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Velikonoční výstava v Městském muzeu
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• Pozvánky k zápisům do mateřských škol pro rok 2021/2022

Možnosti bydlení v našem městě
Jedním z hlavních bodů našeho Programu
rozvoje města je zkvalitňování a rozšíření
bydlení jak v rodinných domech (nabídkou zasíťovaných pozemků k zástavbě),
tak zejména v bytech ve vlastnictví města
či v domech zvláštního určení. O převodu bytů z bývalé
společnosti Mimoňské komunální a. s. na město již bylo
napsáno hodně, zaměřím se proto na rekapitulaci všech
aktuálně nabízených forem bydlení, které naši občané jakéhokoliv věku mohou využívat.
Protože v rámci bytové politiky musíme zohledňovat demografický vývoj obyvatelstva, zaujímá v ní důležité místo
i nabídka bydlení pro občany v seniorském věku. A tak vedle
standardní nabídky nájemního bydlení nabízí město i bydlení
v domech s pečovatelskou službou, v Domově seniorů či
možnost krátkodobého ubytování v městské ubytovně.
Městem nabízené nájemní byty jsou dostupné rodinám i jednotlivcům, kteří splňují obecné podmínky Zásad pro přidělování bytů a přihlásí se do zveřejněného výběrového

řízení. Takovýchto bytů o velikosti 0+1 až 4+1 má ve svém
vlastnictví naše město cca 1 200, což je ve vztahu k počtu
obyvatel naprostá rarita nejen v kraji, ale v celé České republice. Po rekonstrukcích střech bytových domů, k nimž došlo
v minulých dvou letech, započne v letošním roce jedna z největších dotačně investičních akcí v novodobé historii města:
zateplení celkem 31 bytových domů nákladem cca 291 milionů korun.
Ubytování v domech zvláštního určení (Dům s pečovatelskou
službou – tvz. chráněné bydlení) je bydlení s celodenní nabídkou městem dotovaných sociálních služeb, které jsou poskytovány zejména seniorům se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
tedy všem, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Tyto dotované služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a jedná se zejména
o pomoc s denn hygienou, nákupy, úklidem, pomoc se sebeobsluhou apod. ,,Chráněné bydlení“ tak není způsob řešení
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složité sociální nebo rodinné situace, ale forma prostupného
bydlení pro občany se sníženou soběstačností.
Ti senioři, kteří stálou denní pečovatelskou službu nezbytně
nepotřebují, mohou využít bydlení v standardním nájemním
bytě s možností využít dostupné terénní pečovatelské služby.
Pokud se zdravotní stav klienta seniora zhorší a stálá pečovatelská či terénní služba již není schopna pokrýt jeho potřeby,
má občan – senior – možnost využít nepřetržitou péči skvěle
sehraného a kvalifikovaného personálu v našem zrekonstruovaném Domově pro seniory.
Forem bydlení tak nabízí naše město mnoho a je na každém,
aby si vzhledem ke svým potřebám, své zdravotní situaci a samozřejmě i finančním možnostem dobře vybral.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného
dne 18. února 2021 od 16:30 hodin v Domě kultury
Ralsko Mimoň
Z21/1
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
p. D. Janečka a pí J. Bizoňovou.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/2
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schválilo program zasedání v tomto
znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků:
a) Prodej části pozemku pč. 293 – Kozinovo náměstí
b) Prodej části pozemku p.č. 1613/1 – kupní smlouva
c) Záměr prodeje části pozemku pč. 1530/1 - Letná
d) Záměr prodeje částí pozemků pč. 1974/1, 1975 a 1978
e) Záměr prodeje části pozemku pč. 1400 – lokalita V Lukách
f) Směna částí pozemků pč. 2593/1, 2592/2 a 2180 pod
chodníkem, lokalita Ralská
g) Prodej částí pozemku pč. 3857 v k.ú. Mimoň – lokalita
Hvězdovská – Smetanova
h) Darovací smlouva budoucí – LbK – pozemky – Smíšená
cyklostezka
i) Dražba Okrouhlická 81 – podíl 1/12
5) Odbor rozvoje města:
a) Smlouva o smlouvě budoucí darovací s LbK OL/38/2021
b) Plnění programu rozvoje města v roce 2020
c) Zástavba západní části náměstí – informace
6) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2029
7) Rozpočtové změny:
a) ZR č. 1 – znalecký posudek, teplovody
b) ZR č. 2 - PC k MKDS Policie ČR, OO Mimoň
c) ZR č. 3 - kompostéry
d) ZR č. 4 - zateplení bytových domů
8) Dotace z rozpočtu města: a) Junák – český skaut, Mimoň, z.s.
b) SDH Mimoň, akce 2021
9) Zápis z jednání kontrolního výboru
10) Zápis z jednání finančního výboru
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11) Kontrola plnění usnesení
12) Dotace TJ Jiskra
13) Diskuze
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/3
Prodej části pozemku pč. 293 – Kozinovo náměstí
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej části pozemku parc .č. 293 ostatní plocha o výměře
23 m2 (podle GP č. 2376-1657/2020 část pozemku označená parc.
č. 293/4) a pozemek parc. č. 1380/47 ostatní plocha o výměře
3 m2, oba v k. ú. Mimoň, za cenu ve výši 400 Kč/m2 + DPH p. MK,
Louny
b) kupní smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi města
kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/4
Prodej části pozemku p.č. 1613/1 – kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej části pozemku pč. 1613/1 v k.ú. Mimoň ostatní plocha
(část dle geometrického plánu č.2380-1751/2020 označená
parcelním číslem 1613/4 o výměře 493 m2, za cenu 300 Kč/m2
+ DPH společnosti PNEUSERVIS HAVLÍK s.r.o., se sídlem
Žitavská 283, Mimoň IV, 471 24 Mimoň, IČ 06709958 za
podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a
b) kupní smlouvu se společností PNEUSERVIS HAVLÍK s.r.o.
na prodej pozemku pč. 1613/4 v k.ú. Mimoň v předloženém
znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/5
Záměr prodeje části pozemku pč. 1530/1 – Letná
Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
části pozemku parcelní číslo 1530/1 o výměře cca 165 m2, ostatní
plocha o celkové výměře pozemku 77870 m 2 k objektu na
pozemku pč. 1547 (čp. 275, občanská vybavenost) v k.ú. Mimoň.
Hlasování: pro 12, proti 1, nepřítomni 4
Z21/6
Záměr prodeje částí pozemků pč. 1974/1, 1975 a 1978
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy neschvaluje
zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 1974/1 ostatní plocha,
část o výměře cca 289 m2 (celková výměra je 2507 m2), část
pozemku pč.1978 lesní pozemek, část o výměře 268 m2 (celková
výměra je 27488 m2) a pozemek pč. 1975 ostatní plocha, o výměře
266 m2 v k.ú. Mimoň.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/7
Záměr prodeje části pozemku pč. 1400 – lokalita V Lukách
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc.č. 1400 trvalý travní
porost, část o výměře cca 68 m2 (celý pozemek má výměru
15770 m2) v k.ú. Mimoň, za účelem užívání jako zahrada k RD
s ohledem na umístění v záplavové zóně.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/8
Směna částí pozemků pč. 2593/1, 2592/2 a 2180 pod
chodníkem, lokalita Ralská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
směnu:
a) části pozemku parc.č. 2180 (dle GP č. 2375-1656/2020
označené parc.č. 2180/2) o výměře 1 m2 ostatní plocha v k.ú.
Mimoň (celý pozemek má výměru 7065 m2), který je v majetku
města Mimoň, za části pozemků parc.č. 2592/2 a pč. 2593/1
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(dle GP č. 2375-1656/2020 označené parc.č. 2592/4 o výměře
17 m2, parc.č. 2593/4 o výměře 35 m2 a parc.č. 2593/5 o výměře
24 m2) o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Mimoň, které jsou součástí
místní komunikace a jsou v majetku pí IV, Kutná Hora, za
vzájemně ujednanou cenu 300 Kč/m2 + DPH a
b) směnnou smlouvu v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města směnnou smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení podepsat.
Hlasování: pro 13, nepřítomni 4
Z21/9
Prodej částí pozemku pč. 3857 v k.ú. Mimoň – lokalita
Hvězdovská – Smetanova
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) schvaluje prodej pozemku pč. 3857 orná půda v k.ú. Mimoň,
o celkové výměře 987 m 2 za účelem narovnání stavu
fyzického a právního dle skutečného užívání za cenu 300
Kč/m2 + DP na základě rozdělení dle GP č. 2373-1600/2020
ze dne 24.11.2020 takto:
– část pozemku dle GP označenou pč. 3857/1 o výměře
318 m2 manželům B a S K., Mimoň
– část pozemku dle GP označenou pč. 3857/2 o výměře
119 m2 pí HS, Mimoň
– část pozemku dle GP označenou pč. 3857/3 o výměře
124 m2 manželům P. a J. P., Mimoň
– část pozemku dle GP označenou pč. 3857/4 o výměře
427 m2 pí LP, Mimoň a
b) kupní smlouvy s manželi K., pí HS, P. a pí LP v předloženém
znění a
c) ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy, které jsou
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/10
Darovací smlouva budoucí – LbK – pozemky – Smíšená
cyklostezka
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) bezúplatné nabytí částí pozemků v k.ú. Mimoň:
parc. č. 3920, část o předpokládané výměře cca 36,9 m2, ostatní
plocha
parc. č. 3938, část o předpokládané výměře cca 309,6 m2, ostatní
plocha
parc. č. 4100, část o předpokládané výměře cca 3018,7 m2, ostatní
plocha
vše způsob využití silnice, do majetku města Mimoň, od
Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ
70891508 v rámci akce Smíšená cyklostezka Mimoň – Ploužnice a
b) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/27/2021
v předloženém znění
c) ukládá starostovi města, Smlouvu o smlouvě budoucí darovací,
která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/11
Dražba Okrouhlická 81 – podíl 1/12
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) bere na vědomí účast města Mimoň v elektronické dražbě –
dražba nemovité věci – ideální spoluvlastnický podíl ve výši
1/12 k domu a pozemkům v Mimoni, vlastník VF, Skuteč, a to:
– pozemek parc.č. 458 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
183 m2 jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 81, Mimoň III,
– pozemek parc.č. 459 zahrada o výměře 52 m2,
– pozemek parc.č. 1920 ostatní plocha o výměře 20 m2, to vše
zapsáno na listu vlastnictví 291 pro katastrální území a obec
Mimoň u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální
pracoviště Česká Lípa a
b) schvaluje nabytí ideálního spoluvlastnického podílu ve výši
1/12 k domu a pozemkům v Mimoni, a to:
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– pozemek parc.č. 458 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
183 m2 jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 81, Mimoň III,
– pozemek parc.č. 459 zahrada o výměře 52 m2,
– pozemek parc.č. 1920 ostatní plocha o výměře 20 m2, zapsaných
na listu vlastnictví 291 pro katastrální území a obec Mimoň
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště
Česká Lípa za cenu 34.000 Kč dle příklepu v elektronické dražbě.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/12
Smlouva o smlouvě budoucí darovací s LbK OL/38/2021
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí darovací č. j. OL/38/2021 s Libereckým krajem, U jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 708 91 508 a ukládá starostovi
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/13
Plnění programu rozvoje města v roce 2020
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí předloženou zprávu
o plnění Programu rozvoje města Mimoň jeho návrhové části
a schvaluje aktuální znění Programu rozvoje města na roky 20192029.
Hlasování: pro 12, zdrželi se 2, nepřítomni 3
Z21/14
Zástavba západní části náměstí – informace
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí výběr studie na
realizaci zástavby západní části náměstí 1.máje dle předloženého
návrhu Ing.arch. Poubové z ateliéru StockWerk s.r.o.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/15
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022-2029
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Střednědobý výhled
rozpočtu na r. 2022–2029 dle přílohy důvodové zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/16
ZR č. 1 – znalecký posudek, teplovody
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 1 –
navýšení běžných výdajů a financování o 250.000 Kč na znalecký
posudek pro stanovení výše nájmu teplovodů a teplárenského
zařízení z majetku města Mimoň dle přílohy č.1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/17
ZR č. 2 - PC k MKDS Policie ČR, OO Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
změnu rozpočtu č. 2 – navýšení kapitálových výdajů na pořízení
PC a softwaru k MKDS pro pracoviště Policie ČR, OO Mimoň
a snížení běžných výdajů na pořízení drobného hmotného
dlouhodobého majetku o 65.000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy
č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/18
ZR č. 3 – kompostéry
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 3 –
navýšení výdajů na předfinancování dotace na pořízení
kompostérů o 735 000 Kč a navýšení financování o 735 000 Kč
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/19
ZR č. 4 - zateplení bytových domů
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu č. 4 – navýšení
výdajů na realizaci zateplení bytových domů a navýšení
financování (snížení stavu účtu) o 2 800 000 Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Duben 2021
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Z21/20
Junák – český skaut, Mimoň, z.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 220 000 Kč spolku Junák
– český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s., Malá 34, 471 24 Mimoň,
IČ 62237527 na projekt „Náklady na skautskou činnost“, schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/21
SDH Mimoň, akce 2021
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 110 000 Kč spolku SH
ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo náměstí 70/I
471 24 Mimoň, IČ 63778866, na projekt „Hasičské akce v roce
2021“, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá
starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/22
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápisy z jednání
kontrolního výboru ze dne 13.1.2021 a 10.2.2021, které jsou
přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/23
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 15.2.2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/24
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/25
Dotace TJ Jiskra
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 100 000 Kč spolku
TJ Jiskra Mimoň, z.s., Letná 284, 471 24 Mimoň, IČ 46750657,
na projekt „Provoz a údržba areálu TJ Jiskra 2021“, schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Petr Král, starosta města,
Jaroslava Bizoňová , místostarostka města

Odpadové hospodářství v Mimoni
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o odpadech č. 541/2020
Sb. Jedná se o zcela nový zákon a jeho ustanovení mají dopad
i na naše město.
Smlouva na svoz odpadu
Město má od roku 2006 uzavřenou smlouvu se společností
Compag CZ na svoz a likvidaci odpadů. Vzhledem ke stáří
smlouvy a rozsáhlým změnám v legislativě (nejen odpadové),
se již velmi obtížně promítají zákonné požadavky do této
smlouvy. Z těchto důvodů podala společnost Compag CZ
výpověď ze smlouvy. Stávající smlouva bude ukončena
k 31. 12. 2021.
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Aby byl i nadále zajištěn svoz odpadu, město ve spolupráci
s odbornou firmou provede výběrové řízení a bude soutěžit
novou smlouvu na svoz a likvidaci odpadů. Aktuálně pracujeme na přípravě nové smlouvy a podkladech pro výběrové
řízení.
Obecně závazné vyhlášky
Díky novému zákonu o odpadech, končí platnost obecně
závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 5/2020.
Poplatky se podle ní budou řídit naposledy v letošním roce,
na rok 2022 již musí být připravena vyhláška nová. Vyhláška
o poplatku za komunální odpad č. 5/2020 vycházela ze starého
zákona o odpadech, nová vyhláška již musí být podle zákona
565/1990 Sb. o místních poplatcích. Zákon o místních poplatcích upravuje, jak má poplatek za komunální odpad vypadat.
Je zde několik variant, jsou stanoveny maximální ceny i minimální objemy nádob. Budeme se snažit zachovat systém, na
který jste zvyklí, ale zároveň musíme dodržet pravidla a limity
dané zákonem.
Jaký byl rok 2020
Náklady dle druhů odpadů (jsou uvedeny hlavní položky
za svoz a likvidaci odpadů, není zahrnuto právní poradenství, náklady na provoz sběrného dvora, nákup materiálu).

sběr využitelných odpadů (tříděný sběr)
směsný komunální odpad
oddělený sběr nebezpečných odpadů – SD
oddělený sběr objemných odpadů – SD
pneumatiky – SD
stavební odpad - SD
koše na veřejných prostranstvích – úklid
a vysypávání
úklid veřejných prostranství, černé skládky
celkem

Kč
783 558
2 718 713
74 480
908 816
13 650
304 158
303 425
81 762
5 188 562

SD – sběrný dvůr – náklady na svoz odpadů ze sběrného dvora
celkem 1 301 104 Kč.
Příjmy obce
poplatek za komunální odpad od občanů
výnosy z prodeje druhotných surovin
(ze SD)
platby za zpětný odběr elektrozařízení (ze
SD)
Příjem od EKOKOM (odměna za tříděný
sběr)
Celkem

3 789 843
77 824
20 980
747 119
4 635 766

V poplatku za komunální odpad od občanů je kalkulováno
s náklady na svoz komunálního odpadu, tříděného sběru
a odvoz a likvidace odpadů ze SD.
Náklady na svoz a likvidaci odpadu jsou o 552 796 Kč vyšší
než příjmy za odpady. Rozdíl mezi náklady a příjmy je doplácen z rozpočtu obce.
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Množství odpadů
Jedná se o odpad od občanů za rok 2020. U nebezpečných
odpadů je proveden součet za jednotlivé druhy.

Množství je uvedeno v tunách, zaokrouhleno na 2 desetinná
místa.

sběrný
dvůr

tříděný
sběr

nebezpečný odpad (součet)
papírové a lepenkové obaly
pneumatiky
směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel a tašek
železo a ocel
kovy
objemný odpad
izolační materiály
papír a lepenka
sklo
plasty
textilní materiály
jedlý olej a tuk
biologicky rozložitelný odpad
biologicky nerozložitelný odpad
směsný komunální odpad
celkem

5,3
11,07
9,6
223,88
22,21
17,72
499,48
18,5
127,8
84,83
90,8
17,93
0,73
219,4
2,19
1073,37
2424,81

Jaroslava Vítková, odbor VDZaŽP

Termín svozu 2021:
Svoz
1.

Datum
8. 4. 2021

2.

22. 4. 2021

3.

6. 5. 2021

4.

20. 5. 2021

5.

3. 6. 2021

6.

17. 6. 2021

7.

1. 7. 2021

8.

15. 7. 2021

9.

29. 7. 2021

10.

12. 8. 2021

11.

26. 8. 2021

12.

9. 9. 2021

13.

23. 9. 2021

14.

7. 10. 2021

15.

21. 10. 2021

Stanoviště
místo

ks

Sídliště U Nemocnice

2

u nádob na tříděný
odpad před garážemi

Sídliště U Nemocnice

1

dole u bytovek u Pražské
ul.

Letná

2

u nádob na tříděný
odpad u kurtů

Letná

2

u nádob na tříděný
odpad u vjezdu do
sídliště (u domečku)

Sídliště pod Ralskem
horní

2

vedle č.p. 594 (vedle
kontejneru na textil)

Sídliště pod Ralskem
horní

2

ul. Novopolní
u parkoviště

Sídliště pod Ralskem
horní

2

u věžáků vedle nádob na
tříděný odpad

Okružní ul.

1

proti Válcovně
u nádob na tříděný
odpad

Vranovská ul.

1

bytovky proti koupališti

Nádražní

1

Malá

1

V Lukách

1

Zahradní

1

Svébořická

2

nám. J. Fučíka

1

Hnědé popelnice na bioodpad
V Mimoni budou koncem března opět přistaveny nádoby na
bioodpad. V loňském roce se tento typ svozu osvědčil a během
dvou měsíců bylo na kompostárnu odvezeno 1,116 tun bioodpadu z celkem 11 nádob. V letošní sezoně bude přistaveno
22 nádob na stanoviště uvedená níže.
Nádoby, jako loni, bude svážet Compag a obsah bude končit
v kompostárně. Svoz bude 1x za 14 dní viz. harmonogram.
V případě, že obsah nádoby bude znečištěn např. komunálním
odpadem, nebude možné ho odvézt do kompostárny, ale
skončí na klasické skládce. Dbejte proto na správné třídění.

Patří sem:
Zejména rostlinné zbytky, zbytky ovoce a zeleniny, květiny,
kávový odpad, zbytky pečiva. Nádoby nejsou určené na posekanou trávu ze zahrad – k tomu jsou určené kontejnery před
Zahradnictvím Mimoň v Široké ul., případně „víkendové“
kontejnery.

Nevhazujte:
Fritovací olej, pleny, zbytky masa, kosti, kůže, uhynulá zvířata,
trus zvířat. A samozřejmě sem nepatří sklo, plasty, kovy
a komunální odpad.

popis

celkem

u Compagu
u garáží za knihovnou

22
Jaroslava Vítková, odbor VDZaŽP
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Starosta jede bomby
Ve veřejném prostoru, resp. ve videokanálu Mitel a novém
čísle MZ, jsem zhlédl další z konspiračních výplodů pana
starosty, kde hovořil o koupališti v Mimoni. Jsem donucen
reagovat a tyto nepravdy okomentovat a vyvrátit.
Lež 1 – koupaliště bylo údajně ve statutu ,,vodní plocha“,
a proto nebyl důraz na kvalitu vody….
Není to pravda pane starosto. Koupaliště bylo ve statutu
a režimu ,,přírodní koupaliště“. Takto s tím, dle platné legislativy, pracovala i HS. Hygiena tedy pravidelně kontrolovala
kvalitu vody dle zákona a vyhlášky 238/2011 a žádné nebezpečí, vyrážky, ekzémy, ohrožení zdraví nebo dokonce životů,
jak popisujete ve videu, se nekonalo.
Lež 2 – z vrtu údajně tekla fekální voda plná bakterií a ohrožovala životy a zdraví…
Starosta tímto záznamem šíří lživou poplašnou zprávu a víceméně, bezostyšně napadá výsledky hygienické stanice.
Výsledky rozborů vody v koupališti byly totiž vždy bez závad.
Lze se na tyto fakta jednoduše dotázat na příslušné HS Č. Lípa.
Zahradnictví Mimoň navíc zajišťovalo každý měsíc pravidelné vzorkování u akreditované laboratoře – doklady jsou
k dispozici v zahradnictví a jsou také archivovány u dodavatele. Výsledky těchto vzorků také vždy bez závad.
Ke vzorkům, o kterých hovoříte ve videu, a které byly dle
Vašeho vyjádření údajně velmi nebezpečné, mám skromný
dotaz. Kdy a jak jste je prováděli? Pokud jste je totiž získali
z vrtu, (resp. ze železné trubky vrtu), který je mnoho měsíců
nečinný, tak se vůbec nedivím, že vyšel takový výsledek.
Hloupost nebo úmysl? Zkuste být příště objektivnější,
a nechte udělat vzorek řádně a objektivně a vrt před vzorkováním nějakou dobu odčerpávat. Uvidíte, že kvalita vody
bude stejná jako vždy – bez závad.
Lež a divnost 3 – Letošní léto nechce starosta napouštět
z důvodu kvality vody
Souvisí s předešlým odstavcem. Mám bohužel podezření, že
jde pouze o nechuť pana starosty a vedení města udělat to
něco málo pro občany města k letošnímu koupání. Odvolávání se na špatnou kvalitu vody je alibismus a obyčejná
výmluva. Navrhuji, aby zastupitelstvo pověřilo někoho,
např. Kontrolní komisi, aby se spojila s hygienickou stanicí,
prověřila řádně, opakuji – řádně, kvalitu vody z vrtu a rozhodla, zda je voda pro mimoňské přírodní koupaliště vhodná
a dostatečně kvalitní. Pokud bude voda v pořádku, nechť
vedení města pro své občany rozhodne o napuštění koupaliště. Jak jednoduché.
Lež nebo divnost 4 – Starosta poznamenal, že starý bývalý
uranový vrt u koupaliště je v majetku města? Z jakého
důvodu se tedy vrtal vrt nový?? Starosta by to mohl vědět,
protože byl mnoho let v Radě města a o problémech a řešeních
kolem koupaliště spolurozhodoval. Neměl by nyní házet alibisticky vinu na ostatní.
Lži a divnosti 5 – Cena rekonstrukce nového koupaliště
byla po volbách veřejně avizována okolo 12 mil. Kč, o několik měsíců 20 milionů. Dnes je to již 55 milionů bez DPH??
Kde to skončí? Jaká bude skutečná cena? Jaké k tomu přibudou každoroční náklady na provoz, na mzdy personálu
apod? Další 2-3 miliony každý rok?
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(pozn. Pro orientaci občanů – roční režijní náklady na koupaliště před Králem činily cca 200 000 Kč).
Vzhledem k tomuto postupnému obrovskému navyšování
ceny se domnívám, že by mělo opět zasednout vedení města
i opoziční zastupitelé, a debatovat o tom, zda je tato aktuální
cena a budoucí každoroční náklady pro město ještě přijatelné
a ekonomicky udržitelné. Počítají naši volení zástupci s tím,
že vlivem coronavirové krize, obrovskému zadlužení státu,
se řítíme do radikálně omezené hospodářské situace a hrozbě
rozpočtového stropu už v roce 2024? Že to znamená, díky
populistickému vládnutí Anofertu, konec deficitního hospodaření státu a radikální snížení rozpočtů našeho města?
Z mého pohledu to nyní bohužel vypadá, že po vzoru vlády
tzv. ,,odborníků“ a s idealistickou lží na rtech, že se z krize
proinvestujeme, se i město Mimoň ubírá řeckou cestou zadlužení vstříc k insolvenci.
Není tedy cena 60 milionů cca plus budoucí každoroční
náklady pro město už příliš? Nebude městu tato hromada
peněz chybět v příštím období pro důležitější investice?
Nebude rozumnější najít kreativnější, a hlavně levnější řešení?
Nebude úvěrové zatížení města nad možnostmi normálního
fungování?
(Připomínám již plánovaný, sice rozumný, ale přeci jen vysoký úvěr 200 milionů na zateplení budov, jehož splácení se
zřejmě nebude konat pouze z příjmů za nájmy, ale i z rozpočtu města.)
Určitě nekritizuji úmysl koupaliště rekonstruovat, ale mám
bohužel pocit, že se vedení tohoto města chová jako hospodář,
kterému padá střecha nad hlavou, on si chce vzít půjčku, aby
koupil nový mercedes. Přitom mu vůbec nevadí, že to budou
splácet jeho vnuci. Velmi rád bych se mýlil. V tomto případě
bych uvítal a doporučil zveřejnění ekonomické analýzy dopadů Vašich plánů a rozhodnutí. Rád se event. seznámím s argumenty, které by mne mohly z mého názoru vyvést.
Abych však pouze nekritizoval, velmi kvituji současný stavební boom a rozvoj v Mimoni. Např. plán na revitalizaci
SZ části parku. Na to se velmi těším. Ale neodpustím si
poslední poznámku – bude mít město na tyto ostatní menší
budoucí akce prostředky, když plánuje investovat takové
sumy do koupaliště?
Petr Novotný, Mimoň 10. 3. 2021
Redakční rada rozhodla na základě čl. 3 Statutu Mimoňského zpravodaje o vypuštění prvního odstavce článku pana
Novotného, který se netýká dění obce, ale komentuje v něm
(v období probíhající volební kampaně) celostátní politickou
situaci.
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Reakce na článek pana Novotného
Předně, titul článku mě rozhodně neurazil. Každý ví, že vždycky
říkám, co si myslím, nikdy nechodím kolem horké kaše, slovně
nekličkuji.
Ano, jsme pod tlakem, máme rozpracované velké akce, pustili
jsme se do záměrů, které spousty let neopustily stoly kanceláří.
,,Bomby jedeme“, ale stojíme na zemi a budoucnost našich
dětí rozhodně neohrožujeme ….
K ,,lži“ 1 přiznávám, že jsem se zde spletl a že náš brčálník má
skutečně statut přírodního koupaliště. Osobně by mě však
zajímalo, jestli pan Novotný zaměstnancům hygieny přiznal,
že vždy před odebíráním vzorků sypal do vody po desítkách
kil modrou skalici. Myslím, že ne. S těmito informacemi by asi
hygiena statut přírodního koupaliště dlouho nedržela. (My
ale něco takového neděláme a ani dělat nebudeme!)
K ,,lži“ 2: Způsob kontroly vody jsem už opakovaně popisoval.
Tedy jen pro zopakování. Zajištěny byly dva odběry-jeden
z trubek a druhý přímo z vrtu. Na vrt jsme nechali vyrobit
odtokový ventil a z něho odebrali vzorek, o kterém jsme si
mohli být jistí, že není znečištěn. Důmyslné, že ano? Jinak
ventil tam stále je. (Pro možnost ověření-rozbor nám udělala
akreditovaná společnost ASL, tel. kontakt na ni je
+420 226 226 228).
K ,,lži“ 3. Začnu upřesněním - naše město žádnou kontrolní
komisi nemá. Hlavně, ale čí zájmy pane opravdu hájíte? Toho,
kdo by finančně profitoval z letní sezóny na koupališti nebo
občanů města, kteří situaci chápou? Jen pro doplnění. Stavební
část z projektové dokumentace na rekonstrukci koupaliště je
hotová, dopracováváme projekty odborných řemesel (vodoinstalaci, technologie apod.) a je reálný předpoklad, že s přípravnými výkopovými pracemi začneme na konci léta.
Shrnu-li to: mnoho povyku pro nic.
Ke ,,lži“ 4. Kdo má tak hluboké znalosti o fungování samosprávy
určitě ví, že je věcí osobní odpovědnosti zaměstnanců úřadu
za věcnou správnost podkladů pro rozhodování politického
vedení města. V případě plánovaných investic –nového zbytečného vrtu-bylo tedy na bývalém vedoucím Odboru rozvoje
města, aby prověřil, zda je investice do vrtu nutná… Jinak nám
bylo tvrzeno, že vrt není náš, takže vůbec nechápu, o čem zde
píšete a jakou na tom mám politickou zodpovědnost, asi jedna
z Vašich konspiračních teorií.
Ke ,,lži“ 4 rekapituluji : Cena koupaliště rostla na základě požadavku zastupitelů koaličních i opozičních stran, kteří chtěli
zvětšit plochu koupaliště. (Já osobně jsem chtěl menší). Jinak,
město má za našeho působení bankovní rating 1 (1–10 nejhorší). Na koupaliště si nepůjčujeme, našetřili jsme si na něj
48 mil. Kč, přičemž rezervu jsme převzali ve výši 28 mil. Kč
a s ní i úvěr ve výši 15 mil. Kč., který stále splácíme, a tak jsme
převzali město tedy s 13 mil. Kč na kontě. Do rozpočtu přinese
dotace na zateplení 31 bytových domů 91 mil. Kč. Na chybějící
část nákladů si bereme úvěr, který zatíží rozpočet cca 6 %. …
Ale o tom všem, jsem již v reportáži mluvil.
Zkrátka-jedeme bomby …
P. S. Pane Novotný, musím Vám sdělit, že tento Váš poslední
výtvor je to nejhorší, co kdy někdo do Mimoňského zpravodaje
napsal. Taková snůška polopravd, výmyslů a demagogií zde
ještě nebyla. Nevím, jak jste se mohl pasovat do hlavního
mimoňského moralisty, když celá Mimoň ví, co jste udělal. To
jak je Vaše jednání absurdní Vám ukáže tato malá hádanka pro
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Vás: „Víte jak se říká osobě, která bez dovolení brala cizí majetek?“ Nápověda – i malé dítě to ví.
Petr Král, starosta města Mimoně

Reakce k článku pana Novotného
Vážený pane,
pojďme si nalít čistého vína. Osočujete nás z nehospodárnosti,
hrozíte bankrotem, kritizujete investice plynoucí do města asnažíte
se vystupovat jako skvělý ekonomický analytik a manažer. Jsem
přesvědčena, že každý, kdo Vás zná, již pochopil, že jste jen bílý
kůň schovávající se za pisatelské umění „šedé eminence“ v pozadí.
Vy sám jste totiž jako ředitel příspěvkové organizace nebyl ani
schopný pohlídat si v účetnictví příjmovou a výdajovou stránku.
Například jen v roce 2017 jste se dopustil porušení rozpočtové
kázně tím, že jste v rozporu se zákonem čerpal investiční fond
ve výši 200 tisíc Kč, byl Vám nařízen odvod z fondu za porušení
rozpočtové kázně a žádal jste Radu města Mimoň o prominutí
odvodu i penále. (Výhoda elektronizace úřadu je i v tom, že každý
dokument dohledáte během chvilky.)
Nevím, jen tuším, že myšlenky, které nám prezentujete, Vaše nejsou!!!
Pokud se mýlím, dokažte mi to svou přítomností na jednání
zastupitelstva, na které Vás opětovně zvu a kde se veřejně můžete
na každou investiční akci zeptat, předložit návrhy i podněty
a nezahlcovat zpravodaj města nesmyslnými články.
Jako správný hospodář snad víte, že otázka na jednání zastupitelstva je zdarma, kdežto každá vytištěná stránka zpravodaje je
další náklad pro rozpočet příspěvkové organizace Kultura Mimoň.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Společné školské spádové obvody
V závěru minulého roku došlo z iniciativy našeho města k jednání
s některými starosty okolních obcí ozřízení společných školských
obvodů.
Vzhledem k trvale rostoucím výdajům do oblasti základního
vzdělávání vyplynul z Programu rozvoje města dlouhodobý úkol
hledat cesty postupného snižování výdajů do škol. Kromě případné optimalizace sítě se nabízelo jako aktuální řešení uzavření
dohod s okolními obcemi o zřízení společných školských spádových obvodů za podmínky spolufinancování. Naše školy
navštěvuje každoročně více jako 200 dětí z okolních obcí, což má
nezanedbatelný dopad na stávající kapacitu našich škol.
Na základě § 178 odst.1 školského zákona je každá obec povinna
zajistit podmínky povinné školní docházky dětem s místem trvalého pobytu na jejím území. Tuto povinnost obce naplní zřízením
vlastní školy nebo zajištěním povinné školní docházky v jiné obci,
se kterou má uzavřenou dohodu. Dohoda, kromě přijatého závazku
zřizovatele školy umožnit plnění povinné školní docházky idětem
z okolních obcí, obsahuje i sjednanou výši finančního příspěvku.
Ze společného jednání nakonec vzešla jako výše ročního příspěvku
částka 1. 500,- Kč na jednoho ,,dojíždějícího“ žáka. Na základě
takto uzavřených dohod budou na dubnovém jednání našeho
zastupitelstva schvalovány změny stávajících vyhlášek ospádových
obvodech škol ve smyslu zřízení společných školských obvodů
s těmi obcemi, se kterými máme dohody uzavřené. Děti z obcí,
se kterými dohodu uzavřenou nemáme, nebudou do 1. ročníků
našich základních škol zapisovány.
J. Bizoňová, místostarostka města
Duben 2021
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Mimoňské muzeum hledá svědectví,
fotografie a exponáty

Čekání na jaro
v Domově pro seniory

Městské muzeum Mimoň hodlá v příštích letech vybudovat
novou expozici, která bude orientována na dějiny Mimoně.
Důraz v plánované expozici má být kladen také na někdejší
vojenský výcvikový prostor a na to, jak přítomnost německého, československého i sovětského vojska ve 20. století
ovlivňovala život ve městě. Na přípravě nové autorské expozice
Muzeum v Mimoni spolupracuje s Vlastivědným muzeem
a galerií v České Lípě. Pověřenou osobou je zde historik
Mgr. Tomáš Cidlina, který navazuje kontakty, sbírá poznatky
a připravuje celkovou koncepci.
Při tvorbě nové expozice je třeba se opřít i o nové poznatky,
fotografie a materiály, které mohou posunout dále naši dosavadní představu a znalost tématu. V neposlední řadě jsou pro
nás důležité také potenciální trojrozměrné předměty, které
se možná potulují v soukromých mimoňských garážích a kůlnách, zatímco by se mohly stát zajímavými exponáty budoucí
expozice.
Proto se také Muzeum Mimoň i historik Mgr. Tomáš Cidlina
obracejí na občany, kteří by se záměrem mohli pomoci. Pokud
máte doma předměty odkazující na minulost Mimoně nebo
vojenského prostoru v jejím okolí, zkuste popřemýšlet, jestli
by nebylo zajímavé je nabídnout muzeu a tím zpřístupnit
s náležitým výkladem široké veřejnosti. Zrovna tak nás zajímají Vaše fotoarchivy, ve kterých se může zrcadlit minulost
města a které bychom rádi oskenovali a vytvořili tak rozsáhlou
obrazovou kartotéku k dějinám Mimoně.
Pracovník muzea Mgr. Tomáš Cidlina by touto cestou chtěl
oslovit také některé mimoňské pamětníky, jejichž vzpomínky
na Mimoň v uplynulých stoletích by rád zdokumentoval.
Rozšířil by se tím jeho vlastní muzejní výzkum orální historie,
kterému se na Českolipsku věnuje dlouhodobě a zároveň by
nové poznatky a svědectví mohla pomoci plastickému provedení chystané expozice.
Pokud nám se záměrem chcete pomoci, či máte něco, co by
nás mohlo zajímat, kontaktujte, prosím muzeum v Mimoni.
Blanka Marčoková tel. 725 854 377,
muzeum@kulturamimon.cz
Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaše reakce.

Nebezpečí nákazy koronavirem stále trvá. A jelikož jsou v současné době opět dveře pro návštěvy zavřené, začaly se ve větší
míře využívat videohovory mezi klienty a jejich rodinami.
Ty alespoň vidí, že jsou jejich rodiče v pořádku, a naopak klienti si mohou popovídat s vnoučaty, což na ně působí velmi
pozitivně. Díky proočkování klientů můžeme společně trávit
volnočasové aktivity. Měsíční oslavy narozenin, různé soutěže,
hry a promítání starých filmů vždy dokáže spravit náladu.
Novinkou v domově je virtuální cestování. Klienti mají možnost cestovat po krásách naší republiky i v zahraničí pomocí
3D brýlí Kaleido. Lze navštívit Český Krumlov, Prahu, Karlštejn, ale také se můžeme procházet lesem, nebo trávit čas
u moře. Věříme, že se i tato zábava našim klientům zalíbí.

Radka Pipalová a Mgr. Tomáš Cidlina

Mgr. Vilemína Kusá, sociální pracovnice
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Hlavní činností je ale nyní příprava na jaro a také na Velikonoce. Ve velkém zdobíme celý domov i okolí a vidíme na klientech, že se na jaro už opravdu těší. Nejen klienti, ale jistě
i všichni ostatní se již těší na sluníčko a procházky po okolí.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO
OZNÁMENÍ
VÁS ZAJÍMÁ
Pomoc s registrací k očkování
proti COVID-19
Město Mimoň nabízí svým seniorům pomoc s registrací
k očkování proti COVID-19.
Senioři, máte-li zájem o očkování, nevlastníte počítač, nerozumíte internetu a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací
k očkování proti onemocnění COVID-19 pomohl, můžete
se obrátit o pomoc na Městský úřad Mimoň, správní odbor.
Kontakt: 487 805 022, 487 805 054, 601 082 771, 724 315 362.

Sociální služby města Mimoň
přijímají nové klienty
Potřebujete pomoc s péčí o své rodiče či prarodiče? Nezvládáte
již péči o své blízké? Využijte služeb, které Sociální služby
města Mimoň nabízí. Registrovány máme dvě sociální služby.
Seniorům, kteří ještě zvládají žít ve svém domácím prostředí,
ale potřebují výpomoc například se sebeobsluhou, s podáním
stravy či s nákupem, nabízíme terénní služby, a to pečovatelskou službu. Pečovatelská služba je ale i o přítomnosti, kontrolním dohledu nebo procházkách. Pokud přemýšlíte, váháte,
zda by terénní pečovatelská služba byla právě pro vás či vaše
blízké, můžete se s dotazem obrátit na vedoucí terénních služeb, paní Mgr. Veroniku Paluskovou, tel. 606 464 353, socialnips@ddmimon.cz, která vám ochotně o našich službách
podá informace.
Pokud ale péči o svého blízkého již nezvládáte, nejste schopni mu zabezpečit 24hodinout péči, kterou by si zasloužil,
nabízí se vám služba pobytová, a to Domov pro seniory
v Mimoni, který má kapacitu 65 klientů. V současné době
přijímáme nové klienty. Pokud tedy uvažujete o podání
žádosti o umístění do Domova pro seniory, kontaktujte
sociální pracovnici, Mgr. Vilemínu Kusou, tel. 702 054 451,
socialnids@ddmimon.cz.
Poskytujeme služby s lidskou tváří, se srdcem na dlani.
Kateřina Kapičková Mgr., ředitelka SSMM Mimoň

Velikonoční výstup na kostelní věž
Spolek historie mimoňska pořádá dne 4. dubna 2021 od 13:00
do 16:00 hod. Velikonoční výstup na kostelní věž kostela
sv. Petra a Pavla v Mimoni.
Při této příležitosti bude ve stejném čase otevřené i Retromuzeum Mimoň v ulici U hřebčína, areál bývalých kasáren.
Více informací na www.historiemimone.cz, nebo na facebook.com/spolekhistoriemimonska
Lenka Špačková, předsedkyně SHM

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se, pokud to pandemická situace
dovolí, budou konat v pátek 16. dubna 2021 na náměstí
1. máje.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 22. dubna
2021 v Malé ulici č. p. 181 od 16:30 hodin.
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Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci dubnu dožívají naši spoluobčané:
Řehounková Marie
Motyčková Helena
Karlová Jaroslava
Kamenská Marie
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

Sčítání lidu 2021: tradičně na jaře,
zcela nově online
Sčítání začalo o půlnoci z 26. na 27. března. Koná se každých
deset let, od roku 1991 vždy na jaře. Stanovený termín odpovídá evropským právním normám a umožní získat mezinárodně srovnatelné údaje. Letošní cenzus je poprvé primárně
online, sběr listinných formulářů od zbývajících domácností
proběhne za přísných hygienických opatření.
Celý průběh cenzu plně odpovídá přísným protiepidemickým
požadavkům. Sečíst se lze od 27. března jednoduše online,
bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem, z pohodlí domova.
Elektronický formulář můžete vyplnit nejen za sebe, ale i za
celou domácnost nebo za své blízké.
Kdo se nesečte online, musí od 17. dubna vyplnit listinný
formulář. „I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů
pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším
domem, podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí.
Navíc má negativní test na koronavirus. Vyplněný listinný
formulář v odpovědní obálce pak vhodíte do kterékoliv
poštovní schránky nebo odevzdáte na určených kontaktních
místech. Čas budete mít do 11. května. Sčítací komisaři začali
postupně vyrážet do terénu už ve středu 10. března a ověřují
skutečný stav sčítacích obvodů. To znamená, že bez kontaktu
s obyvateli zkontrolují např. existenci a polohu sčítaných
budov a správnost adres nebo způsob využití budov.
Sčítání jako jediné šetření umožňuje plně zachytit, jak se
mění život české společnosti. Bez těchto dat by nebylo možné
komplexně analyzovat, jaké dopady mají krizová protiepidemická opatření na ekonomický či demografický stav.
Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro
budoucnost. Díky nim bude možné se při analýze ekonomických i sociálních dopadů pandemie opřít o spolehlivá a objektivní data. Těžit budeme také z výjimečné dlouhé časové řady
výsledků sčítání, které jsou k dispozici v 10letých intervalech.
Jejich pravidelnost byla narušena pouze jednou, během druhé
světové války.
Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá
a apolitická instituce, která sbírá a publikuje data z oblasti
demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce a sociálního
zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání
či životního prostředí.
Více informací a sčítací online formuláře naleznete na
www.scitani.cz
Bc. Matyáš Kabeš, vedoucí správního odboru
Duben 2021
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KULTURA
Oslavy Velikonoc v Mimoni
v roce 2021

tří věkových kategorií. Vítězové získali vstupenky do mimoňského kina, které budou použitelné, jakmile to půjde.
Radka Pipalová

V loňském roce jsme měli velké plány. Vytvořili jsme kalendář
velikonočních akcí, těšili jsme se a ze známých důvodů z toho
nebylo nic. Letos už jsme pochopitelně tak ambiciózní představy neměli. Velikonoce ale nezmizí tím, že je nemůžeme
prožít. A tak jsme si řekli, že je vlastně tak trochu prožít můžeme a hlavně chceme.
Na malou chvíli se zdálo, že budeme moct otevřít muzeum,
a tak jsme začali organizovat a instalovat výstavu kraslic.
Dopadlo to tak, že na výstavu sice nemůžeme osobně, ale
můžeme si jí prohlédnout alespoň virtuálně. Prostřednictvím
televize MiTEL, na webových stránkách www.mitel.cz, nebo
na www.kulturamimon.cz. A víte co? Vlastně to byl prima
nápad. Výstava kraslic a krojů se tak dostala ke všem zájemcům, i k těm, kteří by možná do muzea nedošli.

Naučná stezka Tajemství Velikonoc
Už jste prošli všechna zákoutí Mimoně a nevíte kam za zábavou
nebo na procházku? Chcete se pobavit a zároveň se dozvědět
více o Velikonocích?
V době od 2. 4. 2021 do 12. 4. 2021 jsme pro vás připravili
naučné stezky s názvem Tajemství Velikonoc.
Jednu pro mrňousky – oranžové karty a druhou zelenožlutou
pro mladší školní věk a všechny ostatní děti (i dospělé). Čeká
vás 14 a 14 stanovišť různých obtížností, na kterých budete
plnit úkoly a správné odpovědi zapisovat do hrací karty. Zahrajete si hru, vyluštíte tajenku, vhodíte hrací kartu do poštovní
schránky Infocentra a poštou obdržíte diplom. Pokud nechcete
jen hrát, ale chcete se i vzdělávat, nezapomeňte si před začátkem
nainstalovat čtečku QR kódů, díky které získáte kompletní
informace o jednotlivých zastaveních.
Stezky povedou od Zámeckého mostu k Infocentru. Mapy
a návody na obě trasy, budou umístěny u prvního stanoviště
na Zámeckém mostě. Veškeré informace, mapy a hrací karty
ke stažení jsou vyvěšeny na webu www.kulturamimon.cz

Mysleli jsme také na „procházkomilce“ a na děti. Po celém
městě jsme nechali umístit na dvacet břízek a vyzvali jsme
Vás, abyste si je s námi šli ozdobit. A proč? Abychom měli
Mimoň vyzdobenější, více jarní a abychom zase jednou dělali
něco (tak trochu) společně!

A když už jsme začali se zdobením kraslic na stromy, proč si
rovnou nezasoutěžit. Vyhlásili jsme Soutěž o nejkrásnější
velikonoční vajíčko. Soutěžit mohli všichni od malých po
velké. Aby to bylo ale spravedlivé, rozdělili jsme soutěžící do
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Radka Pipalová
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení:
Neplechy čerta Zbrklíka, autor: S. Dražilová-Zlámalová
V pekle se jednoho dne narodí čertík s nebesky modrýma očima, který dostane jméno Zbrklík. Kvůli jeho zbrklosti ho potkává jeden malér za druhým. Nedopatřením vytopí peklo,
málem nechá shořet pekelné listiny. Nakonec Luciferovi dojde
trpělivost a vyšle Zbrklíka do světa lidí, aby se své zbrklosti
zbavil. Povede se mu to?
Nehodná zvířátka, autor: Sophie Corrigan
Vy lidé jste nám přisoudili nehezkou pověst! Říkáte, že jsme
strašidelní a děsiví a špinaví a nebezpeční a oškliví. Takže jsme
si to s vámi přišli ujasnit, protože jsme už unavení z těch lží,
které o nás šíříte. Máme pro vás čistá fakta o tom, co děláme,
co jíme, jak spolu mluvíme a jak vám ve skutečnosti ohromně
pomáháme. My jsme velice hodná zvířátka! Jen jste nás špatně
pochopili!
Ztracený na Nevděku, autor: Petr Hugo Šlik
Dobrodružný příběh ve stylu foglarovek pro starší kluky a holky.
David Bílek je nejproblémovějším žákem ve třídě: věčně
odmlouvá, pošťuchuje se s ostatními a navíc je hyperaktivní.
Křehkou harmonii mezi ním a jeho třídním učitelem Cihlářem
naruší školní výlet do Žlutic. Podle pověsti se zde nachází vchod
do samotného pekla. A když David uteče skupině do lesů, zjistí,
že pověsti nemusí být jen báchorky určené k vyprávění u nočního táboráku, ale mohou v sobě skrývat tajemství, které mělo
zůstat navždy pohřbeno...

vést normální život. Stíny války však zahalují i jejich město,
a tak jsou nuceni rozprchnout se do různých koutů světa. Dramatický útěk ze země, pracovní lágry i každodenní skrývání
židovské identity – to vše Kurcovy čeká. I v beznadějných situacích však existuje něco silnějšího než nacistický teror: nezdolná
vůle přežít a znovu se setkat s milovanou rodinou, až všechny
tyto hrůzy skončí.
Sama proti všem, autor: Brian Freeman
Strhující psychothriller od Briana Freemana, Stačilo pár měsíců,
aby se Lise Powerové zhroutil celý svět. Úspěšná autorka bestsellerového thrilleru Sama proti všem ztratila během půl roku
téměř všechny nejbližší. Teď žije sama, ukrytá v domě v lesích
poblíž kanadských hranic. A právě tam se jednoho večera zničehonic objeví chlapec, který tvrdí, že ho pronásledují, a prosí
ji o pomoc. Je zraněný na hlavě, nepamatuje si ani své jméno,
ale ví, že se stal svědkem vraždy. Lisa se ho rozhodne chránit.
Netuší, jak je to možné, ale jeho osud se v mnohém podobá
hlavnímu hrdinovi jejího románu. A teď se v nebezpečí ocitají
oba...

Novinka v Městské knihovně!
Nyní lze v Městské knihovně zapůjčit i knihy od Albi ze série
Kouzelné čtení s interaktivní Albi tužkou!
Kouzelné čtení je zábava pro děti s interaktivní Albi tužkou,
mluvícími knihami a hrami. Vydejte se s dětmi pátrat po záhadách lidského těla, proveďte je pohádkovým světem, objevujte
zákoutí vesmíru nebo si s nimi zazpívejte lidové písničky.
V soutěži Hračka roku získala Elektronická Albi tužka první
místo v kategorii Vzdělávací a kreativní hračky.

Dospělé oddělení:
Desatero smyslů, autor: Jaroslav Petr
Všechno se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka
k tomu nevyužíváme jen známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Možná máme i vnitřní kompas.
Někteří nevidomí lidé se orientují podle odražených zvuků
podobně jako netopýři. Zvířatům nabízejí jejich smysly vnímání
světa, jaké si jen stěží dokážeme představit. Některé ryby vedou
rozhovory prostřednictvím elektrických výbojů, zpěvní ptáci
slyší blížící se bouři s několikadenním předstihem, želvy dovedou hmatat i přes tvrdý krunýř. Při detailnějším pohledu je
svět lidských a zvířecích smyslů plný podobných překvapení.
Dítě na nástupišti, autor: Gill Thompson
Praha 1939. Mladá matka Eva má tajemství ze své minulosti.
Když do země vpadnou nacisté, Eva ví, že jediný způsob, jak
udržet její dceru Miriam v bezpečí, je poslat ji pryč-i když to
znamená, že ji už nikdy nemusí spatřit. Ale když je Eva odvezena
do koncentračního tábora, hrozí, že její tajemství bude odhaleno.
Inspirováno skutečným útěkem tisíců židovských dětí z nacisty
okupované Evropy ve vlacích Kindertransport do Londýna.
Měli jsme štěstí, autor: Georgia Hunterová
Vždy existuje naděje. Historický román podle skutečného příběhu. Píše se rok 1939 a členové rodiny Kurcových se snaží
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Všechny knihy, které máme, naleznete v online katalogu na
stránkách www.kulturamimon.cz. Zde si z pohodlí domova
můžete vybrat nejen knížky, ale také časopisy, nebo deskové
hry.
Kontakt:
tel.: 725 701 520, 725 747 360,
e-mail: knihovna@kulturamimon.cz
Duben 2021
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
„Distanční interview“ s dívkami z 8.ročníku naší školy
Distanční výuka není jen o učení, ale také o on-line setkávání.
Kromě běžných vyučovacích hodin probíhají on-line také
některé zájmové kroužky, příprava deváťáků na přijímací zkoušky nebo nejrůznější doučování.
Já jsem se rozhodla vyzpovídat osmandy, které se účastní online zájmového kroužku „Tvůrčí čtení a psaní“, jak se jim žije
v dnešní době a jak vnímají distanční formu vzdělávání.
1. Jak se dnes máte, holky?
Majda: Dobře. (úsměv)
Terka I: Já se mám dobře. (úsměv)
2. Řekněte mi, jak trávíte běžný „školní“ den?
Pavlína: Vstanu, připojím se na hodinu, po hodině se najím,
potom dělám učení, pak se zase najím a pak jsem s rodiči, anebo
jdu ven, ale to jak kdy. Pak se kouknu na televizi a jdu spát.
Bára: Já vstanu, většinou si dám snídani, pak se připojím na
on-line hodiny, když skončí, dám si oběd. Pak většinou odpočívám a pak jdu buď ven, nebo jsem doma. Navečer dodělávám
školu. A večer – ať žije televize!
3. Co děláte o víkendu?
Terka I: Pokaždý něco jinýho. Ale teď jsme většinou doma
nebo jdeme někam ven na chvilku. Doma nás mamka nutí
uklízet nebo koukáme na televizi. Každý víkend se to mění.
Majda: Každý den chodím ven na hřiště a pak se koukám na
telku a jdu spát.
4. Jak se vám líbí distanční výuka?
Pavlína: Je to naprd. Je výhoda, že můžu dýl spát, ale některé
předměty jsou takhle těžší.
Bára: Tak napůl. Jak v čem. Chybí mi kontakt s lidmi. To je jen
počítač a úkoly, nic mezi tím. A některý předměty jsou těžký.
Lepší je chodit do školy.
5. Co se vám na distanční výuce vyloženě líbí?
Věra: Nemusím vstávat brzo na autobus.
Terka I: Že můžu vstát třeba až chvilku před hodinou.
Bára: Že mám spoustu volného času.
Majda: Taky to vstávání a že mám víc času.
Terka II: Že mám hodně času.
6. Co se vám na distanční výuce naopak nelíbí?
Terka I: Že se nedokážu donutit dělat úkoly, odkládám je
a dělám je na poslední chvíli.
Pavlína: Že se nevídám s nějakýma lidma.
Majda: Že nejsme s kámošema. Je to takový divný.
Bára: Že pořád něco nefunguje. Nejde odeslat úkol, seká se to,
nejde pořád někomu mikrofon a tak.
Věra: Asi dlouhé výpisky.
Terka II: Že látku nepochopím tak dobře, jako když jsem ve
škole.

Věra: Já se vídám s kamarády z vesnice.
Terka II: Moc ne. Vlastně vůbec ne. Jen si voláme.
8. Jaká nálada převážně panuje u vás doma?
Pavlína: Veselá, nebo ospalá.
Majda: Veselá, někdy trochu nepříjemná.
Bára: Jak kdy. Někdy pohodová, někdy unavená.
Terka I: Veselá, nepříjemná…to už bylo všechno řečeno.
Věra: Je docela dobrá.
9. V čem se nejvíc změnil váš život za poslední rok?
Terka I: Hrozně jsem zlenivěla a už se mi nechce nic.
Majda: Zlenivěla jsem, ale chodím víc ven.
Pavlína: Víc spím a přes léto jsem se seznámila s hodně lidmi.
V tomto lockdownu se nudím méně než v tom prvním.
Bára: Skoro nikam nechodím. Jen do přírody. Taky jsem zlenivěla.
Terka II: Začala jsem strašně moc jíst.
Věra: Mám víc kamarádů ve vesnici.
10. Přály byste si brzký návrat k „normálnímu“ životu?
Sborově: ano!!!
Mgr. Lenka Jarošová

Zápisy do MŠ
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň
Na základě § 34 zákona č 561/2004 Sb. stanovuje ředitel ZŠ
a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň místo a dobu zápisu do mateřské školy.
Zápis se koná ve dnech 3. - 14. května 2021.
Podrobné informace naleznete na stránkách školy www.zsamspodralskem.cz
ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň
Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok 2021/2022
se koná v úterý 4. května 2021 od 13,00–16,00 hodin v budově
MŠ Komenského (pro obě MŠ).
Rodiče přinesou:
– vyplněnou žádost o přijetí do MŠ (je ke stažení na webových
stránkách školy: www.zsamsmirova.cz, v záložce FORMULÁŘE), event. vyplní v MŠ
– kopii rodného listu dítěte
– doklad o řádném očkování (vystaví pediatr)
– pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení,
přineste kopii doporučení
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba
doložit své oprávnění dítě zastupovat
I v případě, že zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání,
musí dítě k zápisu do MŠ přihlásit, žádost o individuální vzdělávání podá k řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo
nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.
V případě dotazů využijte telefon: 733 159 001,
487 86 26 16, nebo emaily: ms.komenskeho@seznam.cz, mskomenskeho@skolamirova.cz

7. Vídáte se s vrstevníky? Jakou formou? Jak často?
Pavlína: Jak kdy a jak s kým. Jdeme ven někam do lesa.
Terka I: Moc právě ne. Někteří bydlí daleko.
Majda: Docela jo. Třeba venku na hřišti.
Bára: Já se vídám jen s nejlepší kámoškou. Jinak s nikým.
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
Únor na gymnáziu
Pořád se něco děje
Máme tady únor, nejkratší měsíc v roce, první týden prázdniny, a přesto se něco děje. A děje se toho docela dost. Žáci
si užívají odpočinku (a učitelé jistě trochu také). Bylo toho
v posledních měsících na všechny až moc, všichni měli práce
až nad hlavu a často se starali hlavně o to své. O to více nás
překvapil telefonát z Městského úřadu v Mimoni s dotazem,
zda je na škole vše v pořádku a funguje, jak má. Přestože
město Mimoň není zřizovatelem školy (tím je u středních
škol Liberecký kraj) a má na svém území mnoho jiných škol
(a tedy „svých starostí dost“), obrátili se jeho zástupci s tímto
dotazem i na nás. Je vidět, že i v těchto dobách je stále třeba
nehledět jen na své povinnosti, ale podívat se i okolo sebe,
zda nemůžeme pomoci druhým, přestože nemusíme.
Mnoho práce, a to i během prázdnin, měl i kolega Luboš
Krejčí a několik žáků třídy oktávy. Pracovali totiž na nových
webových stránkách školy, které již po letech potřebovaly
nahodit trochu modernější design. Osobně si myslím, že
výsledek se velice povedl, ale posuďte sami na www.gymi.cz,
kde výsledek uvidíte na vlastní oči. O práci své a svého spolužáka píše Jiří Halbych (oktáva): „Pravidelní návštěvníci
stránek naší školy si určitě všimli jejich modernizace. Stránky
jsme se spolužákem Filipem Úradníkem začali stavět od nuly.
Naší prioritou byl moderní vzhled a všeobecně lepší podpora.
Velkou výhodou oproti starým stránkám je přehlednost,
spoustu zastaralých a už neplatných informací jsme vynechali
a opravdu důležité informace umístili tak, aby je nebyl problém
najít. Nové stránky by měly působit i jako lepší vizitka pro
nové uchazeče, ty předchozí totiž byly staré úctyhodných 10
let. Určitě škole nepřejeme, aby tu naše stránky zůstaly taky
tak dlouho, ale budeme rádi, když je tu za pár let pořád uvidíme!“
My děkujeme oběma žákům oktávy za jejich práci a přejeme
úspěch u letošních maturitních zkoušek. Jak budou nakonec
vlastně vypadat, to se možná dozvíme o něco později. Příprava
ovšem probíhá jak „ve škole“, tak doma. Závěrečné maturitní
práce jsou odevzdané, posudky vedoucích mají žáci již
v e-mailech. Ať už bude maturita nakonec úřední, proběhne
v běžném režimu, nebo bude dobrovolná, příprava ze strany
školy probíhá od měsíce března již pouze v maturitních předmětech žáků. Klasifikace z ostatních, nematuritních, předmětů
jim byla uzavřena právě ke konci února.

(tercie, starší kategorie II.B). Děkujeme za reprezentaci školy
a doufáme v dobré umístění.
Soutěže a další školní akce
Kromě olympiád probíhaly i další soutěže a projekty. Pod
taktovkou kolegyně Vastlové v únoru proběhla výtvarná soutěž na téma „Zima“. Nejzajímavější fotografie poslali Ondřej
Vávra (tercie) a Tereza Barešová (oktáva). Kresba, která nejvíce
zaujala, přišla od Emmy Kulhánkové (kvinta). Dále byla udělena zvláštní cena za originální ztvárnění tématu Anetě Hrončekové (prima), Tereze Řehákové (sekunda) a Marii Štrumfové
(septima).

Olympiády
Možná už to trochu vypadá, že si ty olympiády vymýšlíme,
ale opak je pravdou. I během února probíhala školní i vyšší
kola některých z nich.
Ve středu 17. 2. se uskutečnilo okresní kolo olympiády ze
zeměpisu. Proběhlo tentokrát online formou v celé České
republice. Do krajského kola postupuje v kategorii B Justýna
Koublová (sekunda) se ziskem 80,5 bodů.
Kromě zeměpisné olympiády proběhla i olympiáda z anglického jazyka. Ve středoškolské kategorii (kvinta–septima)
postoupil do krajského kola Štěpán Jarolímek (septima). Z nižších kategorií nás bude v okresním kole zastupovat Alžběta
Chiperiová a Marco Nastič (oba ze třídy sekundy, kategorie
I.B). Přímo do kola krajského postupuje Ondřej Blahovec
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do Dukovan. Průvodkyně z Informačního centra EDU, paní
Dana Janovská, seznámila děti s principem výroby elektrické
energie, ukázala jednotlivé části elektrárny a mezisklad pro
uložení vyhořelého paliva. Na konci hodiny proběhla krátká
soutěž o drobné ceny. Ty jsou zatím ve škole a snad bude ještě
letos možnost je žákům předat.
Minulý měsíc proběhla u nás na gymnáziu také přednáška
s názvem „Mezi námi děvčaty – Čas proměn“. O akci píše
školní metodička prevence, Barbora Jirkovská: „Vzhledem
k naší dlouhodobé spolupráci s agenturou MP Education,
která se zabývá oblastí školní prevence, jsme byli velmi rádi,
že se i tento rok mohla přednáška konat a že nám ji paní Vjaterová, školitelka, uskutečnila online. Tento program se zaměřuje na dívky 7. ročníků, které učí aktivně rozvíjet a chránit
své fyzické i duševní zdraví. Dívky si s paní lektorkou povídají
o dospívání, o změnách, které je v tomto období čekají. Obdrží
brožurku k programu, vzorky hygienických potřeb zdarma
a informační leták pro rodiče.
Mgr. Jaroslav Balcar

Pozvánky DDM Vážka
na letní prázdniny 2021

V hodině anglického jazyka kolegyně Edity Veselé dostali
žáci sekundy za úkol vytvořit plakát s tématem „Co mě dělá
šťastným/What makes me happy“. Některé z nich se opravdu
povedly. Jako malou ukázku prezentujeme alespoň jeden
z nich.

Nikdo z nás neví, co bude, co všechno budeme smět a moci.
My přesto věříme, že letní prázdniny 2021 budou ve Vážce
opět velmi pestré. Jsou určené dětem od ukončené první
třídy do 15 let. Nabízíme vám pobytový tábor „V borůvčí“
a šest příměstských táborů. Na všechny tyto tábory je třeba
se předem přihlásit a rezervovat si tak místo. Veškeré přihlášky
a
podrobné
informace
najdete
na
www.skolamirova.cz/ddmvazka .
Letní dětský tábor „V borůvčí 2021“
Místo:
Mimoň, u DDM Vážka
Podmínky: ubytování v podsadových stanech, strava společná 5x denně, pitný režim samozřejmě zajištěn,
WC a koupelny ve Vážce
Termín:
12. – 23. 7. 2021
Program:
etapová hra, sportovní aktivity a hry, cyklovýlety,
deskové a společenské hry, hudební a výtvarné
činnosti, , turistické výlety...atd.
Příměstské tábory:
Na letošní příměstské tábory je nutné být přihlášen nejlépe
do 18. 6. 2021 nebo samozřejmě do naplnění kapacity (očekáváme, že budou tábory v současné situaci velmi brzy plné).
Program bude přizpůsoben věku přihlášených účastníků,
počasí a aktuální situaci, ale těšit se děti určitě můžou na
sportovní, pohybové i kreativní činnosti, deskové hry, společné
vaření, možná i na turistické výlety a cyklovýlety.
Veškeré další informace a přihlášky najdete na www.skolamirova.cz/ddmvazka

Opět online formou proběhla akce Elektrizující fyzika. Tu
pořádá skupina ČEZ a nabízí virtuální prohlídky dvou jaderných elektráren (Dukovany a Temelín), uhelné elektrárny
Ledvice a vodní elektrárny Hučák. Třída prima se podívala
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1. týden
2. týden
3. týden
4. týden
5. týden
6. týden

7. – 9. 7. 2021 – příměstský tábor č. 1
26. – 30. 7. 2020 – příměstský tábor č. 2
2. – 6. 8. 2020 – příměstský tábor č. 3
9. – 13. 8. 2020 – příměstský tábor č. 4
16. – 20. 8. 2020 – příměstský tábor č. 5
23. – 27. 8. 2020 – příměstský tábor č. 6
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
Tip na výlet
Historická procházka městem
Žijeme v době, o které by se dalo říci, že je to doba neomezených možností. Bohužel vzhledem k situaci u nás, ale i ve
světě, jsme v tomto čase velmi omezeni. Zvláště pak v oblasti
cestování. Mnohým z nás chybí objevování nových destinací,
poznávání turistických cílů, procházky ještě neobjevenou
přírodou, ale i již několikrát navštívených míst.
Pojďme si tedy spolu zahrát na turisty v našem městě. Připomenout si historii, která se shonem a každodenním stereotypem tak nějak vytrácí. Na chvilku se zastavit, vnímat přírodu
a neodvratně blížící se jaro.

Na cestu se můžeme vydat, jako správní turisté, přímo z vlakového nádraží. Už sama budova, vyznačující se červeným
fasádním zdivem z pálených cihel, pamatuje staré časy.
Mimoňské nádraží bylo zprovozněno 16. září 1900, po přestavbě původní lokální trati Česká Lípa-Mimoň (z roku 1883)
na rychlíkovou trať a jejím prodloužením až do Liberce. O 116
let později získalo nádraží titul-Nejkrásnější nádraží ČR.
Východně od vlakového nádraží roste památný strom – buk
lesní červenolistý. V roce 2010 činil obvod kmene 275 cm
a byl vysoký 20 m. Vydáme se podél tratě, dále Březinovou
ulicí a na rohu s Jiráskovou ulicí uvidíme Getsemanskou
zahradu. Biblickou zahradu osázenou ovocnými keři a stromy
dal zřídit roku 1689 městský kovář a přísedící městského soudu Krištof Thum. Pískovcové sochy zhotovené sochařem
Antonem Suskem byly doplněny až v roce 1805. Představují
Ježíše Krista s andělem utěšitelem a tři spící apoštoly – Jakuba,
Petra a Jana. Jde o biblickou scénu na Zelený čtvrtek, kdy se
Ježíš po poslední večeři Páně modlí v Getsemanské zahradě
na Olivetské hoře nad Jeruzalémem.
Pokračujeme dále Sokolskou ulicí k malému sportovnímu
areálu. Na tomto místě stávala Lorinserova tělocvična. Základní kámen budovy byl položen 21. září 1903 a téhož roku byla
dokončena. V červenci 1904 byla slavnostně otevřena a pojmenována Lorinser-Turnhalle, po mimoňském rodákovi Karlu
Ignatzi Lorinserovi, který propagoval školní tělocvik a zasloužil se tím o povinnou součást výuky. Sál tělocvičny měl i jeviště
a mimo sportovních akcí se využíval i na kulturní akce. Po
vypuknutí 1. světové války byl v tělocvičně otevřen vojenský
lazaret s kapacitou 100 lůžek, který pro raněné vojáky fungoval
až do dubna 1919. Poté sloužila Lorinserova tělocvična opět
svému účelu. V zimě 1947 zcela vyhořela a nebyla již obno-
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vena. Její existenci dnes připomíná zmíněné hřiště a Jahnův
pamětní kámen u schodiště v Sokolské ulici. A schody nás
také dovedou na náměstí, jehož dominantou je Mariánský
sloup se sochou Panny Marie Nanebevzaté – Asumpty. Jde
však o kopii, originál poškozené sochy je uložen v mimoňském
kostele sv. Petra a Pavla. V původní podobě bývalo po obvodu
kovové zábradlí a čtyři sochy světců, které byly časem poničeny
nebo přestěhovány.
Na zatravněné ploše stával zámek, jehož existenci připomíná
informační tabule u Zámeckého mostu. První obydlí zámeckého typu bylo vybudováno roku 1570 za pánů z Bieberštejna.
Významným majitelem zámku se stal roku 1651 Johann Putz
z Adlersthurmu a od jeho rodu přešlo panství Mimoň dědictvím na hraběcí rod Hartigů. Ti obývali zámek až do konce
druhé světové války, kdy byli nuceni odejít do Rakouska. Po
roce 1968 nebyl o chátrající budovu zájem a byla zvolena
demolice. Přeživší vzrostlá lípa, vytvářející kdysi stinné místo
v zámecké zahradě, patří díky své výjimečnosti, mezi chráněné
památné stromy České republiky.

Na náměstí stávala ještě jedna významná budova. Budova
radnice, zbudovaná roku 1655 v barokním slohu s podloubím a věžičkou s hodinami. Při městském požáru v červnu
1806 shořela, včetně v ní uloženého archívu. Krátce po požáru
byla obnovena v empírovém slohu a od roku 1849 až do doby
po druhé světové válce v ní sídlil okresní soud. Z důvodu rozšíření prostor došlo k zazdění podloubí. Ani rekonstrukce
z roku 1982, při které se radnici navrátila původní podoba,
nezabránila rozhodnutí budovu zbourat spolu s celou západní
stranou náměstí.

Vydáme se dále přes Zámecký most. První zmínka o tehdy
ještě dřevěném Lázeňském mostě je z roku 1620. Jmenoval
Duben 2021
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se podle prvních mimoňských lázní, které bývaly v dnes již
neexistujícím domě, naproti severnímu křídlu zámku v Lázeňské ulici později Barvířské. Roku 1805 byl přestavěn na kamenný, pískovcový a podle sousedního zámku přejmenován na
Zámecký. Most navazuje na „Jubilejní císařskou alej“ vysázenou v roce 1898 mimoňským okrašlovacím spolkem na
počest padesátého výročí panování císaře Franze Josefa. Teprve ve třicátých letech se objevuje název Vranovská alej. Za
mostem mineme severní vstupní bránu do zámeckého parku.
Park byl původně zámeckou bažantnicí, kterou mimoňský
hrabě Franz Hartig de Paula v 80. letech 18. století dal postupně
přeměnit na zámecký park. Je koncipován ve volném přírodním stylu anglických parků. Byla v něm zbudována romantická zákoutí s altánky, můstky a rybníkem. Dochoval se
pomník římského básníka Quienta Horatia Flacca se zřetelnými znaky empírového slohu. V blízkosti stojí nad vodním
pramenem kopie léčivého pramene Géronstere v belgických
lázní Spa z roku 1785, jako vzpomínka na tamní léčebné pobyty hraběte Hartiga.
Pokračujeme vzrostlým stromořadím okolo koupaliště, po
červeně značené turistické značce, směrem do vesničky Vranov. Na konci aleje stojí kaplička Nejsvětější Trojice, postavená
roku 1778. Odtud už se nabízí pohled na pískovcové Vranovské skály na úpatí Ralska. Mezi nejznámější patří například
Mléčný džbán, Luční věž nebo Liščí kámen. Nejvýraznější je
Juliina vyhlídka.
Výhled ze skály si oblíbila hraběnka Juliana Hartig provdaná
za majitele mimoňského panství, hraběte Franze Hartiga.
Hrabě nechal skálu lépe zpřístupnit vytesaným schodištěm
a okraj skály zabezpečit železným zábradlím. Na vysekaný
kruhový základ na vrcholu nechal postavit dřevěný gloriet.
V den hraběnčiných třicátých šestých narozenin 6. června
1822 byla upravená skála předána veřejnosti a na počest hraběnky pojmenovaná Julianina vyhlídka, později Juliina.

HISTORIE
Velikonoční pochod míru 1951
Rok 1951 byl plný kontraverzí, napětí, ba i hrůzy a neštěstí.
Spousta náznaků svědčila pro přechod z války studené na
horký konflikt. Velmi neurčitě, ale přitom zřejmě, si za útlého
dětství pamatuji, jak rodiče a různí známí se báli nové války.
Vždyť ta poslední skončila vlastně nedávno.
Naznačím jen jeden motiv této složité doby. Korejská válka
a otázka, kdo první sáhne po jaderné zbrani USA nebo SSSR.
Zdejší komunisté využili tohoto napětí k jistému druhu lidového referenda, jímž testovali svou moc. Do všech domácností
mířily agitační dvojice s cedulkou, kterou bylo třeba podepsat,
zda jste pro mír, proti rejdům imperialistů. Každý chtěl mír,
ale současně měl obavy z dalšího posílení moci komunistů.
V Mimoni měli stále sílící armádu přímo za zády.
Mírová agitace měla svůj vrchol ve velikonočním průvodu
míru 11. dubna 1951. Na Českolipsku se ho účastnilo na
různých místech i v Mimoni 30 000 obyvatel, něco více než
třetina obyvatelstva okresu. Komunisté také tímto „maršem“
nahradili velmi ctěnou prvorepublikovou slavnost Velikonočního míru Československého červeného kříže na Bílou
sobotu přesně v poledne. Byla to připomínka padlých z I.
světové války, z níž vzešla demokratická Československá
republika. Teď, roku 1951, vládl „Pax sovjeticus“ (Sovětský
mír), založený na strachu a tancující na okraji války.
Ladislav Smejkal
(inzerce)

PRONÁJEM BYTŮ
Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+kk v Mimoni.
J e d n á s e o k o m p l e t n ě z r e k o n s t r u o v a n ý,
nezařízený byt s kuchyňskou linkou a vestavěnými
spotřebiči. Mám zájem pouze o slušné, pracující
a bezproblémové nájemníky. Možnost parkování
ve dvoře. K dispozici zahrada.

Volejte 777 940 745

Roman Leiner
Zdatnější turisté mohou pokračovat výstupem na kopec se
stejnojmennou zříceninou hradu Ralsko. Kromě zřícenin
hradu vás na vrcholu čeká i nádherný výhled do krajiny.
Cesta zpět do města je nejvhodnější opět Vranovskou alejí,
kdy nás vítá dominanta města, kostel sv. Petra a Pavla na Kostelním vrchu. Historii kostela a jiných významných památek
si můžeme připomenout v některých následujících vydání
Zpravodaje.
Zdroj: Uličník Mimoně, Památky Mimoně
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• úprava a údržba zeleně
• prořez stromů a stromků
(včetně štěpkování)
• zahradnické práce (např. hrabání listí)
• úklid a ekologická likvidace zahradního
odpadu
tel.: 728 67 30 15
e-mail: leiner-r@email.cz
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Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách
a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty
s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost
spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob postihem
do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů
a odpadu je zakázáno. Na rozdíl od vypalování porostů není
pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
Některé obce svými obecně závaznými vyhláškami pálení
biologického odpadu omezují nebo dokonce zakazují.
Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí
podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení lze nahlásit
z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na
webových stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný formulář lze
využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě,
že pálení není možné nahlásit přes formulář na webu, lze
využít také číslo 950 471 100.
Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:
• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby,
které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického
odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí (požární
řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem
apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr,
inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástav-
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by a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.) a mít
k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík
s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál
shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období
sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího
dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit
vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.
Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení
ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách
je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě
s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

dTest: Jak je to s osobními údaji na
internetu
Se svými osobními údaji nakládáme na internetu v podstatě
denně. Internetové společnosti běžně využívají osobní údaje
k cílenému marketingu. V předchozích letech se také ukázalo,
že osobní údaje zadané samotnými uživateli na sociální sítě
mohou být zneužity dokonce k ovlivnění voleb. Co všechno se
rozumí osobními údaji a jaká práva v souvislosti s nimi máte?
V květnu 2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR), které upravuje všechny podstatné
aspekty ochrany osobních údajů. Zásadní změnu v chápání
údajů a práv s nimi spojených sice GDPR nepřineslo, avšak
přimělo společnost a firmy zpracovávající osobní údaje více
si problematiky všímat a důkladněji dbát na zabezpečení
osobních dat.
Definice osobního údaje je značně široká, protože jím je každá
informace, na základě které lze identifikovat fyzickou osobu
(člověka), jež se v terminologii GDPR nazývá subjekt údajů.
„Osobním údajem tak je jméno a příjmení, adresa, datum
narození i rodné číslo, ale také síťový identifikátor (IP adresa)
nebo fotografie, pokud z ní lze určit vyfocenou osobu,“ vyjmenovává Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace
dTest. A dodává: „Rozhodovací praxe soudů již dříve zařadila
mezi osobní údaje také mobilní číslo či e-mailovou adresu,
protože umožňují se s jejich držitelem spojit v reálném čase,
což je základní cesta, jak se někomu dostat do soukromí.“
Podobně široce je definováno také zpracování osobních údajů.
Jedná se o jakoukoliv operaci s osobními údaji – počínaje zaznamenáním, přes uložení, až po jejich zničení. Cílem takto obsáhlých vymezení je chránit osobní údaje občanů Evropské unie
v co největší možné míře. K tomu přispívá také to, že se unijním
pravidlům musejí přizpůsobit i společnosti, které sice mají sídlo
mimo EU, avšak zpracovávají údaje na jejím území. Zpracování
provádí správce, případně jej může svěřit zpracovateli.
Osobní údaje musejí být zabezpečeny přiměřeně k rozsahu
a rizikovosti zpracování. Pekař na rohu zaměstnávající dva
Duben 2021
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pomocníky toho bude mít k zabezpečení méně než společnost
provozující internetovou platební bránu a rizika budou také
nesouměřitelná. Podle toho je nutné zvolit přiměřené prostředky ochrany: v prvním případě stačí uzamčená skříň se
šanony a zaheslovaný počítač s nainstalovaným antivirem,
ve druhém případě se společnost neobejde bez nákladného
šifrovacího systému.
Při zpracování má správce také řadu informačních povinností.
„Pokud po vás někdo na internetu bude chtít osobní údaje,
měl by vám při jejich získávání vždy sdělit svou totožnost
a kontaktní údaje. Měl by vám objasnit, proč a na co údaje
požaduje, a také na jakém právním základu je bude zpracovávat – nejčastěji na základě smlouvy nebo souhlasu. Dále
by vám měl sdělit, jestli údaje bude někomu předávat, jak
dlouho je bude mít uloženy a poučit vás o právech, která
k nim podle GDPR máte. V neposlední řadě musí správce
také bezplatně vyřizovat vaše žádosti ohledně osobních údajů,
a to nejpozději do jednoho měsíce,“ vysvětluje Eduarda Hekšová.
GDPR vychází z toho, že se každý jednotlivec svobodně rozhoduje o tom, co s jeho osobními údaji bude. Máte proto
právo na přístup k osobním údajům, jež sestává z povinnosti
správce sdělit vám na žádost, zda vaše údaje zpracovává.
Pokud tomu tak je, musí vám poskytnout rovněž předepsané
informace a kopii zpracovávaných osobních údajů. Dále
můžete požadovat opravu nepřesných či doplnění neúplných
osobních údajů nebo jejich výmaz, pokud již není důvod
k jejich zpracování.
Stejně tak máte právo na přenositelnost údajů. V jeho rámci,
jestliže je zpracování údajů založeno na souhlasu nebo na
smlouvě a provádí se automatizovaně, máte nárok na to, aby
vám správce vydal vaše údaje v běžně používaném a strojově
čitelném formátu. Tento soubor pak můžete předat další společnosti, případně požadovat jeho předání původním správcem, je-li to technicky proveditelné. Opatření by vám mělo
pomoci například při přechodech mezi bankami či pojišťovnami, ale také mezi mobilními operátory.
A co sociální sítě? Na sociální sítě uživatelé nahrávají denně
velké množství osobních údajů – ať už se jedná o fotografie
s životními úspěchy, informace o změně zaměstnání, o stěhování či jednoduše „jen“ jméno, příjmení a datum narození.
Rozsáhlé poskytování údajů ale nepřispěje pouze „k lepšímu
uživatelskému zážitku“, jak provozovatelé sociálních sítí deklarují. „Osobní údaje jsou v podstatě platidlem, které je směňováno za možnost využívat službu. Sociální sítě a další
internetové společnosti – především Facebook a Google –
totiž někde své příjmy získat musejí, pokud poskytují své
služby zdarma – primárním zdrojem příjmů je jim využívání
osobních údajů pro účely cílené a další reklamy,“ popisuje
Eduarda Hekšová.
Pokud máte podezření, že správce vaše údaje zpracovává
v rozporu s domluveným účelem, dostatečně je nezabezpečil
nebo ignoruje vaše požadavky, můžete podat stížnost k Úřadu
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). O postupu v řešení
stížnosti či přímo o jeho výsledku má úřad povinnost vás
vyrozumět do tří měsíců. Pokud tak neučiní, můžete se obrátit
na soud. U soudu se rovněž můžete domáhat náhrady újmy,
kterou vám správce porušením svých povinností způsobil.
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874
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Procházka, mapující stav města
Dobrý den, ráda bych se přidala k novináři mapujícímu
Mimoň ve fotografiích (uveřejněno v Českolipském deníku).
Připadá mi to jako dobrý nápad.
Možná by stálo za to, aby si každý radní občas udělal podrobnou pěší procházku celé Mimoně a zmapoval situaci.
Začínám u vlakového nádraží, je vcelku pěkné, chybí zde ženská ruka k útulnějšímu dojmu. Celá čtvrť V. u nádraží je hezká,
domky jsou vkusné, vesměs opravené, vozovky + chodníky
jakbysmet, zřejmě se jedná o nejhezčí mimoňskou čtvrť.
Pokračuji podél hřbitova, u okálů to sem tam kazí příliš řvavá
barva domků, ale pořád je to slušné. U kostela by bylo dobré
udržovat přilehlé zahrady, jsou zde opravdu pěkná zákoutí.
Památek nemáme v Mimoni mnoho, bylo by dobré mít ty
zbylé upravené.
Nádražní ulice směrem k Besedě je ponurá, byť se postupně
domky opravují, kazí to ten první v řadě nalepený na serpentýny. Samotné serpentýny jsou monumentální, pěkné, ale
zanedbané.
Mírová ulice je smutná, bez zeleně, bez výzdoby, většina měst
má krámky s květinovými výzdobami před obchody, tady to
velmi chybí, neočekávám, že by to mohlo být jako v sousedním
Oybíně, ale inspirací je všude hodně. Krámků je pomálu,
závisí to samozřejmě na skladbě obyvatel, která tu žije, krámky
musí mít možnost se uživit.
Okrouhlická ulice je zřejmě nejhorší, je to výjezd na Hradčany,
které se stávají pěkným letoviskem, na Splavy, Doksy…. Je tu
spousta rozpadlých domů, včetně nevzhledného bývalého
horního zámku + stájí naproti. Těchto areálů je opravdu velká
škoda.
Malá ulice je poznamenaná nevzhledným rozpadajícím se
bývalým OPMP.
Husova a navazující Pražská ulice jsou vcelku pěkné, proluka
vedle Penny bude zanedlouho zastavěna, bylo by potřeba
dohlédnout na pořádek kolem marketů, s tím je to slabší, to
samé platí o bývalém domu Družby. Opraven vietnamskými
zedníky se začíná opět rozpadat, okolí Družby je nevzhledné
a kazí centrum města, s vietnamskými obchodníky se dá
hovořit, možná by se dalo domluvit osázení ploch kolem
Družby postupně kvetoucími keři, celé prostranství zamulčovat a definitivně by se změnilo oraniště v pěkný celek.
Okolí Křížového vrchu by se dalo krásně využít k rekreační
zóně, přestěhovat sběrnu a plochy otevřít.
Na výjezdu z Mimoně to kazí nejvíce plechový, rezatý plot
bývalé STS.
Sídliště pod Ralskem se začíná měnit k lepšímu, problémový
je nepořádek kolem vietnamského obchodu, přejdu-li k dolnímu sídlišti, kde se nyní buduje, začíná se to celé pěkně rýsovat, okolo bývalého areálu Joky by bylo zapotřebí kvalitních
venkovních i vnitřních úprav.
Procházím čtvrtí směrem k Falconu, je to smutný pohled.
Celá tato čtvrť je zvláštní, lidé zde mají zřejmě slabost pro
shromažďování autovraků na zahradách. Krásná budova starého nádraží má zahradu místo plotu omotanou jakýmsi igelitem.
Za samostatný rozbor by stálo pole u výjezdu na Vranov.
Takový satelit se zřejmě nevidí. Vysoké domy střídají nízké,
staví se bez ohledu na stejnou vzdálenost od hranice pozemku,
bez ohledu na podobný ráz budov, s betonovými nevzhled-
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nými ploty. Není zapotřebí zastavět celý katastr obce, lépe je
zachovat malebnost menšího města.
Kolem koupaliště, které bude v rekonstrukci (na papíře to
vypadá velmi pěkně), mířím na Letnou. Sídliště je hezké,
čisté, na výjezdu to kazí padající plot Mitopky a budova s přilehlým pozemkem, kde se nyní nachází veterinární ordinace.
Okolí Mimoně je hezké, lesní hospodářství se jeví nyní hůře
než za bývalého ředitele VLS, cesta na Ralsko od Novin je
poničená, lesní plochy po vytěžení působí dojmem po nás
potopa. Cesta kolem Ralska z Vranova je plná popadaných
stromů. Cesta ze Srního potoka podél řeky do Mimoně je
hodně smutná, řeka je špinavá, evidentně znečištěná splašky,
cesta rozrytá, neutěšená.
Místo plánu s vnitřním obchvatem města vzniká odpočinková
zóna u řeky, která se již rýsuje hezky. Kazí ji již vzpomínané
OPMP.
Zástavba náměstí, nevím, v jaké fázi se nachází, ale bylo by
zapotřebí k tomuto konečně přistoupit. Mimoň by mohla mít
slušný potenciál pro sportovní rekreaci, je zde splavná řeka
(zatím tedy špinavá), krásné lesy, možnost cyklistiky, v zimě
poskytnout lidem běžecké stopy, chtělo by to vytipovat na
úřadě sportovní nadšence, kteří by se zasadili o zlepšení sportovních možností, cyklotras, například cyklostezka do Hradčan…
Přeji všem hodně úspěchů a zdraví.
3. 3. 2021, P. Stará

Geolokační hry
Geopark Ralsko o. p. s. přichystal pro návštěvníky Hradčan
a okolí krásné geolokační hry.
Quest v Hradčanech
Tato zábavná hra vás zavede do krásné oblasti poblíž přírodní
rezervace zvané Hradčanské rybníky. Čeká tu na vás spousty
luštění, hledání, bádání a samozřejmě zábavy. Pomocí veršované hledačky a mapky najdete indicie a vyluštíte tajenku.
Pokud budete pozorní, zažijete netradiční procházku, na
jejímž konci čeká zasloužená odměna. Stačí sledovat okolí
a všímat si detailů.
S úkoly si hravě poradí děti od 8 let, mladší s pomocí rodičů.
Hrací list je ke stažení na www.visitralsko.com nebo k vyzvednutí v tištěné podobě na začátku trasy v Informačním centru
VLS v Hradčanech.
Délka okruhu je 3,5 km s lehkou fyzickou zátěží.
Pátrání po Jeřábovi Filipovi
Dobrodružně-naučná hra zábavnou formou představuje unikátní přírodní oblast mezi vrchem Ralsko a Bezdězem, která
je domovem zubrů, vlků, ale také celé další řady vzácných
živočišných a rostlinných druhů v čele s kriticky ohroženým
jeřábem popelavým. Právě tento vzácný pták žijící v mokřadech Břehyňského rybníka se stal hlavní postavou celé interaktivní hry. Hra se aktivuje na výchozím bodu
u Informačního centra VLS Hradčany a malý dobrodruh se
od průvodce, kterým je ježeček Emil, dozví, že se ztratil jeřáb
Filip. A tak návštěvník s Emilem vyráží do terénu za dobro-
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družstvím, kde musí řešit úkoly. Trasa hry má dvě variantydelší měří přes 10 kilometrů, kratší i s bonusy pak 5 kilometrů.
Geolokační hru vytvořily Vojenské lesy a statky spolu s firmou
Geofun. Aplikaci si do telefonu můžete stáhnout na
adrese https://www.geofun.cz/patrani-po-jerabovi-filipovi/

Záhada pustého rybníka
Na rozvodí Hradčanského a Břehyňského potoka leží oblast
zvaná odedávna Pustý rybník (německy Wüste Teich). Jde
o plošinu pokrytou rašeliništěm s několika vývěry podzemní
vody, která se dělí na tři části: Horní, Prostřední a Dolní. Podle
ústní tradice zde kdysi býval rybník.
Dnešní podoba místa ale o rybníku vůbec nevypovídá. Je
opravdu možné, že zde někdy byl rybník?
Hypotézy a hledání řešení na tuto záhadu naleznete na odkazu
https://geo-adventures-zkouska0.webnode.cz/pusty-rybnik/
Až vyřešíte všechny odpovědi, zůstanou vám dva úkoly na
vyřešení v terénu. Dojdete ke správnému závěru?

Zdroj: www.visitralsko.com
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VENKOVNÍ ROLETY
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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