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Vichřice Eberhard napáchala škody i na majetku města
Z obsahu
Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Dění ve městě
• Kompostér zdarma do každého domu
• Kalendář kulturních a společenských akcí na 2. čtvrtletí 2019

Dotace snadno a rychle
Rád bych se v tomto článku věnoval dotacím, které zajišťujeme pro město Mimoň.
V posledním období se čím dál více projevuje administrativní náročnost většiny
žádostí o poskytnutí dotace a je úplně
potlačen základní smysl dotací a to umožnit městům nebo
obcím a jiným žadatelům realizovat nějaký záměr. Každý
poskytovatel dotace má svá specifická pravidla, své formuláře a programy, které se od sebe značně liší. Není nic
neobvyklého, když musíme kontaktovat poskytovatele
dotace, že ten a ten program nepracuje tak, jak by měl
a neustále vykazuje chybu. Není možné pak dokončit
některé procesy včas, dokud správce systému chybu
neopraví. Při hodnocení je největší čas věnován správnosti
podaných dokumentů ve správném čase a ne tomu, zda
dotace byla použita na správnou věc. Kontroluje se tedy
značné množství dokladů a poskytovatel dotace nikdy ani
fyzicky nevidí skutečnost, kam nebo na co byly prostředky
použity. Kontrola se zaměřuje na to, zda ten a ten dokument
je správný, je správně podepsán a je podán ve správném
termínu a skoro vůbec se nehodnotí účelnost využití.
Každé pochybení v administrativě dotace se hodnotí jako

porušení rozpočtové kázně a poskytovatel dotace nebo
finanční úřad pak vyměří nějakou pokutu nebo penále,
případně vratku dotace. Pak se začne hledat viník mezi
zpracovateli dotace, většinou mezi úředníky. Dostáváme
se pomalu a jistě do stavu, že nikdo nebude chtít pracovat
na dotačních titulech, aby nemohl být ohrožen z porušování rozpočtové kázně. Nechci omlouvat práci nás úředníků, ale zdá se nám neadekvátní hodnocení těchto chyb.
Na veřejnost pak se dostávají neúplné informace o tom,
jaké chyby úředníci dělají a kolik město muselo jejich
vinou vrátit do státního rozpočtu. Vůbec nikdo se ale
nepozastavuje nad tím, kolik peněz za poslední roky město
ušetřilo ze svého rozpočtu. Od roku 2002 to bylo téměř
300 mil. Kč získaných peněz z dotací a naopak penále
a vratky byly ve výši 2,3 mil.Kč (tj. cca 0,8%). Pokud se
budeme snažit přenést odpovědnost na jinou organizaci,
která nám dotaci bude administrovat, pak je velmi složité
požadovat po ní při pochybení náhradu škody a navíc jsou
mnohdy tyto služby předražené. Práci úředníků to také
moc neušetří, neboť stejně veškeré podklady a doklady
musíme pro tohoto administrátora zpracovat sami.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň
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Dění v Mimoni
Stále nejsledovanější investiční akcí v našem městě je revitalizace
ulice Nádražní. Aktuálně byly namontovány lampy veřejného
osvětlení a zahájeny kroky k povolení užívání této komunikace.
Na to naváže II. etapa rekonstrukce ulice, která se bohužel
neobejde bez kácení stromů (jak v ulici Nádražní, tak v ulici
Komenského), a to z důvodu budování objízdné trasy pro vozidla.
Zároveň probíhá i oprava komunikace vedoucí od bývalé Severky
směrem ke Slovanům, kde bude další objízdná trasa. Doufám,
že z probíhajícího výběrového řízení vzejde dodavatel, který
bude zárukou kvalitně odvedeného díla.
Nepřehlédnutelnou je jistě i rekonstrukce vestibulu úřadu před
vstupem do prostor pronajatých České poště. Nedostatečně
zhutněné podloží způsobilo destrukci vstupního schodiště (včetně jeho bočních stěn), které se propadlo o cca 10 cm. Součástí
této několik let požadované rekonstrukce je i oprava povrchu
před vnitřním schodištěm, při které byla použita moderní chemická izolace zamezující vzlínání zemní vlhkosti do historických
stěn budovy. Rekonstrukce v neposlední řadě zahrnuje i úpravu
venkovních schodů, které stejně jako vnitřní vestibul a schodiště
nesplňovaly bezpečností předpisy pro veřejné prostory, kdy pod
schodištěm se nacházela dutina a hrozilo zřícení celého schodiště.
Po schválení záměru zastupitelstvem města je nejvíce diskutovaným tématem otázka, zda rušit, či nerušit městskou Komunální
společnost a. s. Zastupitelstvo nyní očekává, že mu bude předložena finanční rozvaha tohoto záměru a legislativní postup pro
zrušení společnosti. Vychází v první řadě z ustanovení zákona
číslo 125/2008 Sb., v platném znění O přeměnách obchodních
společností a družstev. Tento zákon upravuje také převzetí společnosti majoritním vlastníkem (město Mimoň je 100 % vlastníkem společnosti) a dále, že přejímající společník je
,,podnikatelem“. Podnikatele zákon definuje jako osobu, která
je zapsána v obchodním rejstříku, má živnostenský list apod,
proto se domníváme, že tyto podmínky město splňuje. Na ,,zkušenou“ jsme se vydali i do obce Mnichovice u Prahy, kde se zastupitelé potýkali s podobným problémem. Aktuálně jsem vstoupil
v jednání se zkušenou advokátní kanceláří, která nám připraví
obchodní nabídku zahrnující i činnost notáře a audit obce.
Závěrem shrnu alespoň některé nejdůležitější důvody pro rozhodnutí o jednotné správě bytů v majetku města převedením
na město:
1. Sjednocená administrativní správa bytů ve městě, včetně
principů a zásad jejich pronájmu, ceny za pronájem apod.
Při využití jednotných zásad a postupů bude převzat model
města, kdy se např. nájemní smlouvy prodlužují tvz. prolongací, tedy automaticky podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. (,,Bezproblémový“ nájemník tak nemusí
každoročně uzavírat nájemní smlouvu.)
2. Bude dosaženo sjednocené správy bytového fondu pod jednu
organizaci s jednotnými postupy, jednotným softwarem na
vedení bytové agendy, jednotným zpracováním pasportů,
společným rozpočtem, apod. Správa bude založena na principu ustanovení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. §2, odstavec 2
(Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby
svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný
zájem, kterým je především uspokojování potřeb občanů
města.) MK a. s. jako akciová společnost je naproti tomu
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

povinna hospodařit s byty za účelem zisku, což je základní
princip fungování akciové společnosti.
Opravy budov se budou provádět rovnoměrně a hospodárně
za ceny vzešlé z hospodářské soutěže.
Město ,,disponuje“ Odborem rozvoje města, jehož úkolem
je zpracovávat dotační projekty, realizovat veřejné soutěže,
dohlížet na dodavatele. V neposlední řadě díky profesní
odbornosti svých zaměstnanců je schopno provádět kvalifikovaný stavební dozor investičních akcí města vlastními
zaměstnanci.
Nespornou výhodou pro občany bude, že budou dostávat
všechny informace týkající se hospodaření s byty.
Vzhledem k přijetí usnesení, jímž je předána kompetence
k uzavírání smluv na odbor správy majetku (RM se stává odvolacím orgánem), nedojde ani k nárůstu úkonů spojených s pronájmy bytových a nebytových prostor veřejným subjektem.
V neposlední řadě dojde k úspoře mzdových nákladů na
vedoucího zaměstnance a na odměny pro členy orgánů akciové společnosti (8). Ti v počtu cca 3 budou tvořit tvz. bytovou
komisi spolurozhodující o přidělení bytu.
Důležitým finančním dopadem je i úspora na dani z nemovitostí (náklad se týká jen společnosti MK. a. s.), a to ve výši
178 000 Kč. Dále pak úspora na dani z příjmu. (V případě
města jde o daňově neutrální položku).

Závěrem se nabízí otázka: ,,Co mluví proti záměru mít všechny
byty pod jednou správou – správou města?“
Petr Král, starosta města

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme

ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ DOPRAVY.
Požadujeme:
* řidičský průkaz sk. C, E
* profesní průkaz
* kartu do digitálního tachografu
* praxi
* spolehlivost
Nabízíme:
* nový vozový park
* měsíční příjem 35–40 000 Kč
* třináctý plat
* příspěvek na důchodové připojištění
* příspěvek na dopravu na pracoviště
* stabilní přepravy a víkendy doma.
Kontakt: 775 321 002
(inzerce)
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 21. února 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/11
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
1. Jiřího Berana
2. Petra Špačka
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Š. Krousová)
nepřítomen 2 (J. Chýle, Ing. Ráček)
Z19/12
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání v tomto znění:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení programu jednání
4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti
a) Prodej části pozemku pč. 501 v k.ú. Mimoň – lokalita –
Horská ulice
b) Prodej pozemku pč. 249/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem
c) Prodej části pozemku pč. 382, k.ú. Vranov pod Ralskem
– kupní smlouva
5. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MMR
6. Návrh Strategického plánu rozvoje města na roky 2019–2020
7. Neschválení dalšího pořizování změny č. 2 Územního plánu
Mimoň
8. Neschválení dalšího pořizování změny č. 3 Územního plánu
Mimoň
9. Schválení určeného zastupitele pro pořizování změn Územního plánu Mimoně
10. Rozpočtové změny
a) ZR – navýšení rozpočtu Městské policie
b) ZR – zvýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci vnitřních instalací MŠ Eliášova
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
12. Zrušení Statutu Ceny města Mimoň
13. Schválení Statutu sociálního fondu
14. Schválení záměru zrušení MK, a. s. k datu 31. 12. 2019
15. Pracovněprávní uplatnění nároku na náhradu škody po
zaměstnancích
16. Zápis z jednání kontrolního výboru
17. Zápis z jednání finančního výboru
18. Zpráva o kontrole plnění usnesení
19. Parkování v Mírové ulici – uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo – narovnání
20. Diskuze
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1 (R. Zubko)
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Z19/13
Prodej části pozemku pč. 501 v k.ú. Mimoň – lokalita Horská
ulice
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje prodej části pozemku
parcelní číslo 501, část o výměře cca 74 m2 ostatní plocha v k.ú.
Mimoň za účelem užívání jako příjezdová komunikace k objektu Horská 62, Mimoň.
Hlasování:
pro 8 (J. Bizoňová, P. Král, Š. Krousová, M. Rašková, T. Jaroš,
D. Janeček, J. Beran, J. Pittner)
proti 7 (F. Kaiser, P. Špaček, MUDr. Frýdová, Mgr. Jirůtka,
Mgr. Konopiský, M. Steinfest, R. Zubko)
zdržel se 0
Z19/14
Prodej pozemku pč. 249/1 v k.ú. Vranov p.R
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej pozemku pč. 249/1 ostatní plocha o výměře 460 m2
v k.ú. Vranov pod Ralskem, za cenu dle Zásad pro prodej
a pronájem nemovitostí z majetku města Mimoň 200 Kč
za m2 + DPH, za účelem sjednocení přilehlých nemovitostí,
do společného jmění manželů H. Š. a P. Š., Mimoň, za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě.
b) kupní smlouvu v předloženém znění
c) ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvu, která je
přílohou tohoto snesení
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
Z19/15
Prodej části pozemku pč. 382, k.ú. Vranov pod Ralskem – kupní
smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej části pozemku pč. 382 v k.ú. Vranov pod Ralskem
o výměře 505 m2, označenou podle geometrického plánu
č. 232-314/2018 novým parcelním číslem 382/2, trvalý
travní porost, panu L. O., Mimoň, za cenu dle Zásad pro
prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň
200 Kč + DPH za 1 m2 a
b) kupní smlouvu v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto materiálu podepsat
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
Z19/16
Návrh podání žádosti o dotaci z programu MMR – „117D82 –
podpora obnovy a rozvoje
venkova“ na akci Humanizace Nádražní ulice – etapa B
Pokračování na straně 4
Duben 2019
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Pokračování ze strany 3
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí podání žádosti
o dotaci z programu MMR – „117D82 – podpora obnovy
a rozvoje venkova“ na akci Humanizace Nádražní ulice –
etapa B.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

počtu Městské policie v souvislosti s nástupem nových strážníků a pracovníkem provádějícím dohled nad kamerovým
systémem a navýšení financování o 1.500 tis. Kč dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 12, proti 1 (René Zubko)
zdržel se 2 (Mgr. Václav Konopiský, Marek Steinfest)

Z19/17
Návrh Strategického plánu rozvoje města na roky 2019-2020
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Návrh Strategického
plánu rozvoje města na roky 2019–2020.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

Z19/22
Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových výdajů na rekonstrukci
vnitřních instalací MŠ Eliášova
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 4
– zvýšení kapitálových výdajů na akci Rekonstrukce vnitřních
instalací MŠ Eliášova a navýšení financování o 1 600 000 Kč
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0

Z19/18
Neschválení dalšího pořizování změny č. 2 Územního plánu
Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
neschvaluje další pořizování změny č. 2 Územního plánu
Mimoň zahrnující návrhy „Občerstvení a tábořiště pro vodní
sporty a cyklo“ a „Rekultivace a rozšíření bývalého biologického rybníka v Mimoni.
Hlasování:
pro 13, proti 2 (František Kaiser, René Zubko)
zdržel se 0
Z19/19
Neschválení dalšího pořizování změny č. 3 Územního plánu
Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
neschvaluje další pořizování změny č. 3 Územního plánu
Mimoň zahrnující návrhy „Centrum města mezi ulicemi Malá
a Ploučnicí“ a „Lávka pro pěší a cyklisty přes Ploučnici.
Hlasování:
pro 14, proti 1 (Mgr. Václav Konopiský)
zdržel se 0
Z19/20
Schválení určeného zastupitele pro pořizování změn Územního
plánu Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň podle ustanovení § 6 odst. 5
písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje starostu města Petra Krále jako určeného zastupitele
ve smyslu stavebního zákona, který bude ve volebním období
2018 až 2022 zastupovat město při pořizování změn Územního
plánu Mimoň.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdržel se 1 (René Zubko)
Z19/21
Změna rozpočtu – navýšení rozpočtu Městské policie
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 3
– navýšení výdajů na platy, pojištění, výstroj a školení v roz-
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Z19/23
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vydání obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se zruší obecně závazná
vyhláška města Mimoň č. 10/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
Z19/24
Zrušení Statutu Ceny města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zrušení Statutu Ceny
města Mimoň, dle důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 3 (František Kaiser, Mgr. Jaroslav Jirůtka,
Mgr. Václav Konopiský)
Z19/25
Schválení Statutu sociálního fondu města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Statut sociálního fondu,
jehož změny byly vyvolány ukončením činnosti místní odborové organizace.
Statut sociálního fondu je nedílnou součástí tohoto materiálu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Mgr. Jaroslav Jirůtka, René Zubko)
Z19/26
Schválení záměru zrušení MK, a.s. k datu 31. 12. 2019
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
záměr převedení majetku společnosti Mimoňská komunální a.s. zpět na svého zakladatele a jediného akcionáře
město Mimoň, a to nejpozději k 31. 12. 2019. Zastupitelstvo
město Mimoň bude informováno o celkových nákladech
na převedení majetku společnosti Mimoňská komunální
a.s. zpět na město Mimoň a návrhu postupu v co nejkratší
době.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 3 (František Kaiser, Mgr. Jaroslav Jirůtka,
René Zubko)
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Z19/27
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 11. 2. 2019, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
Z19/28
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 18. 2. 2019, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
Z19/29
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole
plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
pro 15, proti 0, zdržel se 0
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

mačních systémů Města Mimoň, dotační výzvy č. 28 z IROP)
bude možné, jak sdělila přítomná tajemnice úřadu, zavést
i jednotné elektronické formuláře obdobné jako v případě
žádostí o dotace krajské.
Předpokládaný termín spuštění jak aktualizovaných zásad,
tak elektronického řešení podání žádostí je leden 2020. Věříme, že připravované změny sníží administrativní zátěž žadatelů o dotace z našeho rozpočtu.
Dalším bodem, kterému se členové rady podrobně věnovali,
byl bod týkající se parkovacích automatů. (Předmětem jednání únorového zastupitelstva, aniž bylo přijato usnesení.)
Parkování v Mírové ulici, ale i na náměstí 1. máje, před DKR
a v Malé ulici řeší Odbor rozvoje města spolu s Odborem
výstavby a dopravy (OVDZaŽP) již více než 12 let.
K této záležitosti byla také zpracována celá řada materiálů,
studií, včetně podrobného Návrhu nařízení rady města o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Mimoň. Protože si myslíme, že o tomto problému by měli rozhodovat především
ti, kterých se věc nejvíce týká, rozhodli jsme prostřednictvím
ankety zveřejněné na našich webových stránkách zeptat se
Vás, našich občanů, na názor. Prosím využijte této příležitosti
a pomozte nám v rozhodování…
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Z 5. a 6. řádného jednání rady
města Mimoň
Rada města se na svém 5. a 6. řádném jednání zabývala
mimo jiné rozdělováním dotací ke zveřejněným výzvám
v rámci schválených dotačních programů. Jednalo se zejména o program na podporu rozvoje tělovýchovy a sportu,
program podpory rodiny, využití volného času dětí a mládeže, ochrana životního prostředí a podpory požární ochrany. (Více na www.mestomimon, sekce: Potřebuji si vyřídit
– grantový program.) Kompetenci k rozhodování o přidělení
dotace do 50 000 Kč na jednu žádost svěřuje zákon o obcích
radě města, nad tuto výši pak zastupitelstvu. Při svém rozhodování vycházeli členové rady města ze stanovisek zřízených komisí – jako poradních orgánů rady města, jimž
byly k posouzení předány úplné a v souladu se zásadami
podané žádosti. Jako účinný nástroj pro své rozhodování
dostali tak členové rady města vyjádření odborných komisí,
kterým byly předány k posouzení kompletní spisy přijatých
žádostí. Názory komisí rada téměř vždy akceptovala.
Diskuse kolem dotací se opět stočila na téma sjednocení
principů poskytování dotací z rozpočtu našeho města s principy krajských dotací, včetně zahrnutí povinné spoluúčasti
žadatelů. (Ti dosud svým podílem na realizaci projektu přispívat nemusí, čímž je podstatně stírána hranice mezi
poskytnutím ,,daru“ a poskytnutím dotace – příspěvku.)
Na diskusi k zásadám navázala debata nad možností sjednocení i způsobu podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře, obdobně jako je tomu u krajských dotací.
Díky realizaci dotačního projektu na rozvoj informačních
systémů na našem úřadě (Rozšíření a modernizace infor-
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Co to participativní rozpočet vlastně
je a jak ho využít pro rozvoj města?
V letošním roce zařadilo zastupitelstvo do svého rozpočtu
částku 200 tisíc Kč, prostředky, se kterými by měli disponovat
občané a sami navrhnout, jak částku (nebo část financí) využít
a co za ně pořídit a vytvořit. Tuto část rozpočtu jsme nazvali
participativním rozpočtem.
Proč vlastně zapojovat občany do tvorby rozpočtu?
Občané vědí nejlépe, co by jim zlepšilo podmínky pro život
v jejich bezprostředním okolí. Často to může být něco, o čem
se vedení města jen těžko dozví či co se může na první pohled
zdát nepodstatné. Když se to ale stane předmětem rozhodování
širší skupiny obyvatel ve městě, může důležitost vyjít najevo.
V průběhu participativního rozpočtování se navíc občané více
zapojují do veřejného dění a dozvídají se o tvorbě rozpočtu
města. Účastníci začnou budovat či obnovovat vztahy mezi
sebou v místě, kde žijí, a lidmi na radnici.
Definic a pojetí participativního rozpočtu je mnoho. Jedná se
především o výsledek specifického postupu zapojení veřejnosti
do rozhodování o určitém balíku financí vyčleněného vedením
města. Abychom k tomuto výsledku dospěli, je třeba občany
informovat, motivovat a zapojit je do dialogu o tom, jak má
být participativní rozpočet sestaven. Politici a úředníci jim
pro takové zapojení musí vytvořit vhodné podmínky a zvolit
takový postup, který bude otevřený, efektivní a transparentní.
Postup i míra vlivu veřejnosti na podobu participativního rozpočtu se liší od města k městu.
Ukázka možného postupu tvorby participativního rozpočtu:
RADNICE UVOLNÍ ČÁST ROZPOČTU – LIDÉ PŘIJDOU
S NÁPADY, CO VYLEPŠIT – DISKUTUJÍ O NICH SE SOUSEDY – PODAJÍ SVÉ NÁVRHY PÍSEMNĚ – DOPRACUJÍ
JE SPOLU S ÚŘEDNÍKY – BUDOU O NICH HLASOVAT –
VÝSLEDEK BUDE SLOUŽIT VŠEM

Upozornění
V souvislosti s poplatkovými povinnostmi v roce 2019, jež se
týkají:
■ majitelů psů evidovaných MěÚ Mimoň,
■ uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků,
■ osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu hrobového
místa,
■ držitelů čtenářského průkazu Městské knihovny v Mimoni
■ poplatku za komunální odpad vznikajících na území města
Mimoň
■ připomínáme bližší informace týkající se předmětu, způsobu
a termínů povinných plateb.
Způsob výše uvedených plateb:
■ převodem na účet města Mimoň: číslo účtu
19-50126824/0600
■ platební kartou na jednotlivých pracovištích MěÚ
(variabilní symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy
nebo při ohlášení poplatkové povinnosti).
■ v hotovosti v Městské knihovně (týká se jen registračního
poplatku)
■ v hotovosti složené v pokladně společnosti Mimoňské komunální a.s., Mírová č.p. 76 Mimoň.
předmět platby
sjednaná cena za
pronájem sklepních
prostor a pozemků
za pronájem hrobového místa

registrační poplatek
v městské knihovně
poplatek z ubytovací
kapacity
poplatek ze psa

Participativní rozpočtování je postup, jak občané či obyvatelé města či regionu mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance.
Město Mimoň v nejbližších dnech zveřejní konkrétní podmínky participativního rozpočtu tak, aby se občané města
mohli zapojit do jeho čerpání a mohli podávat své návrhy. Pro
letošní rok je vyčleněna poměrně malá částka z celkového rozpočtu města. Do budoucna by se částka mohla významně
zvýšit. Podmínky pro čerpání financí budou uveřejněny také
ve Zpravodaji.
Zdroj: Agora Central Europe
Mgr. Šárka Krousová
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poplatek za komunální odpad

splatnost
do 28. 2. 2019 při smlouvě uzavřené na
dobu neurčitou, v případě smlouvy na
dobu určitou dle jejího ustanovení
v souladu s ustanovením smlouvy na
dobu určitou, dle typu hrobového místa
a způsobu pohřbení, zpravidla do 30. 4.
2019
jednou ročně, a to vždy do jednoho
měsíce po uplynutí roční doby od
poslední platby registračního poplatku
nejdéle do posledního dne příslušného
čtvrtletí kalendářního roku, v němž
poplatková povinnost vznikla
do 31. 3. 2019 nečiní-li poplatek více
než 200 Kč/rok, činí-li poplatek více než
200 Kč/rok, je možné jej zaplatit až ve
čtyřech splátkách uhrazených nejpozději do 30. 8. 2019
plátce poplatku je vlastník nemovitosti,
kde vzniká komunální odpad poplatek
je splatný ve dvou splátkách nejpozději
do 15. 4. 2019 (za období od 1. 1. 2019
do 30. 6. 2019) a 15. 10. 2019 (za období
od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019)

S dotazy se můžete obrátit na pracovníky Finančního odboru
MěÚ Mimoň, telefon 487 805 063 a 487 805 064.
Finanční odbor
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Rekonstrukce domova důchodců
pokračuje
Již pátým měsícem probíhá rekonstrukce Domova důchodců
v Mimoni. Rekonstrukce budovy se týká požárního zabezpečení a byla započata v listopadu loňského roku.
Ačkoliv naprosto nesouhlasím s načasováním započetí stavby před zimním obdobím, v rozsahu celé budovy a za plného
provozu, jak bylo minulým vedením naplánováno, samotné
zlepšení požárního zabezpečení budovy velice kvituji. Někteří klienti Domova jsou jen částečně pohybliví, či nepohybliví
a při případném požáru, by za současného stavu budovy je
mohla evakuace vážně ohrozit na životě.
V rámci rekonstrukce byla do budovy zavedena do všech
pater „požární voda“, v pokojích nainstalovány systémy
detekce požáru i napojení na návazná zařízení (záložní
zdroj UPS) a evakuační rozhlas. Jednotlivá křídla budovy
byla ve všech patrech oddělena protipožárními dveřmi, aby
tak vznikly samostatné požární úseky. Na centrální schodiště
a vstupní halu byla položena dlažba, jelikož se jedná o hlavní
únikovou zónu a všechny únikové trasy jsou osvětleny nouzovým osvětlením.
Z pozice místostarostky se každý týden účastním společně
s techniky Odboru správy majetku dozoru na stavbě. Ačkoliv
se může zdát, že tempo rekonstrukce není vysoké, opak je
pravdou. Časový harmonogram prací je přizpůsobován
potřebám klientů a zaměstnanců, a ačkoliv proto probíhá
v omezeném počtu hodin, většina prací I. etapy této velké
rekonstrukce je již ve fázi dokončení.
V příštím roce by měla následovat etapa II. zaměřená na
opravy jednotlivých pokojů, včetně instalace protipožárních
dveří. Tato etapa již bude probíhat postupně pouze v pokojích vybraných pro rekonstrukci a bude tak méně obtěžující.
Za vedení města se chci ještě dodatečně omluvit všem klientům i zaměstnancům této příspěvkové organizace za ztížené pracovní podmínky po dobu rekonstrukce. Věřím však,
že instalace nového systému požárního zabezpečení dle
současných legislativních požadavků je pro Domov důchodců a jeho klienty obrovským přínosem.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

kšeft. Navíc, vlajky těchto států úřad nemá. A že by jich
bylo.
Dnes je 15. března. Před osmdesáti roky byl zbytek Československa definitivně zlikvidován nacistickým Německem.
Nebudu tady vyčíslovat, kolik bylo zavražděno příslušníků
českého národa, bez hledu na jejich politické zaměření,
nebo Židů.
Chci se zastavit jen u míry vlastenectví našeho zastupitelstva.
Mimoň bylo město, kde před válkou bylo Čechů kolem pětiset. Německá většina tak jako v celých Sudetech podporovala
Hitlera Sudetendeutche Arbeit Partei – SdP Konráda Henleina. Stačí se podívat na fotografii mimoňského Freikorpsu
na náměstí, přes příjezdem Hitlera. Mnozí mimoňští občané,
by tam možná ještě poznali své dědy a otce.
Já chápu, že dnešek tj. 15. 3. je pátek a všichni spěcháme
z práce domů. V Mimoni si zřejmě nikdo nevzpomněl na
tuto událost, která má dopad i na dnešek. Na budově státní
policie je pamětní deska umučených židovských majitelů
lékařů. Otto Hoffmann – Osvětim (Auschwitz), Hermína
Hoffmannová, zlikvidována stejný den tj. 26. 10. 1942 taktéž
Osvětim, jejich syn Jan Hoffmann – popraven v Praze 11. 6.
1942, Gertruda Steinová, roz. Hoffmannová 18. 5. 1944 Osvětim. V muzeu města není ani zmínka o předválečné a válečné
Mimoni. Zato je tam výstava kraslic. Vzpomněl si někdo ze
zastupitelů, že dva čeští příslušníci SOS bojovali s nácky ve
Šluknovském výběžku? Kde je jejich pamětní deska?
Každý máme v rodině nějakou oběť nacistického běsnění.
Příbuzné z otcovy strany popravilo Gestapo na Kladně.
Jaký program měly naše školy v rámci výchovy k vlastenectví? Proč jsme se nesešli u jedné pamětní desky a nepřečetli
několik desítek jmen nacisty zavražděných Čechů, Židů
a Němců? To už zase lezeme sudeťákům do zadku? Možná,
že by si pro osvěžení paměti místo dehonestace svých kolegů
mohli zastupitelé a učitelé přečíst články na
http://www.luzicke-hory.cz/historie/index.php?pg=clanek03c
Je to úmysl nebo jenom neschopnost?
Miroslav Schleier

Vlastenci v Mimoni
Tak nám ctihodní zastupitelé opět vyvěsili na radnici vlajku
Tibetu, poslední oběti čínského imperialismu. Lámům zlí
Číňani nedopřejí ani svého otroka. Staví tam fabriky a železnici se světovými parametry. Jak odporné.
To, že se v jiných zemích válčí bez ohledu na civilisty, je pro
zastupitele Mimoně naprosto v pořádku, protože těm mrtvolám nesou jednotky podporované Saudy nebo jinými
spojenci USA západní hodnoty. A konečně se tam spotřebovávají hromady munice všech typů a ráží, což je dobrý
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Město Mimoň nabízí k prodeji
palivové dřevo
Zájemci o palivové dřevo z mimolesních pozemků ve vlastnictví
města Mimoň se mohou obracet na p. Vítkovou, odbor výstavby,
dopravy, zemědělství a životní prostředí tel. 487 805 020, e-mail:
vitkova@mestomimon.cz.
Ve většině případů se jedná o dřevo získané kácením poškozených
stromů nebo havárií.
Ceník palivového dřeva určeného k prodeji občanům pro rok
2019 z mimolesních pozemků města Mimoň
Samovýroba:
• Jednotná cena: 400 Kč/m3
větve do průměru 10 cm a těžební odpad vznikající při této
činnosti (příp. hmota z výřezu křovin) lze zadat zdarma za
jejich úklid a odvoz

Lanovka na Ještěd nepojede
Ve dnech od 1. dubna do 20. června bude přerušen provoz visuté
lanové dráhy Liberec – Horní Hanychov – Ještěd. Účelem odstávky je pravidelná revize a rekonstrukce elektrického zařízení spojeného s výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení.
Za způsobené komplikace se omlouváme
Jiří Holub, České dráhy a.s, GŘ

Řádková inzerce:
Ve dnech 13.–14. dubna 2019 od 12.00 do 17.00 hodin na adrese
Kamenná 225, Mimoň vyklízíme rodinný dům. Přijďte si vybrat,
co se vám líbí (nábytek, nádobí, textil, atd.) VŠE ZDARMA.

Prodej palivového dřeva na odvozním místě (na skládce,kontejneru nebo pokácené městem, ponechané na odvozním místě):
• listnaté tvrdé
1100 Kč/m3
• listnaté měkké:
720 Kč/m3
• jehličnaté
500 Kč/m3
Ceny jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15%
Doprava po Mimoni zdarma.
V případě prodeje dřeva na jiné účely než palivo, se cena řídí
aktuální cenou na trhu.
Vysvětlivky:
Listnaté tvrdé – dub, buk, habr, jasan, javor, …
Listnaté měkké – topol, olše, lípa, bříza, …
Jehličnaté – smrk, jedle, borovice, modřín, …
Prostorový metr rovnaný (1 prmr) – dřevo na polena efektivně
naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny
Sypaný prostorový metr (1 prms) je množství dřeva nasypaný
do krychle o hraně 1 m (1x1x1 m)
1 m3 = plnometr (Plm) (kubík dřeva) představující krychli o hraně
1x1x1 metr zcela plnou dřevní hmoty.
Přepočet 1 prmr (prostorový metr rovnaný) na m3
jehličnaté 1 prmr = 0,64 m3
listnaté 1 prmr = 0,54 m3
přepočet 1 prms (sypaný prostorový metr) na m3
1 prms = 0,35 m3
Pro výpočet ceny se použije
m3 – v případě prodeje konkrétního stromu, který byl změřen
a byla vypočtena jeho velikost
prms – v případě prodeje palivového dřeva z kontejneru
prmr – v případě prodeje palivového dřeva uloženého v hranici
z odvozního místa
Pravidla pro prodej a samovýrobu dřeva jsou upravena ve směrnici města č. 2/2019.
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.
Prodejní dny:
29. 4. a 10. 6. 2019 v 14.30 hod.
Mimoň u Benziny – Směr Stráž p. Ral.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576 270, 728 605 840
(inzerce)
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Kompostér zdarma do každého domu
Město Mimoň dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou
i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém DOMÁCÍHO
KOMPOSTOVÁNÍ.
Ve spolupráci s Mikroregionem Podralsko, připravujeme prvotní podklady pro získání dotace z OPŽP.
Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli zcela ZDARMA kvalitní zahradní kompostér. Tento typ kompostérů má již
plno občanů z 1. kola dotace. Kompostéry budeme přidělovat, pouze pokud získáme dotaci, předpokládáme v roce 2020.

Kompostér = ideální pomocník při kompostování
• Během pár měsíců získáte kvalitní kompost.
• Zahradní kompostér je elegantním doplňkem Vaší zahrady.
• Bioodpad v něm nezapáchá.
• Zpracováváte odpad ekologicky i ekonomicky.

Suroviny vhodné do kompostu: Zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad
(káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

✁
ANKETA – VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR – PRO OBČANY MĚSTA MIMOŇ

Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru*
Jméno a příjmení: ..............................................................................................................................................................................................

Ulice: ................................................................................................................. Číslo popisné: .....................................................................

Dne: .................................................................................................................. Podpis: .................................................................................

Mám zájem o zahradní kompostér o velikosti:

 800 L
 1000 L
 1400 L

Žádáme o předání vyplněného anketního lístku nejpozději do 28. 4. 2019.
V elektronické podobě zaslat na vitkova@mestomimon.cz
V papírové podobě na podatelnu města Mimoň.

* Kompostéry budeme přidělovat, pouze pokud získáme dotaci.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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OZNÁMENÍ
Základní škola a MŠ Pod Ralskem,
Zápis do 1. třídy
Den konání: 9. 4. 2019 od 14 do 17 hodin v budově základní
školy v ulici Luční.
Rodiče budoucích prvňáčků mohou využít nabídky zúčastnit se
schůzky se zástupci vedení školy o týden dříve, tedy v úterý
2. dubna od 15.00 hodin v učebně fyziky a chemie v hlavní budově.
Mimo informací zde mohou obdržet tiskopisy žádostí o přijetí.
Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory zrekonstruované budovy a samozřejmě i učebny, v nichž prvňáčci v září
letošního roku zasednou do školních lavic.

Základní škola a MŠ Mírová,
Zápis do 1. třídy
Den konání: 17. 4. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin
Co je nutné doložit:
G Rodný list dítěte
G Občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
G Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká
se pouze dětí s odkladem)
Co vaše dítě u zápisu čeká?
Při zápisu zjišťujeme údaje o žákovi, školní zralost, zájem o školní
družinu. Součástí zápisu je volný rozhovor s dítětem a jednoduché
testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita
jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek, apod., poslechneme si od
dítěte nějakou básničku nebo písničku.

Cestopisná přednáška Nepál
Centrum pro seniory na „dolním“ Sídlišti pod Ralskem v Mimoni
pořádá 16. 4. 2019 v 16.30 další přednášku manželů Pipalových
tentokrát o Nepálu. Jste srdečně vítáni!

Představení Senior bez nehod
Město Mimoň využilo nabídky a přichystalo pro naše seniory
zajímavou divadelní přednášku o bezpečnosti.
Akce se uskuteční ve středu 17. 4. 2019 v DK Ralsko, od 10
hodin.

Představení je zdarma, návštěvníci obdrží dárky. Součástí přednášky jsou naučná videa a herecké scénky, které budou zajímavou
a zábavnou formou ilustrovat reálné scény s dopravní tématikou.
Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě.
Chceme tímto pozvat naše seniory na zajímavou akci, kde vystoupí známí protagonisté, herečka Jaroslava Obermaierová, známá
jako „Vilma Niklová ze seriálu Ulice a herec, zpěvák Jiří Štědroň.
Oddělení rodiny a sociálních záležitostí
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Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek
18. dubna 2019 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16.30 hodin.

Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 19. 4. 2019 na
náměstí 1. máje.

Základní škola a Mateřská škola
Mírová, příspěvková organizace
Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná
pro školní rok 2019/2020 se koná ve
čtvrtek 2. května od 13.00–16.00
hodin v budově MŠ Komenského
(pro obě MŠ).
– Pro děti v posledním roce před
zahájením povinné školní
docházky je předškolní vzdělávání
povinné!
– V souladu s platnou legislativou budou přednostně přijaté
také děti, které dosáhnou do 31. 8. 2019 věku čtyř let, před
mladšími.
– Zápisu se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou v době konání
zápisu starší dvou let. Dvouleté děti přijímáme pouze, pokud
je volné místo a to maximálně v nejvyšším povoleném počtu
těchto dětí na třídu.
Rodiče u zápisu předloží:
– Rodný list dítěte
– Občanský průkaz zákonného zástupce
– Doklad o řádném očkování dítěte
– Dítě přiveďte s sebou

Základní škola a Mateřská škola
Pod Ralskem, Zápis do MŠ
Na základě § 34 zákona č 561/2004 Sb. stanovuje ředitel ZŠ
a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň místo a dobu zápisu do mateřské
školy.
Den konání:
7. května 2019
Čas:
14.00–16.00 hodin
Místo konání:
budova MŠ Eliášova
S sebou občanský průkaz
a rodný list dítěte !!!
Žádost o přijetí je ke stažení na webu ZŠ
www.zsamspodralskem.cz
Na druhé straně žádosti musí být potvrzení o očkování (neplatí
u dětí, které budou plnit poslední rok předškolního vzdělávání).

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

OZNÁMENÍ

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

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci březnu dožívají naši spoluobčané:
Marie Krylová
Miroslava Mráčková
Josef Musil
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství
pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná
v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis por. dní: 3. 4. 2019, 17. 4. 2019,
2. 5. 2019 od 8 do 10 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální
situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech,
kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme s vyřízením
příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově
pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným
výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na e-mail:
lucka.beli@seznam.cz
Tel.: 487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková
Duben 2019
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MĚSTSKÉ MUZEUM
Výstava kraslic
Do 22. 4. 2019 je pro vás připravena výstava kraslic, krojů a velikonočních dekorací. Prohlédnout si můžete nejrůznější druhy
kraslic, rozmanité nejen technikami, ale i materiály a oblastmi,
odkud pocházejí. Na výstavě nebudou chybět ani rozmanité velikonoční dekorace, či soubor lidových krojů a krojovaných panenek.
V rámci výstavy kraslic se v sobotu 20. dubna 2019 koná v areálu
Městského muzea a kaple Božího hrobu celodenní velikonoční
program. Podrobný program naleznete na stránkách muzea
a města Mimoň, na plakátovacích plochách a zde, v Mimoňském
zpravodaji, v informacích o velikonočních akcích.

Výstava absolventů ZUŠ V. Snítila
v Mimoni
28. 4. – 26. 5. 2019
Na konci měsíce dubna a po celý květen bude 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.
Jsme rádi, že letos můžeme vystavovat opět v Mimoni, protože
minulý ročník se tady konat nemohl. Děkujeme touto cestou za
spolupráci také městu Mimoň a ZUŠ V. Snítila.
Termín vernisáže a další podrobnosti o výstavě budou uvedeny
na plakátech. Srdečně zveme všechny příznivce výtvarného umění
k návštěvě výstavy a Městského muzea.
Mgr. Šárka Krousová

Beseda: Velikonoční tradice
v Mimoni a severních Čechách
11. dubna 2019 od 17.00 hod.
Povídání s historikem Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě Ladislavem Smejkalem vás provede velikonočními tradicemi
nejen v Mimoni, ale i v severních Čechách.

Autorem obrazu je Vanda Michalská

Velikonoce v Mimoni
Individuální procházka po památkách města s výstupem na kostelní věž
Spolek historie Mimoňska ve spolupráci s Městem Mimoň pořádá
dne 20. dubna 2019 procházku po památkách Mimoně. Akce
bude zahájena od 13 hodin (nejedná se o skupinovou akci, každý
návštěvník si sám zvolí, kdy procházku zahájí) v areálu Božího
hrobu a zakončena výstupem na věž kostela sv. Petra a Pavla
v Mimoni, a to do 15. hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek
18. 4. 19
Pátek
19. 4. 19
Sobota
20. 4. 19
Neděle
21. 4. 19

– Mše na Zelený čtvrtek, od 17.00 hod.
– Obřady Velkého pátku, od 17.00 hod.
– Obřady vzkříšení, od 18.15 hod.
– Mše svatá od 9.00 hod.

Velikonoce v Kapli Božího hrobu
Na velikonoční svátky bude pro veřejnost přístupná památka
Kaple Božího hrobu v Lužické ulici.
Otevřeno:
Pátek
19. 4. 19 – 15.00 Křížová cesta
Sobota
20. 4. 19 – 10.00–17.00 hod., s průvodcem
Neděle
21. 4. 19 – 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Pondělí
22. 4. 19 – od 9.00 hod. – Mše svatá
– 13.00–17.00 hod., s průvodcem
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KULTURA
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
duben–červen 2019
Den

Měsíc Název akce

Místo konání

Pořadatel

Duben
9. 3.–22. 4.

3.–4.

Výstava kraslic

Městské muzeum

Odbor kultury

2.

4.

Velikonoční dílny

Městská knihovna

Odbor kultury

4.

4.

Velikonoční dílny

Městská knihovna

Odbor kultury

4.

4.

Valná hromada Spolku historie Mimoňska

Klub seniorů

SHM

11.

4.

Přednáška: Velikonoční tradice v Mimoni a v severních Čechách

Městské muzeum

Odbor kultury

17.

4.

Přednáška pro seniory – Senior bez nehod

DKR

SO

17.

4.

Taneční zábava pro seniory

DKR

Odbor kultury

19.

4.

Trhy

Náměstí 1. máje

SLATR

20.

4.

Velikonoční program u Městského muzea

Městské muzeum

Odbor kultury

20.

4.

Vycházka po památkách Mimoně + výstup na kostelní věž

Areál Božího hrobu

SHM

28. 4.–26. 5. 4.–5.

Výstava absolventů ZUŠ V. Snítila v Mimoni

Městské muzeum

Odbor kultury

30.

Pálení čarodějnic

Koupaliště Mimoň

Odbor kul.+DDM

4.
4.

Výletníček

4.

Pokladovka

Mimoň

DDM Vážka

4.

Dámský večer

DDM Vážka

DDM Vážka

Květen
28. 4.–26. 5. 4.–5.

Výstava absolventů ZUŠ V. Snítila v Mimoni

Městské muzeum

Odbor kultury

5.

5.

Slovenský rómský taneční soubor

DKR

Lampa

8.

5.

Zámecká slavnost

Zámecký rybník

Odbor kultury

11.

5.

2. ročník celostátního setkání historických a retro kočárků

Náměstí 1. máje

SHM+odbor kultury

12.

5.

Rovinové a překážkové dostihy

Dostihové závodiště

Maestoso Luna

11.

5.

Tour de Ralsko

Mimoň

Ondřej Litresits

14.

5.

Výroční koncert pěveckého sboru Zpěvandule

Městské muzeum

Odbor kultury

15.

5.

Taneční zábava pro seniory

DKR

Odbor kultury

17.

5.

Trhy

Náměstí 1. máje

SLATR

26.

5.

Svatodušní procházka

Ralsko-Hradčany

SHM

5.

Dámský večer

DDM Vážka

DDM Vážka

5.

Výletníček

DDM Vážka
Červen

1.

6.

Zábavný program ke Dni dětí

Koupaliště Mimoň

Odbor kultury

8.–9.

6.

Závody spřežení

Dostihové závodiště

Maestoso Luna

8. 6.–1. 9.

6.–9.

Výstava loutek

Městské muzeum

Odbor kultury

12.

6.

Taneční zábava pro seniory

DKR

Odbor kultury

14.

6.

Trhy

Náměstí 1. máje

SLATR

15.

6.

Hornettlon.cz

Mimoň

Ondřej Litresits

22.

6.

Oslavy Dne města Mimoň

Náměstí 1. máje

Odbor kultury

29.

6.

Sraz vícemístných kol

Velký Grunov

Miroslav Kuča

6.
6.

Den dětí
Beseda s Osvaldem Honsem ke knize „Příběhy z válečných
a poválečných Sudet“.

Mimoň
Městské muzeum

DDM Vážka
Odbor kultury

(bez záruky, změny možné)
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KNIHOVNA
Knihovna vyhodnotila
nejlepší čtenáře za rok 2018
Dne 11. března proběhlo v Městské knihovně slavnostní předávání ocenění za nejpilnějšího čtenáře za rok 2018.

V dětském oddělení se stal nejlepším čtenářem opět Vojtěch
Zavřel, který přečetl 155 knížek, v oddělení pro dospělé to byla
paní Bohuslava Horká, která přečetla 292 knížek. Na památku
oba obdrželi od knihovny diplom a hezkou knihu. Oceněným
gratulujeme a věříme, že to bude motivovat další čtenáře v letošním roce.
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury

Úterý 2. a čtvrtek 4. dubna 2019
od 13.00 do 17.30 hodin

Velikonoční
dílny
v knihovně
G zdobení vajíček (nutno donést
vyfouklé vajíčko)
G velikonoční omalovánky,
vystřihovánky aj.
G jarní dekorace a tvoření
V tyto dny nebude v dětském oddělení
v provozu internet.

Svoz seniorů do Městské knihovny
se tento měsíc koná v pondělí
8. a 29. 4. 2019

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Nové knihy
Bílí baroni, autor Jiří Kučera
Fakulta vojenské lékařské školy v Hradci Králové je dějištěm úplného ohňostroje gagů, skečů a absurdních situací. Hlavního protagonistu Michala Kunce sledujeme od nástupu do přijímače
lopotným studiem až k ukončení šesti let studia promocí.
Carevna noci, autor: Eva Stachniak
Intimní portrét ruské carevny Kateřiny II. Veliké (1762–1796),
jedné z nejvýznačnějších postav nejen ruských, ale i světových
dějin. Vypravěčkou příběhu je samotná Kateřina – sedmašedesátiletá panovnice po záchvatu mrtvice, která má před sebou
poslední hodiny života
Momentky, autor Barbara Nesvadbová
Povídky známé české spisovatelky a novinářky. Momentky zachycují chvíle, kdy se náš život láme; jsou to okamžiky hlubokého
štěstí i bolestných ztrát nebo fatálních rozhodnutí. „Jsou chvíle,
které zůstanou v hlavě jako v albu. Navždy. Nemusíte je mít na
fotkách. I přesto jsou nezapomenutelné. Štěstí se skládá z okamžiků. To ostatní je život.“
Pohřešuje se prezident, autor: Bill Clinton, James Patterson
Jeden z nejdramatičtějších, ale především nejautentičtějších thrillerů poslední dekády od bývalého prezidenta USA Billa Clintona
a novodobého klasika detektivek Jamese Pattersona! Tohle by
se klidně mohlo stát… Prezident Spojených států amerických
zmizel.
Sama sebou, autor Jojo Moyesová
Louisa Clarková z bestellerů Než jsem tě poznala a Život po tobě
se vrací v novém románu Jojo Moyesové! A hodně toho ví…Tak
například ví, jak daleko je z jejího nového domova v New Yorku
do Londýna, kde žije její přítel Sam. Ví také, že její nový zaměstnavatel je dobrý člověk a že před ním jeho manželka skrývá
tajemství. Co ovšem Louisa ještě netuší, je to, že nová práce
v novém městě jí rozhodně nezaručí idylický život…
Duben 2019
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KULTURA
Tipy na výlet
Dětská naučná stezka Příhrazskými skalami
Naučná stezka je interaktivní a je určená zejména
pro děti, které hravou formou získávají nové informace o přírodě. Doporučeným výchozím bodem
je parkoviště pod zříceninou hradu Valečov. Trasa
naučné stezky je okružní, začíná a končí na parkovišti pod zříceninou hradu Valečov a je vedena po
turisticky značených cestách, lesních cestách a místních komunikacích. Trasa vede mezi zříceninou
hradu Valečov a Drábskými světničkami po červené
turistické značce. Další úsek mezi Drábskými světničkami a Krásnou vyhlídkou vede po červené
a modré turistické značce zároveň a od Krásné
vyhlídky k parkovišti pod zříceninou hradu Valečov
vede po zelené a zčásti po neznačené komunikaci.
Po cestě na vás čeká 20 zastavení. Doporučujeme
Vám vzít si sebou do terénu papír, tužku a mapu se
zákresem trasy naučné stezky, která je ke stažení na
stránkách
http://ceskyraj.ochranaprirody.cz/res/archive/267/033207.pdf ?seek=1454324647.
Hravé putování ještědským lesem
Naučná a prožitková stezka "Hravé putování ještědským lesem", když smích si odsud nesem', začíná Na Výpřeži v Tetřevím
sedle pod Ještědem. Cesta dlouhá asi tři kilometry vede převážně z kopce, což uvítají zejména rodiny s dětmi.
Stezku, určenou především pro dětské návštěvníky, zpestřili její tvůrci pestrými malůvkami a nejrůznějšími hejblátky
na hraní ze dřeva, které vás seznámí se životem lesa. Při tvorbě stezky autoři spojili nápaditost a výtvarný um s nadšením
pro přírodu a hravost. Ve všední dny jede v 8 hodin ráno autobus z autobusového nádraží, takže je stezka dostupná pro
všechny mateřské a základní školy. Z Ostašova, kde stezka končí, je možno nasednout na vlak či městskou hromadnou
dopravu (bus č. 16).
Na cestu hravou stezkou se mohou vydat i maminky s kočárky či pohybově handicapované osoby.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Divadlo: Maxipes Fík

Koncert: Mňága a Žďorp

Divadelní představení pro děti o tom, jak z malého pejska
vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké.
6. dubna 2019 od 15.00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě.
Více na www.cl-kultura.cz

Koncert skupiny Mňága a Žďorp proběhne 12. dubna 2019 od
19.00 hod. v Kulturním domě Crystal v České Lípě. Více na
www.cl-kultura.cz

Jarní otevírání Stezky hastrmanů

Divadlo: Velké lásky v malém hotelu

Osmý ročník bude odstartován 6. dubna 2019 ve 13.00 hod. od
Obecního úřadu v Brništi. Po cestě Stezky hastrmanů k Brnišťskému rybníku budou pro děti připraveny soutěže, kreativní
dílničky, setkání s mokřady, lužními lesy a životem okolo vody,
opékání špekáčků, odměna za splnění úkolů při procházce Stezkou hastrmanů. Sebou vezměte dobrou, soutěživou náladu
a vhodné oblečení do přírody. Více info na stránkách
http://www.ekocentrumbrniste.cz

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen
vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud
si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa.
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková,
Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová a další. 17. dubna
2019 od 19.00 hod. v Městském divadle v Novém Boru. Více
info na http://www.kulturanb.cz/divadlo/

Divadlo: Jo, není to jednoduché

Mimořádná prohlídka zámku Zákupy

Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout
doučování matematiky pod peřinou. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková a další. 11. dubna 2019 od 19.00 hod. v Jiráskově
divadle v České Lípě. Více na www.cl-kultura.cz

Mimořádné zpřístupnění běžně nepřístupného historického
provozního zázemí zámku Zákupy (kuchyně, prádelna a ledárna). 19.–22. dubna 2019 od 10.25 do 15.25 hod. Více info na
www.zamek-zakupy.cz
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HISTORIE
Fenomén jménem Gigant

Naši jubilanti

Před sedmdesáti lety vstoupila republika do první republiky.
V zemi bylo rozpoutáno horečné tempo pracovní a organizační změny v hospodářství se jen hrnuly. Kdo nejvíce roztáčel kola, to byla propaganda. Komunistům bylo jasné, že
jedinou možnou vizitkou správnosti jejich postupu jsou co
nejrychleji dosažitelná statistická čísla růstu životní úrovně.
Představa o blahobytu byla tehdy vyjadřována především
růstem spotřeby potravin. 23. února 1949 byl vydán zákon
O jednotném zemědělském družstvu, což byl nástup k masové kolektivizaci venkova a proměnu života měl symbolizovat
na předním místě nárůst spotřeby vepřového masa.
Epocha socializmu vrcholila na začátku osmdesátých let
a tehdy jsme se ve spotřebě vepřového masa dostali až téměř
ke 100 kg na osobu ročně. To už zvedali prst výživoví odborníci, že v našem stravování není něco v pořádku.
Před sedmdesáti lety to začalo. Stavba velkovýkrmny Gigant
v Mimoni byla spuštěna 18. září 1949 za účasti 2 500 brigádníků. Ráno přijížděla nákladní auta a svážela pracovníky,
jednou z Turnova, podruhé třeba z České Lípy. Také armáda
dodávala svůj kontingent. Asi v únoru 1950 byla hrubá stavba hotova a vystřídalo se na ní asi 100 000 brigádníků.
Kopáči se vrhli na planinu. Jedna parta kopala základy,
druhá je zasypala a vyhloubila je jinde. Bylo to jako nasazení
pracovních sil v dávných dobách pyramid, ale patrně s větším
chaosem.
Gigant vznikl tak trochu předčasně, nebyla prasátka, nebylo
zajištěno dostatek krmiva. Časem byl do všeho konečně
zanesen určitý řád. Celý zdejší kraj zahrnul v dalších letech
do svého slovníku pojem „Velkovýkrmna“. Než se situace
stabilizovala, tak třeba Mimoň byla pravidelně zaplavována
až nesnesitelným zápachem a při převážení hnoje byly ulice
dosti často pokáleny.
Velkovýroba nezahrnula domácnosti nadbytkem nejlepšího
masa. Řeznictví žila z bůčku, gothajského salámu a huspeniny. Na vše lepší se stály fronty.
Ladislav Smejkal

Pod záštitou starosty a místostarostky probíhá v našem
městě již řadu let pravidelné setkání s našimi jubilanty. Týká
se osob ve věku 70 let, které jedenkrát ročně zveme do Klubu
seniorů na malé posezení spojené s doprovodným programem. Toto setkávání vítají samotní jubilanti a pro nás je to
vzácná příležitost vzpomenout si na naše „zkušenější“ občany, poděkovat jim za odvedenou práci a popovídat si o jejich
pohledu na život ve městě.

Jubilantům ve věku 80, 85, 90, 95, 100 a více let je každý
měsíc věnována rubrika „Blahopřání k narozeninám“
v Mimoňském zpravodaji, kde jsou oslavenci jmenovitě
uváděni. Zároveň pak jubilantům ve věku 80 a 85 let gratuluje
osobně zástupce Sboru pro občanské záležitosti. Těm, kteří
dosáhli 90, 95, 100 a více let gratuluje v místě bydliště zástupce města spolu s členy Sboru pro občanské záležitosti. Součástí této malé slavnostní akce je zápis do pamětní knihy
města a předání malého dárku. V tomto měsíci jsme přáli
panu Mýtinovi a paní Seidlové.
Všem občanům, kteří v letošním roce oslaví své významné
životní jubileum, přeji pevné zdraví a těším se na osobní
setkání.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Dům kultury Ralsko,
v neděli 5. května 2019, od 15.00 hodin.
Vstupné dobrovolné
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Žákovský parlament
Už druhým školním rokem funguje na naší škole žákovský
parlament, který se schází pravidelně každé třetí úterý
v měsíci. Svoje zástupce si volí každá třída (kromě prvňáčků)
sama, jedná se vždy o jednoho chlapce a jednu dívku. V současné době tedy náš parlament čítá 34 členů. Na začátku
školního roku si mezi sebou členové parlamentu zvolí svého
předsedu a místopředsedu. Bývají to žáci z 8. a 9. ročníku,
nemají totiž snadný úkol. Pod vedením svých koordinátorek,
Mgr. Lenky Jarošové a Ing. Lenky Jelínkové, řídí schůze parlamentu a moderují je.
A co je hlavní náplní žákovského parlamentu? Příprava nejrůznějších akcí - mikulášská nadílka, vánoční diskotéka,
velikonoční hledání pokladu, úklid ku příležitosti oslav Dne
Země, sportovní turnaje aj., dále zajištění sběru starého
papíru či víček od PET lahví. Dlouhodobou záležitostí je
vaření na přání ve školní jídelně. Každý měsíc jsou vylosovány nápady na oběd od dvou tříd ze školy. Děkujeme
kuchařkám za vstřícnost.
Členové žákovského parlamentu na schůzích také vystupují
s postřehy, jak zlepšit život ve škole. Vše nejprve prodiskutují
se svým třídním učitelem a svými spolužáky a poté přednesou návrhy za celou třídu. Ty jsou posléze předány vedení
školy k posouzení. Na většinu nápadů dostávají žáci odpověď
okamžitě, ředitel školy Mgr. Jaroslav Jirůtka se totiž schůzí
parlamentu také účastní.
Od zavedení žákovského parlamentu na naší škole se skutečně podařilo mnoho věcí vylepšit. Děkujeme všem žákům
(i jejich učitelům) za dobré nápady.

zrcadlové bludiště, vodní hrátky, bublinárium či Fakírovo
lůžko, které mělo velký úspěch.
Děti si na vlastní kůži vyzkoušely, jak to funguje při televizním vysílání, při hudebním koncertě, v obchodě, v nemocnici (rentgen, měření krevního tlaku atd.). Dětem se odtud
ani nechtělo.
Ještě druhý den jsme si v mateřské školce povídaly, porovnávaly co se komu líbilo, či nelíbilo.
Vzaly jsme si s dětmi inspiraci a udělaly pokus s kinetickým
pískem, děti si ho chtěly zkoušet stále dokola, velice se jim
líbil.

Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová
Mgr. Lenka Jarošová
Mateřská škola – výlet do IQ parku
a Lunaparku v Liberci
I letos jsme jely s dětmi na oblíbený výlet do Babylonu
v Liberci. Nejdříve jsme navštívily Lunapark, kde se děti
vyřádily na různých atrakcích – prolézačky, trampolíny,
houpačky, řetízkový kolotoč… Dokonce jsme vyzkoušely
virtuální realitu – jízdu formulí. Poté jsme šly do zábavně –
naučného centra IQ park. Mohly jsme si zde vyzkoušet mnoho interaktivních exponátů, zapojit co nejvíce smyslů formou her a experimentů. Cílem bylo poznávat a objevovat
běžné jevy, které se dějí kolem nás. Nejvíce se dětem líbilo
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Bruslíš, bruslím, bruslíme
Také v letošním školním roce mají naši žáci možnost jet si
zabruslit na zimní stadion do České Lípy. Každých 14 dní
ve středu odpoledne na ně u školy čeká autobus, který je po
hodině bruslení zase přiveze zpátky ke škole.
Všichni žáci, od prvního do devátého ročníku, toho bohatě
využívají, autobus je pokaždé plný. Jezdí s námi nejen ti, co
už bruslit umějí. Řada dětí se bruslit teprve učí a všichni
dělají pokroky. Vzhledem k tomu, že letošní zimu se na přírodním ledě dalo bruslit jen pár dnů, je zimní stadion jedinou šancí ještě si zabruslit.
Mgr. Martina Perutková
Bowling v Heřmanicích
Mezi oblíbené mimoškolní aktivity naší školy patří i pravidelný výlet na bowling. Ve čtvrtek 14. února ve 14.00 hod

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
od ZŠ a MŠ Mírová odjel autobus s žáky, kteří byli natěšeni
na bowling. Cesta do Heřmanic nebyla nějak dlouhá a i počasí bylo příjemné, a tak cesta utíkala celkem rychle. Po příjezdu na místo jsme se rozdělili do čtyř týmů a dali se do
hry. Nestačí jen správně nasměrovat hozenou kouli, ale také
vybrat tu správně těžkou. Když si vezmete moc těžkou, může
se stát, že se ke kuželkám dokutálí tak malou rychlostí, že
už jich pak moc neshodí, i když má správný směr. Hází se
na 10 kol a každý hráč má v každém kole dva pokusy. Samozřejmě, že body celého týmu se sčítají, ale každý se snaží
mít co nejvyšší i svoje vlastní skóre.
Myslím, že můžu mluvit za všechny účastníky, když řeknu,
že bowling jsme si náramně užili. Byl to skvěle strávený
volný čas s přáteli a učiteli.
Anna Peschelová, 9. A
Život v MŠ Letná
V naší Mateřské škole Letná sídlí 4 třídy, které se rozdělují
dle věkové kategorie dětí, a to od 2 do 6 let. Během prvních
měsíců v novém roce jsme se všechny třídy sešly na divadle
„Koloběžka“, které k nám pravidelně přijíždí každý měsíc
s novou pohádkou. Pohádka „Cirkus na kolečkách“ děti velice bavila. Do naší školky často přichází nové děti a v lednu
to byla třída Ježků, která dostala nového kamaráda. Velkou
změnou pro Ježečky je ale i nová paní učitelka. Přišla do
naší školky, jelikož původní paní učitelka šla na mateřskou
dovolenou. Díky příznivému počasí docházíme s dětmi na
nedaleké hřiště, kde si děti hrají na klouzačkách a houpačkách. Se všemi třídami se scházíme i na školní zahradě, kde
se dětem velmi líbí. Od začátku roku jsme byli navštívit
a nakrmit kachny v našem Zámeckém parku, kde s dětmi
pozorujeme i rostoucí nutrie.

Tento měsíc jsme si také užili karneval, třída Berušek a Motýlů uspořádala karneval v tělocvičně, děti si donesly různé
kostýmy a soutěžily. Třída Ježků a Koťátek uspořádala karneval každá samostatně ve své třídě.
Kristýna Barvíková

Únor na gymnáziu
První měsíc druhého pololetí začal ve velkém stylu – maturitním plesem oktavánů.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Ten se konal po létech opět v kulturním domě U jezera ve
Stráži pod Ralskem, stylizován byl jako retro let devadesátých: při předtančení byli studenti i studentky oblečeni do
triček s nápisem „I  90s“. Po úvodním programu, při kterém po sále jezdil i skutečný motocykl, proběhlo slavnostní
šerpování se všemi náležitými doprovodnými emocemi –
a pak už nastala běžná plesová zábava.
V únoru také obnovil svou činnost oblíbený fyzikální kroužek, tentokrát studenti zkoušeli, co všechno se dá dělat
s materiálem tak všedním a obyčejným, jako je polystyrén.
Efektní fyzikální experimenty předvedli studenti fyzikálního
kroužku i návštěvníkům školy během dne otevřených dveří
7. února.

Pátého února proběhla na Skelné huti také již tradiční lesnická soutěž YPEF – Young People in European Forests.
Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků,
je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti,
o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné
době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně
zapojeny lesnické instituce z cca deseti zemí Evropy. Z naší
školy se soutěže účastnila čtyři družstva. Mladší kategorii
do patnácti let vyhrálo družstvo sekundy a kategorii starší
(do osmnácti let) družstvo sexty. Dělené druhé místo v mladší kategorii obsadila tercie. Vítězové postupují do regionálního kola v Trutnově.
Mgr. David Hollan
Duben 2019
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RŮZNÉ
Zprávičky z Vážky
• 1. 2. 2019, kdy byly ve školách pololetní prázdniny,
se Vážka s dětmi vydala do
Liberce do iQLANDIA
a planetária. Děti si to
náramně užily – vyzkoušely, co se dalo, viděly nejen představení v planetáriu, ale
také science show. Zkrátka to byl moc prima den.
• V sobotu 23. 2. 2019 proběhla ve Vážce speciální akce
pro všechny děti z našich kroužků, tzv. „Kroužková ochutnávka“. Děti, které se na akci přihlásily, si mohly „ochutnat“ během jednoho dopoledne z několika kroužkových
programů: zacvičily si aerobik, zatančily si zumbu, ukuchtily si francouzské tousty, zazpívaly si několik písniček
a ve výtvarné dílně si vytvořily drakorybu. Celé dopoledne
se neslo v přátelském a veselém duchu a děti odcházely
spokojené.
• 3.–9. 3. 2019 – o jarních prázdninách uspořádala Vážka
pro děti zimní lyžařský tábor v Krkonoších. Penzion
Kamila jim byl skvělým útočištěm, sjezdovky v Dolním
Dvoře pak krásně posloužily jak k naučení lyžování, tak
k trénování již zdatnějších lyžařů. Lyžovalo se celý týden,
dětem to moc hezky šlo. V odpoledních a večerních hodinách probíhal také doprovodný program – meziplanetární
etapová hra, zpívání s kytarou a promítání pohádek. Ve
čtvrtek se všichni společně vydali do většího lyžařského
střediska v Černém Dole, kde si užili báječný slunečný
den na lyžích. Páteční karneval na sjezdovce v Dolním
Dvoře vzbudil u ostatních lyžařů náramný úspěch a byl
také skvělým zakončením našeho zimního tábora.
• 4.–8. 3. 2019 probíhal ve Vážce také příměstský tábor,
kdy děti ráno do Vážky přišly, ale spát chodily domů.
Během týdne je čekala spousta dobrodružství, např. výlet
do iQ parku a Lunaparku v Liberci, plavání v českolipském
bazénu, stopovaná v okolí Mimoně, společné vaření oběda
či legrace při společenských hrách a výtvarném tvoření.
• V sobotu 9. 3. 2019 (hned po návratu z hor) vystupoval
pěvecký soubor DDM Vážka na vernisáži výstavy kraslic
v mimoňském muzeu. Děti zpívaly s velkou radostí veselé
jarní písničky, a tak pevně doufáme, že se návštěvníkům
jejich první vystoupení líbilo.
Z DDM Vážka zdraví
Mgr. Kristýna Petrová

Centrum pro seniory v Mimoni
Je to již 12 let, co se slavnostně otevřelo Centrum pro seniory.
Za tuto dobu se zde odehrálo mnoho zajímavých akcí a aktivit. A co minulý rok? Pokračovali jsme v promítání cestovních dokumentů, dozvěděli jsme se nové informace
a procestovali mnoho zemí světa.
Přes léto jsme několikrát grilovali, poseděli a zatancovali
si při živé hudbě. Na podzim proběhla výstava manželů
Pipalových, na které vystavovali talismany, drobné předměty,
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mapy a brožurky či oblečení, které si přivezli ze svých zahraničních cest.
A samozřejmě se pokračovalo v zavedených aktivitách, mezi
které patří například:
• angličtina pro seniory
• zpíváme si pro radost
• babinec
• výtvarná činnost
• úterní a čtvrteční dopolední cvičení na rehabilitačních
míčích pro seniory
• čtvrteční dopolední cvičení pro osoby se zdravotním
postižením
• odpolední posezení, kde si seniorky např. zahrají karetní
hry nebo posedí u kávy, čaje
• celorepublikový projekt Česko zpívá koledy
• oslavy „kulatin“ našich seniorek
• máme zde internetový koutek a mini knihovničku
• akce dle tématu měsíce např.: Vítání jara, Březen za kamna
vlezem, MDŽ, Halloween, Maškarní rej a jiné.

Každých 14 dní probíhá poradenství v sociálních službách
pro seniory či pro osoby pečující o seniory. Prostory Centra
využívá ke svým schůzím Spolek historie Mimoně.
A co plánujeme nového v roce 2019?
• uspořádáme turnaje v šipkách
• zasmějeme se u mozkového joggingu
• v únoru jsme navázali spolupráci s cvičitelkou pro seniory
p. Nešickou
• chtěli bychom dojet na rotopedu až na Ještěd
• v únoru již proběhlo Maškarní odpoledne, které bylo
velice úspěšné
Doufám, že se nové aktivity budou, jako vždy, těšit velikému
zájmu a spokojenosti seniorů, což je naším cílem.
Nikdy není pozdě začít s novým koníčkem. Proto budeme
rádi, když si k nám přijdete popovídat, zacvičit, zahrát karty
či stolní hry, nebo jen posedět ve společnosti svých vrstevníků. Pokud Vás upoutala nabídka z uvedených aktivit, přijďte nás navštívit.
Bc. Pražáková, Centrum pro seniory,
tel. 725 308 842
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RŮZNÉ
Taneční pro seniory
Sbor pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň
pořádal tradiční taneční odpoledne pro seniory dne 13. 3.
2019 od 15:00 do 19:00 hod. v Domě kultury Ralsko. K poslechu
a tanci hrála skupina Vivasong Víti Vávry. Taneční odpoledne
pořádané Sborem pro občanské záležitosti při Městském úřadu
v Mimoni se konají na jaře a na podzim a vstup na tato taneční
odpoledne jsou zdarma. Bylo to příjemné odpoledne strávené
ve společnosti lidí, kteří se umějí pobavit.

Do tance se všichni obuli opravdu s velkým elánem, chutí
a vzešlo z toho příjemné odpoledne s hezkými písničkami,
tancem a veselou náladou. Ale všechno jednou končí. Poslední
tóny zazněly a nastalo závěrečné loučení se skupinou Vivasong
Víti Vávry. Budeme se opět těšit na krásné taneční odpoledne,
které Sbor pro občanské záležitosti pořádá na podzim 2019
a budeme Vás o něm v čas informovat.
Mgr. V. Böhmová

AB Trio v Zákupech
Kdysi uřvaně sugestivní zpěvák metalového ARAKAINU, pak
sólový umělec v mnoha hudebních projektech, ale hlavně
tvůrce kvalitních rockových písní na téma život – tak možná
stroze by se dala vystihnout charismatická osobnost Aleše Brichty, kterého si pozvaly Zákupy k vystoupení v místním KD
v poslední únorový víkend. Aleše jsem opravdu naposledy
viděl naživo před 25 lety, kdy přijel do České Lípy se zmiňovaným Arakainem v rámci turné k desce „Black Jack“.
Tentokrát si vzal k sobě pro mne neznámou kapelu JOKERBEAT, která byla prvním překvapením hudebního večera.
Vybalila totiž tak příjemný hard rock, že jsem nedokázal po
celou dobou jejich setu odejít od pódia. Vyvážený zvuk, špičkový sólový kytarista, který poutal pozornost nejen navenek
bílou bradkou, ale především skvělými sóly, a zpívající frontman/kytarista Pavel Řezáč s brutálně potetovanou paží – nadchli už po prvních tónech. Hráli ze svých dvou alb „Jeden den“
a „Vzkazy v láhvi“, střídali barevné hudební nálady od šlapavých
pecek v čele s hymnickou „Jizerou“ až po baladické až bluesově
laděné „Goodbye“, neustále pozitivně komunikovali s publikem, ale nenatahovali zbytečně řeči. Měli evidentně radost,
že jim to skvěle hraje, a ta se přenesla i do sálu, který se možná
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těšil více na Aleše Brichtu, ale když Jokerbeat spustili písničku,
nebylo zbytí a všichni se nahrnuli dopředu. Tomu říkám získat
si přízeň tam, kde hrajete poprvé. Já jsem podle jokerovského
přebalu čekal nějaký útočný nářez, ale kdeže… čistokrevný,
ale svojsky originální hardrock se spoustou zajímavých pasáží.
Pro rockové štamgasty jsou JOKERBEAT lahůdkově znějící
bandou!
Po přestávce nastoupilo AB Trio v čele s Alešem. Ten překvapil
určitě všechny! Přes svůj handicap totiž dokázal výborně uzpívat svoje největší hity a provětral téměř celý repertoár z něhož
zazněly šlágry „Barák na odstřel“, „Dívka s perlami ve vlasech“
anebo i úplně první arakainovský hit „Ztráty a nálezy“. Aleš
měl sice podporu nasamplovaných bicích, ale především kytarista a klávesák, kteří ho doprovázeli, odváděli skvělý výkon.
Na sále tak vládla opravdu fantastická atmosféra, při zmíněných
klasikách, šelingerovských „Jsem prý blázen jen…“ nebo
i novějších písní „Nemám“ nebo „Revizor“ se zvedl les rukou
a zaslouženě! Aleš si sice musel dopřát delší zdravotní přestávku, po ní se však vrátil a v plné síle zpíval dál. Bylo vidět,
že zpěv je pro něho životní poslání. Troufám si říci, že pokud
bude někdy nutné, položí svůj život na pódiu! Při několika
skladbách uvedl své peprné historky ze života, které vkusně
sedly do nálady, taková sociálně kritická „Když po tobě jdou“
perfektně nakopla všechny v sále. Zasloužený potlesk a přídavek
v pozitivně patriotské „Červenámodrábílá“ byl parádní tečkou
vynikajícího rockového večera.
David Frei

BESEDA: Karel Fencl – pilot
Povídání s panem Fenclem v městském muzeu v Mimoni mě
velmi překvapilo.
Ryze mužské osazenstvo (jen dvě ženy) zaplnilo muzeum do
posledního místečka.
Pan Fencl – velice vitální pán s úžasnou pamětí a darem vyprávění vzpomínal na život v Libyi, co tamní ženy, alkohol, legrácky
kolegů, ale i na setkání s UFO.
Přítomní pánové zasypali pana Fencla odbornými a fundovanými otázkami z oboru letectví. Zavzpomínali na společné
známé, i jak se létá nadzvukovou rychlostí. Netušila jsem, že
je v Mimoni ještě tolik pilotů, odborníků a fandů letectví.

Měli jsme možnost si prohlédnout fotografie z éry instruktora
a zkušebního letce, ale i části výstroje pilota.
Více jak dvouhodinová beseda určitě nikoho nenudila. Děkujeme.
Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková
Duben 2019
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RŮZNÉ
Autodrom v Sosnové pořádá
zdarma kurzy pro seniory
Autodrom Sosnová se podílí na realizaci celostátní akce,
která si klade za cíl zvýšit informovanost a dovednosti řidičů

seniorů. Projekt „JEDU S DOBOU“ je zaměřen na řidiče
seniory nad 65 let.
Jedná se o sérii přednášek a následných praktických kurzů
na autodromu v Sosnové, samotní účastníci neplatí nic.
Přednášky jsou smluvené v některých městech regionu, kurzy probíhají na Autodromu Sosnová.
Nejbližší přednáška se bude konat 7. května 2019 od 10.00
hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v České Lípě.
Kurzů bude celkem osm, jsou plánovány vždy ke konci měsíce.
Doba trvání kurzu na polygonu je 6 hodin pro jednu skupinu
(do 60 osob). Během jednoho dne proběhnou dva kurzy
(dopoledne/odpoledne).
Náplň kurzu na polygonu:
Teorie bezpečné jízdy, informace o nových technologiích
automobilů, reakční doba řidiče, brzdné dráhy, popis krizových situaci, jejich rozbor a řešení (zhruba 60 minut).
Praktický nácvik a trénink řízení: jak správně sedět za volantem, jak se připravit na jízdu, nácvik krizového brzdění,
správná technika zvládnutí smyků na cvičných smykových
plochách, jak bez problému zaparkovat…).
Zdravověda s praktickou ukázkou i se zapojením účastníků,
volání na tísňovou linku záchranka,…
Součástí kurzu je plnohodnotný oběd.
Podmínky účasti:
Účastník musí přijet vlastním vozem (jsou možní dva řidiči
na jeden vůz).
Zájemce se musí přihlásit na www.jedusdobou.cz,
nebo telefonicky na 774 553 313.
Celý kurz je financován Českou kanceláří pojistitelů,
takže absolvent má účast ZDARMA.
Mgr. Petr Zelinka

(inzerce)
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RŮZNÉ
V Jizerských horách může ve
spolupráci se ZZS LK
podávat analgetika i Horská služba
Horská služba Jizerské hory ve spolupráci se Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje začala letos v zimě
jako první v České republice podávat zraněným léky na tlumení bolesti. Pacientům, kteří jsou v pro záchranáře těžko
dostupném terénu, tak mohou horští záchranáři účinně
zmírnit bolest ještě před příjezdem zdravotníků. Podávání
léku a proškolení členů horské služby probíhá pod vedením
lékařky HS a ZZS LK Lucie Langové.
„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro svůj způsob podání
formou inhalace a pro rychlý a efektivní nástup účinku je
pro kolegy z horské služby ideálním pomocníkem,“ říká
Langová. Vysvětluje, že pro pacienty se jedná o revoluční
novinku, která zkracuje mnohdy zbytečně dlouhou dobu
trávenou v bolestech.
„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se záchranáři nemohou sanitními vozy dostat, což se u běžkařů či cyklistů stává
poměrně často, musí členové horské služby volit jinou variantu přístupu k místu nehody, nejčastěji na lyžích, skútrech
nebo pěšky. V případě, že měl zraněný takové bolesti, které
znemožnily jeho vyproštění a manipulaci s ním, nezbývalo,
než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu mohl
podat tišící léky, což ale zásah prodloužilo až o několik desítek minut. „Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného horského terénu například člověka se zlomenou končetinou,
kdy se bolest při manipulaci zvyšuje i sebemenším pohybem
úlomků kostí, je to téměř nadlidský úkol. Nikdo nechce
jinému působit bolest,“ vysvětluje náčelník Horské služby
Jizerské hory René Mašín.
Podat lék zraněnému ovšem nemůže nikdo bez patřičného
proškolení, které vede právě Lucie Langová. „Je třeba, aby
členové horské služby uměli rozlišit případy, kdy je podání
léku vhodné a kdy je naopak lépe vyčkat na zdravotnickou
záchrannou službu. Pacient musí vnímat a komunikovat,
musí být oběhově stabilní a nesmí být pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky. Stejně tak nesmí mít vážné onemocnění jater nebo ledvin,“ zdůrazňuje Langová. Dodává,
že se inspirovala zkušenostmi zahraničních kolegů pracujících ve vysokohorských oblastech, kde se tento lék úspěšně
používá již několik let.
A proč je jeho zavedení tak důležité právě v Jizerských
horách? Zejména proto, že právě ony jsou českým rájem
běžkařů a cyklistů. Tito sportovci se velmi často dostávají
daleko od cest přístupných sanitním vozům, navíc bývají
většinou oblečení poměrně nalehko. Pokud zůstanou zranění ležet někde v terénu či ve sněhu, dochází u nich velmi
rychle k prochladnutí a s tím spojeným závažným zdravotním komplikacím, které mohou vézt až k ohrožení života.
Zde je cílem co nejrychlejší předání pacienta zdravotníkům
a tedy i včasné umožnění manipulace a transportu pacienta,
což bez tlumení bolesti zraněného někdy není možné. Proto
jsme za možnost podání analgetik horskou službou velmi
vděčni,“ dodává Langová.
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Reprezentační ples města
Když se řekne ples, vybaví se mi vždy slovo formální. Ples,
alespoň pro mě, by měl být formální společenskou událostí.
Na ten města chodíme již několik let a musím říct, že mou
představu téměř beze zbytku naplnil až ten letošní. Dámy
i pánové byli opravdu ve společenském, až na úplně malé
výjimky, sál byl velmi hezky upraven, stolů bylo tak akorát,
abychom se mohli pohodlně vrhat do víru tance. A tentokrát
hudba stála opravdu za to. Kapela Good times Big band, na
rozdíl od předešlých, byla úžasná a měla opravdu jasno
v tom, co na ples také patří. Hráli polku, valčík, waltz, pro
odvážné i tango (my neměli růži do úst, tak jsme vynechali)
a samozřejmě i rychlé a plouživé tance. Stálo za to také jen
poslouchat. Doprovodný program v podání mažoretkové
skupiny Adelline i ukázky tanců od žáků TŠ Duha potešil.
Zaznamenala jsem též spoustu zajímavých a ne nedůležitých
postřehů. Toalety byly až do konce nejen čisté, ale i zásobené
toaletním papírem a papírovým ručníky. Možná se to pánům
nezdá důležité, ale dámy vědí. Tombola byla bohatá a hodnotná. Lidé se na sebe usmívali a o půlnoci se o všeobecné
veselí postarala spousta balónků, které vypadaly od stropu.
Dalo docela práci, aby popraskaly.
Tímto příspěvkem chci poděkovat všem, kdo se na organizaci plesu podíleli. Věřím, že příští rok si opět užijeme
a budeme chválit.
Šulcová Věra

Soutěž pro veřejnost o nejlepší
Land art v Ralsku
Geopark Ralsko vyhlašuje soutěž o nejlepší Land art v zaniklých obcích. Již čtvrtým rokem pořádá Geopark Ralsko
mezinárodní land artový Festival Proměny v krajině zaniklých obcí, při kterém umělci společně vytvářejí díla, která
mají překlenout historii násilné přeměny krajiny pod Ralskem. Letos nově se do tvoření může zapojit kdokoliv, malí,
velcí, týmy i jednotlivci, rodiny nebo školy.
Pravidla soutěže:
V období od 1. 3. do 12. 5. 2019 se vydejte do Geoparku
Ralsko, nejlépe na místo jedné ze zaniklých obcí mapa.geoparkralsko.cz
Z přírodních materiálů vytvořte umělecké dílo podle
vašeho gusta. Dílo vyfoťte. Fotografii spolu s vaším jménem, kontaktem (email, telefon), pojmenováním díla,
umístěním díla (nejlépe GPS) pošlete na adresu
festival@geoparkralsko.cz
Sběr fotografií bude ukončen 12. 5. 2019.
Nejlepší díla vystavíme na Mezinárodním Landart Festivalu
Proměny 25. 5. 2019 a oceníme. Čeká na vás třeba roční
předplatné časopisu Koktejl, koš regionálních produktů
nebo vstupenky na vybrané atrakce Máchova kraje.
Hodnotit budou umělci z České republiky, Německa, Norska
a Islandu, kteří se účastní mezinárodního landart workshopu
v Ralsku. Zapojit se mohou jednotlivci, skupiny, třídy i rodiny.
Pojďte s námi tvořit! Více informací na https://www.festival-ralsko.com/soutez/
Duben 2019
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POLICIE
Zabezpečte se!
Chraňte majetek
sobě i svým sousedům!

osvětou k této problematice
směrem k široké veřejnosti, ale
také dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou
trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení
majetku.
Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové konferenci konané na Policejním prezidiu dne 29. 11.
2018.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody
pro zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do
médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také videospoty.
Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná
a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného
objektu prostřednictvím mechanických zábranných systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb.

KRAJ – Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového
preventivního celorepublikového projektu na ochranu
majetku.

Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play.
Informace, jak jí nainstalovat a používat jsou dostupné
na stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty k novému projektu jsou k dispozici na webových stránkách
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projektna-ochranu-majetku.
Neměli bychom těmto „nezvaným hostům“ dávat příliš mnoho šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému majetku,
ale i ke svému okolí.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském
roce zapojilo do nového celorepublikového preventivního
projektu „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým
sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR. Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které
se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových
účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem
je snížit nápad trestné činnosti v případech odcizení např.
legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů,
cenností apod.
Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde
kupředu, taktéž pachatelé využívají nové techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje na tento vývoj, a to
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koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje
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