům 30
– 50 vojáků.
Také mnozí učitelé byli na frontě a dokonce i padli. Na jejich
místo přicházeli přestárlí kolegové a nové učitelky. Do Mimoně docházely v roce 1917 další oběžníky. Nařízeno bylo sbírání
starých kostí pro potřeby tukového průmyslu. V květnu se měl
na školních pozemcích zasázet bulharský mák a slunečnice pro
účely olejářské. V srpnu přišel příkaz sbírat pro armádu kapesníky, z nichž se svazovaly balíčky a zasílaly do Pomocné kanceláře ministerstva vnitra do Vídně.
Noviny přinesly zprávu, že 3. prosince 1917 zasedli zástupci
bolševického Ruska a Německa a Rakouska-Uherska za jednací
stůl k vyjednání míru. Válka možná brzy skončí a co bude dál?
„Podzime světa, velký tvůj dech
červánky různě nítí.
Však píseň důvěry zní k tobě z Čech
sladko je žíti.“
Karel Toman
Ladislav Smejkal
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Lednové střípky mimoňské historie
1. ledna 1923 byly zestátněny tratě Ústecko-teplické dráhy, tedy
i trať přes Mimoň.
1. ledna 1959 byla administrativně zřízena národní škola
(1. – 5. třída) v Pražské ulici, a to v domech č.p. 13/I a č.p. 14/I.
1. ledna 1961 byl založen podnik „Komunální služby města Mimoně“.
1. ledna 1968 začaly svoji činnost „Technické služby města Mimoně“ s patnácti pracovníky.
1. ledna 1992 sloučením devíti obcí na území bývalého vojenského prostoru Ralsko vzniklo v Kuřívodech (někdejší městečko Kuří Vody) sídlo novodobého města, které dostalo jméno
Ralsko.
4. ledna 1960 začalo vyučování v nové osmileté škole na Letné.
5. ledna 1651 koupil svobodný pán Johann Putz z Adlersthurmu
ve veřejné dražbě mimoňské panství.
6. ledna 1972 byla otevřena ruská desetiletá škola na Letné,
dnešní gymnázium.
7. ledna 1890 ve Fischelově továrně na ohýbaný nábytek (Thonet) se při požáru udusil dělník Ad. Tille.
10. ledna 1947 zcela vyhořela bývalá Lorinserova tělocvična
(po válce zvaná Sokolovna) a byla úplně zničena.
11. ledna 1950 Státní statky Mimoň převzaly od MNV dokončenou velkovýkrmnu prasat.
12. ledna 1905 částečně vyhořely prostory Fischelovy továrny
na ohýbaný nábytek (Thonet).
17. ledna 1983 při cestě českolipským okresem poobědval
v tehdejší restauraci Ralsko první československý kosmonaut
plukovník Vladimír Remek.
21. ledna 1666 se v Mimoni narodil Leopold Liebstein, pozdější
jezuita, který od roku 1707 působil na císařském dvoře v Pekingu jako profesor humanitních věd a filosofie.
25. ledna 1930 pozdě v noci vyhořelo první mimoňské kino
Hartmuta Harryho Pietsche zvané Excelsior. Bývalo v objektu
tzv. „Dolního mlýna“ na Mlýnské stezce.
26. ledna 1948 vichřice vyvrátila mnoho stromů v zámeckém
parku.
28. ledna 1718 zdědil rod hrabat Hartigů mimoňské panství po
Putzech z Adlersthurmu.
30. ledna 1902 byla Mimoň zapojena do telefonní sítě, měla
14 místních účastníků.
Ing. Jiří Šťastný, Spolek historie Mimoňska

HISTORIE
Zjištění jména rudoarmějce
Zjištění jména pochovaného rudoarmějce ve společném hrobě
na městském hřbitově v Mimoni.
V souvislosti s pátráním po jménu původně neznámého rudoarmějce pohřbeného v Ralsku - Hradčanech se, při pátrání
v archivech ministerstva obrany Ruské federace, podařilo objevit také jméno neznámého rudoarmějce, který byl podle zjištěných dokumentů pohřben na městském hřbitově v Mimoni.
Základní údaje o hromadném hrobě jsou uvedeny v takzvané Evidenční kartě sovětského vojenského pohřbu
z 10.2.1990. Hrob je označen jako společný s neznámým
počtem pohřbených. Jediným známým pohřbeným vojákem je rudoarmějec Dudčenko Andrej Fedorovič, nar.
1905 na Ukrajině, Kijevská obl. obec Zgurovka, střelec 4. roty, 646. střeleckého pluku, 132. střelecké divize
1. Běloruského frontu, dne 13. května 1945 zabit výstřelem
z pistole při prověrce obce Brenná u Zákup. Na přání vdovy byly jeho ostatky exhumovány, zpopelněny a odvezeny do
SSSR.

(„Смерть шпионам“) se zapojit do zadržení vojenských zajatců a sběru trofejních zbraní. Ke splnění tohoto úkolu se
646. střelecký pluk, 12.5.1945 v 17,00 hod. vydal na přesun
z německého Kurort Oybin směrem na Mařenice, Kunratice,
Mimoň, který završil 13.5.1945 v 6,00 hod. na stanovených
místech podle rozkazu. Post č.1 byl jihovýchodní okraj Zákup, post č.2 severozápadní okraj Mimoně, post č.3 Brenná,
post č.4 severozápadní okraj Doks a post č. 5 severozápadní
okraj Kuřívod. 13.5.1945 při prohlídce obce Brenná u Zákup
byl pistolí zastřelen vojín 4. střelecké roty Dudčenko. V tento den bylo zajato celkem 495 německých vojáků. Mimo tyto
úkoly se vojáci zabývali bojovým výcvikem na téma: „Akce
osamělého bojovníka se zbraní i beze zbraně“ a „Povinnosti
bojovníka“ nebo „Rozvinutí řady střeleckého oddílu“ a dalším
bojovým výcvikem. 16.5.1945 po splnění úkolu předal, 646.
střelecký pluk na základě šifrovaného rozkazu štakora 128 č.
656/Š, rajon strážních stanovišť 162. střelecký pluk 54. gardové motostřelecké divizi, a vydal se na cestu z Mimoně přes
Brniště, Mařenice, Krompach a 17. 5. 1945 v 8,00 hod. se utábořil v lese, východně u německého Kurort Jonsdorfu.
Na městském hřbitově byli oba společně pohřbeni
15. května 1945, což dokládá mimo jiné společný dokument
pod čísly 43 a 44.
Pátráním v Centrálním archivu Ministerstva obrany Ruské
Federace, bylo jednoznačně prokázáno, že ve válečném hrobě č. VH: CZE5101-8249 umístěném na městském hřbitově
v Mimoni byli pohřbeni dva vojáci Rudé armády, rudoarmějec
Dudčenko Andrej Fedorovič a starší seržant Novikov Andrej
Ivanovič. Tato nová skutečnost je důvodem ke změnám zápisu
nejen na samotném pomníku, ale také v centrální evidenci válečných hrobů ministerstva obrany ČR.
Jsem přesvědčen, že rada města Mimoně projedná náš návrh
kladně, aby práce našeho spolku nevyšla naprázdno. Úsilí věnované pátrání na základě výzvy „Každý padlý by měl získat
své jméno“ je přínosem i do historie našich měst.
Václav Bilický
Pobočný spolek Český svět - Ralsko

Začátek nového roku

Druhým, dnes již známým vojákem je jeho spolubojovník starší seržant Novikov Andrej Ivanovič, nar. 1924 ve městě Jaroslavl, rozvědčík pěší rozvědky 646. střeleckého pluku, zahynul
v Zákupech dne 14. května 1945, kde šlápl na minu.
V době jejich smrti 646. střelecký pluk, nositel řádu Bohdana Chmelnického, dostal úkol 12.5.1945 zajmout postavení v
rajonech obcí Brenná, Zákupy, Mimoň a Kuřívody, kde měli
uzavřít hlavní komunikace a společně s orgány „SMERŠ“

O svátcích si vždycky uvědomíme, kolik dobrých duší máme
kolem sebe. Dostáváme od rodiny a přátel desítky přání pevného zdraví, štěstí, spokojenosti, radostného žití... Kdyby se nám
všechna přání splnila, nežili bychom na Zemi, ale v Ráji. A to
by vůbec nebylo špatné. Proč jen se všechna ta přání neplní?
Nejspíš proto, abychom nedostali všechno zadarmo, ale abychom se o svůj osobní Ráj sami zasloužili. A tak pečujme o své
tělo a duši, abychom byli zdraví, rozdávejme úsměvy, aby se
v nás radost zabydlela, konejme dobré skutky, aby si k nám
štěstí našlo cestu a věřme v dobré konce, aby pokoj a klid měl
v našem srdci své pevné místo. Starý rok dopsal poslední kapitolu. V této knize dnes můžeme jen listovat, ale přepsat se už
nic nedá. A pokud se nám některé kapitoly nelíbí, nezbývá než
se s nimi smířit, přijmout je a zkusit v tom novém roce napsat
lepší. Každý z nás je dobrým spisovatelem, každý z nás píše
jedinečný bestseller. A tak si to psaní hezky užívejte v báječném roce 2018. A nezapomeňte, že s písničkou jde všechno líp.
Regina Krchňáková a Zpěvandule

Leden 2018

13

RŮZNÉ
Tipy na výlet
Severočeské muzeum, Liberec (40 km)
Expozice Severočeského muzea jsou zaměřeny na oblast uměleckých řemesel a průmyslu a dále na regionální přírodovědu, archeologii a historii.
Kuratorium Severočeského průmyslového muzea v roce 1895 vybralo
pro stavbu nové budovy návrh vídeňského architekta Friedricha Ohmanna. Stavba probíhala mezi lety 1897–1898 a realizovala ji liberecká firma
Gustava a Ferdinanda Mikschových podle prováděcích plánů dopracovaných berlínským ateliérem Griesbach & Dinklage. Rozsáhlé historizující stavbě dominuje věž, která je kopií staré liberecké radnice,
zbořené roku 1892 a zahrnuje v sobě i volnou repliku klasicistního
soukenického domu charakteristického pro Liberec. Johann Liebieg
starší zastával funkci prezidenta muzejního kuratoria a podílel se na
nákupy jeho sbírek ve Vídni. Heinrich Liebieg odkázal muzeu svou
sbírku uměleckých kovů, starožitnosti z frankfurtské vily a také finanční obnos pro rozšiřování muzejních sbírek.
Expozice užitého umění zahrnuje vývoj evropského užitého umění od starověku do současnosti. Jedná se o nevšedně bohatý soubor
skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých kovů a dalších oborů.
Bohaté sbírky Severočeského muzea obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců
je druhá největší v ČR, rovněž i sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu,
uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Expozici příroda Liberecka dominují dvě unikátní dioramata věrně zobrazující prostředí bučiny a rybníku i s jejich typickými obyvateli. Nejzajímavější exponáty z celkového počtu víc jak 700 tisíc uchovávaných předmětů postupně zpřístupňujeme prostřednictvím
portálu www.esbirky.cz. Více informací naleznete na: http://www.muzeumlb.cz/
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Červená Karkulka

Loutková pohádka v podání novoborského ochotnického
spolku. A nebude to obyčejná pohádka. 6. ledna 2018 od
10,00 hod. v Městském divadle v Novém Boru. Více info
na: http://www.kulturanb.cz/divadlo/

Tříkrálový koncert: Fragile

Vokální skupina Fragile je složená z populárních osobností,
známých z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí či TV show. Fragile patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špičce. 6. ledna 2018
od 19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě. Více info
na: http://www.cl-kultura.cz/

Jan Pipal - VIETNAM

Vietnam již po tisíciletí fascinuje své návštěvníky neuvěřitelnou rozmanitostí krajiny, bohatstvím kulturního odkazu
dávných civilizací a pestrostí lidových zvyků.
Vstupné 50 Kč. 10. ledna od 18,00 hod., Navrátilův sál,
Nový Bor.
Více info na http://www.kulturanb.cz/divadlo/

Nejúspěšnější sportovec Českolipska
2017
Slavnostní vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce za
rok 2017. 17. ledna 2018 od 18,00 hod. v Městském divadle
v Novém Boru. Více info na: www.kulturanb.cz/divadlo/
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Divadlo: V Paříži bych tě nečekala,
tatínku

Petr Nárožný v hlavní roli komedie o pařížském dobrodružství sympatického venkovana. Dále hrají: Cerise, společnice Třešnička Jana Malá nebo Týna Průchová. 17. ledna
2018 od 19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě. Více
info na: http://www.cl-kultura.cz/

Divadlo: Mrazík

Příběh s písničkami na motivy slavné filmové pohádky o Nastěnce a Ivánkovi. 20. ledna 2018 od 10,00 hod.
v Městském divadle v Novém Boru. Více info na: http://
www.kulturanb.cz/divadlo/

O Sněhurce

Jemně strašidelná klasická pohádka vsazená do poezie starých časů. Staré kufry, stojany na noty, trpaslíci z dřevěných špalíků, loutka Sněhurky v životní velikosti. To vše
doplněné melodií, která zazní z obvyklých i neovyklých
hudebních nástrojů.
27. ledna 2017 od 15,00 hod. v Komorním sále MKZ Bělá
pod Bezdězem. Více info na: http://www.mkzbela.cz

Ples města Cvikova

16. reprezentační ples města Cvikova proběhne 27. ledna 2018 od 20,00 hod. v sále Kulturního centra Sever ve
Cvikově. Více info na: www.cvikov.cz

RŮZNÉ
Advent na mimoňském gymnáziu

V době adventní proběhla na naší škole řada akcí; některé z nich byly tradiční, jako např. Den otevřených dveří,
který pravidelně organizuje třída kvarta. Stalo se dobrým
zvykem, že žáci provázejí návštěvníky po škole, ukazují jim
učebny a odpovídají na dotazy týkající se studia na našem
gymnáziu. Další Otevřené dveře se uskuteční 8. 2. 2018 od
14 do 17 hodin. Zájemci o studium a jejich rodiče jsou srdečně zváni.
7. 12. byla škola otevřena od rána do večera. Dopoledne
k nám zavítali žáci ze ZŠ Horní Police a z MŠ Mimoň Letná. Pro ty starší připravili kvartáni společně se svými učiteli
nejrůznější aktivity − fyzikální pokusy, robotiku, angličtinu, vědomostní kvíz, sport apod. Fairtradová řídicí skupina
uspořádala hravé dopoledne pro děti z MŠ na Letné. Během
dvouhodinového programu skládaly puzzle, které bylo vytvořeno z plakátů s tematikou FT. Dále si vybarvily omalovánky z nadace Na Zemi, jež přibližují cestu FT surovin až
na náš stůl. Poté se všechny děti zapojily do pohybových
a vědomostních her. Naše žačky jim připravily kvíz s malováním různých druhů ovoce a zeleniny. Samozřejmostí bylo
také občerstvení, čaj připravený také z fairtradových surovin. Před sečtením získaných bodů ze soutěží jsme dětem
promítli jimi oblíbenou pohádku. Nakonec přišlo vyhlášení
výsledků spolu s předáním cen. A kdo vyhrál? Přece všichni, a hlavně snaha zpestřit dětem dopoledne.
Stejně jako v minulém roce připravili sekundáni pro své rodiče předvánoční dárek v podobě představení, jemuž předcházela výroba adventních věnců a výzdoba knihovny. Ve
čtvrtek se rodiče mohli zaposlouchat do krásných veršů českých básníků a hudby s vánoční tematikou. Vystoupení uváděly Berenika Švajdová a Aneta Šemberová, přednes doplňovala hra na klávesy a flétnu v podání Daniely Tranové,
Míly Kukelkové a Teodora Böhma. Na závěr zazněla píseň
Táto, noc nečeká v podání všech účinkujících. Po představení si všichni mohli posedět a popovídat u čaje nebo kávy

dla, ozdoby na stromeček z mašlí, korálků, z papíru a jiných
materiálů. Také lapače snů, plovoucí svíčky z pravého včelího vosku ve skořápkách od ořechů. Společně jsme vyráběli origami hvězdy, jež se skládají z 30 částí a jsou podobné
hvězdám z Herrnhutu. Naše děti nás svou kreativitou velmi překvapily. Na práci se podíleli žáci z většiny ročníků.

Nejvíce výrobků se sešlo z primy a sekundy, pomohly nám
také vyšší ročníky, např. s balením zboží. Akce byla velmi
úspěšná, o výrobky byl na jarmarku zájem. Za výtěžek budou nakoupeny granule a jiné potřeby. Ty pak věnujeme
útulku Bona v Kozlech (útulek pro opuštěné kočky).
Advent utekl jako voda, zbývá vyhodnotit soutěž o nejlepšího
anděla a těšit se na Vánoční akademii, jejíž téma bylo inspirováno pořadem Tvoje tvář má známý hlas.
Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018.
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

Novoroční

Ať novoroční písnička
jen o lásce ti zpívá
Ať čím víc rozdáš radosti
tím víc ať ti jí zbývá

a voňavého cukroví. Byl to příjemně strávený čas, kdy jsme
se na chvilku zastavili a zapomněli na každodenní shon.
Za vytvoření předvánoční atmosféry patří všem učinkujícím
velká pochvala. Poděkování také patří rodičům a učitelům,
kteří si na děti udělali čas.
V sobotu 9. 12. se na Vánočním jarmarku uskutečněném na
hradě Lipý v České Lípě prodávaly výrobky našich žáků.
Vytvořili je ve svém volném čase. Jednalo se o voňavá mý-

Ať zlé se v dobré obrátí
ať úsměv slzy vysuší
Ať naděje se neztratí
a je kde srdce netuší
Ať smutky léčí něžné dlaně
Ať nemáš nouzi a v kapsách díru
Ať nerostou dětské stromky planě
Ať neztrácí naše srdce víru
(František Novotný, Tichá vůně slov)
Leden 2018
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Preventivní akce MěÚ Mimoň
výlet do Prahy

V úterý 21. 11. 2017 se uskutečnila další z plánovaných preventivních akci oddělení rodiny a sociálních záležitostí, a to
výlet do Prahy. Pro 17 dětí, které nám byly doporučeny zástupci místních základních škol a výlet tak měly za odměnu, byl připraven celodenní výlet za kulturou, a to do našeho
hlavního města. Dopoledne jsme absolvovali generálku muzikálu Romeo a Julie v divadle Hybernia. Byly jsme mile
překvapeny, že muzikál oslovil nejen dívky, ale i chlapce.

Velký úspěch měla ale návštěva muzea voskových figurín
Grévin v Celetné ulici. Měli jsme zde objednánu komentovanou prohlídku, a tak nám slečna, ve stylovém kostýmu
v duchu Ladovské zimy, vyprávěla, jak jednotlivé figuríny
vznikají, jaké jsou jejich ceny a další zajímavosti. Děti měly
možnost si pořídit s celebritami selfie, nejedna vosková figurína vypadala opravdu jak živá. S nadšením si děti vyzkoušely, samy na sobě, jak vzniká 3D model postavy, výtvor si
mohly odeslat na svůj email.

Autogramiáda nové knihy

Dne 2. prosince 2017 proběhla v kavárně-vinárně-baru HAVAJ
autogramiáda Davida Novotného z Mimoně k jeho vydané
knize ZAPOMENUTÝ KORDIN.

Prodej rybářských povolenek

Ve dnech 6. 1. a 20. 1. 2018 bude v době od 8:00 – 12:00 hodin
v Rybářském domě (V Lukách 84, Mimoň) možnost zakoupení
členských známek a rybářských povolenek. ČRS MO Mimoň.

Nemáš za koho běhat, přidej se k nám:
RALSKO RUN CLUB /od r.2018/
Never stop running. Running is joy and healthy.

CO ZÍSKÁŠ:
- běžecké triko nebo jiný běžecký textil s prezentací naší akce
a klubu
- finanční podporu na startovné na vybrané závody 2018, kde
bys nás reprezentoval/a
- možnou budoucí účast na oficiálních běžeckých trénincích
v Podralsku a příp. konzultace techniky s atletickým trenérem
(není povinné)
CO ZA TO POŽADUJEME:
•
přivedení 1 běžce/běžkyně na start Ralské desítky
/3. říjen 2018/
•
uvedení klubu v přihlašovacím formuláři na závodech
Samozřejmostí byl pak krátký rozchod, který děti využily
k nákupům drobných vánočních dárků pro své rodiče. O tom,
že se dětem akce líbila svědčí i fakt, že při cestě zpět mezi
sebou diskutovaly o tragickém konci postav Romea a Julie a některé písně zkoušely zpívat. Akce byla plně hrazena
z rozpočtu města Mimoň.
Za oddělení rodiny a sociálních záležitostí
Mgr. Kateřina Kapičková
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KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM KLUBU:
- v 1. kole jen ten, kdo startoval na Ralské desítce 2016
nebo 2017
- kdo je ochoten před/při či po závodě obléct si oděv
s naším logem a nechat se s ním vyfotit a fotku sdílet:-)
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Podporu pro vás
připravujeme i 1. oficiální schůzku.
Tým Ralské desítky

POLICIE - HASIČI
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí
Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vánočními svátky. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční
oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř
svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do
každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního
rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví
a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým
zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat
se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami.

Několik základních rad:

• Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou
lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu,
usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé
děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez dozoru.
• Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou
lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné
šíři, například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného skla.
Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se
nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové
textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod
svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například
papír či textil.
• Odstraňme z dosahu hořících svíček všechny hořlavé
materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů
a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
• Pozor na vznik průvanu v místnosti, který může svíčku
převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby
na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie.
• Dbejme již při nákupu svíčky či adventního věnce
o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované
suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po
prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit
požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
• Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce
z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace
a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme.
Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako
dekoraci.
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček se v posledních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností již dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom
měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat
výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují
také několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému
zkratu začal hořet vánoční stromek.
Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při
pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, dbejme zvýšené opatrnosti
při vaření, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných
potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné
hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může snadno

dojít k výbuchu a popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny,
je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo
třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít
hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před
začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Křesadla 2017 jsou předána

Šest dobrovolníků Libereckého kraje obdrželo 5. prosince na
slavnostním večeru v Kulturním domě Crystal v České Lípě
ocenění KŘESADLO 2017. Hostitelem letošního ročníku se
poprvé stalo město Česká Lípa, organizátorem Dobrovolnické
centrum Adra a partnerem byla již posedmé společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK).
Záštitu nad večerem dobrovolníků převzal opět hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který předal první Křesadlo
oceněné paní Petře Hurtové, která i přesto, že sama není zcela
zdráva, pomáhá seniorům v domě s pečovatelskou službou.
Záštitu poskytla i starostka České Lípy paní Romana Žatecká
a předala Křesadlo dalšímu oceněnému, panu Zdeňku Frydrychovi, za jeho dlouholeté působení ve sboru hasičů.
Dobrovolnice Kateřina Vítková se stala majitelkou 3. Křesadla. Převzala je z rukou pana Jiřího Tošnera, ředitele občanského sdružení Hestia, který Křesadla pro oceněné přivezl
a současně vykřesáním jiskřičky Křesadlem slavnostní večer
zahajoval.
4. cenu lidství obdržel z rukou představitelů SčVK ředitelky
komunikace a marketingu Ivety Kardianové a ředitele libereckého závodu Karla Blažka pan Petr Brož, který je nejmladším
oceněným.
Křesadlo páté v pořadí putovalo z rukou ředitele centra ADRA
Petra Mášky dobrovolnici Janě Fryčové - pohádkové babičce
a laskavé tetě. Šestým oceněným se stal pan Tomáš Krebs, který se svými kolegy oživuje historické tramvaje a Křesadlo mu
předal Jan Punčochář, ředitel regionální televize.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Iveta Kardianová, MBA, tisková mluvčí,
zdroj: https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz
Leden 2018
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Lékárna U Salvátora
Nám. 1. máje 48/III, Mimoň
Tel.: 487 863 640
Otevírací doba:
PO - PÁ
8.00 - 17.00
SO
8.00 - 11.00

Lékárna U Modrého hořce
Nádražní 95/V, Mimoň
Tel.: 487 862 459
Otevírací doba:
PO
8.00 - 13.00
ÚT - PÁ
8.00 - 12.00
**************************************************************

Přijímáme platební karty
i zaměstnanecké poukázky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.lekarnamimon.cz

TOPENÍ MIMOŇ
Provádíme:
 Montáž kotlů na
kotlíkové dotace.
 Montáž tepelných čerpadel,
plynových kotlů,
rozvod plynu.
 Montáž
solárních panelů.

Kontakt:
723 892 058
E-mail: janoswald@volny.cz

TOPENÍ MIMOŇ

D o m a l é ú č e t n í ka n c e l á ř e
přijmeme účetní
a m zd o v o u ú č e t n í
- pracovní smlouva na dobu neurčitou
- stravenky
- malý kolektiv
- nástup ihned
Kancelář je v Bělé pod Bezdězem

Informace na tel.: 775 144 230,
info@kompletnikancelar.cz
Leden 2018
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Město Mimoň pořádá

MIMOŇSKÝ MASOPUST
Sobota 10. února 2018

Od 10,00 do cca 16,00 hod. plánován na náměstí 1. máje stánkový prodej i kulturní program.
• Zájemci o prodejní místo se musí nahlásit předem
• od 1. ledna do 20. ledna 2018 na e-mail: knihovna@mestomimon.cz
• – viz druhá strana výzvy.
• Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele obdrží prodejce instrukce pro složení závazné zálohy 500 Kč na účet města.
V případě, že se prodejce nedostaví, záloha propadá! Pokud zálohu nesloží do 7 dnů od obdržení spec. symbolu, může být na
místě odmítnut!
• Poplatek za stánek činí 40 Kč/m2.
• Není možnost napojení k el. proudu.
• V případě hraček, oblečení a jiného spotřební zboží je možné přihlásit jen českou výrobu (žádné zboží z obvyklých tržnic)!

Více na tel.: 487 805 007,006 p. Jesínková

Přihláška Mimoňský masopust 2018

Jméno:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IČO nebo datum narození (NE r. č.!):…………………………………………………………………………………………………………….
Číslo účtu pro vrácení případného přeplatku:…………………………………………………………………...............................................
Kontakt (tel., e-mail):……………………………………………………………………………………………………………………………….
Velikost prodejního místa:………………………………………………………………………………………………………………………….
Sortiment:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bude použit generátor:

ANO - NE (z důvodu hluku musí být dál od pódia)

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka...................... 1300 Kč
1/2 stránky.......................... 800 Kč
1/4 stránky.......................... 500 Kč
1/8 stránky.......................... 300 Kč
Celá stránka barevně...... 2200 Kč
1/2 stránky barevně........ 1500 Kč

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do únorového čísla
je 15.pro
ledna
2018!
Uzávěrka
zasílání
příspěvků
Vydává: jako
měsíčník
do březnového
čísla
je 17.Město
únoraMimoň
2015!
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO
260 746
Vydává: jako
měsíčník
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120,XXXXI,
471 24, č.
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Ročník
260746
Náklad:IČO800
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poř.
číslo:900číslo
Náklad:
ks 357/2018 - leden 2018
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vytištění:
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2018
číslo 326/2015
- únor
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vytištění:
2015
Vychází
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ledna
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Vychází Cena:
dne: 2. 7,února
Kč.2015
Cena: 7,- Kč.
Registrační
číslo: MK ČR E 12212
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka:
Ing.
Helena
Jakešová,
Šéfredaktorka: Ing.
Helena
Jakešová,
knihovna@mestomimon.cz,
knihovna@mestomimon.cz,
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Redakční rada: Bc. Anna Borůvková, Ing. Jiří Tichý,
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Proboštová,
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Redakce si vyhrazuje
právo
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Tisk: Reklama
Klapka,
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Česká Lípa
zkrátit či upravit.
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
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podepsány
(na žádostzasílané
nebude zveřejněno).
Pozor: Všechny
příspěvky musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku
a musí být podepsány.
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