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Dotazníkové šetření pro tvorbu
Programu rozvoje města Mimoň
Naše město v současné době pracuje
na Programu rozvoje města na roky
2019–2029, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje a naplánovat, jakými akcemi zlepšovat
život v Mimoni. Program rozvoje nám umožní lepší
využití našeho rozpočtu, je i důležitým podkladem při
získávání různých dotací. Velmi důležité pro nás je zjistit,
jaké by mělo naše město být podle Vás, kteří zde žijete,
a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracíme se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru
na otázky uvedené v přiloženém dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování
Programu rozvoje města a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně infor-

mováni – na internetu, ve zpravodaji i na veřejných projednáních.
Dotazníky si můžete stáhnout z webových stránek města
nebo z Mimoňského zpravodaje, ale každý občan je
obdrží společně s volebními lístky pro volby do Evropského parlamentu.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v termínu od 1. 5.
do 31. 5. 2019 do příslušných schránek umístěných na podatelně Městského úřadu, v knihovně, v muzeu a v Mimoňské komunální a.s. nebo ve volebních místnostech při
volbách do Evropského parlamentu. Dotazník můžete také
vyplnit přímo na webových stránkách města.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Ing. Jaroslav Filek a Bc. Matyáš Kabeš, DiS

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Dění v Mimoni

K petici občanů

,,Nejzajímavější“ věcí, pokud bych na vážný problém nahlížel
ze své bývalé pracovní pozice kriminalisty, bylo navezení rozdrceného odpadu do bývalého areálu OPMP v Malé ulici. Neznámá osoba nechala v areálu buldozerem vyhrabat jámu
hlubokou asi jeden metr a následně ji zavést odpadem. Naše
reakce byla téměř okamžitá – nahlášení na policii a informování odboru životního prostředí KÚ v Liberci za účelem odebrání vzorků a rozhodnutí v uvedené věci. Rád využívám této
příležitosti k poděkování občanům, kteří nám věc včas oznámili
a zabránili tak dalšímu navážení odpadu do centra města.
Také chci občanům sdělit, že dne 12. 4. 2019 byl odpad z tohoto
areálu odvezen.
Další věcí, která Mimoňáky tíží již řadu let, je povrch Zámeckého mostu. Jako občanům nespokojeným s položením ,,divoké dlažby“ nám bylo opakovaně vysvětlováno, že právě takováto
dlažba je dle požadavku pracovníků památkové péče historicky
autentická a nelze ji nahradit povrchem pochůznějším. Skutečnost odhalilo až podrobnější seznámení se s projektovou
dokumentací této investiční akce. V ní je totiž uvedena jiná
dlažba, než přes kterou dnes na Zámeckém mostě klopýtáme.
Po tomto zjištění jsme vstoupili v jednání s pracovníky památkové péče, kteří po prohlídce mostu konstatovali, že použité
kameny neodpovídají velikostí ani skladbou standardu takovéhoto povrchu. Rozhodli jsme se proto sjednotit dlažbou
povrch mostu i náměstí a za tím účelem vysoutěžit dodavatele.
Poté, co obdržíme i písemný souhlas Památkového ústavu,
bude oprava zahájena. Otázkou zůstává, co bylo důvodem
tvrzení, že právě takto položená dlažba byla odborníky vyžadována?
Několik slov k plánovaným investičním akcím společnosti
Mimoňská komunální a.s., u kterých po dohodě s představenstvem společnosti, došlo k určitým změnám. Aktuálně je
vyhlášeno výběrové řízení na střechy panelových domů, které
by měly být stejné se střechami na bytových domech družstva
Mimósa na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni. Oslovili jsme
i dodavatele uvedených střech, protože dosavadní ředitel při
,,oslovování“ firem tohoto dodavatele pominul… Realizace
této zakázky je plánovaná na tři roky, přičemž v letošním roce
stihneme opravu asi jen jediné střechy. Na základě finanční
rozvahy, kterou jsme nechali zpracovat, lze naplánovat ještě
dokončení opravy výtahů a vyměnit všechna okna na chodbách
panelových domů. V nejbližší době vstoupíme v jednání se
společností, která realizovala opravu (včetně zvětšení) balkónů
družstevních domů a požádáme ji, na základě dosavadních
dobrých zkušeností, o nacenění zakázky. Ostatní zamýšlené
větší opravy budou soutěženy za odborné pomoci zaměstnanců
úřadu.
Objasnění vážných důvodů pro odvolání ředitele společnosti
Sociální služby města Mimoň, příspěvková organizace se nevěnuji, protože k tomu se podrobněji vyjadřuje ve svém článku
paní místostarostka J. Bizoňová.
Petr Král, starosta města Mimoně

(z tzv. pětky v Mimoni) k objízdné trase pro rekonstrukci
ulice Nádražní
Dnes jsem dostal do ruky petici občanů z ulic Růžová,
Komenského, Vrchlického a Podhájek. Jejím iniciátorem je
pan Karel Vohlídal a spolu s ním si občané uvedených ulic
stěžují na zvýšenou nákladní dopravu v souvislosti s rekonstrukcí ulice Nádražní v Mimoni. Jako nevhodnou a obtěžující vnímají navrženou objízdnou trasu a žádají po městě
nápravu. O vzniklém problému vím a s panem Vohlídalem
jsem ještě před touto peticí telefonicky o problému hovořil.
Ostatním podepsaným jsem se rozhodl i touto formou záležitost objasnit.
Rekonstrukce této ulice byla připravena již v roce 2017. Jednalo se o dvě etapy rekonstrukce, z nichž právě druhá je
předmětem petice. Již po svém nástupu do funkce jsem vzhledem k závažnosti stavby začal řešit reálnou objízdnou trasu
pro kamionovou dopravu. Zjistil jsem, že jediná trasa vede
právě přes uvedené ulice. Aby ulice byly vůbec způsobilé pro
uvedený typ dopravy, bylo nutné vykácet několik stromů za
podmínky vysazení nových. Byl jsem si vědom, že situace
je pro občany velmi zatěžující, ale jiné řešení v tak krátkém
čase jsme nenalezli. Jistě že před několika lety, při přípravě
této investiční akce bylo možné najít řešení spočívající např.
ve zbudování nové dočasné objízdné trasy mimo stávající
komunikace, je však otázkou, zda by její finanční náročnost
byla pro zastupitele akceptovatelná. Návrh – přimět majitele
firem překládat zboží na železniční dopravu – považuji
v dnešní době za zcela nerealistický.
Některé kroky ke zmírnění dopadu zvolené objízdné trasy
ještě podnikáme. Bude instalován zákaz vjezdu pro kamionovou dopravu v ul. Podhájek. (Čekáme na písemné povolení
pro ,,vpuštění“ dopravy do prvního zrekonstruovaného úseku
ul. Nádražní.) Nákladní vozidla s materiálem z ul. Nádražní
nejezdí přes ulici Růžovou a Komenského a poté, co bude
zprovozněná první etapa ul. Nádražní, povedeme tyto transporty tudy. Je pravdou, že ul. Růžová a ul. Komenského budou
zatíženy touto dopravou déle než ulice vedlejší (jedná se cca
o 25 kamionů denně), bohužel jiné řešení se nenabízí. Znovu
prosíme proto občany o trpělivost a také o nutnou solidárnost.
Kompletní rekonstrukce komunikací, k nimž v našem městě
došlo a dochází, se dotýkají velké části obyvatelstva našeho
města. (Při nedávné rekonstrukci např. ulic Pražská a Husova
byly objízdnou trasou velmi dlouho dotčeni obyvatelé ze
Srního Potoka, Vranova pod Ralskem, ul. Svébořické či ul.
Ralské.) Ještě pozitivní informaci – firma na rekonstrukci
druhé etapy již byla na základě soutěže vybrána a věřím, že
tato etapa bude probíhat dle stanoveného plánu a nedojde
k takovým dodavatelským průtahům jako v té předešlé.
Přes všechno, co jsem zde uvedl, se určitě nebráníme tomu,
abychom jednali se všemi občany, kteří navrhnou lepší realistické řešení…
Petr Král, starosta města Mimoně
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU
ROZVOJE MĚSTA MIMOŇ
Pokud není uvedeno jinak, označte (zaškrtněte, zakroužkujte nebo podtrhněte) vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud
si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v Mimoni žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře

3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na městě nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
7. kulturní a společenský život
2. dobré mezilidské vztahy
8. sportovní vyžití
3. příznivé životní prostředí
9. vzhled obce
4. blízkost přírody
10. jiné: .....................................................................................
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
..............................................................................................
3. Co se Vám na Mimoni nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
8. nevyhovující veřejná doprava
2. nezájem lidí o obec
9. nedostatečná bytová výstavba
3. málo kvalitní životní prostředí
10. nepořádek ve městě
4. nedostatek pracovních příležitostí
11. špatné podmínky pro podnikání
5. nedostatek, špatná dostupnost obchodů a služeb
12. jiné: .....................................................................................
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
..............................................................................................
4. Jaké služby Vám ve městě nejvíce chybí?
..............................................................................................................................................................................................................
5. Pokuste se zhodnotit Mimoň z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Bydlení
Školství
Zdravotnictví
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče města o vzhled a prostředí
Podmínky pro podnikání
Informovanost o dění v obci

Velmi
spokojen
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6. Mezilidské vztahy v Mimoni považujete za:
1. velmi dobré
3. ne moc dobré
2. docela dobré
4. špatné
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Spíše
spokojen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Spíše
Velmi
nespokojen nespokojen
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4

Je mi to
lhostejné
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5. nedovedu posoudit
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7. Myslíte si, že obyvatelé Mimoně mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
3. spíše ne
5. nedovedu posoudit
2. spíše ano
4. rozhodně ne

8. Sledujete informace o dění ve městě na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1 za měsíc)
4. nemám internet

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj města?
1. rozhodně ano
3. spíše ne
2. spíše ano
4. rozhodně ne
Pokud ano, jak se chcete zapojit?

5. nedovedu posoudit

........................................................................................................................................................................................................

10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků z rozpočtu města. Na co byste je přednostně
využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ............................................................................................................................................................................................

Následující informace potřebujeme kvůli statistickému vyhodnocení získaných dat. Vaše odpovědi zůstanou zcela anonymní.
11. Jste?
1. muž
2. žena
12. Váš věk?
1. 15–29 let
3. 50–64 let
2. 30–49 let
4. 65 a více let
13. Vaše vzdělání?
1. základní
4. vyšší odborné
2. vyučen/a
5. vysokoškolské
3. střední s maturitou
14. V Mimoni:
1. žiji od narození
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
15. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné .............................................................................................................................................................................................
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2019 do příslušných schránek na podatelně MěÚ,
knihovně, muzeu a Mimoňské komunální a. s. nebo ve volebních místnostech při volbách do Evropského parlamentu.
Dotazník je možné vyplnit také na webových stránkách města.
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Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Mimoň podle ust. § 16 odst. 1 písm. a); ust.
§ 32 odst. 2 a 3 zák. č. 62/2003 Sb., zák. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb – pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu (popř. evidovanému
přechodnému pobytu jde-li o občana jiného členského státu
EU)
– ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ZŠ a MŠ,
Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň I, Mimoň zahrnující
ulice Kosovo Pole, Novopolní, Polní, Sídliště pod Ralskem 561-571, 575-578, 582-594, 602, 603, 605, 631,
632, Horská
– ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ZŠ a MŠ,
Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň I, Mimoň
– zahrnující ulice Eliášova, Lesní závod, Luční, Nový
domov, Okružní, Podhájek, Pražská, Růžová, Sídliště
pod Ralskem 573, 574, 579, 581, 604, Sokolská, Široká,
Tyršovo nám.
– ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost Městská
knihovna, Svébořická 309, Mimoň I, Mimoň zahrnující
ulice Husova, Hvězdovská, Kamenná, Křížová, Lipová,
Nábřežní, náměstí J. Fučíka, Nová, Pod Křížovým
vrchem, Ralská, Skřivánčí, Sluneční, Smetanova, Staré
nádraží, Svébořická, U Nemocnice
– ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost Dům kultury Ralsko, nám. Čsl. armády 173, Mimoň III, Mimoň
zahrnující ulice Březinova, Hřbitovní, Jiráskova,
Komenského, Malá, Mírová, Mlýnská stezka, Nádražní,
náměstí Čsl. armády, Okrouhlická, Poštovní, Potoční,
Příkop, Raisova, Slovany, U Hřebčína, Vrchlického,
Zahradní
– ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost Budova
na adrese Letná 253 – boční vchod, Mimoň IV, Mimoň
zahrnující ulice Českolipská, Barvířská, Baarova, Hraničářská, Kozinovo náměstí, Letná, Lužická, Pertoltická,
V Lukách, Žitavská
– ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost ZŠ a MŠ,
Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň I, Mimoň zahrnující
ulici Ječná, nám. 1. máje, Pánská, Ploužnice 284, 286,
287, 288, 289, 290, 474, 475, 476, Srní potok, Ve Stráni,
Vranov, Vranovská, Žitná
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství
jiného členského státu EU, jehož občané jsou oprávněni
volit na území ČR.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Petr Král, starosta města Mimoň
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Informace k volbám
➢ Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě
hlasuje na voličský průkaz a
 nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo
 nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
➢ Občan jiného členského státu EU má právo hlasovat ve
volbách do Evropského parlamentu na území ČR za předpokladu, že
 nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
 je ke druhému dni voleb nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. nejméně
od 10. dubna 2019),
 nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva
nebo nemá omezenou osobní svobodu z důvodu ochrany
zdraví lidu a
 je u obecního úřadu v místě svého pobytu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
 Kde lze hlasovat?
 1. Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce,
u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li
v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební
místnosti, kam podle místa svého bydliště patří.
 2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Na základě žádosti vyšle OVK k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Kontakt: 487805001
nebo 724066017.
 3. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na
území České republiky, musí však ve volební místnosti
(kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat
okrskové volební komisi voličský průkaz.
 Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním
okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku
na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče.
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení
voleb, a to
– osobně nejpozději 22. května 2019 do 16.00 hodin nebo
– písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16.00 hodin. Písemná
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve
9. května 2019, a to buď voliči osobně nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče
žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči
zašle.
Pokračování na straně 6
Květen 2019
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Dokončení ze strany 5
 Co učiní volič po příchodu do volební místnosti?
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého
pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je
možné vyžádat i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. Volič musí ve volební místnosti
prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR
anebo cestovním průkazem nebo platným občanským
průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho
odevzdat okrskové volební komisi. Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu
hlasovacích lístků.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu, okrsková volební komise
hlasování neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do EP v souvislosti se změnou trvalého
pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
 Jak volič hlasuje?
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš
dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní
tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo
upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.

Dobrá praxe
Již téměř dva roky je soutěž MVČR zaměřená na hodnocení
kvality služeb poskytovaných institucemi veřejné správy otevřená nejen pro obce s rozšířenou působností, ale i pro obce
menší – našeho typu (s pověřeným obecním úřadem). A tak
třebaže jsme dosud mezi oceněné nepostoupili, podle naší
schopnosti splnit kritéria soutěže (např. dostupnost úřadu
pro imobilní spoluobčany, zavedení formulářových řešení
k různým životním situacím, připojení k internetu, rozsah
zveřejňovaných informací, spektrum využívaných komunikačních kanálů apod.) šanci na případná příští ocenění určitě
máme i my. Zatím jsme inspirací pro další obce bezplatnými
právními službami pro sociálně znevýhodněné občany, které
nabízíme již 7 let. Právě tato služba dosud nejvíce zaujala
ministerskou hodnotící komisi, z jejíchž doporučení je každoročně sestavován sborník tvz. ,,Příkladů dobré praxe“ mající
usnadnit cestu úřadům k osvědčeným inovacím.
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Spektrum služeb nabízených úřadem našim občanům se snažíme rozšiřovat dlouhodobě. Vedle např. bezdrátového připojení k internetu v budově úřadu, nabídky rozsáhlého archivu
dokumentů na webových stránkách města, zveřejňování úplného znění materiálů pro jednání zastupitelstva, nabídky na
stažení územního plánu v kvalitě i pro čtení v běžně dostupných
formátech, aktualizovaného systému životních situací, pomoci
s vyhledáváním informací zveřejňovaných na webových stránkách města prostřednictvím interaktivní služby elektronického
systému MLUVII, nabídky plateb prostřednictvím platebního
termínu, ne zcela běžné služby tvz. ,,pojízdného“ úřadu pro
seniory a hendikepované občany jako pomoci při vyřizování
agendy evidence obyvatel a ověřování, webové funkce pro
monitoring závad a poruch ve městě apod., jsme na konci
minulého roku nabídli občanům i uživatelsky intuitivní elektronickou úřední desku. Ta umožňuje přehledné zobrazení
a také snadné vyhledávání ze spektra povinně zveřejňovaných
informací. (Elektronická úřední deska, stejně jako transparentní elektronický záznamový hlasovací systém pro jednání
zastupitelstva byly financovány z projektu ,,Rozšíření a modernizace informačních systémů města Mimoň“ z dotační výzvy
č. 28 z IROP (celková dotace 3 254 253 Kč).
Aktuálně bychom k dalším novým službám rádi využili dotační prostředky z Operačního programu Zaměstnanost – výzva
č. 92 Profesionalizace veřejné správy. Dotační podmínky
poskytovatele umožňují využít tento zdroj k realizaci úplného
elektronického podání občanů směřujícího na náš úřad,
k zavedení veřejné elektronické kontroly nad čerpáním rozpočtu jak města a jeho příspěvkových organizací a v neposlední řadě zavedení participativního rozpočtu jako nástroje
podílu občanů na rozhodování části městského rozpočtu.
Před dokončením je technická a designová úprava webových
stránek našeho města tak, aby byly bezproblémově čitelné
i z mobilního telefonického přístroje či tabletu.
Jako dlouhodobý přetrvávající nedostatek vnímáme nedostatečnou zpětnou vazbu k činnosti úřadu či k stěžejním rozhodnutím samosprávy. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že
všechny výše nabízené služby by ztrácely na ,,přívětivosti“,
pokud by nebyly poskytovány ochotnými a erudovanými
zaměstnanci. Také proto připravujeme dotazníkové šetření
ve smyslu výše uvedeného hodnocení.
Na důslednou aktivizaci občanského potenciálu chce vedení
města v nejbližší době zaměřit veřejné projednávání připravovaného návrhu dosud chybějícího dlouhodobého programu
rozvoje. Jen tak totiž může vzniknout strategický rozvojový
dokument, který skutečně vychází z potřeb občanů města.
Závěrem ještě několik slov k záměru postupného bezbariérového zřístupnění úřadu a jeho ,,estetizace“. Aktuálně je před
dokončením rekonstrukce části infrastruktury a povrchů
vstupních prostor, které nesplňovaly ani požadavky na bezpečnost veřejného prostoru.
V rámci realizace úspěšného projektu Bezbariérový úřad
probíhá pod dohledem Odboru rozvoje města výstavba výtahu
v objektu č. p. 181 a spojovacího chodníku mezi budovami
úřadu. Na něj pak naváže komplexní úprava povrchů vnitřního dvora. Probíhající proces revitalizace venkovního veřejného prostoru počítá i s vytvořením funkčního a estetického
zázemí pro účastníky svatebních obřadů.
Mgr.B.Tvrzníková, tajemnice úřadu
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Postřehy ze 7., 8. řádného
a 9. mimořádného zasedání
Rady města
Na svém zasedání členové Rady města diskutovali o přijetí
nové směrnice k realizaci veřejných zakázek. V loňském roce
proběhla kontrola z NKÚ na investiční akci budování další
etapy Městského kamerového systému a doporučila vydat
směrnici Rady města k realizaci veřejných zakázek tak, aby
nahradila dosud platný Metodický pokyn č. 6/2016 ze dne
1. 11. 2016 k veřejným zakázkám. Důvodem je striktnější
a přesnější řízení realizace veřejných zakázek na MěÚ a jejich
snadnější následná kontrola. Metodický pokyn byl tedy přepracován do podoby směrnice a doplněn o aktuální legislativní
změny týkající se veřejných zakázek. Jde zejména o povinnost,
kdy od 18. 10. 2018 je zadavatel u podlimitních a nadlimitních
zakázek (dle zákona 134/2016 Sb.) povinen používat elektronickou komunikaci. Město Mimoň k tomuto účelu začalo
používat bezplatný Národní elektronický nástroj (NEN).
Dalším projednávaným tématem bylo doplnění školských
rad o zástupce města. Školskou radu dané školy zřizuje její
zřizovatel, který také stanovuje její počet, volební řád a jmenuje třetinu jejích členů. Třetinu pak volí zákonní zástupci
nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a třetinu si zvolí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů školské
rady je dle zákona tříleté. Za zřizovatele rada města jmenovala
po skončení funkčního období předcházejících zástupců dva
nové členy školské rady při ZŠ a MŠ Mírová a dva při ZŠ a MŠ
Pod Ralskem. V souvislosti s rozhodnutím rady města vyhlásit
konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Mírová bude tak následně zvolen
zástupce školské rady do konkurzní komise. Jmenovitě celé
složení konkurzní komise pak vyhlásí Rada města formou
usnesení (složení konkurzní komise: dva zástupci zřizovatele,
jeden zástupce pedagogů uvedené školy, jeden zástupce Rady
školy, jeden České školní inspekce, zástupce KÚLK, a další
odborník – ředitel školy).
Již na začátku února schválila Rada města Mimoň zahájení další veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
zřízené městem Mimoň – Sociální služby města Mimoň,
IČ: 48282901, se sídlem Pražská 273, 471 24 Mimoň.
Kontrola, která probíhala v době od 11. 2. až 15. 3. 2019, byla
zaměřena především na hospodaření této organizace, a to
všemi prostředky přijatými jako prostředky veřejné finanční
podpory. Výsledky kontroly bohužel ukázaly řadu velmi závažných pochybení např. ,,obcházení“ Radou města Mimoň
schválených Zásad pro hospodaření příspěvkových organizací
(dělení veřejných zakázek, vyřazování majetku bez souhlasu
zřizovatele apod.), výdajovou nehospodárnost organizace,
pochybení při nakládání s dokumenty (nebyla prováděna
řádná archivní skartace dokumentů), porušování vnitřních
předpisů organizace, systémová pochybení v mzdových výdajích apod.. Rada města projednala závěry veřejnosprávní kontroly i vyjádření ředitele organizace pana Ing,.Jiřího Tichého.
Konstatovala, že uvedená pochybení hodnotí jako zvlášť
hrubá porušení povinností vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k jím vykonávané práci. Z výše uvedených
důvodů pana Ing. J. Tichého s účinností od 9. 4. 2019 z funkce
ředitele Sociálních služeb města Mimoň, příspěvková orga-
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nizace IČ: 482 82 901, se sídlem Pražská 273 odvolala a statutárním zástupcem organizace od 10. 4. 2019 do doby jmenování nového ředitele vzešlého z konkurzního řízení
jmenovala paní Jaroslavu Bizoňovou, místostarostku města.
Současně Rada města Mimoň schválila i znění textu vyhlášeného výběrového řízení na ředitele (ředitelky) této příspěvkové organizace.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Mimoňský zpravodaj bude od
června zdarma
Od měsíce června 2019 dojde ke změně distribučních
podmínek Mimoňského zpravodaje. Rada města rozhodla, že Mimoňský zpravodaj bude rozdáván ZDARMA. Prozatím nedojde k navýšení nákladu, ale ve
stávajícím počtu bude k dostání na následujících výdejních místech:
– Prodejna COOP – Sídliště pod Ralskem
– Zmrzlinárna Ralsko – Sídliště pod Ralskem
– Městská knihovna – Svébořická ulice
– Trafika Chlubna – Husova ulice
– Cukrárna Sutr – Mírová ulice
– Traficon – Mírová ulice
– Mimoňská komunální – Mírová ulice
– Elektro Rampas – Mírová ulice
– Městský úřad – podatelna v 1. patře
– Trafika Klazar – nám. 1. máje
– Městské muzeum – V Lukách
– Trafika Bozadžieva – Letná
V elektronické podobě najdete zpravodaj na webových
stránkách města:
http://mestomimon.cz/obcan-a-podnikatel/mimonskyzpravodaj/cisla-zpravodaje/

(inzerce)
Květen 2019
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 21. března 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/32
Prodej části pozemku pč. 1999/1, k.ú. Mimoň - lokalita
u koupaliště – p. S.
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 1999/1, o výměře cca 200 m2,
ostatní plocha, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem
nemovitostí v majetku města Mimoň minimálně 300 Kč
+ DPH za 1 m2 za účelem vybudování příjezdové cesty
k přilehlým nemovitostem, panu K. S., bytem Mimoň.
Podmínkou prodeje je neoplocení pozemku a zřízení služebnosti stávajících inženýrských sítí a vstupu, chůze a jízdy
pro město Mimoň.
2. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá odboru správy majetku zajistit geometrický plán na oddělení prodávané části
pozemku.
Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

Z19/33
Rozpočtová změna č. 5 – snížení kapitálových výdajů na
studii ploch pro rodinné domy Vranovská alej a navýšení
kapitálových výdajů na aktualizaci studie ploch pro rodinné
domy u MITEXu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 5
– snížení kapitálových výdajů na studii ploch pro rodinné
domy Vranovská alej o 100 000 Kč a navýšení kapitálových
výdajů na aktualizaci studie ploch pro rodinné domy u MITEXu o 100 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: Pro 13, Proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 4

o 100 tisíc Kč na slavnost při příležitosti otevření Zámeckého rybníka z důvodu správného zatřídění podle vyhlášky
o rozpočtové skladbě dle přílohy č. 1 důvodové zprávy;
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 8 – snížení výdajů o 35 tisíc Kč na slavnost při příležitosti
otevření Zámeckého rybníka a navýšení výdajů na pořádání Čarodějnic o 35 tisíc Kč dle přílohy č. 2 důvodové
zprávy.
Hlasování:
Pro 14, Proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Z19/36
Rozpočtová změna – zvýšení kapitálových výdajů na „Úpravy Zámeckého rybníka“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 9
– zvýšení kapitálových výdajů na akci „Úpravy Zámeckého
rybníka“ a navýšení financování o 400 000 Kč dle přílohy č. 1
důvodové zprávy.
Hlasování: Pro 14, proti, 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Z19/37
Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových a běžných výdajů
na přípravu projektů pro další období
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 10
– zvýšení kapitálových výdajů o 680 000 Kč a zvýšení běžných
výdajů o 250 000 Kč na přípravu projektů pro další období
a navýšení financování o 930 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.

Z19/34
Rozpočtová změna č. 6 – navýšení příjmů a výdajů na základě přijatého příspěvku od SVS a. s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 6
– navýšení příjmů o 802 179,96 Kč na základě přijatého příspěvku od Severočeské vodárenské společnosti a. s. a navýšení
výdajů o 802 179,96 Kč na běžné opravy komunikací dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Hlasování: Pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3

Hlasování: Pro14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3

Z19/35
Rozpočtová změna – Slavnost při příležitosti otevření
zámeckého rybníka
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 7 – snížení výdajů na § 3745 a navýšení výdajů na § 3399

Z19/39
Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti MěÚ Mimoň v roce 2018. Zpráva je přílohou tohoto
usnesení.
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Z19/38
Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2018
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Mimoň za rok 2018, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
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Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se, 0 nepřítomen 3

2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje vzor veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi smlouvy podepsat.

Z19/40
Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 – výzva č. 6
Program v oblasti požární ochrany
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu města Mimoň na rok 2018 ve výzvě č. 6 Program
v oblasti požární ochrany:

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Mimoň, Tyršovo
náměstí 70, Mimoň I, 471 24 Mimoň, IČ 637 78 866 ve výši
110 000 Kč na projekt:
Memoriál Josefa Pecinovského a Memoriál Rudolfa Plívy
o putovní pohár města Mimoň, za účelem úhrady nákladů
spojeným s realizací akcí (poháry, ceny, cartridge – tisk diplomů, ostatní náklady k akci),
Letní soustředění MH, přípravky a dorostu, za účelem úhrady
nákladů spojeným s realizací akce (ceny, ubytování a strava,
doprava, ostatní náklady na akci),
Celoroční činnost kroužku, za účelem úhrady nákladů spojeným s dopravou, soutěžním materiálem, cartridge, ostatní
náklady na akci,
Mimoňský přebor 60 m a 100 m, za účelem úhrady nákladů
spojených s realizací akce (poháry, ceny, cartridge, ostatní
náklady akce),
Soutěž TFA za účelem úhrady nákladů spojených s realizací
akce (poháry, ceny, cartridge, ostatní náklady akce),

Z19/42
Vyrovnávací platba LAMPA, z.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí
dotace ve výši 54 000 Kč pro LAMPA, z.s., IČ: 22889159,
sídlo: Husova 89, Mimoň I, 471 24 Mimoň a ukládá starostovi
smlouvu podepsat. Dotace bude hrazena z finančních prostředků Dotačního fondu města Mimoň.
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 3, nepřítomen, 3

Z19/43
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Mimoň – Junák – český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 Junáku
– českému skautu, přístavu Ralsko Mimoň, z.s., Malá 34,
Mimoň III, 471 24 Mimoň, IČ 622 37 527 ve výši
a) 180 000 Kč na projekt: Rekonstrukce elektřiny na skautském domě
b) 270 000 Kč na projekt: Opravy, údržba a vybavení (oprava
střechy, vložkování komína, nákup lodí)

Materiál sportovní a spotřební a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvy podepsat.

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Hlasování: pro14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Z19/41
Dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 – výzva č. 9
Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním
území města Mimoň
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 ve výzvě č. 9 – Program v oblasti výstavby rodinných domů ve správním území města Mimoň:
a) Pavle a Pavlovi Krejčíkovým, Mimoň ve výši 120 000 Kč
na podporu výstavby rodinného domu ve správním území města Mimoň a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
b) Miroslavu Samkovi, Mimoň ve výši 120 000 Kč na podporu
výstavby rodinného domu ve správním území města
Mimoň a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
c) Jaroslavě Horáčkové, Mimoň ve výši 60 000 Kč na podporu
výstavby rodinného domu ve správním území města
Mimoň a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
d) Vladimíru Harasevičovi, Mimoň ve výši 120 000 Kč na
podporu výstavby rodinného domu ve správním území města Mimoň a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy

Z19/44
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
Mimoň – Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, z.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mimoň na rok 2019 Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, z.s. , Mimoň IV 284,
471 24 Mimoň, IČ 46750657 ve výši 400 000 Kč na projekt:
Automatický systém závlahy travnaté plochy TJ Jiskra Mimoň.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
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Hlasování: Pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3

Kompletní znění přijatých usnesení lze nalézt na www.mestomimon.cz.
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Výroční zpráva
Odboru rozvoje města za rok 2018
Odbor rozvoje města Mimoň je zaměřen na přípravu a realizaci akcí stavebního charakteru a přípravu žádostí o dotaci
včetně jejich administrace a to jak z národních zdrojů, tak
z evropských fondů. K tomu patří rovněž i dohled nad realizací těchto investičních akcí po technické stránce. Máme
kvalifikované pracovníky a u části stavebních prací si zajišťujeme odborný dozor svými silami. Změnou zákona vznikla
povinnost mít u každé akce financované z prostředků města
nebo dotací odborný dozor s příslušnou autorizací. Úzce
spolupracuje s referentem veřejných zakázek a veřejných
komunikací při jejich přípravě a realizaci. V roce 2018 bylo
vyhlášeno a uskutečněno celkem 61 výběrových řízení –
veřejných zakázek, což je zatím nejvíc za poslední roky.
Komunikace, chodníky a parkoviště
V loňském roce probíhala investiční příprava a realizace
nových chodníků, komunikací a parkovacích ploch. Jednání
se v některých případech značně protahují i v souvislosti se
změnami, které nám přináší novela stavebního zákona, kdy
se přesouvají některé kompetence na jiné stavební úřady,
zejména u dopravních staveb na odbor dopravy v České
Lípě. Zakázky se tak zpožďují a i když je máme vysoutěžené,
jejich realizaci není možné zahájit. Jsou to například akce
přechod v Žitavské ulici, rozšíření komunikace v Zahradní
ulici a chodník se schodištěm pod bývalým letním kinem.
Některé tyto stavby mají možnost získání podpory z dotačního titulu SFDI nebo z evropských dotací, ale jejich získání
není jednoduché vzhledem k podmínkám a kritériím dotačních titulů.
V průběhu roku se postupně opravily komunikace v ulici
Růžová, Březinova a Podhájek, spojka Pražská a Křížová,
parkovací plochy na Sídlišti Pod Ralskem a dále nezpevněné
cesty za Compagem a u garáží na Letné.
Nový přechod v ulici Žitavská u autobusové zastávky:
Akce je připravena k realizaci a bude zahájena na jaře 2019.
Byly problémy se zajištěním povolení a dotace ze SFDI.
Cena 1,7 mil. Kč.
Rozšíření komunikace Zahradní:
Záměrem města je zlepšit průjezd Zahradní ulicí a zároveň
vyřešit neutěšenou situaci s parkováním v tomto místě.
Z tohoto důvodu byl připraven projekt na obnovu povrchu
části komunikace a zřízení nových šikmých parkovacích
stání. Náklady na stavbu jsou cca 3,7 mil. Kč a realizace byla
plánovaná v roce 2018, ale nepodařilo se dosud zajistit stavební povolení na odboru dopravy v České Lípě. Pracujeme
tedy na jejím doplnění, získání stavebního povolení a pak
bude následovat v dalším období i realizace. Výběrové řízení
na dodavatele prací již proběhlo.
Humanizace Nádražní ulice:
Ve spolupráci s SVS a. s. se zahájila realizace humanizace
Nádražní ulice, největší akce roku 2018 a 2019. Práce byly
rozděleny na dva úseky, spodní část a horní část, tak aby
bylo možné zachovat dopravní obslužnost v této lokalitě.
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Práce ve spodním úseku Nádražní ulice (od křižovatky
s Mírovou ulicí až ke křižovatce s Jiráskovou ulicí) byly zahájeny v březnu, kdy SVS provedla kompletní výměnu vodovodního a kanalizačního řádu v tomto úseku. Ve výběrovém
řízení na dodavatele prací na komunikacích, chodnících,
parkovacích stáních a VO zvítězila firma Hantych s.r.o.,
která v srpnu převzala staveniště. Práce se rozeběhly velmi
pomalu a stavba koncem roku měla značné zpoždění oproti
plánovanému termínu. V roce 2019 budou pokračovat v horním úseku Nádražní ulice směrem k nádraží. Celková cena
za obě etapy je cca 24 mil. Kč.
Přeložka komunikace II/268 (II/270) – obchvat města:
Byly zahájeny přípravné práce na změně územního plánu
související s prvním úsekem připravovaného obchvatu, byla
vypracována studie obchvatu, ale také studie napojení na
lokalitu u MITEXu a nádraží. Po konzultacích na krajském
úřadě, kde má tento obchvat podporu a měl by být krajem
i financován, byl záměr obchvatu Mimoně spojen se záměrem propojení komunikace vedoucí na Mnichovo Hradiště
a komunikace vedoucí na Doksy v katastru města Ralsko
podél bývalého letiště. Tyto akce na sebe navazují. Celá trasa
tak bude koordinována a společně schvalována.
Komunikace pro pěší – ulice Ve stráni:
Jedná se o rekonstrukci schodiště a stavbu bezbariérového
chodníku pod bývalým letním kinem. Akce je projekčně
připravena, nepodařilo se zajistit stavební povolení. Po zajištění stavebního povolení bude podána nová žádost o dotaci
a následně dojde k realizaci v roce 2019. Cena 1,8 mil. Kč.
Chodníky:
V letošním roce (2018) proběhly opravy chodníků, které
byly ve špatném stavu, konkrétně jsme opravili chodníky
v ulici Růžová, Sokolská x Jiráskova, Novopolní a chodník
u Mimosy. Kromě toho jsme opravili přístupový chodník
do MŠ Eliášova. Opravili jsme také opěrnou zeď u chodníku
v Hřbitovní ulici.
Bytový fond
Rekonstrukce fasády a zateplení bytového domu Letná 255,
256:
V letošním roce se dokončilo zateplení objektu a v roce 2019
je naplánovaná rekonstrukce střechy, která začne na jaře,
dodavatel prací je již znám. Cena prací 2 036 tis. Kč.
Snížení energetické náročnosti bytového domu U Nemocnice 543,544:
Koncem roku 2017 se nám podařilo zajistit dotaci i na tuto
akci, proběhlo výběrové řízení a realizace, zakázka je dokončena. Cena 3 651 tis. Kč.
Oprava fasády a zateplení bytového domu Okružní 529:
V roce 2018 byla zakázka realizována a v polovině roku také
úspěšně dokončena. Cena díla je 934 tis. Kč.
Rekonstrukce bytových domů Hvězdovská 141, 142, 374:
V loňském roce jsme provedli výběrové řízení na projektanta,
se kterým spolupracujeme na dokončení projektových prací
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včetně dodatečně požadovaných některých změn, např,
změna způsobu vytápění a úprava podkroví u č. p.142. Po
dokončení těchto prací a zajištění stavebního povolení bude
možno uvažovat o postupné realizaci navržených úprav.
Kulturní památky
Péče o kulturní památky ve městě Mimoň je záležitostí dvou
odborů a to odboru kultury, který zajišťuje jejich evidenci
a našeho odboru, který zajišťuje restaurování a opravy památek v majetku města.
Prameniště v Zámeckém parku
V roce 2018 měla být tato zakázka dokončena, ale nepodařilo
se nám včas zajistit potřebné doklady pro zhotovení základu
pod restaurátorem dokončenou opravu nadzemní části,
základ je již hotov a na jaře 2019 dojde k závěrečnému osazení restaurované památky.
Oprava ohradní zdi zámeckého parku
V roce 2018 byla zahájena technická příprava na opravu
dalšího úseku ohradní zdi a to pod bývalým letním kinem
a směrem ke Družbě. Realizace je naplánovaná na rok 2019.
Ostatní realizované a připravované akce
Sídliště Letná:
Ke konci roku 2016 bylo rozhodnuto, že pro celé sídliště
Letná bude zpracována studie na regeneraci celého sídliště,
neboť dotační program na regeneraci sídlišť byl prodloužen
a rozšířil se i na sídliště tvořená zděnými bytovými domy.
ORM se proto soustředí na možnost získání dotace. Bylo
provedeno výběrové řízení na projektanta, který zpracoval
studii, proběhlo i veřejné projednání a v současné době probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Domov důchodců:
V roce 2018 byly zahájeny práce na stavebních úpravách
celého objektu v souvislosti se zlepšením požárně bezpečnostního řešení, neboť současný stav již neodpovídá platným
předpisům. Tyto úpravy budou rozděleny na několik etap
tak, aby provoz domova důchodců bylo možné zachovat
a zároveň byla zajištěna bezpečnost jeho klientů.
Lužická 102 – Turistické informační centrum a depozitář
muzea
Pokračuje se v přípravách výstavby multifunkčního objektu,
který by měl doplnit areál Božího hrobu a muzea v Mimoni.
Náplní objektu by mělo být zejména přednáškový sál, depozitář muzea a informační centrum. Část prostorů ve 3.NP
bude využívat Geopark Ralsko, se kterým město navázalo
spolupráci. Byla podána společná žádost o dotaci z evropských fondů s partnerským městem Zlotoryja v rámci přeshraniční spolupráce na tomto projektu. Odhadovaná cena
25 mil. Kč.
Modernizace koupaliště:
V roce 2017 byl obnoven provoz koupaliště a vedení města
rozhodlo o jeho dalším vylepšování. V roce 2018 bylo provedeno vnitřní oplocení vlastního koupaliště a zakoupena
chatka pro pokladnu. V dalších letech se bude v postupných
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úpravách pokračovat, dojde k úpravám objektu bývalé diskotéky a také se jedná o nabídce na vylepšení kvality vody
– její čištění.
Zámecký park a Zámecký rybník
Po několika dlouhých letech se podařilo realizovat revitalizaci Zámeckého rybníka. V roce 2018 se stavba dostala do
stadia dokončení s tím, že některé práce, které nelze provést
v zimě (jako např. osetí břehů trávou), budou dokončeny
na jaře 2019. Jako na každé stavbě bylo nutné řešit problémy,
které se v průběhu realizace vyskytly, ale v současné době
je již vše úspěšně vyřešeno a dokončeno. Na akci je získána
dotace z OPŽP. Během úprav se náklady na stavbu v důsledku
změn ještě snížily, současná cena za realizaci je 4,4 mil. Kč.
Budeme se také zaměřovat na úpravy severozápadní části
parku (tůň), kde bychom se měli vrátit k původním záměrům, aktualizovat je a připravit pro realizaci.
Zřízení MKDS v Mimoni:
Pokračuje se dále v realizaci městského kamerového dohledového systému s podporou dotací z Programu prevence
kriminality v gesci MVČR, v letošním roce byly instalovány
další 2 kamery. Spolupráce Městské policie a Policie ČR,
které tento kamerový systém využívají, přináší nadále své
ovoce, snižuje se počet spáchaných trestných činů a přestupků.
Cyklostezka Mimoň koupaliště – Srní potok:
Koncem roku 2018 byla dokončena stavba této části cyklomagistrály. Zajišťujeme nyní kolaudaci stavby a na jaře bude
cyklostezka otevřena pro cykloturisty. Byla zajištěna dotace
ze SFDI ve výši 6,046 mil. Kč, celková cena stavby 9,2 mil. Kč.
Cyklostezka Mimoň Potoční – Ploužnice:
Probíhají přípravné práce na zpracování projektu této trasy
a práce na změnách územního plánu pro tuto trasu. Projektant byl již vybrán a zahájil svou činnost. Tímto posledním
úsekem dojde ke kompletaci projektu cyklomagistrály Ploučnice v katastru Mimoně.
Bezbariérovost úřadu:
Byl připraven projekt na bezbariérový přístup do budovy
č.p. 181, kde se nachází sociální odbor včetně bezbariérové
trasy a výtahu v budově a malé úpravy v budově č.p. 120.
Jsou v tom také zahrnuty částečné úpravy dvora MěÚ. Byla
zajištěna dotace z MMR, proběhlo výběrové řízení a počátkem roku 2019 budou práce zahájeny. Cena zakázky 2,9
mil. Kč.
Vyhodnocení roku 2018:
Složení pracovníků odboru se nám mírně změnilo, odešel
kolega Ing. Řepka, který zpracovával dotace a naopak nastoupila nová kolegyně, zaměřená na administrativu. Museli
jsme se tedy všichni zapojit do složité problematiky dotací
a řešit to vlastními silami.
Největší úskalí v činnosti odboru zůstává i nadále velmi
náročná administrativa všech úkonů, zejména stavebních
povolovacích procesů a dotačních žádostí. Je běžné, že reaPokračování na straně 12
Květen 2019
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Dokončení ze strany 11
lizace stavebních prací trvá kratší dobu, než její příprava
(projekt, povolení, případně dotace). Bohužel nám tyto
problémy způsobují i změny v oblasti zákonů, zejména novela stavebního zákona. Přes všechna úskalí jsme přesvědčeni,
že jsme v roce 2018 zvládli velký kus práce a že je to i v Mimoni trochu vidět.
V roce 2018 Odbor rozvoje města připravoval nebo realizoval
celkem přes 39 investičních akcí a zpracovával 13 žádostí
o dotaci pro město. Nepodařilo se úplně vše, tak jak bychom
si představovali, ale přesto si myslíme, že se podařilo hodně
úkolů splnit a pomohli jsme tak zase o kousek zvelebit město
Mimoň.

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se hlasování
zúčastnili, že díky jejich hlasům bude ve městě Mimoň veřejné griloviště od firmy Vitana.
Dále děkuji městu Mimoň za podporu.
A v neposlední řadě děkuji svému partnerovi Davidovi
a našim dětem.
Ivana Bodláková

Plánované činnosti roku 2019:
Tak jako každý rok je pro odbor rozvoje klíčové schválení
rozpočtu města, letos se podařilo schválit rozpočet na rok
2019 ještě před koncem roku 2018. Mezi nejdůležitější úkoly
na rok 2019 je určitě pokračování Humanizace Nádražní
ulice 2. etapou. Chceme dokončit úpravy Zámeckého rybníka, budeme pokračovat na přípravě ostatních již rozpracovaných investic, uvedených v textu. Nově zahájíme
rekonstrukci ulice Široké a Okružní a zahájíme rekonstrukci
vnitřních rozvodů MŠ Eliášova. Nesmíme zapomenout na
přípravu dalších významných akcí jako je rekonstrukce koupaliště, obnova náměstí, opravu vstupu a dvora MěÚ a další.
Nadále budou probíhat opravy chodníků a komunikací ve
městě.

Soutěž o Griloviště,
aneb Grilujeme v Mimoni
Během měsíce března a dubna probíhala na stránkách společnosti Vitana soutěž o griloviště v daném městě.
Dvě maminky z Mimoně se zasloužily o přihlášení do této
soutěže a o informovanosti mezi občany. V soutěži bylo
potřeba posbírat co nejvíce hlasů. Takže začal boj o hlasy.
Já osobně jsem každé ráno vstala, ještě před buzením dětí
rozesílala aktuální stavy hlasů společně s prosebnými žádostmi o spolupráci. To samé večer, když děti spaly. Od samého
začátku nás podporovalo i město, za to samozřejmě moc
děkuji. Do hlasování se zapojilo i hodně lidí z jiných měst
a obcí, většinou naši známí a kamarádi. Tuto soutěž jsme
nakonec opravdu vyhráli, byli jsme na prvním místě se 745
body. Není to bůhví kolik na tak velké město, ale na to, že
jsme soutěž zveřejnili jen na sociálních sítích, jsem s výsledkem spokojena. Griloviště vyroste na koupališti v Mimoni,
o otevření budeme včas informovat na sociálních sítích
a podobně.
Griloviště bude mít bez pochyb vícero použití, na koupališti
bude přes léto spousta akcí a myslím, že dvě místa na grilování tam určitě užijeme. (1 místo které nám Vitana vybuduje a 2. místo které nabízí provozovatel koupaliště.) Myslím,
že by stálo i za úvahu uspořádat grill fest. Vlastně kdokoliv
si bude chtít cokoliv ugrilovat a nemá prostory kde, tak tady
bude mít příležitost.
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Vedení města Mimoň děkuje paní Bodlákové a paní Vítů za
úžasný nápad přihlásit naše město do soutěže o veřejné griloviště.
Sama jsem hlasovala a denně sledovala nasazení těchto dvou
maminek o získání co největšího počtu hlasů.
Povedlo se, griloviště jsme vyhráli a doufám, že bude občany
města hojně využíváno.
Společnost Vitana, a.s. by ho měla instalovat během měsíce
června 2019 na koupališti.
O přesném termínu Vás budeme informovat na stránkách
města a na sociálních sítích.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Dětské centrum Delfínek, z.s.
Přijímá děti od 1 roku do 7 let
do miniškolky v Mimoni na Letné
od 2. 9. 2019.
Předběžný zájem můžete potvrdit na
e-mail: miniskolka-delﬁnek@seznam.cz
Web: www.miniskolka-delﬁnek.webnode.cz
Fcb: Dětské centrum Delfínek
(inzerce)

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

OZNÁMENÍ

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Květen 2019
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava absolventů
ZUŠ V. Snítila v Mimoni
Do 26. 5. 2019 je v Městském muzeu v Mimoni k vidění již
5. ročník výstavy bývalých žáků Mgr. Šárky Krousové. Absolventi výtvarného oboru mimoňské ZUŠ se po deseti letech
znovu scházejí, aby na domácí půdě ukázali, jak pokračují
ve svém tvoření a předvedli veřejnosti výsledky jak profesionálních, tak amatérských prací. Výstava se stala tradicí a každé
dva roky se setkávají při společné prezentaci bývalí žáci, dnes
už dospělí, kteří se tu vracejí ke svým kořenům.
Mgr. Šárka Krousová

Koncert: Africké srdce Zpěvandulí
14. května 2019 od 17.30 hod.
Už je to tak, 15 let zpíváme, hrajeme, tvoříme a tohle všechno
nám přináší radosti nejmíň dvě nůše. Řekli jsme si, že budeme slavit celičký rok, abychom si to pořádně užili. A vy
můžete s námi. Připravili jsme několik koncertů a každý
bude laděn trošku jinak. Koncert Africké srdce Zpěvandulí
bude retrospektivou let minulých. Sáhli jsme po téměř dvou
desítkách afrických písní, které jsme za těch 15 let měli
v repertoáru. Těšte se na koncert plný energie a radosti.
Budeme oslavovat život v jeho hojnosti a kráse. A zapojíme
i vás, posluchače.

autorem obrazu je Vanda Michalská

Muzejní noc
Pátek 24. května 2019 od 18.00 do 23.00 hod.
Naše muzeum se opět, tak jako každý rok, zapojí do Festivalu
muzejních nocí. Letos to bude již XV. ročník této akce, kterou
zaštiťuje Asociace muzeí a galerií ČR.
Těšit se můžete na netradiční noční prohlídku muzejních
a výstavních prostor se speciálním doprovodným programem,
který jsme pro vás připravili ve spolupráci se spolkem Komitét
pro udržování památek z války roku 1866, z. s.
Program:
• 18.00 hod. – pietní akt k uctění zemřelých vojáků 1866 na
hřbitově u Božího hrobu.
• 18.30 hod.– přednáška s promítáním „Válka 1866 a město
Mimoň“
Po zbytek muzejní noci budou přítomni muži v historických
uniformách z roku 1866.
Vstupné dobrovolné.
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příloha Libereckého kraje
květen 2019

událost měsíce

ČTYŘLÍSTEK SLAVÍ NAROZENINY
V měsíci květnu je tomu právě padesát

Děti, rodiče a tvořiví nadšenci jsou zváni

let, kdy světlo světa spatřil první, dnes již

na Fifinčiny, Bobíkovy, Myšpulínovy

domov legendárních postaviček Čtyřlístku,

legendární, komiks s hrdiny Myšpulínem,

a Piňďovy dílničky, které se budou konat

jejichž autorem je Jaroslav Němeček. Není

Fiﬁnkou, Bobíkem a Pinďou z Třeskoprsk.

v průběhu května. Vyrobit si budou moci

proto divu, že jejich muzeum najdou návštěv-

Oslavám jejich zrození přizpůsobilo svůj

různé předměty se čtyřlístkovou tematikou

níci právě v Doksech ve Valdštejnské ulici.

program i muzeum Čtyřlístku, které zve

a vyzkoušet mnoho rukodělných praktik.

V květnu je otevřené od pátku do neděle vždy

do svých prostor na kreativní dílničky.

V muzeu Čtyřlístku v Doksech na ně čeká

od 13.00 do 17.00 hod.

například malování na tašky z textilu či

Doksy se staly předlohou pro Třeskoprsky,

Otevírací dobu a konkrétní termíny

hrnečky, ruličkování, výroba vlastního

konání všech souvisejících akcí najdete

komiksu nebo detektivní koláže, skládání

na www.muzeumctyrlistek.cz

origami, tvoření s kameny či hrátky s ponož-

a www.kulturadoksy.cz.

kami. Dílničky jsou přístupné zdarma,
je nutné ale počítat s platbou za materiál

Text: Květa Šírová

na kreativní tvoření – max. 50 Kč.

Ilustrace: Jaroslav Němeček

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Na Krajských slavnostech
vystoupí Paulie Garand

Co se Vám vybaví, když se řekne „Čtyřlístek“?

Hlavním hostem Krajských slavností a Dne

Eva Burešová (SLK)

otevřených dveří Libereckého kraje bude

Moje dětství. První „šmelinářské“ obchody.

rapper Paulie Garand. Slavnosti se budou

Kdo měl nejvíc čísel, byl king. A taky naši psi.

konat v pátek 14. června u budovy Krajského

Prvního jsem v 8 letech pojmenovala Fifina

úřadu Libereckého kraje, který zároveň otevře

a od té doby naši nedali psům jiné jméno.

své dveře všem zvědavcům. Připravený bude

Od svých osmnácti žiji v Třeskoprskách,

celodenní program jak uvnitř budovy, tak

co jiného si přát, věčně v dětství.

ve venkovních prostorách. Slavnosti budou
přehlídkou regionálního bohatství našeho
kraje, a to jak hudebního či uměleckého, tak

Křižany (starosta Křižan Václav Honsejk – druhý zprava) se
v letošním ročníku soutěže Zlatý erb staly nejúspěšnější obcí
Libereckého kraje. Foto: J. Appeltauer.

Robert Gamba (ANO 2011)
Když se řekne Čtyřlístek, tak ani nemusím

řemeslného v podobě tržnice Mistrů ruko-

se do soutěže zapojil i turistický portál

„googlovat“ a ihned se mi vybaví čtveřice

dělné výroby a nabídkou krajových specialit.

Libereckého kraje Cestou necestou, který

komiksových figurek Bobík, Myšpulín,

Návštěvníci se budou moci zábavnou formou

v celostátním finále vybojoval druhou příčku.

Piňďa a Fifinka, stejně jako Rychlé šípy

seznámit s chodem úřadu a prohlédnout si

Do celostátního finále postoupili všichni

a Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer,

prostory, kde zasedá krajské zastupitelstvo či

vítězové krajského kola. Nejlépe se z našeho

Červenáček a Rychlonožka. Jsou zkrátka věci,

kanceláře radních i hejtmana. Multimediální

kraje umístily Křižany, jejichž webové stránky

které čas člověku z hlavy nevymaže.

sál a přilehlý park představí disciplíny a pro-

jsou mezi všemi obcemi v republice čtvrté

gram olympiády dětí a mládeže, která bude

nejlepší. Podrobné výsledky krajského i celo-

Jan Korytář (ZpLK)

zahájena v Libereckém kraji na konci června.

státního kola jsou na www.zlatyerb.cz.

Vybaví se mi Čtyřlístek.

Kraj opět svítil modře
Do modré barvy se v noci z 2. na 3. dubna

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

Český komiksový fenomén přesahujíci

oděla budova sídla Libereckého kraje, který

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje

dvě generace. Čisté dětství. Čtenářská

se tak opět zapojil do kampaně „Česko svítí

se každoročně uděluje osobnostem, které

radost. Třeskoprsky, Fifinka, Pinďa, Bobík

modře“. Kampaň na podporu povědomí

se svým celoživotním dílem nebo význam-

a Myšpulín, dohromady úžasná parta. Vše

společnosti o problematice autismu poběží

ným skutkem zasloužily o dobré jméno

navíc spojené s Libereckým krajem.

až do konce dubna. Více informací se dozvíte

Libereckého kraje. Již tradičně může výji-

na: www.nadejeproautismus.cz/osveta/

mečné osobnosti nominovat také veřejnost.

Pavel Svoboda (ČSSD)

cesko-sviti-modre/duben-2019/.

Návrhy jsou přijímány do 28. června 2019.

Čtyřlístek není jenom náš nejslavnější komiks

Podrobné informace včetně formuláře, který

pro děti, milovaný nejmenšími čtenáři už

je třeba vyplnit, jsou zveřejněny na webových

50 let. Mně se při slově „čtyřlístek“ vybaví

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/

také čtyřlístek v přírodě jako symbol štěstí.

poradane-akce/pocty-hejtmana-liberecke-

A hlavně radost, když tento anomální lístek

ho-kraje-2014/pocty-hejtmana-lk-2019-no-

jetele člověk najde.

minace. Všechny správně podané návrhy

Liberecký kraj tuto akci podpořil již počtvrté.
Foto: J. Appeltauer.

Křižany, Semily a Jablonec
nad Nisou zvítězily v krajském
kole Zlatého erbu
Ocenění za nejlepší webové stránky a elek-

Dan Ramzer (ODS)

budou předloženy pracovní skupině složené

Martina Sejkorová (SPD-SPO)

jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak

Vybaví se mi moje dětství. Známý časopis

ze zástupců organizací spjatých s Libereckým

s kreslenými hrdiny Myšpulínem, Bobíkem,

krajem. Ta následně navrhne finální seznam

Fifinkou, Pinďou a záporňákem Zádrhelem,

osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

který je dodnes fenoménem. Je neodmys-

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát jim

litelně spjatý s jeho autorem, ilustrátorem

bude předáno během slavnostního večera,

Jaroslavem Němečkem, a scénáristkou

který se bude konat ve středu 30. října 2019

Ljubou Štíplovou.

u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu v Oblastní galerii Lázně

Pavlína Nováková Hrabálková (KSČM)

v Liberci.

Napoprvé slovo štěstí. Napodruhé pak

tronické služby měst a obcí si v pondělí

Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín, tedy jeden

25. března převzali v multimediálním

z nejznámějších a nejdéle česky vycházejících

sálu krajského úřadu v Liberci vítězové

komiksů. V roce 1970 to bylo pro mě jedno

jednotlivých kategoriích. V kategorii smart

z nejhezčích čtení.

city zvítězil Jablonec nad Nisou, nejlepší
webovou stránku mají dle poroty Křižany

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

a Semily. Dvacátého prvního ročníku soutěže

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

Zlatý erb se aktivně zúčastnily obce a města
z celé republiky. V Libereckém kraji se
přihlásilo 17 projektů, v České republice pak
celkově 435 obcí a měst. V našem regionu

Společně s pamětním listem obdrží laureáti Pocty hejtmana
Libereckého kraje také zlatý hejtmanský dukát.

Petr Hozák v prostorách muzea Čtyřlístku.
Foto: Petr Pokorný.

Osobnost KRAJe

PETR HOZÁK
Radní města Doksy a ředitel organizace

bude v konečné podobě zabírat téměř celé

k těm nejzajímavějším a možná i nejzáhadněj-

KulturaDoksy.cz, která zajišťuje provoz knihovny,

jedno patro jižního křídla zámku. V několika

ším místům v Třeskoprskách, teda v Doksech.

kina, infocentra, připravuje kulturní akce, stará

místnostech bude například Fifinčina kuchyně,

Na podzim přijde velké stěhování. Pokud vše

se o rozvoj cestovního ruchu, propagaci města

Bobíkova posilovna nebo Myšpulínova labo-

půjde podle plánu, tak bychom měli o jedné

a především o unikátní muzeum věnované

ratoř. Vše bude interaktivní a doba prohlídky

adventní neděli slavnostně otevřít muzeum

nejznámějšímu českému komiksu Čtyřlístek.

bude mnohem delší než současných 40 minut.

Čtyřlístku na zámku. Bude to i takové zakon-

Celý projekt je však velice nákladný a pohy-

čení celého roku ve znamení oslav 50. výročí.

Muzeum Čtyřlístku je republikovou

buje se v řádech desítek miliónů. Město se

raritou. Jak moc je mezi návštěvníky

rozhodlo v tento pro Čtyřlístek významný rok

Navštěvuje autor postaviček Jaroslav

Doks oblíbené?

otevřít muzeum Čtyřlístku na zámku alespoň

Němeček muzeum často? Koná se zde

Myslím, že je muzeum Čtyřlístku po Máchově

v základní variantě – v jedné místnosti zámku

například pravidelně třeba jeho autogra-

jezeře jedním z nejnavštěvovanějších turistic-

ve druhém patře, která je ale rozlohou dvakrát

miáda? Nebo neuvažujete o nějaké bližší

kých cílů v Doksech. Svou zastávku si u nás

větší, než současné prostory muzea.

pravidelné spolupráci?
Pan Němeček je u nás celkem často. Máme

dělají i děti v rámci škol v přírodě, školních
výletů či letních táborů. Rodiče, kteří třeba

Jaká je otevírací doba muzea?

výhodu, že mají manželé Němečkovi

na Čtyřlístku vyrůstali, přichází zavzpomínat

Muzeum funguje během letní sezóny, tedy

nedaleko chalupu, a tak to mají do muzea

na dětská léta nebo předat radost zase svým

od května do září, téměř každý den. Mimo

kousíček. Poslední měsíce však strávili

dětem a seznamují je s Fifinkou a spol.

sezónu v březnu, dubnu, říjnu a listopadu je

přípravami nového filmu Velké dobrodružství

otevřené pro veřejnost o víkendech a svát-

Čtyřlístku a v neposlední řadě také přípra-

Jak dlouho už muzeum v Doksech funguje?

cích. Mimo otevírací dobu se nabízí možnost

vami na celý rok 2019, který se nese v duchu

Muzeum Čtyřlístku bylo slavnostně otevřeno

rezervace skupinových prohlídek na strán-

oslav 50. výročí. Za poslední dobu vím, že

11. prosince 2011. Vybudovalo ho město

kách muzea www.muzeumctyrlistek.cz.

absolvovali manželé Němečkovi nespočet

v nevyužitých půdních prostorách měst-

tiskových konferencí, rozhovorů pro televizi,

ské knihovny s přispěním Evropské unie.

V dubnu se v Doksech konala premi-

účastnili se natáčení nejrůznějších repor-

Dozvěděl jsem se, že původní myšlenka byla

éra celovečerního kresleného filmu

táží, k novému filmu vyšla i nová kniha, …

pouze tematicky vyzdobené dětské oddělení

o Čtyřlístku. Co se ještě chystá za speciální

S panem Němečkem i celou redakcí jsme

městské knihovny. Nakonec však díky man-

akce k výročí Čtyřlístku?

ve spojení a neustále plánujeme nové věci.

želům Němečkovým vzniklo krásné muzeum

Vše začalo speciálním číslem Dokského zpra-

Například máme do muzea navržený nový

nejpopulárnějšího českého komiksu.

vodaje, který byl věnovaný Čtyřlístku a ve kte-

hrad k prolézání a moc se těšíme na realizaci

rém se objevily komiksy od pana Němečka,

nových interiérů muzea Čtyřlístku na zámku.

Jsou prostory muzea v podkroví dostaču-

které nikde jinde nenajdete. Následovala

Pravidelné věci však s panem Němečkem

jící? Nepřemýšlíte o rozšíření muzea?

zmiňovaná dubnová premiéra nového

neděláme. Vážíme si ho a stále pro nás

V roce 2011 si nikdo nedokázal představit,

animovaného filmu za přítomnosti vzácných

zůstává vzácný. Stejně tak chceme, aby byl

jak moc bude muzeum atraktivní. Velké

hostů. Dorazil režisér Michal Žabka, vrchní

vzácný všem fanouškům. Proto autogramiádu

překvapení přišlo nejen při otevření, kdy se

animátor Antonín Horák a samozřejmě

pana Němečka můžete zažít jen při těch

stála fronta až ven na ulici, ale i během první

nechyběl Jaroslav Němeček s rodinou a všemi

nejslavnostnějších příležitostech, jako tomu

sezóny, kdy muzeum během jediného dne

postavičkami v životní velikosti. Další na řadě

bylo například při premiéře nového filmu,

dokázalo navštívit přes 700 lidí. Půdní pro-

je tvořivý a kreativní měsíc květen v muzeu

kde pan Němeček podepisoval nové knihy

story přestaly stačit. Město Doksy v roce 2014

Čtyřlístek. V červnu rozšíříme naučnou stezku

a časopisy strašně dlouhou dobu s nadše-

převzalo od Libereckého kraje zámek. A jednou

Se Čtyřlístkem kolem Blaťáku o další dvě

ním, ochotou a všem krom podpisu přidal

z prvních myšlenek bylo přestěhování muzea

zastavení s ilustracemi Jaroslava Němečka.

i ilustraci. A kdybychom nezamkli kino,

Čtyřlístku na zámek. Máme zpracovaný pro-

V červenci otevřeme úplně nový interaktivní

možná podepisuje dodnes.

jekt, který společně s architektem dával dohro-

naučný okruh Poznej Třeskoprsky! Což bude

mady Jaroslav Němeček. Muzeum Čtyřlístku

kratší okruh po městě, který turisty zavede

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1–5 | K návštěvě muzea lákají barevné expozice
i samotné postavičky čtyř hrdinů z Třeskoprsk.
6 | Autor kreslených hrdinů Jaroslav Němeček
je častým návštěvníkem muzea. Na snímku je
zachycen při autogramiádě v rámci premiéry
nového celovečerního filmu o Čtyřlístku ze dne
6. dubna v Doksech.
Foto: archiv muzea Čtyřlístek.
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Krajem

MUZEUM ČTYŘLÍSTKU V DOKSECH
Po poštovních známkách, komiksech

vývoji Čtyřlístku. Dozví se, jak vzniká komiks

a celovečerním filmu mají Fifinka, Pinďa,

kousek po kousku. Prohlédnout si mohou

Bobík a Myšpulín i vlastní muzeum. Nachází

také všechny poštovní známky s kreslenými

se v Doksech ve Valdštejnské ulici v půdních

hrdiny, a to včetně té první s Fifinkou. Jsou

zrekonstruovaných prostorách městské

zde vystaveny také velké komiksové knihy.

knihovny a je jediné v České republice.

Jedna část expozice je věnována filmové

Dnes už je všem známo, že autor kreslených

adaptaci Čtyřlístku. Návštěvníci se zde potkají

postaviček Čtyřlístku Jaroslav Němeček našel

se všemi postavičkami v téměř životní veli-

předobraz komiksu v Doksech a v jejich blíz-

kosti, nahlédnou do Fifinčiny kuchyně nebo

kém okolí: Třeskoprsky jsou Doksy, Blaťák

uvidí Myšpulínovy vynálezy. Prostory muzea

je Máchovo jezero a Bezzub je hrad Bezděz.

jsou využívány také pro pořádání dílniček pro

Proto i muzeum Čtyřlístku vzniklo právě tady.

děti, besed, přednášek či minivýstav.

Historie čtyř kreslených přátel začala

Muzeum Čtyřlístek je pro veřejnost

v roce 1969, kdy do redakce nakladatelství

otevřeno v sezóně téměř každý den, mimo

Orbis přinesl v té době neznámý Jaroslav

sezónu pak o víkendech. Navíc přes interne-

Němeček první příběh, nazvaný Vynález

tový systém na www.muzeumctyrlistek.cz si

prof. Myšpulína. Velký zájem čtenářů odstar-

mohou skupiny rezervovat prohlídku téměř

toval padesátiletou sérii dalších dílů. Příběhy

kdykoliv.

Čtyřlístku vycházely v časopisecké edici

5

Muzeem ale nabídka aktivit Čtyřlístku

Knihovnička Čtyřlístek 8–9krát ročně a jejich

nekončí. Od roku 2012 je otevřená 15kilo-

náklad se koncem 80. let vyšplhal na 220 tisíc

metrová naučná stezka Se Čtyřlístkem kolem

výtisků v jednom vydání. Dnes vychází

Blaťáku pro rodiče s dětmi, která začíná

Čtyřlístek 20krát ročně.

i končí v Doksech.

V muzeu ve Třeskoprskách (Doksech)
najdou návštěvníci stálou expozici věnovanou

4
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KULTURA
Svoz seniorů do Městské knihovny
se tento měsíc koná v pondělí
13. a 27. 5. 2019

Velikonoční dílny v knihovně se
vydařily
V úterý 2. a ve čtvrtek 4. dubna se v knihovně uskutečnily již
tradiční Velikonoční dílny. Tématem letošních dílen byla probouzející se jarní příroda, takže kromě malování vajíček voskem
si děti mohly vyrobit jarní věnečky z březového proutí, zajíčky
z roliček od toaletního papíru, zdobené kolíčky nebo jarní
budky ozdobené ptáčky. Během obou dnů se nám v knihovně
vystřídalo 66 návštěvníků, kteří si kromě krásných velikonočních dekorací domů odnášeli dobrou náladu a radost z tvoření.

Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury

Knihovnu ozdobí nové obrázky
Zuzana Šartnerová žije s rodinou v Trmicích u Ústí nad Labem
a jejím velkým koníčkem je malování. Před několika lety ji
zaujaly obrazy na dřevě a začala sama tuto techniku zkoušet.
Bez aktivní pomoci svého manžela by se zřejmě těžko obešla.
On totiž podle jejího návrhu nejprve vyfrézuje rýhy a Zuzana
pak obraz dotvoří – akrylovými barvami jej doslova rozzáří.

Tak vznikají obrázky plné fantazie a pohody. V současné době
jde hlavně o půvabná dílka ze světa pohádek. Náměty čerpá
všude kolem sebe, v přírodě i na internetu, v dětských omalovánkách i v pohádkách. Její obrazy jsou nezaměnitelné pro své
zářivé barvy a zvláštní techniku.
Před nějakým časem jsme obdrželi nabídku, zda bychom nějaké
její obrázky nechtěli bezplatně do naší Městské knihovny. Slovo
dalo slovo a v nejbližší době bude dětské oddělení vyzdobeno
devíti obrázky této nadšené výtvarnice, která jimi rozdává radost
nejen dětem. Paní Šartnerové za to patří velké poděkování.
Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury

Nové knihy
Josef Špidla: Krvavý měsíc nad horou Liliavou
Píše se rok 1599 a časomíra neúprosně a nezadržitelně začíná
odměřovat vteřiny směřující k apokalypse třicetileté války…
Ze scény odcházejí vlažní katolíci typu Viléma z Rožmberka
a nastupuje nová generace, pro svou politickou orientaci nazývaná
„španělé&quot“, uvádějící v praxi závěry Tridentského koncilu.
Cílem je získání ztracených pozic katolické církve. Nejvyšším
kancléřem Království českého se stává Zdeněk Vojtěch Popel
z Lobkovic, na Moravě olomouckým biskupem František kardinál
z Ditrichštejna, do Vyškova přichází jako děkan kostela Nanebevzetí P.Marie Mikuláš Sarkander, bratr svatořečeného Jana.
Právě Mikuláš se o deset let později zaplete v Opavě do choulostivé
špionážní aféry ve prospěch Rudolfa II. v době, kdy se Morava
odtrhla od Koruny české a vytvořila spolu s Rakousy a Uherskem
tzv. Konfederaci. Do aféry je zapleten také jeho bratr Jan Sarkander. Mikuláš Sarkander je suspendován, zbaven kněžských
beneficií a uvězněn ve vyškovském zámku, odkud se mu podaří
na Štědrý den L.P. 1609 uprchnout k Leopoldu Pasovskému…
Thomas Perry: Řezníkův učeň
Michael Schaffer je nevlastní syn řezníka, který ho naučil oběma
svým řemeslům: řezničině a nájemnému zabíjení lidí. Michael
se však věnuje jen tomu druhému a je v tom dobrý – nejlepší
v USA. Když si však po vraždě senátora přiletí do Las Vegas
pro mzdu, zjistí, že mafie, jež si ho najala, mu míní zaplatit leda
tak kulkou do čela. On si to nenechá líbit a rozpoutá s ní válku.
Roxanne Veletzos: Holčička, kterou tam nechali
Rodinná sága inspirovaná skutečným příběhem. V mrazivé noci
vlednu 1941 se na schodech bytového domu objeví opuštěná židovská dívenka. Dívka je umístěna v sirotčinci, ale zanedlouho ji adoptuje bohatý bezdětný pár. Natalia prožívá bezstarostné dětství,
adoptivní rodiče ji milují a chrání před válkou, která zuří všude
okolo. Nástup poválečné komunistické diktatury je neúprosný.
Rodinu připraví o veškerý majetek, roky dospívání tráví Natalia
v bezútěšném světě za železnou oponou. Jediným únikem před
krutou realitou se jí stane hra na klavír akomplikovaná láska. Zamiluje se do ženatého Viktora, který po změně režimu získal vysokou
funkci. Nezapomněl však na staré přátele a snaží se rodině pomoci.
Vzápětí však zjejich života zmizí. Po deseti letech se Natalia aViktor
náhodně potkají. Viktorovi se naskytne příležitost získat pro Natalii
svobodu a uniknout z komunistického pekla. Natalia musí učinit
bolestné rozhodnutí: zůstat vBukurešti se svými milovanými adoptivními rodiči a mužem, kterého stále miluje, nebo využít šance,
aby konečně žila svůj život ajednou provždy snad odhalila minulost.
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Tipy na výlet
Hruboskalskými údolíčky ke Kopicovu statku a hradu Valdštejn (pěší výlet 10 km)
Výlet po okolí Turnovska, který vás provede po krásách Hruboskalska.
Podíváte se k jednomu z nejstarších hradů v Českém ráji, k hradu Valdštejn
či ke Kopicovu statku, který je krásnou ukázkou lidové architektury.
Výlet začíná na asfaltovém parkovišti v Kacanovech u hřbitova.
Sledujte modré turistické značení směr Kopicův statek, 1 km. Jedná se
o stoupání do prudkého kopce až na Kopicův statek po cestě s hrubým
asfaltem. Od statku pokračujte dále po modré značce směr Janova vyhlídka.
Po 50 m od statku zahýbáme vpravo na polní cestu, která je v rovině. Ta
po 100 m končí a začíná lesní písčito-kamenitá cesta. Na začátku lesa se
nachází odpočívadlo.
Dále vás čeká mírné stoupání, po 200 m se na cestě vyskytují kořeny, které
nejsou vysoké a dají se přejet. Dále následuje prudké 30 m stoupání, pak
rovinka 200 m a 200 m mírné klesání na rozcestí Jižní sedlo, odkud se
dejte vlevo a napojte se na červené turistické značení a zamiřte na Valdštejn.
Dále následuje rovinatý úsek 300 m a pak klesání středním kopcem 300 m. Následuje rovinka o délce 200 m, která vás dovede
až na hrad Valdštejn, který je možno navštívit. Na parkovišti před Valdštejnem je hospůdka se zahrádkou. Odtud se vracíte
zpět na rozcestí Jižní sedlo a pokračujete dále směrem na Hrubou Skálu. Zde přijde střední klesání v délce 250 m. Cestou se
nachází spousta krásných vyhlídek na Hruboskalské skalní město.
Po 500 m přichází střední klesání po hrubší kamenité cestě o délce 300 m. Dostáváte se na rozcestí Bukovina. Zde je možné
navštívit tamější arboretum. Z rozcestí pokračujte doprava po modré turistické značce - směr Vyskeř. Cestou procházíte
kolem pískovcových skal. Zhruba po 1 km přijdete na rozcestí Třetí vrata. Zde opouštíte modré značení a pokračujete po
zelené cyklotrase s hrubým asfaltem až do Kacanov (délka 2,5 km). V Kacanovech na křižovatce u autoservisu se dáte vpravo
na hlavní silnici a stoupáte středním kopcem o délce 0,5 km a dostáváte se zpět na parkoviště. Občerstvit se můžete v hotelu
Králíček vzdáleném 350 m po silnici směr Turnov. Tento výlet je vhodný i pro vozíčkáře.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Koncert: ZRNÍ

Divadlo: Podivný případ se psem

Koncert alternativní rockové kapely. 10. května 2019 od 19.00 v Kulturním domě Crystal v České Lípě. Více info na www.cl-kultura.cz

Koncertní průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy
(1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem
čím dál tím aktuálnější. 15. května 2019od 19.00 hod. v Městském
divadle v Novém Boru. Více info na http://www.kulturanb.cz

Mladý Christopher, matematický génius, ale také autista,
který příliš nerozumí okolnímu světu ani lidem, nerad opouští svůj byt a nesnáší, když se ho někdo dotýká. Během zdánlivě
nevinného vyšetřování detektivního případu ze sousedství
rozkryje docela jinou záhadu – která mu zásadně promluví
do života. 20. května 2019 od 19.00 hod. v Městském divadle
v Novém Boru.
Hrají: J. Cina, M. Stehlíková, M. Daniel, K. Frejová, Z. Stavná
a P. Vančura. Více info na http://www.kulturanb.cz

Muzejní noc pod Ještědem 2019

Brnišťská noc

Do Muzejní noci pod Ještědem se letos zapojí osm institucí
muzejního typu z Liberce, Vratislavic nad Nisou a Jablonce
nad Nisou, a to 17. května 2019 od 18.00 hodin. Téma letošního
ročníku je „Návrat do budoucnosti!“ Jsou to Věž Severočeského
muzeua, Technické muzeum a Oblastní galerie a iQLANDIA
v Liberci. Dále Automuzeum a Rodný dům Ferdinanda
Porscheho ve Vratislavicích nad Nisou a v Jablonci nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie a Dům manželů Scheybalových. Více
info na http://www.visitliberec.eu

V areálu Lesní zátiší v Brništi proběhne dne 1. června 2019
od 13.00 hod. první ročník festivalu Brnišťská noc. Těšit se
můžete na vystoupení Hanky Zagorové, Václava Noida Bárty,
Viléma Čoka, kapely Lunetic, kteří budou mít po vystoupení
autogramiádu, a dalších. V rámci vstupného budou atrakce
zdarma. Podrobný program a předprodejní místa naleznete
na stránkách www.oslavynamiru.com a na facebooku.

Koncert: Bratři Ebenové

Divadlo: Zlatovláska
Klasická, činoherní, výpravná pohádka pro nejmladší diváky
a jejich rodiče. 18. května 2019 od 15.00 hod. v Jiráskově
divadle v České Lípě. Více info na www.cl-kultura.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Putování za pohádkou
Start je 1. června 2019 mezi 9.00 a 10.00 hod. před restaurací
Uran ve Stráži pod Ralskem. Trasa cca 5 km. Kromě čertů uvidíte čarodějnice, loupežníky, víly a další pohádkové bytosti.
Více info na http://www.strazpr.cz
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První poválečná turistická
propagace Mimoně
Ředitel měšťanské školy a současně správce městského muzea
v České Lípě Bohumil Kinský (1898–1987) byl autorem prvního
poválečného průvodce Českolipskem. Výrazně se staral o propagaci Mimoně a území mezi Ralskem a Bezdězem. V roce 1947,
kdy publikace vyšla, začala první etapa utváření vojenského
výcvikového pásma. Kinský věřil, že většina území zůstane zachována civilnímu životu a bude se moci využít místní potenciál
venkovské turistiky. Již roku 1933 vydal knížku, kde se této krajině
věnuje a popisuje ji jako Ralskou pahorkatinu. Z ní vyšel i v tomto
průvodci. „Nejezděte do ciziny, poznejte svou vlast“, to bylo jeho
heslo. Do úvodu vložil „zlatou“ charakteristiku turistiky: „Turistika utvrzuje zdraví, učí lásce k vlasti, zušlechťuje srdce – rozšiřuje
duševní obzor, podporuje domácí obchod – přináší blahobyt“.
Je to vlastně i jeho odkaz, dlouholetého činovníka Klubu českých
turistů.
„Mimoň rozložená při Ploučnici v prostředí lesů a lučin s množstvím rybníků, při nichž vznikla chváloznámá letoviska s koupališti“. Ubytování však sečetl velmi rychle. Ve škole má Klub
českých turistů ubytovnu se čtyřmi lůžky. V hotelu Ledr je 11
lůžek. Nacházel se na hlavní třídě. Pod kostelem byl hotel Ernst
přibližně stejně velký.
Celé území od Ralska k Bezdězu včleňuje do Máchova kraje.
Dnes nic zvláštního, ale tehdy byl tento název Kinským vymyšlen
a prvně použit. Netrvalo dlouho a Doksy a Mimoň se turisticky
tak oddálily, jako kdyby každé město leželo na jiném konci vzduchoprázdného prostoru. První, kdo kraj oslavuje a na dlouhou
dobu bohužel poslední.
Ladislav Smejkal

Pozvání k účasti na vzpomínce
k 74. výročí osvobození naší vlasti
Jako každým rokem základní organizace ČSBS
v Mimoni zve občany města a žáky mimoňských
škol k účasti na společné akci k 74. výročí osvobození naší vlasti, která se uskuteční 8. května 2019.
První zastavení bude v 9.30 hod. U hrobu obětí válek na mimoňském hřbitově. Pro osvěžení paměti připomínáme, že podle
mimoňské kroniky byly do tohoto hrobu přeneseny pozůstatky
ruských vojáků, obětí druhé světové války, kteří byli pohřbeni
původně na Borečku a v Hradčanech.
Do hrobu byla uložena i urna s popelem sovětského vojáka, později identifikovaného jako Andrej Fedorovič Dudčenko, kterého
připomíná samostatný pomníček. Jeho urnu si počátkem 80. let
minulého století odvezla rodina, která navštívila jeho hrob a naše
město.
Druhé zastavení s položením květin se poté uskuteční u sochy
Rudoarmějce v Mírové ulici.
Sochu vytvořili studenti sochařského oboru školy v Hořicích
v Podkrkonoší za odborného dohledu profesora Josefa Kalfuse.
Vznikla na zakázku Města Mimoně a její slavnostní odhalení se
konalo 15. května 1949 za účasti velkého počtu obyvatel města,
politických funkcionářů, školních žáků a vojska.
Pozvání na Terezínskou tryznu
Základní organizace ČSBS v Mimoni uvědomuje občany, že
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v neděli dne 19. května 2019 se bude jako každým rokem konat
v 10.00 hod. na Národním hřbitově v Terezíně tradiční Terezínská
tryzna k uctění památky obětí, zahynulých v tomto koncentračním táboře za 2. světové války. Tryznu připravil Památník Terezín
s tímto programem:
* Nástup Čestné jednotky a hudby na Národní hřbitov
* Kladení věnců a kytic na Národní hřbitov
* Vítání hostů a zahájení tryzny – ředitel Památníku Terezín Jan
Roubínek
* Hlavní projev – Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu
ČR
* Slovo pamětníka
* Křesťanská motlitba
* Židovská motlitba
* Vystoupení Děčínského pěveckého sboru
* Závěr tryzny
* Odchod Čestné jednotky.
Po skončení oficiální části si mohou účastníci prohlédnout Terezínskou pevnost a navštívit výstavku v Terezínském muzeu.
Doprava i vstup do Terezínské pevnosti a muzea jsou zcela zdarma.
Odjezd do Terezína bude v neděli 19. 5. 2019
– v případě zájemců z Mimoně od budovy městského kina (kulturního domu) v 8.00 hodin.
Zájemci mohou svou účast nahlásit paní Mansfeldové na tel.
číslo 606 883 720 do středy 15. května 2019.

Zpěvandule slaví 15 let činnosti
Ano, Zpěvandule existují již 15 let! Za dobu naší existence rozdáváme radost hlavně v našem regionu, ale každý rok se vypravujeme i do vzdálenějších koutů naší země – do Prahy, do Hejnic,
do Jičína, do Jablonného, do Děčína, do Kladna, zpívaly jsme
i na Slovensku, naše hlasy zněly v nádherných sálech i pod širým
nebem, na oslavách narozenin, na svatbách i při bohoslužbách…
Za dobu naší činnosti jsme připravily nebo spoluúčinkovaly celkem na 256 koncertech! Pod řízením naší sbormistryně jsme
připravovaly autorské večery, klubové večery, festivaly, rodinná
muzicírování, vydaly jsme tři CD, na svém kontě máme i charitativní akce – spolupráci s Domovem pro postižené děti v Raspenavě nebo koncert pro UNICEF.
V letošním roce připravujeme pro naše mimoňské přátele a posluchače na oslavu naší patnáctileté činnosti několik koncertů.
V pondělí 29. dubna v 18.00 h zveme všechny příznivce na koncert
„15 let vážně i nevážně se Zpěvandulemi“ do kostela Petra
a Pavla v Mimoni, zde uslyší kromě nás i pěvecký sbor Canzonetta
z Osečné. Dalším koncertem, tentokrát v Mimoňském muzeu,
bude v úterý 14. 5. 2019 v 17.30 h. „Africké srdce Zpěvandulí“
– již název koncertu prozrazuje, na co se mohou posluchači těšit!
Vyvrcholení našich „patnáctin“ nastane sobotu 15. 6. 2019, kdy
s námi budou slavit naši přátelé – pěvecké sbory Arytmie, Gambale a Lemaja a ve spolupráci s nimi připravujeme „Čtyřlístek
k narozeninám“ – velký koncert na několika místech v Mimoni.
Začneme ve 13.30 h. na zahradě za kostelem sv. Petra a Pavla,
potom se přesuneme k Božímu hrobu, kde si nás posluchači
mohou poslechnout v 15.00 h a poslední zpívání bude v Zámeckém parku u rybníka v 17.00 h. Těšíme se, že si se všemi přáteli
a příznivci naše „patnáctiny“ pěkně oslavíme!
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Lyžařský výcvik 2019
Každý rok absolvují žáci 7. ročníku naší základní školy lyžařský výcvikový kurz pod vedením lyžařských instruktorů
Mgr. Jany Oswaldové, Mgr. Lenky Jarošové, Mgr. Jaroslava
Jirůtky a Mgr. Pavla Poláka. Jako nepostradatelná zdravotnice s námi pravidelně jezdí zdravotní sestra paní Jana Jarošová. Po mnoha letech jsme letos změnili místo pobytu
a přesídlili jsme z Deštného v Orlických horách do Pece
pod Sněžkou. Na chalupě s příhodným názvem Rozkoš se
nám velmi líbilo. K dispozici jsme měli pěkné pokoje vybavené novým nábytkem, prostornou jídelnu i společenskou
místnost. Vařili nám výborně a jídla bylo dost.
Začátečníci (a že jich letos bylo!) se učili lyžovat na sjezdovce
a vleku přímo u chalupy, kde jsme byli pouze my, a proto
odpadla spousta starostí s mísením cizích lyžařů do naší
skupiny. Pokročilí lyžaři se se svými instruktory pohybovali
po celém skiareálu Pec pod Sněžkou (sjezdovky Javor, Smrk,
Zahrádky a Bramberk). Nutno říci, že lyžovat se naučili
úplně všichni.
Večery na chalupě vždy patří krátkým přednáškám souvisejícím s lyžařským výcvikem a společné zábavě. A tak se
volila Miss a Missák, proběhlo celotýdenní soutěžní klání
v různých disciplínách mezi 7.A a 7.B a žáci si zahráli spoustu
nejrůznějších her.
Ačkoliv jsme měli před odjezdem trochu strach z počasí
a sněhových podmínek, vše dopadlo výborně. Sněhu bylo
na sjezdovkách dost, dokonce v týdnu i trochu připadlo,
a téměř každý den svítilo sluníčko.
Obrovský dík za nás všechny patří vedoucí lyžařského výcviku a hlavní organizátorce Mgr.Janě Oswaldové. Děkujeme!

salát mohli sníst venku na zahradě, kdy nám do zad a tváří
hřálo slunko. Velmi příjemný prožitek.

Mgr.Libuše Pittnerová, Mgr.Jaroslava Foubíková
Jaro v mateřské škole
Na začátku jara se školka Sluníčko rozloučila se zimou. Celá
školka šla průvodem za zvuku chrastítek, která si děti vyrobily, v čele s Morénou přes park k mostu za sběrnu. Zde se
Moréna vyhodila do řeky Ploučnice a tím, že odplula, jsme
se symbolicky rozloučili se zimou. Na mostě jsme zazpívali
několik písniček o jaru a tím ukončili zimu.
Měsíc březen byl měsícem čtenářů knížek. Proto jsme s dětmi navštívily knihovnu v Mimoni, kde se děti dozvěděly,
jak se s knížkami správně zachází, z jakých materiálů se
vyrábí, že jsou knížky látkové, leporela, časopisy, knížky
s 3D brýlemi a spoustu jiných informací. Knížky si děti
mohly vzít do rukou, prohlédnout a zeptat se na to, co je
zajímalo.

Mgr. Lenka Jarošová
Ovoce a zelenina do škol
Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do
škol“. Ovoce a zeleninu jíme, abychom předcházeli onemocněním, a také posilovali imunitu. Tento měsíc jsme byli překvapeni. V bedýnce jsme našli rajčata, okurky, listy rukoly,
řeřichu, jablka, avokádo, mango, banány, a mimo jiné prkénko a nůž.
Děti dostaly nápad, že by si z daných surovin chtěly vytvořit
salát. Každá skupina dostala přidělenou část ovoce a zeleniny,
kterou zpracovávala. Ještě na tom bylo super to, že jsme si
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Paní knihovnice Jesínková dětem vysvětlila, jak to
v knihovně chodí. Na konci návštěvy si děti vymalovaly
velikonoční vajíčko z papíru a s bonbónem v puse spokojeně
odcházely z knihovny zpět do MŠ.
Zuzana Horáčková

zek vyučujícím ve sborovně.
Podobné schůzky probíhají také na l. stupni ZŠ Komenského,
kde se nejmenší žáci učí společně komunikovat a sdělovat si
vlastní problémy.
Anna Peschelová, žákyně 9. ročníku

Zápis do 1.tříd
Samotnému zápisu již tradičně předcházela schůzka rodičů
budoucích prvňáčků s třídními učitelkami Mgr. Libuší Pittnerovou a Mgr. Jaroslavou Foubíkovou na počátku dubna.
Předškoláci s rodiči měli poté možnost dostavit se k zápisu
do 1. tříd naší školy v úterý 9. dubna 2019 v čase od 14 do 17
hodin.

Jarní výlet
Za teplého a slunečného počasí se poslední březnovou sobotu
skupina žáků naší školy vydala s učiteli na další výlet.
Tentokrát vlakem do Liberce. Nejprve jsme navštívili nejstarší
botanickou zahradu v republice, kde jsme si prohlédli nádherné skleníky s množstvím nejrůznějších tropických a subtropických rostlin doplněných krásnými mořskými akvárii,
okrasnými kapry, papoušky a umělým vodopádem.

Děti byly uvítány žáky čtvrtých tříd, kteří se jim věnovali po
dobu nezbytně nutnou k administrativním úkonům. Poté se
až na nepatrné výjimky již nemohly dočkat chvíle, kdy předvedou paním učitelkám své znalosti a dovednosti. Drobná
odměna, která na každého čekala, nebyla jistě jedinou motivací.
S rozhodnutím o přijetí se již rodiče mohli seznámit. Do
prvních tříd v září tohoto roku je zatím připraveno nastoupit
39 nových žáčků.
Mgr. Radomír Starý

Naše cesta pokračovala dále tramvají k úpatí hory Ještěd. Na
vrchol kopce jsme se dopravili lanovkou. Protože bylo jasno,
z Ještědu jsme viděli i Ralsko. Prohlédli jsme si také restauraci
hotelu a potom nás čekala cesta dolů – tentokrát pěšky. Na
závěr výletu jsme se už jen vezli – tramvají na nádraží a vlakem
domů.
Výlet se opravdu vydařil.
Mgr. Martina Perutková

ZŠ a MŠ Mírová
Školní parlament na ZŠ Mírová Mimoň
Školní parlament na naší škole pracuje více než 10 let.
Pravidelně každý měsíc se ve školní knihovně scházejí parlamenťáci - zástupci všech tříd s paní uč. Novotnou Jaroslavou
(školní metodik prevence) a začíná školní parlament. Ten
neslouží k tomu, aby se žáci „ulili“ z vyučování, ale k tomu,
aby se sami zapojili do programu školy a podíleli se na organizaci mimoškolních akcí. Řešíme zde různá témata, např.
kázeň žáků ve škole, náměty na výlety a exkurze, spokojenost
při stravování ve školní jídelně, projednáváme návrhy na
sport a kulturu, které zde zaznívají. A právě získané informace
na těchto schůzkách mají zástupci jednotlivých tříd přenést
do svých tříd a projednat na třídnických hodinách. Potom
mají možnost se vyjádřit k daným problémům i ostatní žáci.
Ve škole je žákům k dispozici schránka důvěry, dále mohou
navštívit školního psychologa, ve škole jsou nástěnky k primární prevenci. Paní uč. Novotná přenáší informace ze schů-
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Učitelský ples ZŠ A MŠ Mírová Mimoň
16. 3. 2019 proběhl (letos již po osmnácté) ,,Učitelský ples“
ve Velkém Grunově. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem sponzorům, kteří nám každoročně pomáhají.. Jsme
rádi, že máme ve svém okolí takové lidi, kteří se snaží něčím
přispět: Truhlářství Procházka, ISCAR, Šarlota – kadeřnicví,
Spectrum Mimoň, Brucione pizza Mimoň, Mitop Mimoň,
Masáže-pedikúra V. Myslivečková, Kadeřnictví A. Lamberská, Kadeřnictví B. Matúšková, Elektro Rampas Mimoň,
Lékárna U Salvátora Mimoň, Pila Mimoň Bc. L. Vlček, Valmo Mimoň, METALLICUS – MZ Doksy, Optika Lenka,
Cukrárna Dana, H. Steidelová, Hrončekovi, manželé Beranovi, manželé Majlišovi, manželé Eliášovi, M. Lundáková,
V. Stará. V neposlední řadě bychom rádi poděkovali kapele
DIESSEL a velmi příjemné obsluze – M. Štefl a spol.
VŠEM SPONZORŮM MNOHOKRÁT DĚKUJEME!
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Mírová Mimoň
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Rodičovské schůzky v mateřských školách
V měsíci březnu proběhly na obou našich mateřských školách (MŠ Komenského a MŠ Letná) rodičovské schůzky
před zápisem do 1. třídy. Jako host přišla mezi rodiče také
paní učitelka J. Šťastná z 1. třídy ZŠ Mírová. Rodiče se zde
dozvěděli, jak bude zápis probíhat, co si mají přinést s sebou,
na co se připravit, jak důležité je děti nestresovat a nestrašit
je: „Jen počkej ve škole!“. Zápis do 1. třídy je pro dítě důležitým mezníkem v jeho dosavadním životě a takový den
by si mělo každé dítě užít a oslavit jej.
Rodiče se dozvěděli, jak mají postupovat, pokud žádají pro
svoje dítě odklad školní docházky, potřebují k tomu dva
posudky, jeden z pedagogicko- psychologické poradny nebo
speciálního pedagogického centra, podle druhu postižení
či znevýhodnění dítěte, kde odborně posoudí školní zralost
a připravenost, a druhé doporučení může být od pediatra
nebo jiného lékaře – specialisty, např. neurologa, psychologa, ortopeda,.. podle druhu oslabení dítěte. Ve druhé
části rodičovské schůzky učitelky předvedly rodičům ukázku výchovně vzdělávací práce s dětmi na interaktivní tabuli
a pak formou samostatné práce na pracovních listech. Děti
předvedly svoje jazykové a rozumové znalosti, základy
matematických představ – třídění, přiřazování, prostorovou
orientaci atd. Rodiče měli možnost sledovat svoje dítě, jak

si vede v porovnání s vrstevníky, zda porozumělo zadání,
jestli hledá pomoc pedagoga nebo pracuje samostatně,
„opisuje“, pracuje přiměřeně rychle.
Není potřeba, aby dítě před vstupem do základní školy již
četlo, psalo, počítalo, vše se bude teprve učit. Důležité je,
aby bylo zralé v citové a sociální oblasti, relativně samostatné, zvládalo sebeobsluhu a hygienické návyky a mělo
přiměřené dovednosti a znalosti z okolního světa. V mateřské škole děti rozvíjíme ve všech vzdělávacích oblastech
(jazykové a řečové dovednosti, koordinace ruky a oka, jemná motorika, pravolevá orientace, fyzická a pohybová zdatnost, rozlišování zrakových a sluchových vjemů, jednoduché
logické, myšlenkové a početní operace, rozvíjíme záměrnou
pozornost a paměť, učíme děti orientovat se ve svém prostředí, okolním světě, vnímat kulturní podněty a projevovat
se tvořivě) a hravou formou je připravujeme na vstup do
základní školy.
Naše mateřské školy jsou výborně vybaveny didaktickými
pomůckami, materiálem pro rozmanité tvoření, ale i moderními technologiemi: audiem, DVD, televizory, počítači,
tiskárnami v každé třídě mateřské školy a třemi interaktivními tabulemi ve třídách předškoláků.
Důležité je, aby si rodiče s dětmi hodně povídali, rozvíjeli
jejich slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Pokud dítě
špatně vyslovuje, poraďte se s logopedem a intenzivně pracujte na odstranění logopedických vad.
Nástupem do 1. třídy děti uzavřou první důležitou „PŘEDŠKOLNÍ“ etapu ve svém životě a my, učitelky MŠ, jim na
cestě za vzděláním přejeme jen to nejlepší, ať se jim daří,
mají radost z nových vědomostí a nezapomenou na slušnost,
ochotu, empatii, pomoc slabším a veselou mysl.
Milí rodiče, věnujte se svým dětem, vyprávějte si, učte se
s nimi, naslouchejte jim. Co do nich vložíte v prvních letech
jejich života, se Vám mnohonásobně vrátí!
Za kolektiv učitelek MŠ Komenského
vedoucí učitelka MŠ: R. Řeháčková

(inzerce)
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RŮZNÉ
Vítání nových občánků
Dne 23. 3. 2019 jsme od 9:30 hod., 10:30 a 11:30 hod. na MěÚ
Mimoň přivítali nové občánky města Mimoň. Obřadní síň
byla plná miminek, rodičů a příbuzných. Zástupkyně SPOZU
paní Božena Chmielová přivítala všechny přítomné. V doprovodném programu vystoupily s pásmem písniček a básniček
děti ze Základní školy a Mateřské školy Mírová, z mateřské
školy Letná oddělení motýlci. Za úspěšné vystoupení je všichni
přítomní pochválili a sklidili velký potlesk.

Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Radek Vítů
Ondřej Sklenařík
Maxmilián Kuňák
Anna Klementová
Jakub Karel Havel
Karolína Pustějovská
Iveta Jechoutková
Jan Seibt
Ema Brabcová
Vojtěch Jerie
Nela Dvořáková
Viktorie Kolencová
Jaroslav Běleš
Eliáš Tomek
Viktorie Penzešová
Karolína Řeháčková

Co jsem stihli v Centru pro seniory
v dubnu?

Slavnostní řeči se ujala místostarostka města paní Jaroslava
Bizoňová. Přítomným rodičům gratulovala a popřála jim
a jejich dětem pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti.

• Měsíc začal filmovým promítáním dokumentu Thajsko
s manželi Pipalovými. Zúčastnilo se cca 25 seniorů.
• Za pár dní jsme si pochutnali na grilované klobáse za přítomnosti živé hudby – harmonikářky. Návštěvnost je vždy
hojná, ani tentokrát tomu nebylo jinak.
• Navázali jsme spolupráci s cvičitelkou p. Nešickou, jejíž
cviky jsou zaměřené na zlepšení fyzické kondice, stability
a protažení celého těla. Cvičení bude probíhat 1x měsíčně.
• Od nového roku jsme se zapojili do sběru víček od pet lahví
na pomoc nemocnému Adámkovi, kterému zjistili vzácný
Nicolaides Baraitser syndrom, který má na celém světě cca
100 dětí. V ČR je Adámek jediný. Potřebuje intenzivní rehabilitaci v Liberci v Saremě, která stojí 42 000 Kč a to 2x
ročně. Bohužel toto neproplácí zdravotní pojišťovna. Za
měsíc leden, únor a březen jsme nasbírali a předali rodině
77 kg víček. Do sběru se zapojilo mnoho lidí z Mimoně
a velkou částí nám přispěla MŠ pod Ralskem – všechna
oddělení. Chtěla bych poděkovat Zuzaně Horáčkové, která
zajišťovala v MŠ organizaci a svoz víček. Budeme rádi za
každé víčko, které přinesete. Sběrné místo je v Centru pro
seniory, kde můžete odevzdávat víčka ve dnech út a čt od
8–10.00 hod. a 13–16.00 hod.

Po slavnostní řeči se rodiče zapisovali do pamětní knihy a převzali si dárek od města Mimoň a balíček vzorečků výrobků
kosmetiky NIVEA, které byly vyvinuty ve spolupráci s dermatology, pediatry a zkušenými maminkami, které věnoval
pro mimoňské maminky sponzor NIVEA. Poté se mohli rodiče s dětmi vyfotit na památku.

• Tento článek bych chtěla ukončit pozváním pro všechny
seniory:
• 15. 5. 2019 od 9.00–10.00 hod. cvičení s p. Nešickou
• 21. 5. 2019 proběhne grilování v prostorách Centra pro
seniory
• Budeme rádi, když přijdete. Všichni senioři jsou vítáni.
Bc. Lucie Pražáková – Centrum pro seniory
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Velikonoční výzdoba náměstí
Jelikož se blíží velikonoční období, přemýšleli jsme se členy
kulturní komise, jak naladit centrum města do tohoto jarního
období.
Nakonec vzešel nápad umístit na náměstí 1. máje 4 břízky
jako symbol Velikonoc a požádat učitele z místních základních
škol, aby je s dětmi ozdobili. Děti jsou samozřejmě nadšené,
když se na výzdobě města mohou podílet a následně pak ukázat rodičům a kamarádům svá díla.
Jak děti ze ZŠ Mírová, tak děti ze ZŠ pod Ralskem stromečky
barevně ozdobily malovanými vajíčky a pentlemi.

Vajíčka se na stromečkách ani neohřála a bohužel se již našli
jedinci, dovolím si napsat, naprostí ignoranti, kteří snahu
a radost druhých okamžitě ničí.
Věřím, že se jednalo pouze o výjimečný incident a že občané
města Mimoň dokáží ocenit úsilí dětí o krásnější město, ve
kterém žijí.
Děkuji učitelům i dětem za krásnou výzdobu a Zahradnictví
Mimoň, příspěvková organizace za pomoc s umístěním
stromků.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

španělského tance v podání Taneční školy Flamenco al Norte
z České Lípy, poslechnout si zpěvačku z mimoňské ZUŠ Václava Snítila Annu Peschelovou a zatleskat vítězům dětské
výtvarné soutěže „Namaluj zvířátko z českého venkova“. Absolutní vítězkou se stala Adéla Drahotová z Mimoně!
Závěr vydařeného odpoledne patřil vylosování tomboly se
zajímavými cenami od sponzorů. Velké poděkování patří
městu Mimoň a Česká Lípa za významnou podporu, všem
váženým sponzorům a přátelům, kteří pomohli tuto akci zorganizovat a obrovský obdiv a dík úžasným dobrovolným
modelkám a modelům, kteří obětovali několik dní ze svého
volného času a skvěle předvedli přehlídkové modely!
Na shledanou v březnu 2020 na 3. ročníku!
Pavel Kounovský
pkounovsky@email.cz

Koza se znovu hodila Do Gala!
V neděli, 17. března 2019 proběhl v českolipské Vile Hrdlička již 2. ročník netradiční dobročinné módní přehlídky. Nové kolekce svých
krásných i praktických výrobků představil
Vobchůdek Koza z Mimoně mimoňské podnikatelky Kamily Dvořákové a českolipský
Atelier DOGALA Marie Prokopové.
Akce proběhla v nádherném prostředí secesní
Vily Hrdlička, které jen podtrhlo vyznění celé
akce. Vlastní přehlídka proběhla dvakrát, takže nebyli ošizeni
ani ti, kteří přišli později nebo náhodou zavítali z ulice. Účast
byla opravdu velká, prostory vyhrazené pro přehlídku
a řemeslný jarmark byly zcela zaplněné po celou dobu. Podívat
se přišla i paní starostka České Lípy Ing. Jitka Volfová. Mediálními partnery akce byl Českolipský Deník a Český Rozhlas
Liberec a reportáž natočil i MITEL, takže kdo se na přehlídku
nedostal, může se podívat.
Částka získaná z dobrovolného vstupného byla předána paní
Pávkové ze sdružení „Feliti kastruje“, které zajišťuje krmení
a kastrace toulavých koček. V průběhu odpoledne mohli
návštěvníci, kromě vlastní přehlídky vidět i ukázku ohnivého
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Každý strom potřebuje zdravé, silné, pevné kořeny, ze kterých
vyroste rovný kmen a bohatá koruna, jejíž touhou je dotknout
se nebe. I my se potřebujeme dostat ke svým kořenům, poznat
je a díky nim pochopit souvislosti spletitých cest Osudem
pro nás připravené. Být ukotvení pevně na zemi je důležité
pro náš zdravý růst – tělesný, duševní, duchovní. Jen silné
kořeny nám dají svobodu a odvahu žít život s důvěrou a beze
strachu.

V první jarní den se v podvečer konalo v České republice 63
koncertů za účasti 183 pěveckých sborů, jedním z nich byl
i ten náš:
Pozdní odpoledne. V koncertním sále se to hemží malými
i velkými hudebníky. Trocha trémy patří k předkoncertní
náladě, ale Zpěvandule i Levandulky mají výbornou přípravu,
tak žádné obavy!
18 hod. Dojemné úvodní slovo organizátorky akce paní ředitelky ZUŠ Nový Bor Markéty Trnkové-Krchňákové a na jeviště
s prvními tóny nastupují Písklata – dětský sbor ze ZUŠ Nový
Bor.

Srdečně vás zvu na výstavu intuitivní kresby, která se koná
v Galerii Pošta, Školní ul. 192, Dubá od 1. 6.–29. 6. 2019.
Vernisáž k této výstavě proběhne dne 3. 6. 2019 v 18 hodin.
Hlavním tématem je hledání kořenů a pochopení vlastní jedinečné cesty.
Návštěvníci výstavy si prostřednictvím obrázků mohou vytvořit vlastní fantazijní svět a v nejrozmanitějších barvách
a tvarech mohou objevit exotické květiny, ptáky, podmořský
svět či počátek života. Mohou také vnímat vlastní emoce bez
konkrétní představy, nechat obrázky působit bez plánu, bez
programu. Kresby jsou meditativní, snové, léčivé pro duši
a dávají velký prostor fantazii.
Mea Rei (Regina Krchňáková)

Po několika milých písničkách už nastává čas pro pásmo písní
a básní se spoustou hudebních nástrojů a vtipným pohybovým
doprovodem pro Levandulky. Nadšení, radost, a přece i disciplinovanost a zodpovědnost je cítit z každého z dětí. Společné
chvíle muzicírování si děti užívají jako jedna rodina. Regi
„jen“ uvádí další čísla a dál se vše děje „samo“ – skvěle secvičeno!
Zpěvandule podporují děti dvěma společnými písničkami
a přichází jejich chvíle.
Publikum sytíme koktejlem písní z celého světa. Zaznívají
švédské, české, cikánské, hebrejské i africké, publikum tradičně
Regí zapojuje do muzicírování. Kamil, ač mírně indisponován,
rozeznívá sál sólovými party a sklízí obdiv.

Ke kořenům...

Zpíváme pro Unicef / Dětský fond OSN
středa 20.3.2019, Nový Bor
Charitativní koncert 4 sborů v Navrátilově sále
„Napadlo vás někdy, jaké máme štěstí?
Žijeme v klidné a bezpečné zemi, díky čemuž máme čas i na
takový luxus jako jsou naše koníčky – například sborový zpěv.
V ČR mají pěvecké sbory velkou tradici a bohatou členskou
základnu. Hodně z nás ve sboru prakticky vyrostlo, a i díky
tomu bylo naše dětství krásné. V jiných částech světa ale
spousta dětí takové štěstí nemá. Vyrůstají v chudobě, v nebezpečném prostředí a často jim chybí i základní věci, které my
považujeme za samozřejmost (např. čistá voda, léky, lékařská
péče, vzdělání), některé bohužel i předčasně umírají.
Pojďme udělat dobrou věc.
Pojďme uspořádat koncerty, jejichž výtěžek pošleme na
jeden z programů UNICEF, který těmto dětem pomáhá. Třeba
tak jejich dětství alespoň trošku přiblížíme tomu, co jsme
i díky sborům měli my.“
DPS Zvonky Mnichovo Hradiště
Toto byla úvodní citace dětského sboru Zvonky, jehož výzvu
jsme s radostí podpořili.
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Nadšený potlesk je odměnou i zpětnou vazbou. Povedly se
křehké chvíle vnitřního napojení sbormistryně a zpěváků
i zpěváků navzájem. Chvíle, kdy cítíme, jako bychom byli
jeden dech, jeden tep. I pro tyto chvíle rádi zpíváme.
Dále zaznělo 6 skladeb novoborské Camelly. A tečkou za koncertem byla společná píseň čtyř sborů Rozdávejme lásku.
Radost v srdcích si odnášejí posluchači i zpěváci. Navíc ten
dnešní pocit, že jsme společně podpořili skvělou akci a mnoho dětí se díky našemu koncertu bude mít lépe, je prostě nádherný.
Vybrána byla částka 9 809 Kč.
Martina Kuhnelová
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Máchovo jezero se probouzí
• Čtvrtý rok sportovního rybolovu začal 1. dubna 2019
• Rybářské závody v sobotu 11. května
• Lov z loděk se osvědčil a je povolen v sezóně dravců
Obliba Máchova jezera poslední dobou roste a není divu.
Stále se rozšiřuje nabídka sportovních i společenských aktivit
v průběhu celého roku. Vše začíná již v dubnu. Čtvrtým rokem
je na Máchově jezeře obnovena tradice sportovního rybolovu
a rybaření si zde mohou užívat jak zkušení rybáři, tak i široká
veřejnost. K lovu totiž stačí zakoupení povolenky a dodržování
rybářského řádu pro Máchovo jezero.

Rybářské závody
K začátku rybářské sezóny na Máchově jezeře již tradičně
patří rybářské závody. Jejich čtvrtý ročník je letos plánován
na 11. květen. Z minulých let zůstává počet závodníků omezen
na 60 rybářů a je tedy třeba včasná registrace - nejlépe mailem
na info@opsmachovojezero.cz. Podrobnější informace lze
nalézt na www.opsmachovojezero.cz .
Povolenky k rybolovu
Prodej povolenek začal již 15. března, jsou k dispozici roční,
víkendové, týdenní či denní a zakoupit si je lze v Doksech
v infocentru či v prodejně rybářských potřeb Neufish. Od
května bude možno zakoupit krátkodobé povolenky i na dalších místech: v Regatě Máchovo jezero, v hotelu Port (pouze
pro ubytované), kempech Andrea a Karolínka a v infocentru
ve Starých Splavech.

Pravidla rybolovu
Místní rybářský řád určuje celkem šest úseků vyhrazených
pro sportovní rybolov ze břehu, kde lze chytat na udici od
1.4. do 30.11. 2019. Lov z loděk je po loňském zkušebním
období definitivně povolen a to v termínu od 1. 9. do 30. 11.
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Zakázáno je používání echolotů a plavidel se spalovacími
motory.
„Řada rybářů si našla na jezeře svůj oblíbený způsob lovu.
A i rybáři ze vzdálenějších míst se k nám vracejí lovit opakovaně. Většina z nich byla s rybolovem spokojena. Mnozí si ulovili i „svoji“ pěknou rybu, jak je vidět z úlovkových lístků. Tam
se objevují nejen kapři velcí 70–80 cm, štiky 80–100 cm, sumci
již přes 130 cm, ale i krásní boleni, okouni a další druhy ryb“,
říká Jiří Holub, ředitel Obecně prospěšné společnosti
Máchovo jezero a pokračuje, „Od výlovu v roce 2014 jsme do
jezera postupně nasadili ryby za více než 500 000 Kč. Zkvalitňování rybí obsádky, dorůstání vysazených ryb, dosazování
nejen dravců, ale i trofejních kaprů; to vše by mělo vést k tomu,
že následující sezóny budou stále lepší a zajímavější.“
Více informací na opsmachovojezero.cz
a regatamachovojezero.cz .
Vladimír Reichert
Regata Máchovo jezero, a.s.

Národní Geopark Ralsko
má nový vizuální styl
Nové logo geoparku je spojeno s příběhem krajiny – spojuje
geologickou minulost kraje s osudy lidí, kteří krajinu obývali.
Do další turistické sezóny vstupuje Geopark Ralsko s novým
logem. Základem nového vizuálního stylu Geoparku Ralsko
jsou linky, které odpovídají souřadnicím vrchu Ralsko. Právě
vrch Ralsko je totiž dominantou krajiny, kde geopark leží.
Linky jsou dále zobrazením proželezněného pískovce tak
typického pro zdejší oblast.

Linky vyjadřují i další motivy. Mohou připomínat otisk lidského palce jako symbol toho, že krajina pod Ralskem je krajinou kulturní. Otisk zároveň vyjadřuje jedno z ústředních
témat Geoparku Ralsko: Geopark Ralsko je kraj, ve kterém
můžete najít otisk 20. století, neboť hlavní dramatické události
minulého století se projevily zásadním způsobem v lidech
i v krajině. „Dnešní podobu krajiny geoparku značně poznamenal odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce
a poté fungování vojenského výcvikového prostoru Ralsko
v letech 1950–1991. V těch letech zmizelo 17 obcí i s kostely
a hřbitovy, a naopak vyrostly vojenské stavby. Ještě více se území
izolovalo od okolí po příchodu sovětské armády v roce 1968.
Podralsko také zásadně poznamenala těžba uranu, která sice
přinesla ekonomický impulz, ale také ekologickou zátěž,“ vysvětluje Lenka Mrázová, ředitelka geoparku.
Základními barvami vizuálního stylu jsou fialová a pískově
hnědá (khaki). Fialová barva opět odkazuje k vrchu Ralsko,
který je tvořen žilou tefritu. A právě tefrit je v geologických
mapách charakterizován fialovou barvou. Barva světle hnědá
Květen 2019
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představuje pískovec, který je hlavní horninou oblasti. Zároveň je khaki barva využívána pro maskování v armádě a odkazuje tak k vojenské minulosti území.
Základní logo je možné kombinovat s nápisem Národní geopark pro zdůraznění značky regionu. Geopark Ralsko získal
toto označení v květnu 2016 a stal se tak sedmým národním
geoparkem v České republice. Další přívlastky vystihují hlavní
motta Geoparku Ralsko: Okno do nitra Země, Otisk 20. století,
Návrat divočiny.
V novém vizuálním stylu jsou již upraveny internetové stránky
www.geoparkralsko.cz. Weby obsahují také interaktivní
mapu, která zobrazuje turisticky zajímavá místa v geoparku.
Město Ralsko leží na jihovýchodě okresu Česká Lípa, na
území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko,
opuštěného sovětskou armádou před třiadvaceti lety. Název
Ralsko pochází od dominantního kopce a hradu, který stojí
na hranici jednoho ze severních výběžků území města.
Lenka Mrázová

Cykloprůvodce po zaniklých obcích
Ralska
Geopark Ralsko vydal brožuru Cykloprůvodce po zaniklých
obcích Ralska I. díl. V průvodci naleznete osm tras doplněných
mapkami, fotografiemi a zajímavostmi na trase. Cykloprůvodce si můžete zakoupit i v mimoňském Turistickém informačním centru (budova Městského muzea) za cenu 35 Kč.
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Zdravotnická záchranná služba
ocení postup volajících
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje bude od
letošního 15. 5., tedy ode Dne linky 155, oceňovat ty, kdo
svým příkladným postupem výrazně přispějí k záchraně lidského života. Záchranáři tak chtějí vyzdvihnout důležitost
těch, kdo na operační středisko volají a poskytují první pomoc
do příjezdu sanity. O každém konkrétním ocenění budou
rozhodovat právě operátoři linky 155.
Ocenění bude symbolické, vybraným lidem, jejichž postup
při telefonátu nebo postup při záchraně pacienta, bude příkladný, zašle ZZS LK poděkování a samolepu s nápisem
„Pomohl jsem zachránit lidský život.“ Počet těch, kdo ji získají,
odhaduje tiskový mluvčí ZZS LK Michael Georgiev na cca
20 ročně. „Lidé, kteří volají na linku 155, jsou většinou ve
velkém stresu. Chceme tímto způsobem poděkovat těm, kdo
se mu nepoddají a v zájmu záchrany lidského života zachovají
chladnou hlavu. To nám v naší práci velmi pomáhá,“ vysvětlil
Georgiev.
Minuty od prvního zavolání na linku 155 do okamžiku, kdy
přijede zdravotník, ubíhají někdy velmi pomalu. Právě ony
ale mohou být pro přežití postiženého a další kvalitu jeho
života, rozhodující. „Jsou to minuty, kdy záchrana života leží
na volajícím a jeho spolupráci s operátorem dispečinku. Musí
přesně popsat situaci na místě a přesně dodržet pokyny zdravotnických operátorů. I pro nás jsou ty minuty někdy velmi
dlouhé,“ popisuje Kramář.
„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“
Stejná nebo velmi podobná věta zazní přitom po celé republice
každých 15 vteřin. Každých 15 vteřin se najde někdo, kdo
nutně potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe nebo pro své
blízké. Každých 15 vteřin operátoři na dispečinku rozhodují,
kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka. Každých
15 vteřin rozhodují o lidských životech. Každých 15 vteřin
aktivně pomáhají. Provoz linky 155 je nepřetržitý. Nestane
se, že by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.
Právě proto je pro operátory spolupráce s těmi, kdo jsou na
místě u zraněných nebo nemocných, tou nejdůležitější. Musí
se spolehnout na jejich popis situace a musí jim poskytovat
pokyny tak, aby je správně pochopili a aby i naprosto neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první pomoc postiženému, případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou operátoři
speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu provádět postupy pro záchranu života
do doby, než na místo dorazí záchranáři.
Den linky 155 si připomínáme 15. května.
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SPORT
Karate
Rok se sešel s rokem a v České Lípě se konaly, tak oblíbené
závody v karate.
V sobotu 30. 3. 2019 se v České Lípě konal pohár talentů
Libereckého kraje, který pořádal, jako první v republice,
klub SSC Česká Lípa, jehož nedílnou součástí je i karate
klub Mimoň.
Tyto závody se konaly již podle nových pravidel karate, kde
se startovalo v nových disciplínách Karate-agility, karatebalons, karate-kumite beginners, kata a kumite. Tohoto turnaje se zúčastnilo cca 120 závodníků ze 7 klubů Libereckého
kraje.
Naši karatisté z Mimoně, České Lípy, Doks, pod vedením
oblíbených a zkušených trenérů stanuli na medailových
příčkách, kde získali 12 zlatých, 5 stříbrných, 10 bronzových
medailí a zaručeně udělali velkou radost nejen trenérům,
ale i přihlížejícím rodičům. Věříme, že naši závodníci se
nominují na MČR, které se bude konat na podzim tohoto
roku.
Následující týden v sobotu a neděli 6. a 7. 4. se pod vedením
Josefa Poláka (ředitel soutěže) konal oblíbený Pohár naději
Libereckého kraje a 1. kolo Národního poháru dorostu, juniorů. Těchto dvou turnajů se dohromady zúčastnilo neuvěřitelných cca 850 závodníku z 37 klubů celé České republiky
a Slovenska. Zástupci klubu karate Mimoň pochopitelně
nemohli chybět na těchto turnajích a co víc, i medaile se
povedly.

Těšíme se na další závody, kde ukážeme, že karate klub
Mimoň má již své trvalé zastoupení na důležitých turnajích
Republikového významu.

Trenér Jan Jakubíček

Řádková inzerce:
Prodám 2 termo nosiče na jídlo, krátce použité. Byla by ještě
záruka, bohužel vnoučátka ji rozstříhala. 1 nosič za 375 Kč,
při rychlém jednání sleva. Tel.: 728 103 277

(inzerce)
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VÝZVA stánkaři Den města
Sobota 22. června 2019
Od 10.00 do cca 24.00 hod. je plánován na náměstí 1. máje stánkový prodej i kulturní program.
■ Přihláška pro prodejce bude zveřejněna od 29. dubna 2019 na www.mestomimon.cz
■ Zájemci o prodejní místo musí předem, nejpozději do 9. června 2019, zaslat vyplněnou přihlášku
na e-mail: knihovna@mestomimon.cz
■ Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele obdrží prodejce instrukce pro složení závazné zálohy 500 Kč
na účet města. V případě, že se prodejce nedostaví, záloha propadá! Pokud zálohu nesloží do 7 dnů od
obdržení spec. symbolu, může být na místě odmítnut!
■ Poplatek za stánek činí 40 Kč/m2.
■ Není možnost napojení k el. proudu.
■ V případě hraček, oblečení a jiného spotřební zboží je možné přihlásit jen českou výrobu (žádné zboží
z obvyklých tržnic)!
■ Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv zájemce bez udání důvodu.
■ Další info v instrukcích pro prodejce na www.mestomimon.cz nebo tel. 487 805 003, 006, 007.

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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Cena: 7 Kč
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová,
knihovna@mestomimon.cz,
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Bc. Anna Borůvková,
Helena Brázdová,
Mgr. David Hollan,
Mgr. Lenka Jarošová
Redakce si vyhrazuje právo zaslané
příspěvky zkrátit či upravit
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Pozor:Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí
být podepsány.
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