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Dění v Mimoni
Úvodem bych rád zmínil petici občanů ze
sídliště Letná, která byla reakcí na ukončení
činnosti potravin Pramen v této lokalitě.
O záměru provozovatele jsem se dozvěděl
již v listopadu roku 2018 a ihned po svém
zvolení starostou jsem kontaktoval vedení prodejny s nabídkou
pronájmu nebytových prostor v bývalé restauraci Vrtule
(v majetku společnosti MK, a. s.). Tuto nabídku zástupci prodejny z důvodu nedostatečných prostor bohužel odmítli. Jako
prostředník jsem pak vstoupil do jednání i s majitelkou objektu,
ve kterém dosud prodejna fungovala. Snažil jsem se o prodloužení smlouvy, ale bez úspěchu. Majitelka objektu mi sdělila, že
zde chce prodejnu potravin provozovat sama a to místo dosavadních oděvů. Nepochodil jsem ani při jednání s obchodním
domem Billa (k jednání jsem přizval starostu obce Pertoltice
pod Ralskem, pana Smolíka), kdy jsem společnosti předložil
návrh vybudovat obchod za benzínovou čerpací stanicí směrem
na Stráž pod Ralskem. Aktuálně jsem tak vyčerpal všechny
možnosti a nezbývá než doufat, že nová prodejna potravin na
Letné bude stejně kvalitní jako předešlá.
Neméně diskutovanou záležitostí jak zastupiteli, tak občany,
je osazení ulice Mírová (v majetku Libereckého kraje) parkovacími automaty. (Celá radou města schválená zakázka
zněla: dodávka a osazení parkovacích automatů a zajištění

změny v dopravním značení v Mírové.) Možná se některým
občanům vybaví videozáznam z jednání zastupitelstva města
(ZM 23. 4. 2015), který zachytil debatu zastupitelů k předložené koncepci parkování v Mimoni, zvláště pak v Mírové
ulici. S navrhovaným řešením – instalovat 3 automaty bez
platebního modulu – zastupitelé z finančních důvodů nesouhlasili a doporučovali, po vzoru České Lípy, Nového Boru
apod., mnohem levnější řešení – prodej „parkovacích papírových hodin“. Věc byla odložena s tím, že rozhodnutí vyžaduje
mimořádné další projednání. Záležitost instalace automatů
se na zastupitelstvo znovu dostala až po třech letech při schvalování rozpočtu na rok 2018. Do investic byl zařazen bez bližší
technické specifikace i nákup parkovacích automatů s částkou
400 000 Kč. V průběhu roku pak bývalý starosta pan Kaiser rozhodl o nákupu parkovacích automatů bez platebního modulu
a v tomto smyslu znělo i vyhlášené výběrové řízení, ačkoliv
město dosud nemělo všechna potřebná povolení a stanoviska.
Před dokončením povolovacího procesu byl radou města
schválen i výběr dodavatele a následně podepsána smlouva.
V zářijovém Zpravodaji pak už p.Kaiser občany informoval
o fungování takovýchto automatů. Posledním dotčeným orgánem, který se pak k probíhajícímu řízení na základě naší
žádosti z 13. 8. 2018 vyjadřoval, byl odbor dopravy v České
Lípě.
pokračování na str. 2
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Dění v Mimoni
Dokončení ze strany 1
Ten k uvedené věci nejprve vydal (27. 9. 2018) výzvu k uplatnění
připomínek nebo námitek a následně 1. 11. 2018 opatření obecné
povahy spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích, aniž by technické parametry automatů posuzoval. Při přípravě instalace dopravního značení se
však vyhrotily pochybnosti o správnosti dopravního značení
pro automaty bez placení. Hlavním problémem bylo, že pro
uvedené automaty (bez platebního modulu) neexistuje značení,
a celá věc je tak pro řidiče zcela zmatečná. Jinými slovy, i kdyby
řidič v ulici osazené těmito speciálně upravenými parkovacími
automaty stál déle než je povolená doba, žádného přestupku by
se nedopustil. Byli jsme proto nuceni po vzájemné dohodě naši
žádost vzít zpět a 15. 1. 2019 bylo řízení odborem dopravy zastaveno. Konečné stanovisko potvrdil i Krajský úřad v Liberci v přezkumném řízení 21.1.2019 a vydané opatření zrušil. Nezbývalo
tak, než celou zakázku okamžitě „zastavit“. Firma nám však sdělila, že dodávka celého množství (3 ks) požadovaných automatů
je hotova a připravena k instalaci a žádají proto převzetí a dokončení zakázky nebo cenovou kompenzaci. Po obtížném jednání
s dodavatelem se podařilo dojednat kompenzaci ztráty ve výši
30% ceny z díla s tím, že si firma automaty nechá a přeinstaluje
je na klasické parkovací automaty. Aktuálně věc prověřuje kontrolní výbor, který má posoudit, kdo je za škodu odpovědný.
Nakonec nemohu neokomentovat i dění v Zahradnictví Mimoň.
Stejně jako bývalý starosta pan Kaiser jsem musel i já za město,
jako za vlastníka, podepisovat souhlas s kácením stromů. Že
bývalé vedení nezajímalo, co se s pokácenými stromy dál děje,
to je pro mne nepochopitelné. Já jsem se o to rozhodně zajímal
a s vysvětlením, že ,,palivové dřevo“ pan ředitel dával jako naturální mzdu svým zaměstnanců (včetně sebe), jsem se samozřejmě
nespokojil. Škodu vzniklou městu minimálně za pokácené stromy na základě vydaného povolení, lze objektivně změřit. Jen
mě mrzí, že pan, dnes již bývalý ředitel, mou nabídku na uzavření
dohody o náhradě škody nepřijal. Aktuálně si vedení společnosti,
až do ukončení výběrového řízení převzala p. místostarostka.
Celou záležitost prověřuje nyní policie a ta se objektivně bude
rozhodovat zda se stal trestný čin či to je jen pracovněprávní
pochybení a určí i přesnou výši škody. Dále se již k věci nebudu
vyjadřovat a počkám na závěry policie.
Petr Král, starosta města

Pár slov k parkování v Mírové ulici
Pan starosta tak trochu bagatelizuje snahu vyřešit průjezdnost
Mírové ulice. Všechny možnosti, jak toto parkování uvést
v život, jsme konzultovali s Dopravním inspektorátem v České
Lípě a s Krajskou správou silnic v Liberci. V navrhovaném
řešení, parkovacím automatu bez výběru poplatku jen s parkovacím lístkem a ohraničenou dobou povolení parkování
zdarma, nebyl shledán žádný zásadní problém. Výběr poplatku
nebyl možný, neboť město není vlastníkem této komunikace.
Toto opatření mělo být řešeno značkou IP25 Zóna DZ B29,
zákaz stání s textem: Po–Pá 8–17, So 8–12 mimo vozidla s platným parkovacím lístkem. Takové řešení bylo i v návrhu z roku
2015, který zpracoval náš stavební úřad. Informace ohledně
bezplatného stání měla být vyznačena na parkovacím automatu. V tomto řešení není žádná zmatečnost pro řidiče. Při
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nedodržení povolené parkovací
doby, by řidič porušoval ustanovení
značky B 29. Z mého pohledu bylo
jednání nového vedení radnice
ukvapené a bez jakéhokoliv osobního jednání s dotčenými orgány,
když celé řešení uvolnění průchodnosti Mírové ulice odvolali.
V minulosti jsem se několikrát
setkal se zamítavými stanovisky.
Například při přeložení parkování
v Malé ulici od strany OPMP na
protilehlou stranu nebo zamítavé
stanovisko přístupu vozidel rybářů na část cyklostezky za koupalištěm. Chtělo to jenom jednat, mít pádné argumenty a zamítavá stanoviska byla změněna. A v Mírové ulici je těch pádných
argumentů několik. Jedním z těch nejdůležitějších je průjezdnost vozidel záchranného systému.
František Kaiser

Parkování v Mírové ulici – fakta
Problém parkování v Mírové ulici i v celém centru města je
řešen Odborem rozvoje města a Odborem výstavby a dopravy
již více než 12 let a k tomu účelu byla zpracována celá řada
materiálů včetně podrobného návrhu Nařízení rady města
o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Mimoň za účelem organizování dopravy. Záměry na zavedení placeného parkování
nebo omezení doby parkování v centru města se v průběhu
těchto let různě měnily. Posledním návrhem na „Zavedení
časově omezeného parkování v Mírové ulici“ (bezplatné stání
s použitím parkovacích automatů), který sloužil jako podklad
pro vydání závazného stanoviska Dopravního inspektorátu
Policie ČR, souhlasu Krajské správy silnic Libereckého kraje
jako vlastníka komunikace a Opatření obecné povahy stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané MěÚ
Česká Lípa, odborem dopravy, nebylo řešení, které v roce 2015
zpracoval zdejší stavební úřad, ale projektová dokumentace
vypracovaná v lednu 2015 projektantem a objednaná tehdejším
vedoucím odboru rozvoje města p. Škubalem. V této dokumentaci se však nevyskytuje žádná svislá dopravní značka
IP 25 zóna DZ B 29, zákaz stání s textem: Po–Pá 8–17, So 8–12
mimo vozidla s platným parkovacím lístkem (jak uvádí ve
svém příspěvku p. Kaiser), ale je navržena dopravní značka
IP 13c – Parkoviště s parkovacím automatem, která se používá
pro placená parkoviště. Z důvodů zjevné rozpornosti, která
způsobuje nezákonnost, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
dopravy, rozhodnutím zrušil Stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci vydané MěÚ Česká Lípa. Tzn., že
dotčené orgány i vlastník komunikace se vyjadřovaly k úplně
jiné dopravní situaci (dopravnímu značení), než uvádí
p. Kaiser. Současně je zřejmé, že zajištění omezené doby parkování v Mírové ulici lze smysluplně dosáhnout i bez instalace
parkovacích automatů, jak bylo v minulosti uvedeno v důvodových zprávách hned několika materiálů do rady a zastupitelstva města.
Petr Tadlík, vedoucí OVDZaŽP
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
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Krátká reakce na článek
pana Františka Kaisera
Musím reagovat na pana zastupitele Františka Kaisera, který
nás poučuje o tom, jak máme jednat s úředníky v České Lípě,
abychom – stejně jako on – dosáhli kýženého úspěchu. Současně považuji za nutné uvést na pravou míru některé okolnosti,
za nichž bylo rozhodnuto o výrobě nenaistalovatelných parkovacích automatů. Nejprve k inkriminované značce, kterou,
jak tvrdí, řádně schválily kompetentní úřady. (Podrobněji se
k věci vyjádří pan Ing. Tadlík a pan Ing. Filek. Zde jen dodám,
že pan Kaiser ve svém článku snad nevědomě zaměňuje dopravní značení, o kterém jednal). Pokud by ji totiž schválily, nemohly by nyní celé řízení zastavit z důvodu jeho zmatečnosti.
Konečně to také byl pan Kaiser sám, kdo s úředníky v této věci
jednal. Jsem toho názoru, že když na obec přijde kvalifikované
vyjádření ve smyslu nepřípustnosti realizace záměru, pokračování v něm přináší jen další zmařené výdaje.
Vaše ,,upozornění“ na to, že v Mírové ulici nyní nemohou
projet vozidla záchranného systému zřejmě přehlédlo fakt, že
povinností řidičů je umožnit těmto složkám průjezd, i kdyby
měli vjet na chodník. A stání na chodníku před svou prodejnou
až několik desítek minut nevadí přece i zastupiteli z Vaší strany
(zrušené ihned po volbách)… Za nehorázné pak považuji to,
že uvádíte, že jste to byl vy, kdo ,,zařídil“ rybářům vjezd na
cyklostezku. Od svého nástupu do funkce starosty mám za
sebou v této věci již několik jednání a teprve nedávno se mi
podařilo ke spokojenosti všech stran zákonnou cestou problém
vyřešit.
Petr Král, starosta města

Kulturní komise
Rada města Mimoň, dle § 122 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, rozhodla, jako jeden ze svých poradních orgánů,
zřídit Kulturní komisi. Předsedkyní komise byla ustanovena
Mgr. Marie Rašková, dalšími členy jsou pak: Pavel Skála, Jiří Holec,
Jiří Šťastný, Kamila Dvořáková, Jiří Beran, Iva Bodláková, Zdeněk
Lorenz a Lenka Špačková. Komise se setkala poprvé již 4. 1. 2019.
V tomto případě se jednalo o schůzku informační a seznamovací,
kdy se jednotliví členové komise vzájemně představili. Hostem
zde byla paní místostarostka Jaroslava Bizoňová, která všechny
blíže seznámila s důvody zřízení komise. I zde již v bohaté diskuzi
padly návrhy na zpestření kulturního života ve městě. Členové
komise se setkali znovu 31.1.2019. Tentokrát se program schůzky
týkal konkrétních akcí jako je Den Města,
Den dětí, Čarodějnice atd. Kulturní komise může doporučit RaMě
své návrhy jak zpestřit kulturní život ve městě, ale samotné rozhodnutí, zda budou tyto, nejen s ohledem na rozpočet města,
schváleny či nikoli, je pouze na rozhodnutí RaMě. Komise si dala
za úkol přispět ke zpestření kulturního života, více zapojit do kulturního dění i další místní organizace a spolky, které mohou také
oživit různé akce, a navázat těsnou spolupráci s odborem kultury.
Jednotliví členové komise chtějí přispět nejen svými návrhy a nápady, ale i pomocí při organizaci akcí např. obsazením stanovišť na
Den dětí, Čarodějnice, Bludičkovou noc, lampiónový průvod atd.,
a tímto být nápomocní odboru kultury, který je nemůže při těchto,
převážně dětských akcí, personálně zajistit.
Helena Brázdová, tajemník komise

Komise pro vzdělávání, děti, mládež
a sport
Rada města Mimoň, dle § 122 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, rozhodla, jako jeden ze svých poradních
orgánů, zřídit Komisi pro vzdělávání, děti, mládež a sport.
Předsedou komise byl ustanoven pan Zdeněk Pekař, dalšími
členy jsou pak: Tereza Bodláková, Mgr. Lenka Zetová, Jarmila
Zítková a Jan Sutr. Rozhodnuto tak bylo 4. 12. 2018, usnesením
č. R18/917. Komisi je kladeno za úkol najít vhodný a především
efektivní způsob přerozdělování dotací a grantů z rozpočtu
města Mimoň a zajistit tak potřebnou podporu organizací,
které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí a mládeže.
Komise se také vyjadřuje k žádostem z dotačního fondu města
Mimoň, který byl vyhlášen na rok 2019. Členové komise se
setkali již 2x, a to v lednu a únoru 2019 a na svých setkáních
hodnotili předložené žádosti o finanční podporu z dotačního
fondu města Mimoň na jednotlivé sportovní či vzdělávací akce,
ať již byl žadatelem jednotlivec či organizovaná skupina. Jednotlivé žádosti komise posoudila, věnovala se účelu dotace
a doporučila Radě města Mimoň u jednotlivých žadatelů, jaké
částky mají být z rozpočtu našeho města poskytnuty. Jedná se
o doporučení, rozhodnutí je na Radě samé. Členové se chtějí
sejít i v dalších měsících s tím, že budou hledat možnosti, jak,
v jaké výši a za jakých podmínek, mohou prostředky z rozpočtu
města Mimoň pomoci organizátorům akcí, zaměřených na
vzdělávání, děti, mládež a sport.
Mgr. Kateřina Kapičková, tajemník komise
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 24. ledna 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/1
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
1. Bc. Jiřího Pittnera
2. Mgr. Šárku Krousovou
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 2 (František Kaiser, René Zubko)
nepřítomen 3 (MUDr. Eva Frýdová, Mgr. Jaroslav Jirůtka, Tomáš
Jaroš)

1. změnu rozpočtu č. 1 – zvýšení kapitálových výdajů na akci
Sedačky v kině a navýšení financování o 160 000 Kč dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy;
2. změnu rozpočtu č. 2 – zvýšení kapitálových výdajů na akci
Cyklostezka Mimoň - Srní Potok a navýšení financování
o 90 000 Kč dle přílohy č. 2 důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 16, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 1 (Tomáš Jaroš)

Z19/2
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. Navýšení odměny neuvolněným zastupitelům – matriční
události
5. Rozpočtové změny – sedačky v kině a cyklostezka Srní
Potok
6. Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019
a) Výzva č. 2 Program v oblasti tělovýchovy a sportu
b) Výzva č. 4 Program v oblasti rodiny a využití volného
času dětí a mládeže
7. Zápis z jednání kontrolního výboru
8. Zápis z jednání finančního výboru
9. Zpráva o kontrole plnění usnesení
10. Informace starosty k parkování v Mírové ulici
11. Diskuze
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 2 (Mgr. Jaroslav Jirůtka, Tomáš Jaroš)

Z19/5
Výzva č. 2 Program v oblasti tělovýchova a sportu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 ve výzvě č. 2 Program
v oblasti tělovýchovy a sportu
Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, Letná 284, 471 24 Mimoň,
IČ 467 50 657
a) ve výši 450 000 Kč na projekt: Provoz a údržba areálu TJ
Jiskra 2019, za účelem úhrady energií, služeb, opravy
a údržby, materiál na opravy a údržbu, pohonné hmoty,
mzdové náklady na správce objektu, pojištění majetku
b) ve výši 150 000 Kč na projekt: Mládež 2019 za účelem úhrady vkladů do turnajů, pronájmy, nákup sportovních potřeb,
vybavení a tréninkových pomůcek, soutěžní poplatky, symbolické odměny trenérům,
c) ve výši 150 000 Kč na projekt: Doprava a rozhodčí 2019 za
účelem nákladů spojených s dopravou a náklady na rozhodčí 2019,
a schvaluje povolení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací
čl. 2 bod 2.3 písm. c) až e) pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra
Mimoň.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování:
pro 16, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 1 (Tomáš Jaroš)

Z19/3
Navýšení odměny neuvolněným zastupitelům – matriční události
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje od 1. 2. 2019 dle § 74
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, navýšení odměny o 500 Kč měsíčně
neuvolněným členkám zastupitelstva Mgr. Šárce Krousové
a MUDr. Evě Frýdové, na základě oprávnění přijímat projev
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 2 (Mgr. Jaroslav Jirůtka, Tomáš Jaroš)
Z19/4
Rozpočtové změny – sedačky v kině a cyklostezka Srní Potok
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje:
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Z19/6
Výzva č. 4 Program v oblasti rodiny a využití volného času dětí
a mládeže
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 ve výzvě č. 4 Program
v oblasti rodiny a využití volného času dětí a mládeže
Junáku – českému skautu, přístavu Ralsko Mimoň, z. s.,
Malá 34, Mimoň III, 471 24 Mimoň, IČ 622 37 527
a) ve výši 80 000 Kč na projekt: Náklady na skautské akce, za
účelem úhrady nákladů spojených s dopravou, ubytováním,
stravné, startovné, ceny, materiál
b) ve výši 60 000 Kč na projekt: Nákup vodáckého vybavení,
za účelem úhrad nákladů spojených s nákupem vodáckého
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vybavení (závodní pramice, pádla, ostatní vodácké vybavení)
c) ve výši 80 000 Kč na projekt: Náklady na provoz skautských
nemovitostí, za účelem úhrad nákladů spojených s energií,
vodné a stočné, nájemné, pojištění, údržba a oprava nemovitostí, provoz – čisticí prostředky, otop, uhlí
a schvaluje povolení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací
čl. 2 bod 2.3 písm. d) a e) pro pobočkový spolek Junák – český
skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování:
pro 16, proti 0, zdržel se 0,
nepřítomen 1 (Tomáš Jaroš)
Z19/7
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 10. 12. 2018, který je přílohou
důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 2 (Mgr. Jaroslav Jirůtka, Mgr. Šárka
Krousová)
nepřítomen 1 (Tomáš Jaroš)
Z19/8
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 21. 01. 2019, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Šárka Krousová)
nepřítomen 1 (T. Jaroš)
Z19/9
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole
plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Šárka Krousová)
nepřítomen 1 (Tomáš Jaroš)
Z19/10
Informace starosty k parkování v Mírové ulici Zastupitelstvo
města Mimoň bere na vědomí informaci k parkování v Mírové
ulici dle důvodové zprávy a ukládá kontrolnímu výboru, aby
celou záležitost prověřil a výsledky kontroly předložil radě
města a zastupitelstvu do únorového zastupitelstva.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Mgr.Václav Konopiský),
nepřítomen 1 (Tomáš Jaroš)
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.
Prodejní dny:
28. 3., 29. 4. a 10. 6. 2019 v 14.30 hod.
Mimoň u Benziny – Směr Stráž p. Ral.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576 270, 728 605 840
(inzerce)
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Více k jednání Rady města Mimoň
dne 29. 1. 2019 a 5. 2. 2019
Vzhledem k tomu, že všechna přijatá usnesení rady města jsou
do sedmi dnů po schválení zveřejněna na našich webových
stránkách, věnuji se jen některým zajímavým bodům jednání,
které již dále nejsou projednávány zastupitelstvem. Celé materiály pro jednání zastupitelstva města, tedy včetně vysvětlujících
důvodových zpráv, jsou vždy sedm dní před jejich projednáváním zveřejňovány na našich webových stránkách tak, aby
se s nimi mohli občané podrobně seznámit.
5. 2. 2019 byly naposledy v takovémto rozsahu projednávány
žádosti občanů o pronájem bytů z majetku města Mimoň a společnosti MK. a. s. V souladu s přijatým usnesením předložil
Odbor správy majetku návrh upravených zásad pro přidělování
bytů. V něm, v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.
o obecním zřízení, byly předány rozhodovací kompetence na
odbor tak, že Rada města Mimoň vstupuje (při řízení o přidělování bytů) do role ,,odvolacího orgánu“. Schválena byla
také pravidla pro přidělování bytů mimo povinnost předplaceného nájmu, a to při výjimečných životních situacích žadatele, odborně a citlivě posuzovaných sociálním pracovníkem
města. Dále pak pravidla pro přidělování bytů mimo výběrové
řízení z důvodu podpory místního podnikání (řízení na základě
žádosti zaměstnavatele o přidělení bytů pro nové zaměstnance
při vzniku nových pracovních míst).
Schválením dvou Dodatků ke smlouvám byly nově upraveny
uzavřené smluvní podmínky s našimi dodavateli. V prvním
případě se dodatkem k uzavřené smlouvě s firmou Bardzák
s.r.o. mění některé technologické postupy stavby s dopadem
na cenu díla. Schválenou změnou v utěsnění hráze a dna
Zámeckého rybníka a změnou ve zpevnění břehů dubovými
kůly došlo k úspoře našich finančních prostředků ve výši
956 286 Kč včetně DPH. Konečná cena díla tak byla upravena
na částku 3 603 564,03 Kč bez DPH.
Druhý předkládaný dodatek se týkal smlouvy o dílo na realizaci
díla : Likvidace areálu výkrmny prasat Gigant Mimoň (zajišťuje
společnost COMPAG CZ s. r. o.). Tuto akci, která zahrnuje
likvidace vrchních částí 8 hlavních hal na výkrm prasat, garáží
v areálu, nádrží na ukládání krmiva a demolici jímek na biologický odpad město zahájilo v říjnu minulého roku. Dodatek
ke smlouvě posouvá termín ukončení díla z 28. 2. 2019 na
31. 3. 2019, a to z důvodu nepříznivého počasí, které firmě
komplikuje vyvážení odpadů, zvláště vážených kovů. (Díky
sněhu je váha vyváženého železa a hliníku v okamžiku vážení
v areálu vyšší než při vážení ve sběrných surovinách.)
Již potřetí pověřila rada p. Mgr. Kateřinu Kapičkovou, vedoucí
oddělení sociálních záležitostí MěÚ k podání žádosti o dotaci
(325 000 Kč) na výkon sociální práce z prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV). Od roku 2015, kdy MPSV
tuto dotaci na zajištění sociální práce (dle §63 a 64 zákona
o pomoci v hmotné nouzi) poprvé poskytlo, jsme na tuto činnost obdrželi celkem 1 097 000 Kč. Přísně zúčtovatelná dotace
je využívána na úhradu části mzdových nákladů na pověřeného
zaměstnance, na školení, ochranné pomůcky a na nákup drobného hmotného majetku.
V souvislosti s přípravou rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ
Eliášova vyhlásil Odbor rozvoje města výběrové řízení na
dodavatele díla. Třebaže byl termín podání nabídek opakovaně
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prodlužován až na dobu 2 měsíců , pravděpodobně z důvodu
přísných podmínek na kvalifikaci uchazeče a termínu dokončení stavby (akci je nutné zrealizovat během prázdnin) jsme
obdrželi pouze jedinou nabídku s cenou převyšující prostředky
schválené na tuto akci. Rada města na svém jednání dne
5. 2. 2019 výběr dodavatele na základě doporučení hodnotící
komise schválila, podepsání smlouvy však podmínila schválením rozpočtové změny zastupitelstvem města. (Cena díla je
2 955 182 Kč).
Únorové zastupitelstvo města tak rozhodne o tom, zda rekonstrukce za těchto finančních podmínek probíhat v létě bude
či zda bude soutěž vypsána znovu.
Schválením výběru zhotovitele na veřejnou zakázku: Gravitační
splašková kanalizace bytové domy Ploužnice (vybraný účastník
veřejné zakázky – Alexandr Straka, Janská 95, 405 02 Janská
s celkovou cenou díla 1 377 583,74 Kč bez DPH) se k fázi realizace investičního záměru přiblížila akce, která ve schváleném
rozpočtu města opakovaně figurovala již několik let.
Stávající bytové panelové domy na Ploužnici č. p. 321 až 326
a 328 až 331 ve vlastnictví města Mimoň jsou v současné době
odkanalizovány do čistírny odpadních vod přes nevyhovující
čerpací stanici. Ta nemá dostatečný akumulační prostor, a proto přečerpávání splaškových vod probíhá nepřetržitě za stálého
chodu čerpadel, která jsou pak přetížena a trpí neustálými
poruchami. To způsobuje nefunkčnost systému odkanalizování, vysoké náklady za elektřinu i za neustálé opravy čerpadel.
Z výše uvedeného důvodu společnost Severočeské vodovody
a kanalizace a.s. odmítala od města Mimoň převzít do svého
majetku tuto část veřejné kanalizace a provozovat ji prostřednictvím správce společnosti. Řešení se nabízelo dvojí, buď
vybudovat novou funkční a dostatečně kapacitní přečerpávací
stanici nebo ji vyřadit a provést novou kanalizační stoku bez
nutnosti přečerpávání odváděných splaškových vod. Projektant
na základě geodetického zaměření výškopisu a polohopisu
terénu a potrubí navrhl druhou variantu, tzn. vybudování nové
gravitační splaškové kanalizace při zachování minimálního
požadovaného sklonu potrubí. V uplynulých 2 letech město
zajistilo vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem
v Kuřívodech a stavební povolení vodoprávním úřadem v České Lípě. V současné době po proběhlém výběrovém řízení na
dodavatele díla bude zahájena realizace stavby. Po proběhlé
kolaudaci bude stavba předána do majetku SVS a. s. a provozována SČVK a. s.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

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 malé zasedací místnosti 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:
Pondělí 11. 3. 2019
8:00–12:00 hod.
Středa 13. 3. 2019
13:00–17:00 hod.
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MIJANA s.r.o.
Na zasedání rady města, které se konalo dne 29. 1. 2019, jsem
byla jmenována statutárním zástupcem společnosti Zahradnictví
Mimoň, příspěvková organizace a současně jednatelem společnosti Zahradnictví MIJANA s. r. o. Společnosti budu dozorovat
do doby jmenování nového ředitele/ředitelky, příspěvkové organizace ( vzejde z již vyhlášeného konkurzního řízení) a jednatele
akciové společnosti.
V návaznosti na tyto skutečnosti proběhla dne 1. 2. 2019 v příspěvkové organizaci inventarizace majetku za přítomnosti zástupců města Mimoň. Následně jsem si dne 6. 2. 2019 převzala
veškerou písemnou dokumentaci obou organizací. Společně se
starostou města Petrem Králem, který dozoruje technický chod
organizace, se snažím zajistit bezproblémovou činnost obou
našich společností.
Přestože nám počasí v tomto, pro organizace přechodném období,
příliš nepřeje, zvládají zaměstnanci tuto situaci, i díky operativním
pracovním pohotovostem, dobře. Bohužel se nám nevyhnuly
ani problémy s technikou. Z pěti vozidel využívaných k údržbě
cest a chodníků musela být tři vozidla odvezena do opravy. Přesto
jsem přesvědčena, že si zaměstnanci Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace poradili se sněhem i ledovkou na výbornou,
za což jim velice děkuji.
Věřím, že nový ředitel příspěvkové organizace Zahradnictví
Mimoň se své funkce ujme co nejdříve. Znám by měl být již při
vydání tohoto čísla Mimoňského zpravodaje, protože v druhé
polovině února by o jeho jmenování měla rozhodovat výběrová

komise jmenovaná Radou města Mimoň ve složení: Petr Král,
Jaroslava Bizoňová, Marek Steinfest, Jaroslav Jirůtka a Šárka
Krousová.
Novému řediteli/ředitelce přeji hodně úspěchů a těším se na spolupráci.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Cena města
V minulých letech každoročně (s minimálním přispěním veřejnosti), byla udílena Cena města Mimoň v rámci oslav Dne města.
Cenu předával starosta města jako morální ocenění občanů za
přínos k rozvoji města Mimoně ve všech oblastech života. Za
devět let existence tohoto ocenění bylo tak bývalým starostou
rozdáno celkem 132 takovýchto cen, a to jak našim občanům,
tak významným politikům, ale i úředníkům apod., což vedlo,
dle mého názoru, k značné degradaci dobré myšlenky – ocenit
občany města, kteří se významnou měrou podílejí na jeho rozvoji.
Právě toto byl hlavní důvod k návrhu na zrušení schválených
zásad, který předkládáme na únorové jednání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že samu myšlenku ocenění považujeme za
stále aktuální, připravujeme pro rok 2020 „novou formu“ pro
veřejné poděkování našim občanům. V nových zásadách chceme
mimo jiné i vymezit oblasti, za které budou moci občané své
„kandidáty“ navrhovat. Omezením počtu udílených cen bychom
rádi dosáhli větší prestiže tohoto ocenění.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

dTest: České mobilní služby patří stále k nejdražším v Evropské unii
Průzkumy spotřebitelské organizace dTest opakovaně ukazují,
že tarify českých mobilních operátorů patří v evropském srovnání
k nejdražším, zejména v oblasti mobilních dat. Jaké mobilní
služby a ceny nabízí sousedé ze zemí Evropské unie, kteří nám
mohou být v této oblasti inspirací? dTest přichystal přehledné
srovnání cen mobilních tarifů.
I z analýzy Evropské komise z roku 2018 plyne, že ceny volání
a využívání dat v České republice patří ve srovnání se zahraničím
mezi nejvyšší. Od posledního srovnání cen českých a zahraničních mobilních služeb, které dTest provedl v listopadu 2016, se
toho bohužel mnoho nezměnilo. „Zatímco zahraniční operátoři
mají spíše tendence své služby zlevňovat nebo alespoň nabízet
za podobné ceny více dat, u nás takové změny nejspíš nehrozí.
Do aktuálního průzkumu jsme zahrnuli takzvané neomezené
tarify, tedy tarify s neomezeným voláním, SMS a vyšším objemem
dat,“ popisuje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený a dodává: „Čeští operátoři drží své
ceny stále nad evropským průměrem. Argumentují sice tím, že
většina zákazníků neplatí za mobilní služby oficiálně nabízené
ceny, ale využívají takzvaných podpultových nabídek. Toto tvrzení
nás však příliš neuspokojilo.“
Čeští spotřebitelé, kteří chtějí surfovat na internetu, si mohou
z ceníků operátorů vybrat mezi několika nabídkami převyšujícími
sedm set korun. Český T-Mobile nabízí tarif se 4 GB dat v základu
za 799 Kč. Společnost O2 pak nabízí základní tarif s objemem
dat 3 GB za „lidovou cenu“ 749 Kč. Za tarif u společnosti Vodafone
s 5 GB dat v základu zákazník zaplatí 777 Kč. Slovenské mobilní
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služby se cenově sice také pohybují na vyšší úrovni, nicméně
této cenové kategorii odpovídá také daleko větší množství dat.
Tak například slovenský T-Mobile nabízí tarif za 773 Kč, k tomu
ale přidá oproti českému T-Mobilu až o 6 GB dat navíc. A to už
je velký rozdíl.
Také Poláci se drží hesla „za málo peněz hodně muziky“. Už za
neuvěřitelných 241 Kč si u společnosti Orange pořídí zákazník
tarif s objemem dat 5 GB. Pokud se Poláci spokojí s menším
objemem dat, jsou tarify ještě výhodnější. Operátor vystupující
pod názvem Plus nabízí tarif s 2 GB, neomezeným voláním, SMS
a MMS za 181 Kč. Polsko je tak možné zařadit do kategorie zemí
s nižšími cenami za poskytované mobilní služby.
Rumunský Vodafone „přidává“ do datového balíčku s 5 GB dat
i 200 minut volání do zahraničí, a to už za 309 Kč. Tarify mobilních operátorů nabízené ve Francii jsou řádově výhodnější.
Francouzi si totiž za 515 Kč pořídí u společnosti Free Mobile
balíček zahrnující 100 GB dat, neomezené volání a také neomezené SMS a MMS. V porovnání s českým operátorem O2 to
představuje 33krát více dat.
„Evropské srovnání ukazuje, že oproti zahraničí je co vylepšovat.
Čeští operátoři se vymlouvají na to, že jejich vysoké ceny za
služby jsou odvozeny od reliéfu místní krajiny či hustoty zalidnění.
Nicméně také tento průzkum dokazuje, že i země s menší hustotou zalidnění či hornatější země, jako je Itálie či Rakousko,
poskytují tarify za výrazně výhodnější ceny,“ komentuje srovnání
Lukáš Zelený.
Březen 2019
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„Vize pro město Mimoň“
Vedení města Mimoň navázalo koncem loňského roku spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci – Fakultou urbanismu a architektury. Škola měla zájem o to, aby studenti měli
možnost pracovat na konkrétních projektech a konkrétních
místech a pro město to byla možnost získat jiný pohled na
možné řešení některých městských lokalit a seznámit se tak
se zajímavými názory a představami mladých lidí. Chtěli
bychom mimoňské veřejnosti jejich práce představit, jednak
ve Zpravodaji a jednak na webových stránkách města a studenti
sami mají zájem i na veřejné ukázce své práce. Představujeme
tedy práce studentů VÚT Liberec – fakulty umění a architektury pod vedením pana doc. Ing. arch. ak. arch. Jana Hendrycha

proto k ní vytváříme přístup a přes řeku do parku několik mostů. Obnovujeme původní mlýnský náhon a vytváříme ostrov
s již vzrostlou zelení. Ulici Malé navracíme život a městský
charakter. Navazujeme na projekt Jakuba Dvořáka, který se
zabývá náměstím a v naší práci pokračujeme až k náměstí
ČSA, kde namísto dopravního uzle vytváříme funkční veřejný
prostor s dokončenou zástavbou.
Model řešeného prostoru nábřeží mezi náměstím 1. Máje
a náměstím ČSA:

1. prostor nábřeží mezi náměstím 1. máje a náměstím ČSA
(práce studentek Markéty Červinkové, Bc. Daniely Marešové
a Bc. Kateřiny Skotálkové)
V našem projektu se zabýváme dvěma důležitými tématy –
urbanismem města jako celku, tedy strukturálním plánem,
a zároveň detailně řešíme část centra města v ulici Malé v návaznosti na řeku a park až k náměstí ČSA. Obě architektonickourbanistické problematiky se vzájemně prolínají, snažíme se
provázat centrum města s okolními částmi, z parku vytvořit
zelené srdce města a z řeky vytvořit důležitý spojující prvek,

Půdorys řešení prostoru nábřeží mezi náměstím 1. Máje a náměstím ČSA:
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Model budovy kulturního, turistického a společenského centra
(veřejný dvůr):

Podobné koncepční zpracování by si zasloužila i řada dalších
mimoňských lokalit, a tak pevně věříme, že i náš pohled na
věc pomůže otevřít nové otázky a nabídnout odpovědi na jejich
zpracování. Mimoň má ohromný potenciál, a ač utržila mnoho
bolestivých ran, situace není neřešitelná. Okolní příroda, řeka
Ploučnice, nádherný park, dominanta kostela i Ralska a také
dobrá dopravní dostupnost vytváří z města strategický bod.
Velmi se těšíme na ohlas veřejnosti, neboť je tou nejdůležitější
zpětnou vazbou a každý návrh si tuto diskuzi žádá. Za příležitost děkujeme také městu Mimoň. Těšíme se na viděnou!

základní umělecké školy. Novou budovu vnímám jako předěl
mezi městským a krajinným. Tento vztah promítám do návrhu
a vytvářím průhledy skrz hmotu, kterými tyto světy propojuji.
Protiváhou nové budovy je uzavření západní strany náměstí,
které využívá stejný princip, propojení města s krajinou. Zástavbu tvoří solitérní objekty, mezi kterými vzniká průhled do
zeleně. Parter náměstí tvoří monotónní kamenná plocha. Parkoviště je přesunuto do volného prostoru v jihovýchodním
rohu náměstí.

2. Nové centrum Mimoně
(práce studenta posledního ročníku Ing. arch. Jakuba Dvořáka)

Mimoňské náměstí nemusím dlouze představovat. Otevřený
prostor, který se na východní a západní straně rozpadá do krajiny. V centru živelné parkoviště. V současné době. Cílem
diplomové práce bylo vrátit náměstí jeho celistvost. Vytvořit
kvalitní městský prostor a do jeho srdce vsadit novou budovu
městské knihovny.
Při návrhu jsem se inspiroval historií místa. Samým středobodem mého zájmu se stala budova mimoňského zámku, který
byl centrem života města. Přes 300 let tvořil kulisu náměstí.
Tuto kulisu jsem se rozhodl do prostoru navrátit v současném
jazyce a do jejich útrob vložit městskou knihovnu a prostory

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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OZNÁMENÍ
-$51Ë7$1(ý1Ë=È%$9A
(nejen) PRO SENIORY

6ERUSURREþDQVNp]iOHåLWRVWLSĜL0ČVWVNpP~ĜDGX0LPRĖ
9iV VUGHþQČ]YHQD-$51Ë7$1(ý1Ë=È%$98 QHMHQ 
PRO SENIORY.

Dne 13. EĜH]QD 2019
od 15 do 19 hod.
v 'RPČNXOWXU\5DOVNR
2EþHUVWYHQt]DMLãWČQR
Hudba:
9LYDVRQJ9tWL9iYU\

'LYDGHOQtSĜHGVWDYHQt
3È7(.9(ý(5
15. 3. 2019 od 19 hodin
'ĤPNXOWXU\5DOVNR
9VWXSQp .þ
SĜHGSURGHMYVWXSHQHNQD
www.kulturamimon.cz, v 0ČVWVNpNQLKRYQČ
nebo v 0ČVWVNpPPX]HX

9VWXSYROQê

Tvoâivé dílni«ky pro šikovné
ru«i«ky
V sobotu 16. EĜH]QD
od 10 do 16 hod.
3ĜLMćWH VL Y\WYRĜLW NUiVQp
QHMHQ YHOLNRQRþQt dekorace
z pedigu, NRUiONĤ ViGURYêFK
RGOLWNĤ ILOFX D SRPRFt
XEURXVNRYp PHWRG\ SRG YHGHQtP ]NXãHQêFK
OHNWRUHN 9VWXSQp  .þ  FHQD VSRWĜHERYDQpKR
PDWHULiOu QDMHGQRWOLYêFKVWDQRYLãWtFK

0LPRĖVNpWUK\
3UDYLGHOQpSURGHMQtWUK\VHEXGRXNRQDW
v SiWHN3QDQiPČVWtPiMH
10
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-DUQtEXU]DREOHþHQt
0ČVWVNê~ĜDG0LPRĖSRĜiGiY ~WHUê
26. 3. 2019 od 9 do 16 hodin v 'RPČ
NXOWXU\ 5DOVNR WUDGLþQt EXU]X GČWVNpKR
REOHþHQtSRWĜHEDKUDþHN
3RNXG PiWH ]iMHP VH EXU]\ ]~þDVWQLW MDNR
SURGHMFH NRQWDNWXMWH SUDFRYQLFL RGGČOHQt
rodiny D VRFLiOQtFK ]iOHåLWRVWt HPDLO
podatelna@mestomimon.cz,
tel: 487 805 054.
3RþHWPtVWMHRPH]HQ.

6YR]VHQLRUĤGR0ČVWVNpNQLKRYQ\
VHWHQWRPČVtFNRQiYSRQGČOt
11. a 25. 3. 2019

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

OZNÁMENÍ
'LYDGORSURGČWL
3\ãQiSULQFH]QD
9 3ĤOQRþQtP NUiORYVWYt åLMH S\ãQi SULQFH]QD
.UDVRPLOD.G\å RGPtWQHUXNX NUiOH0LURVODYD WHQVH
]D Qt Y\Gi GR MHMtKR NUiORYVWYt  Y SĜHVWURMHQt ]D
]DKUDGQtNa.

31. 3. 2019 od 15 hodin v 'RPČNXOWXU\
Ralsko
9VWXSQpGRVSČOt .þ
GČWL .þ
SĜHGSURGHMYVWXSHQHNQD
www.kulturamimon.cz, v 0ČVWVNpNQLKRYQČ
nebo v 0ČVWVNpPPX]HX

dĂŶĞēŶşŬƵƌǌǇƉƌŽĚŽƐƉĢůĠͲǀĢŶĞēĞŬ
DĪm kultury Ralsko
pátek 29. bĢezna od 19 hodin

Hraje kapela Garance music
9VWXSQp .þ

%ODKRSĜiQtN QDUR]HQLQiP
3ĜLFKi]tPH V JUDWXODFt NH NUiVQpPX åLYRWQtPX MXELOHX
NWHUpKRVHY PČVtFLEĜH]QXGRåtYDMtQDãLVSROXREþDQp
9iFODY0êWLQD
(XJHQLH6HLGORYi
+DQDâSHFLiQRYi
0DULH%RXãNRYi
SĜHMHPHSHYQp]GUDYtãWČVWtVSRNRMHQRVW
DKRGQČSRKRG\9ãHQHMOHSãt
Vedení mČsta MimoĖ a Sbor pro obþanské záležitosti

Staráte se o venkovní koĀky?
Máte problém s koĀkou?
RvaĀky?
ZnaĀkování?
NechtĒná koĨata?
Zastavte zrození
dalších nechtĒných
koĨat! S Ģešením vám
pomĪže kastraĀní
program. Další
informace najdete na
www.felitikastruje.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

326.<78-(0(325$'(1679Ë
V 62&,È/1Ë&+6/8ä%È&+
-VWH RVRED NWHUi E\ SRWĜHERYDOD SRPRF
s SpþLRSĜtEX]QpKR"6RFLiOQtVOXåE\PČVWD
0LPRĖSRVN\WXMtEH]SODWQpSRUDGHQVWYtSURVHQLRU\þLRVRE\
VH]GUDYRWQtPSRVWLåHQtPNWHUpVHNRQiY Centru pro seniory
GROQt6tGOLãWČ 
5R]SLVSRUGQt 3. 2019, 20. 3. 2019,
4. 4. 2019 od 8 do 10 hod. Poskytneme:
LQIRUPDFH R PRåQRVWHFK ĜHãHQt QHSĜt]QLYp
VRFLiOQt VLWXDFH LQIRUPDFH R PRåQRVWHFK
podpory rodiny, v SĜtSDGHFKNG\VHSRGtOHMt
QD SpþL R SĜtEX]QpKR SRPĤåHPH V Y\Ĝt]HQtP
SĜtVSČYNX QD SpþL  LQIRUPDFH R SHþRYDWHOVNp VOXåEČ D
GRPRYČSURVHQLRU\Y Mimoni
ZaSĤMþXMHPH NRPSHQ]DþQt SRPĤFN\ ± SRPĤåHPH
s YKRGQêP YêEČUHP 0ĤåHWH WDNp ]DVtODW StVHPQp GRWD]\ QD
lucka.beli@seznam.cz
Tel: 487 864 669, 725 308 842 ± %F/XFLH3UDåiNRYi

8SR]RUQČQtSURþOHQ\0tVWQtRUJDQL]DFH
]GUDYRWQČSRVWLåHQêFK
9êURþQtVFKĤ]HRUJDQL]DFHVHNRQi
v soboru 30. 3. 2019 od 9 hodin v 'RPČNXOWXU\
Ralsko.
Březen 2019
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'ĪPNXOWXU\5DOVNR0LPRěSURJUDPEĢH]HQ
&HOêSURJUDPQDMGHWHQDZZZNXOWXUDPLPRQF]
1iPČVWtý6$0LPRĖWHO SRNODGQD HPDLONLQRUDOVNR#PHVWRPLPRQF]
/tVWN\VLO]HY\]YHGQRXWY0ČVWVNpNQLKRYQČ6YpERĜLFNi0LPRĖY0ČVWVNpP
LQIRUPDþQtPFHQWUX9/XNiFK0LPRĖQHERPLQXWSĜHGILOPRYêPSĜHGVWDYHQtPY'.5
 .PLQRULJYHU]HSĜtVW
ÒKRĜLPDMtQDELWR
.þ
ýHUQiNRPHGLHRSDUWČFKODSĤNWHĜtXWtNDMt]UHDOLW\
 $.'7PLQWLWXON\SĜtVW
0UD]LYiSRPVWD
.þ
äLYRWVHREUDFtY]KĤUXQRKDPDSRVPUWLV\QD
 $152PLQGDELQJSĜtVW
.þ

2YHþN\DYOFL9HOLNiELWYD

2YHþN\DYOFLVHGRKRGOLåHEXGRXåtWVSROHþQČYPtUX

 6)''$.PLQGDELQJSĜtVW
$OLWD%RMRYê$QGČO
.þ
$OLWDMHQRUPiOQtKRONDVURERWLFNêPWČOHP
 .PLQRULJYHU]HSĜtVW

 $1.PLQGDELQJSĜtVW
.RX]HOQêSDUN
.þ -XQHSRVWDYLODWHQQHMEiMHþQČMãt]iEDYQtSDUNQDVYČWČ
 3URPtWiQtSURVHQLRU\
.þ



äHQ\YEČKX

 ä'PLQWLWXON\SĜtVW
%RKHPLDQ5KDSVRG\
.þ -HGLQpFRMHSR]RUXKRGQČMãtQHåMHMLFKPX]LNDMHMHKRSĜtEČK
5.PLQRULJYHU]HSĜtVW

.þ /29(Qt
-DNDOHSR]QDWWRKRSUDYpKR"

 $.7' PLQWLWXON\SĜtVW
3DãHUiN
.þ
.þ
ýHUQiNRPHGLHRSDUWČFKODSĤNWHĜtXWtNDMt]UHDOLW\
-DNVLYWLOHWHFKSĜLY\GČODW"
 $.'')PLQGDELQJSĜtVW

0LPRĖVNêVWĜHYtþHN
&DSWDLQ0DUYHO 

.þ 3ĜtEČKMHGQp]QHMPRFQČMãtFKVXSHUKUGLQHNVYČWD
.þ WDQHþQtVRXWČåSURSiU\+REE\'DQFH
YãHFKYČNRYêFKNDWHJRULt
 +7PLQWLWXON\SĜtVW
3RĜiGiVYD]XþLWHOĤWDQFHý57DQHþQtãNROD'XKDD0ČVWR0LPRĖ
9ãHFKQRQHMKRUãt
.þ

6PUWQDNRQFLRSDNRYDQČSURåtYDQpKRGQH

ÒKRĜLPDMtQDELWR

 52''PLQGDELQJSĜtVW
3VtGRPRY 7,3
.þ 
'REURGUXåVWYtPDOp%HOO\NWHUiKOHGiVYĤMGRPRY
WLWXON\SĜtVW
3
 ä' 7,PLQ
.þ 0DULHNUiORYQDVNRWVNi
'YČYêMLPHþQpåHQ\YHVSRUXRMHGHQWUĤQ
 $1PLQGDELQJSĜtVW
3VtYHOLþHQVWYR
.þ
 7$1(ý1Ë=È%$9$3526(1,25<
SĜtMHPQRX]iEDYXSĜHMH6ERUSURREþDQVNp]iOHåLWRVWL.SRVOHFKXDWDQFL
]GDUPD KUDMHNDSHOD9LYDVRQJ9tWL9iYU\

 .PLQRULJYHU]HSĜtVW
äHQ\YEČKX
.þ
-HUR]KRGQXWiVSOQLWSRVOHGQtSĜiQt]DEČKQRXWPDUDWRQ

.þ

YVWXSQpNþGČWL.þ

 $.'')PLQGDELQJSĜtVW
&DSWDLQ0DUYHO
.þ
3ĜtEČKMHGQp]QHMPRFQČMãtFKVXSHUKUGLQHNVYČWD


.þ

$152)PLQGDELQJSĜtVW
'

.'PLQWLWXON\SĜtVW

7,3 1HGRWNQXWHOQt
.þ
3ĜtEČKRFKUQXWpKRERKiþHDMHKRQHYãHGQtKRRãHWĜRYDWHOH
 +7PLQWLWXON\SĜtVW
0\
.þ
6SRNRMHQiURGLQNDQDOHWQtPE\WČ


.þ

3iWHNYHþHU
$QGUHZ%RZHOO
UHåLH.DWHĜLQD,YiNRYi

MGL]DWtPNGRVHYtFGRWêNiWYpKRVUGFHQHåWČOD

KUDMt-DQ+RIPDQ-LĜt5RVNRW.DUROtQD9iJQHURYi
$QQD)LDORYiD$QQD.DPHQtNRYi


.þ

7YRĢLYpGtOQLĀN\
SURåLNRYQpUXĀLĀN\
NRUiONRYiQtYêUREN\]ILOFXY\SLFKRYDQpYČQHþN\
PDORYiQtViGURYêFKRGOLWNĤ
DGDOãtQHMHQYHOLNRQRþQtWYRĜHQt

-DNY\FYLþLWGUDND

3RYHGHOiVNDNUR]NRãQpGUDþLFLN]iQLNXRVWURYD%OS"

7DQHĀQtSURGRVSďOp
9ďQHĀHN
VODYQRVWQtXNRQĀHQtWDQHĀQtFKNXU]Ī
SURGRVSďOp
NWDQFLDSRVOHFKXKUDMHVNXSLQD
*DUDQFH0XVLF

 52''PLQGDELQJSĜtVW
'XPER
.þ
$OHSRWpFRVH]MLVWtåH'XPERXPtOpWDW
 $.PLQWLWXON\SĜtVW
.þ

.þ

 +7PLQWLWXON\SĜtVW
3RWRPHN
.þ .GRQHERFR]tVNDORPRFQDGMHMtPV\QHP"

3DãHUiN

-DNVLYWLOHWHFKSĜLY\GČODW"

3\åQiSULQFH]QD
93ĤOQRþQtPNUiORYVWYtåLMHS\ãQi
SULQFH]QD.UDVRPLOD
.G\åRGPtWQHUXNXNUiOH0LURVODYDWHQVH]DQt
Y\GiGRMHMtKRNUiORYVWYtYSĜHVWURMHQt
]D]DKUDGQtND

$1DQLPRYDQê$.DNþQt'GUDPD''GREURGUXåQê'.GRNXPHQWiUQt)IDQWDV\+KRURU+'KXGHEQt.NRPHGLH.5NULPL
5URPDQWLFNê52URGLQQê6)6FL)L7WKULOOHU9YiOHþQêäåLYRWRSLVQê

=PČQ\SURJUDPXMVRXY\KUD]HQ\
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KULTURA
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

BġEZEN – MĎSÍC ÿTENÁġĩ

1. 3. 2019 ± 31. 3. 2019
D E S È7é52ý1Ë.
x 1RYČSĜLKOiãHQtþWHQiĜLY PČVtFLEĜH]QXPDMtþOHQVNêSĜtVSČYHNQDMHGHQURN
zdarma.
x 11. 3. 2019 bude v NQLKRYQČRGKRGSUREtKDWY\KOiãHQtQHMDNWLYQČMãtKR
þWHQiĜHURNX
x EXGH]DKiMHQRÄ9(ý(51Ëý7(1ËÄRGGRKRGLQ
x V GČWVNpPRGGČOHQtMHSĜLSUDYHQDYêVWDYNDGČWVNpSRH]LH
x V GRSROHGQtFKKRGLQiFKEXGRXY 0ČVWVNpNQLKRYQČSUREtKDWEHVHG\SURGČWL
]H=âD0â

Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava kraslic
9. 3.–22. 4. 2019
Tak jako výstava betlémů, stává se pomalu tradicí i výstava kraslic,
kterou ob rok pro vás připravujeme již potřetí. I ve třetím ročníku
výstavy se můžete těšit na nejrůznější druhy kraslic, rozmanité
nejen technikami, ale i materiály a oblastmi, odkud pocházejí.
Ve výstavě nebudou chybět ani rozmanité velikonoční dekorace
či soubor lidových krojů a krojovaných panenek.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 9. března 2019 v 15.00
hod. V rámci vernisáže uvidíte i praktické ukázky zdobení kraslic
různými technikami.
V souvislosti s výstavou kraslic je připravován na sobotu 20. dubna
2019 i celodenní velikonoční program v areálu Městského muzea
a kaple Božího hrobu. Podrobnosti budou zveřejněny v dubnovém
Mimoňském zpravodaji, na webových stránkách muzea a města
Mimoň.
autor fotografie: Miloslava Kroužková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Výzva k výstavě kraslic
Rádi bychom tímto oslovili všechny šikovné lidičky, kteří
se zabývají tvorbou nejen kraslic, ale i dalších velikonočních
motivů, a rádi by se se svými výtvory pochlubili, aby své
výrobky donesli do Městského muzea mezi 5.–7. 3. 2019.
Zároveň bychom byli rádi i za vyfouknutá vajíčka.

Beseda: Karel Fencl – pilot,
instruktor a zkušební letec
14. března 2019 od 17.00 hod.
Povídání s Karlem Fenclem, toho času již na penzi, o jeho bohatém
a zajímavém profesním životě pilota, instruktora a zkušebního
letce. Dozvíte se o jeho počátcích, éře pilota, o přeškolování na
typy, létání ve stratosféře, o tom, jak dělal instruktora ČSLA, jak
byl zkušebním pilotem Výzkumného ústavu či jak létal v Libii
a Ghaně, kde strávil značnou
část svého života. Pokud vás
zajímá, jaké je to létat nadzvukovou rychlostí či ve velkých výškách, přijďte si
poslechnout besedu Karla
Fencla, který jako profesionál
létal neuvěřitelných 47 let.
Březen 2019
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KULTURA
Tipy na výlet
Skalní obydlí U Barušek je přístupné i v zimě
Ještě před sto lety bydleli lidé ve skalách. Jeden z nejznámějších
skalních bytů v Českém ráji najdete nedaleko hradu Kost, říká
se mu U Barušek – kdysi zde žily dvě hašteřivé vdovy, které
jsou zachyceny i na historických snímcích, rády se prý fotografovaly. V roce 1881 patřil objekt panské vrchnosti. Tehdejší
majitel Kosti toho využil a nastěhoval sem bývalé zaměstnankyně, které už se dál nehodily k práci. Život dvou hašteřivých
starých žen (vdovy), vylíčil Karel Václav Rais v povídce V skále.
Obydlí již celé století zjitřuje představivost turistů. Vdovy dostávaly tzv. deputát (odměna v naturáliích) – brambory, trochu
mouky, mohly sbírat roští a lesní plody na panském a směly
přijímat milodary, byla jim povolena žebrota. Každá měla svůj

prostor – kout s postelí, stolkem, dvěma židlemi a almarkou
na potraviny. Obydlí se skládalo z několika prostor – bílená
obytná světnice s vlastním vstupem, okno, pec a osvětlovací
krbeček. Vařilo se v černé kuchyni, z níž se vytápěla i pec. Odtud
se vcházelo do síně a z ní do malého chlívku. Po roce 1911, obě
ženy již zemřely, se sem nastěhovala početná domkářská rodina... Definitivně opuštěná zůstala světnička po 1. sv. válce. Jak
se k obydlí dostanete... Zaparkujete u hradu Kost a vydáte se
zadem k Černému rybníku, narazíte na něj v podstatě okamžitě.
Vyšlapanou cestičkou se vydáte podél vody ke skalnímu bloku,
na obydlí U Barušek narazíte asi po 200 metrech. A jen o pár
desítek metrů dál si můžete prohlédnout i pozůstatky bývalého
panského dvora Zájezd.

Zdroj: kniha – dobová fotografie.

Český ráj na starých diapozitivech a webové stránky hradu Kost
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Lenka Dusilová – Sólo

Divadlo: Zamilovaný sukničkář

Lenka se stala ikonou odvážného, novátorského popu, která
však neztrácí většinové publikum, jež si za léta svého působení
vybudovala. V samostatných sólových vystoupeních experimentuje s loop machine, stylovou otevřeností, hráčskou erudicí
a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními technikami. V České
Lípě, v KD Crystal vystoupí 13. března od 19 hodin.

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii,
řekne své ženě Lois, že odjíždí na víkend do Skotska hrát golf.
Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních a že
jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se ovšem
tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné
dostaveníčko s přitažlivou sousedkou Marianne. 18. března od
19 hodin v Jiráskově divadle. Více na www.cl-kultura.cz

22. Erotický ples
Kapela Koneckonců, dámská a pánská striptýzová vystoupení,
travesti show Crazy Goddess a nechte se překvapit v KD Crystal
15. března 2019 od 20 hodin. Vstupenky v předprodeji
v pokladně Kulturního domu Crystal. Více na www.cl-kultura.cz

Koncert: Čtyři ruce zmohou více...
Klavírní koncert Dity Eiseltové a Michala Janiše. Slovem provede Karel Jarolímek. Nový Bor, Navrátilův sál 23. března
2019 od 18 hodin. Více na http://www.kulturanb.cz

Divadlo: Vězeň na druhé Avenue

Degustace vína

Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou. Simona Stašová
a Zdeněk Halbich v hlavních rolích slavné americké komedie.
Městské divadlo Nový Bor 14. března v 19 hodin. Více na
http://www.kulturanb.cz

Vinotéka V zámecké Česká Lípa a Kultura Nový Bor Vás
zve na ochutnávku vín z vybraného moravského vinařství.
Navrátilův sál, 27. března 2019 od 19 hodin. Více na
http://www.kulturanb.cz
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem

ZŠ a MŠ Mírová

Bruslení na libereckém stadionu
Naši žáci z 1.stupně si jeli zabruslit do Liberce na zimní stadion
Bílých tygrů. Pondělní odpoledne žáci trávili s bruslemi na nohách
nebo s hokejkou v ruce. Zájem a účast byla velká, přihlásilo se
celkem 75 žáků. Při zavazování bruslí nebo oblékání zateplených
kalhot pomáhali učitelky, pan ředitel a rodiče.

Odpoledne plné veršů
Již 5. ročník přehlídky malých recitátorů „Odpoledne plné veršů“
proběhl 29. ledna 2019 v ZŠ a MŠ Mírová Mimoň. Každý rok se
žáci představí se svými recitačními schopnostmi v pěti kategoriích. Letos přijala pozvání i ZŠ a MŠ T. Ježka z Kuřívod. V prostorách hudebny v budově 2. stupně předvedli žáci své dovednosti
a schopnosti při recitaci básní, které si připravili. Velice nás těší,
že se na přehlídku hlásí stále více a více žáků, prvotním cílem
pořádání přehlídky bylo, aby si děti znovu našly cestu
k dětské poezii, a to se nám daří a máme z toho velkou radost.

Tímto děkujeme panu Hankovi a rodičům Kuby Heršálka za
pomoc. Někteří účastníci bruslení stáli na bruslích poprvé a přesto
šli do výzvy bruslení naplno. Jiní si libovali ve volné jízdě nebo
hrách na ledu. Dokonce byly dva týmy na hokejový zápas. Těšíme
se na další setkání na ledě.
Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková
Mateřská škola – plavecký výcvik
Jako každý rok u nás v MŠ probíhá plavecký výcvik, který je
určen pro předškolní děti. Po dobu 10 lekcí se pod vedením plaveckého instruktora děti učí nebát se vody, základy pohybu ve
vodě, pravidla hygieny a bezpečnosti v bazénu. Plavání ovlivňuje
pozitivně tělesný vývoj i zdravotní stav dětí. Hlavním cílem je
odstranit strach z vody a utvořit u dětí správný vztah k vodě
a plavání. Lekce plavání jsou založeny na příjemném prožitku
dětí při pobytu ve vodě. Každá lekce probíhá formou hry, která
pomáhá udržet pozornost dětí a jejich motivaci.

Každý z účastníků si za své odhodlání vystoupit v této přehlídce
odnesl malý dáreček. Pro ty nejlepší z jednotlivých kategorií byla
připravena kniha s poezií pro jejich věkovou kategorii. Ráda
bych poděkovala všem pedagogům naší školy, kteří se podílejí
na organizaci akce a samotné přípravě žáků. Poděkování patří
také projektu MAP Českolipsko a Novoborsko II, které podpořilo
tento ročník recitační přehlídky.

Mgr. Šárka Kalvová

Děti jsou rozděleny do skupin dle úrovně plaveckých dovedností.
Učí se plavat pomocí plovací destičky či pásku. Proto i v letošním
roce absolvují děti z MŠ plavecký kurz. Po dobrých zkušenostech
z minulých let jezdíme opět do České Lípy.
Zuzana Horáčková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Poznáváme technické obory
Žáci sedmého ročníku ZŠ a MŠ Mírová se v prvním únorovém
týdnu zúčastnili projektového dne na Střední průmyslové škole
v České Lípě. Byla pro ně připravena čtyři různá stanoviště, na
kterých se ve skupinách postupně vystřídali.
V učebně fyziky se seznámili s tím, co je vlastně zvuk, jak se přenáší a zesiluje. Dále zjistili, jak vnímáme různě vysoké tóny a jak
Pokračování na straně 16
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Dokončení ze strany 15
obtížné je číst, když svůj vlastní hlas slyšíme s mírným zpožděním.
Na dalším stanovišti si sami vyzkoušeli, jakým způsobem se dá
hýbat věcmi pomocí stlačeného vzduchu a jak funguje a co všechno obnáší tzv. inteligentní dům. V dalších pracovnách si žáci
prohlédli různé obráběcí a CNC stroje. Na závěr se seznámili
s obsahem studijních oborů, které se dají na průmyslové škole
studovat, a prohlédli si další odborné učebny.
Mgr. Martina Perutková
Čím žijí žáci speciálních tříd při ZŠ a MŠ Mírová
Právě se přiblížil velmi důležitý okamžik pro všechny vycházející
žáky: Nastal čas rozhodování o tom, kde pokračovat v dalším
studiu po ukončení školní docházky. Abychom žákům usnadnili
rozhodování a přiblížili jim život na SOU, navštívili jsme s žáky
7., 8. a 9. ročníku střední odborná učiliště v Liberci a ve Varnsdorfu. 22. ledna si žáci prohlédli SOU v Liberci v Jablonecké
ulici. Je to SOU, které se zaměřuje na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního odborného vzdělávání žákům
se speciálními vzdělávacími potřebami s ukončeným základním
vzděláním.

co „tluče jejich srdce“ a utvrdit se ve správné volbě .Držíme palce
při výběru SOU a vhodného učebního oboru tak, aby šance
našich žáků při uplatnění na trhu práce byly co největší.
tř. uč. 8. a 9. roč. Mgr. J. Standová
Mateřská škola – zprávičky z tříd Kytiček a Sluníček
Ačkoli nám dospělým přináší pořádná zima nejednu starost, děti
se na toto období velmi těší. Letošní zimní počasí je opravdu
velmi proměnlivé a tak, když konečně napadne sníh, nastává pro
děti z naší školky skutečný ráj. Pozorují a zkoumají vlastnosti sněhu, radují se z každé vločky, která jim dopadne na oblečení nebo
na nos a užívají si všech možných zimních radovánek. Zima ale
s sebou přináší i těžké chvíle pro volně žijící ptáčky a zvířátka,
proto sypeme do krmítek, chodíme do lesa s dobrotami ke krmelcům a i nadále sbíráme sušené pečivo pro myslivce z VLS Mimoň.

Kromě toho mají naši předškoláci plné ruce práce s přípravami
na rodičovskou schůzku před zápisem do školy, kde předvedou,
před zraky svých rodičů a přizvané paní učitelky z 1. třídy ZŠ
Mírová, své vědomosti a dovednosti z výchovně vzdělávací práce,
a vyzkouší si, co je u skutečného zápisu vlastně čeká. Rodiče tak
budou moci pozorovat své dítě a porovnávat s ostatními dětmi
jeho samostatnost, připravenost a zralost na vstup do školy.
Petra Hudíková

Studenti se vzdělávají v moderním areálu, který nabízí kvalitní
podmínky pro teoretickou i praktickou výuku. Dojíždějícím
žákům škola poskytuje internátní ubytování a celodenní stravování. Zpestřením studia je i možnost účastnit se sportovních
a kulturních akcí.
Pro naše žáky byla tato návštěva velmi inspirativní. Nejvíce se
zajímali o učebny odborného výcviku, moderní internát a velký
výběr nabízených volnočasových aktivit. Dne 25. ledna jsme se
zúčastnili workshopu na SOŠ ve Varnsdorfu v Bratislavské ulici.
Jedná se o školu s dlouholetou tradicí, která spolupracuje s řadou
firem v regionu. Žákům nabízí možnost vyučení v oboru Zahradnické práce, Pečovatelské služby, Zedník a Stravovací služby.
Naši žáci využili možnost vyzkoušet své schopnosti a znalosti
při plnění praktických i teoretických úkolů z oblastí nabízených
učebních oborů. Poslední akcí, která má žákům pomoci v orientaci při volbě povolání, bude 15. února návštěva Ekocentra
v Brništi, kde pod záštitou Podralského nadačního fondu probíhá
česko-německý projekt „Vzdělávání aktivně“. V rámci tohoto
projektu, za pomoci odborníků, si budou moci žáci zjistit, pro
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Leden na gymnáziu
Po době zimních svátků a prázdnin se studenti vrátili do školy
a vypuklo „zkouškové období“ – čas čtvrtletních písemek a uzavírání známek. Klasifikace a tisk výpisů z vysvědčení probíhaly
premiérově v novém školním informačním systému, ale nakonec
se všem vše podařilo zapsat tam, kde to má být a studenti by na
svých vysvědčeních nepoznali, že se něco změnilo.
Studenti maturitního ročníku oktávy měli obzvlášť napilno:
odevzdávali maturitní práce, které jsou u nás součástí maturitní
zkoušky a připravují studenty na řadu různých odborných prací,
které pak budou muset psát na vysokých školách. Krom toho se
oktaváni chystali na maturitní ples, zásadní to událost životní,
ve srovnání s níž bledne význam takových malicherností jako
jsou vysvědčení nebo příprava na maturitu. Ples úspěšně proběhl
2. února v kulturním domě ve Stráži pod Ralskem.
Náš omlazený školní dívčí divadelní soubor DADA pilně pracuje
na přípravě letošního představení hry Kat a blázen od Voskovce
a Wericha, které je plánováno na letošní květen. Mezitím se ale
posledního lednového dne v Koláčkárně U Salvátora v Jablonném
v Podještědí konal sraz veteránek – členek soboru, které již odma-
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turovaly a rozešly se do různých univerzitních měst Česka. Sešly
se v hojném počtu, nálada byla skvělá a řeč opravdu nevázla –
společná práce v divadelním souboru lidi stmeluje.
Mgr. David Holan

že to s námi 14 dní vydržela, a když bude mít chvilku času, aby
se na nás přišla podívat. Od učitelky nás čekalo nejen vysvědčení,
ale také sladká odměna. A pak následovalo jednodenní volno.
Šárka Michaela Kasalová, žákyně 2.A.

Poděkování sponzorům
Reprezentačního plesu města
23. února 2019
Hlavními sponzory letošního plesu byli:
Elektro, Železářství, Aleš RAMPAS, Mimoň
METRONET s.r.o., telekomunikační operátor, Praha
HENIG – security servis, s.r.o., Česká Lípa

Leden u 2.A – ZŠ pod Ralskem
Třída paní učitelky Lenky Zetové
Na začátek ledna si pan ředitel pro nás připravil dva dny ředitelského volna. Do školy jsme šli až 7. 1. 2019.

Po vánocích jsme se těšili zas do školy.
Naše paní učitelka byla nemocná, tak u nás suplovali učitelé
a vychovatelky a dokonce i pan ředitel. Později k nám do třídy
přišla na 14 dní zastupovat paní učitelka Eva Šturmová a dovolila
nám jí říkat ,,babička Evička“.
11. 1. byla beseda s vozíčkáři ,,VZPoura úrazům“. Celá třída
poslouchala debatu na téma Úrazy. Oba pánové Honza a Honza
nám řekli, co se jim stalo a co máme dělat a co ne. Na konec jsme
dostali míček.
Během ledna jsme dopisovali testy ,četli a počítali, abychom měli
na vysvědčení krásné známky.
Jednou týdně za námi chodí i paní učitelka Olga Stará. Máme ji
moc rádi. Připraví nám vždy nějaké tvoření na pracovní činnosti.
28. 1. jsme jeli do Homecredit arény si zabruslit. Někteří už umí
a někteří, jako já, na bruslích stáli podruhé v životě. Musím říct,
že se nám to líbilo, měli jsme sebou i sourozence, kteří navštěvují
naší školu. Já tam měla například bratra Vojtu, který chodí do
5. třídy. Také jsme potkali hokejisty Bílých tygrů Liberec, měli
zrovna trénink.
31. 1. nás předala paní učitelka Evička naší paní učitelce Lence a
moc bych chtěla poděkovat paní učitelce Evičce Šturmové za to,
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Dále děkujeme sponzorům:
Barvy laky – Rudolf KLAZAR, Mimoň
BUFET Luky, Mimoň
CICHÁK Václav - SPEKTRUM, Mimoň
COMPAG CZ. s.r.o. Mimoň
ČÍŽKOVÁ Helena - Butik, Mimoň
DAMA prádlo s.r.o. Liberec, Mimoň
DEUS – reklamní agentura, Rudolf Živec
DRAYlock technologies, Hrádek nad Nisou
Energie Holding a.s.
EXCESS CLUB – Fr. Kaiser, Mimoň
FÉERIE – Jana Zubrová, Mimoň
Chovatelské potřeby, Pavel Mikulka, Nový Bydžov
Chovatelské a veterinární potřeby „U kina“, Mimoň
Jablonovská Ivana, Zmrzlinárna Ralsko, Mimoň
JATKA Váša, Mimoň
Kadeřnictví Rozmarová Jana, Mimoň
KLENOTY – Vodičková Radomíra, Mimoň
KOSMETICKÉ služby – Šturmová Eva, Mimoň
KOSMETICKÉ služby – Jarošová Jana, Mimoň
Květiny Nikola Pokorná, Jablonné v Podještědí
LAMAL s.r.o., Mimoň
Lékárny - PharmDr. Vojtěch Zadák, Mimoň
Nej.cz s.r.o., pobočka Liberec
MON Macaron MON Amour, Praha
Oblečení-Wolf-prádlo-andrie.cz, Mírová 71, Mimoň
OPA - knižní velkoobchod, Praha
OPTIKA - Zatloukalová Lenka, Mimoň
Pekař Zdeněk, Mimoň
PIZZA Brucione, Mimoň
PLÍVA Jaromír, Mimoň
PLOUŽNICE s.r.o. zemědělská farma, Ploužnice
Reklama Klapka, Česká Lípa
SERVIS Pneu-Aku – p. Havlík, Mimoň
STRACHOTA Martin, hostinská činnost, Mimoň
Sport Doubek, Mimoň
Štípák Josef, Mimoň
TROLLJETS, Česká Lípa
VALMO Nábytek, Mimoň
Vobchůdek s dárkovým zbožím – K. Dvořáková
ZOD Brniště, Brniště
Zubní ordinace - MUDr. Eva Frýdová, Mimoň
Město Mimoň děkuje všem sponzorům plesu včetně těch, kteří
si nepřáli být jmenováni.
Březen 2019
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RŮZNÉ
Oslava výročí narození
Dony Leopoldiny
Již několik let se setkáváme v Náhlově, kdy oslavujeme narozeniny
Dony Leopoldiny. Tak i letos jsme se sešli 19. 2. v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie k oslavě této výjimečné ženy. Řiditel muzea
ing. Polakovič zahájil toto setkání připomenutím života a zásluh
Dony Leopoldiny o budování Brazílie a historii vystěhovalectví
našich občanů do této země.

Setkání se zúčastnili významní hosté a zástupci Spolku historie
Mimoňska. Manželé Pipalovi přispěli svým vyprávěním o čerstvých poznatcích z cesty po Brazílii. K brazilské kávě hrálo
Senior trio pana Starého, velkého příznivce všech akcí pořádaných
v Náhlově, který jako každý rok oslavil svoje narozeniny společně
s Leopoldinou. Na počest narozenin byl opět nádherný dort
s portrétem Leopoldiny a přípitky.
V přátelském duchu, povídání, poslechu Senior tria, odpoledne
příjemně dospělo ke konci a Spolek historie Mimoňska
a Muzeum vystěhovalectví do Brazílie již připravuje další setkání
o kterém vás budeme včas informovat na našich stránkách
www.historiemimone.cz.
Lenka Špačková

vstoupil v necelých dvaceti letech. Po deseti letech se dostal do
kontaktu se vznikajícím Národním muzeem.
Muzeum vzniklo v roce 1818 a iniciativa k jeho založení přišla
ze dvou stran. Na jedné skupina vlastenecky založené šlechty
(Šternberkové) a na druhé generace českých obrozeneckých
vědců (Jungmann, Palacký). Muzeum ve svých počátcích bylo
institucí dvojjazyčnou a podrobenou tlaku, zda se bude vyvíjet
do ústavu českého nebo německého a dle toho také patřičně kulturně orientovaného.
Hrabě Hartig byl v době utváření muzea vázán na Vídeň a to
nejen státní službou, ale hlavně svou orientací. Patřil ke skupině
šlechty, která horovala pro centralistický stát a zemské vlastenectví
viděl jako zpátečnickou snahu oslabení jednoty Říše. Hartig se
časem sblížil s Metternichem a vstoupil do jeho kabinetu.
Ke styku s muzeem, které se po několika peripetiích usadilo ve
Šternberském paláci na Hradčanech, se dostal, když chtěl prodat
svůj palác pod Hradem a sbírkou cizokrajných vycpanin se již
nezabýval. Více si cenil své knihovny, také velkého dědictví po
otci. Tu přestěhoval do Mimoně. Zoologické sbírky nabídl muzeu
a tak se bezděčně stal jedním z jeho zakladatelů.
V roce 1822 se Hartigova kolekce ocitla vůbec jako první v hradčanském paláci. Zde trpěla vlhkostí a tak časem poškozované
exempláře musely být vyřazovány. S muzeem se stěhovala až na
jeho dnešní působiště. Dosud se několik exemplářů zachovalo.
Něco dal převézt do Mimoně, ale tyto položky jsou už asi také
ztraceny.
Ladislav Smejkal

Manželé Pipalovi zahájili
další sérii cestopisů

Hrabě František Hartig
u kolébky Národního muzea
Loňské oslavy dvoustého výročí založení naší nejpřednější muzejní instituce oživily vzpomínky na dávné osobnosti, které stály
u zrodu, a to jak organizačně, tak zejména jako štědří dárci.
V raném „dětství“ muzea objevuje se postava hraběte Františka
Hartiga (1789–1865), pána na Mimoni. Jeho otec František de
Paula Hartig (1758–1797) stál u zrodu Královské české společnosti
nauk na konci vlády císaře Josefa II. Patrně on, filozof a diplomat,
založil sbírku vycpanin savců z různých částí světa. Nebyla výsledkem loveckých a badatelských výprav. Při doplňování využíval
nabídek překupníků z různých evropských zemí. Tak pokračoval
i jeho syn a umístil sbírku do svého pražského paláce. Dnes je
sídlem Českého červeného kříže na Malé Straně.
František Hartig byl duchaplný, vzdělaný a galantní politik a měl
více štěstí v životě než jeho otec. Prožil dlouhý život a to nejen
jako státní úředník, ale dokonce jako ministr. Do státních služeb
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V sezoně jaro a podzim 2019 připravili cca 8 projekcí a to vždy
třetí úterý v měsíci. V plánu je jedna premiéra a zpestřením jistě
budou i pozvaní hosté s vlastní prezentací. Cestopisné přednášky
s projekcí budou, jak je již tradicí, opět v klubovně Centra pro
seniory na „dolním“ Sídlišti pod Ralskem v Mimoni.
Dne 19. 3. 2019 od 16.30 hodin Vás zvou nahlédnout do Tibetu
s jeho kláštery a nádhernými horami v pohoří Himaláje.
Přijďte hledat inspiraci na své nové cesty, z více než pětatřiceti
filmů ze známých i méně známých destinací, při šálku kávy, čaje
nebo sklenky vína. Srdečně vítáni jsou všichni od 15 do 90 let.
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RŮZNÉ
S EFKEM proti stresu

Koza se znovu hodí Do Gala!

– Auto, kterému nedotankujeme benzín/naftu, nepojede.
– Nádoba, do které neustále jen přiléváme a nemá žádný odtok,
přeteče.
– Potrubí, které se nečistí, se ucpe.
Stejně jako se staráme
o přístroje, věci a lidi kolem
nás, měli bychom si dovolit
postarat se i o sebe. V životě
i v práci nastávají různé stresové situace, které na nás
působí. Musíme vynaložit
energii na zvládnutí či vyřešení takové situace. Pokud
vydanou energii nedoplňujeme, není pak z čeho brát.
Stejně tak, pokud si negativní pocity a zážitky pouze
kumulujeme v sobě a nehledáme jejich bezpečný ventil,
může nám být ještě hůř. Stres
se pak začne otiskovat nejen do našich pocitů, mysli, ale i do těla
– častými onemocněními, bolestmi (hlavy, zad, šíje, atd.), nespavostí, únavou, zhoršením kožních nemocí a spoustou dalších
méně či více závažných neduhů. Reakcí těla si mnozí z nás za
čas všimnou a přiměje nás stres řešit. S pocity a myšlenkami to
je ale složitější. Každý si uvědomujeme, že nám není dobře na
duši, to ano. Ale necháváme se jimi sžírat poměrně dlouho
a někteří dokonce své vnitřní trápení ještě zesilují. Vyplatí se
poslouchat naše všímavé okolí, které nám začne dávat zpětnou
vazbu: „Často negativně mluvíš…“, „Už zase začínáš s …?“,
„Poslední dobou s tebou nebývá sranda…“, „Vypadáš často hodně
sklesle…“ Určitě byste našli další věty, které se dají říci. Máte-li
pocit, že takové podobné slýcháte, a jsou určeny Vám, je možná
na čase se zamyslet, zastavit a uvědomit si, jak Vám je. Několik
základních rad, které může vyzkoušet každý: Myslete na životosprávu. Hýbejte se. Vytvořte si v mysli malý hezký „útulek“,
kam se na malou chvíli můžete uchýlit a načerpat lepší pocity.
Vyhodnocujte si každý den a nezapomeňte, že kromě negativního
hodnocení se občas dějí i pozitivní drobnosti a je fajn si jich
všimnout. S někým mluvte, kdo unese, co říkáte. Vytyčte si
postupný cíl a jděte za změnou.
Článek vznikl jako inspirace ze vzdělávací soboty pro rodiče dětí,
které mají problematické či náročné chování. Rodiče i děti jsou
klienty nově vzniklého centra pomoci – Centrum EFKO. V případě Vašeho zájmu o podporu nás neváhejte kontaktovat –
tel.: 727 953 166, e-mail: efko@velkyvuz-sever.cz, adresa:
Sloupská 135, Nový Bor.
Projekt Centrum EFKO je financován z Evropského sociálního
fondu. Centrum bylo založeno v Novém Boru v listopadu 2018
a nabízí klientům individuální a rodinné terapeutické konzultace,
setkání rodičů určené ke vzdělávání, pomoci a sdílení zkušeností
a skupinové aktivity pro děti s nácvikem sociálních a komunikačních dovedností. Centrum EFKO provozuje novoborská
nezisková organizace Velký vůz Sever. Více informací najdete
na webových stránkách www.velkyvuz-sever.cz
Mgr. Veronika Lošťáková, psycholožka a psychoterapeutka,
Centrum EFKO

V neděli, 17. března 2019 od 13:00 jste všichni srdečně zváni na
netradiční veselou a dobročinnou módní přehlídku s dalším
programem do secesní Vily Hrdlička v České Lípě naproti soudu!
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Již druhý 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 z Atelieru
Do Gala, na večerní i denní nošení a co je velká výhoda – 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, skvělé 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
mýdlům. V průběhu programu vám také rozproudí krev ukázka
ohnivého španělského tance v podání Taneční školy Flamenco
al Norte Česká Lípa a sluch potěší nadějná zpěvačka z mimoňské
ZUŠ Václava Snítila. Příjemná atmosféra bude podtržena klavíristkou, která vyplní čas mezi vystoupeními.
Závěr bude patřit
vylosování tomboly a vyhlášení
výsledků výtvarné
soutěže pro děti od
6 do 15 let: „Namaluj zvířátko z českého venkova“,
která právě probíhá.
Vstupné je dobrovolné a celý jeho výtěžek bude věnován na podporu celorepublikového programu kastrace a krmení toulavých
koček Feliti kastruje.
Partnerem přehlídky je občanské sdružení LAG Podralsko a další
vážení sponzoři a přátelé.
Pavel Kounovský
Březen 2019
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Pomoc Potravinové banky
Libereckého kraje
V lednu 2019 město Mimoň zahájilo,
na základě smlouvy o potravinové
pomoci, spolupráci s Potravinovou
bankou Libereckého kraje (dále
PBLK). Předmětem smlouvy jsou bezplatné dodávky potravin, které PBLK
poskytne městu Mimoň. Tyto přijaté
potraviny budou prostřednictvím
oddělení rodiny a sociálních záležitostí,
bezplatně rozdělovány ve prospěch
potřebných osob.
Cílem potravinových bank obecně, je
boj proti plýtvání potravinami a boj
proti chudobě a hladu. Potravinové
banky shromažďují zdarma potraviny, které pak rozdělují mezi
organizace, které pomáhají osobám v tíživé životní situaci. Pomoc
je prováděna formou bezplatné distribuce potravin a je
určena osobám v akutní nouzi, kterým by potravinová
pomoc výrazně pomohla překonat nepříznivé období. Jedná
se především o dodávky základních potravin trvanlivého
charakteru a o sortiment drogerie a hygienických potřeb.
Za nově navázanou spolupráci jsme velice rádi a doufáme, že
tato činnost bude ku prospěchu mnoha osob a rodin v tíživé
sociální situaci.
Oddělení rodiny a sociálních záležitostí

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
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