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Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu
a s novým rokem jako bychom brali
čistých 365 archů papíru a tužku do ruky.

Foto: Milan Kabeš

Z obsahu
• Připravované městské akce na rok 2022
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného
dne 10. listopadu 2021 v Domě kultury Ralsko Mimoň
od 16.30 hodin
Z21/139
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: pí
J. Bizoňovou a Bc. J. Pittnera.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/140
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) Nabytí pozemků – Dubinka p. č. 4377 a p. č. 4381 v k. ú.
Mimoň, ZR č. 32
5) Návrh podání žádosti o dotaci z dotačních fondů MV na
nákup hasičského auta
6) Diskuze
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/141
Nabytí pozemků – Dubinka p. č. 4377 a p. č. 4381 v k. ú.
Mimoň, ZR č. 32
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) nabytí pozemků p. č. 4377 lesní pozemek o výměře 30.931 m2
a p. č. 4381 lesní pozemek o výměře 18.677 m2, v k. ú. Mimoň
za celkovou cenu 5.500.000 Kč od L. V., Mimoň a za podmínek uvedených v kupní smlouvě a
b) kupní smlouvu na nabytí pozemků p. č. 4377 a p. č. 4381
v k. ú. Mimoň včetně příslušenství v předloženém znění a
c) změnu rozpočtu č. 32 – zvýšení kapitálových výdajů na
nákup pozemků na akci „nákup pozemků Dubinka“
o 5.500.000 Kč a navýšení financování města (snížení volných
finančních prostředků města) o 5.500.000 Kč ve znění přílohy
č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy a
d) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/142
Návrh podání žádosti o dotaci z dotačních fondů MV na
nákup hasičského auta
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání
žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2022
z dotačních fondů Ministerstva vnitra výzvy
JSDH_V4_2022 Pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky z rámcové dohody.
2) Zastupitelstvo města Mimoň rozhoduje o přistoupení k rámcové smlouvě s Ministerstvem vnitra – generálním ředitel-
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stvím Hasičského záchranného sboru ČR, právně jednajícím
Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím odd. VZ GŘ HZS ČR,
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, DIČ
CZ00007064 k dotační výzvě JSDH_V4_22 Pořízení nové
cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3

město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného
dne 25. listopadu 2021 v Domě kultury Ralsko Mimoň
od 16.30 hodin
Z21/143
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
Mgr. V. Konopiského a p. P. Špačka
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/144
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
7) Zahájení
8) Volba ověřovatelů zápisu
9) Projednání a schválení programu jednání
10) Prodej pozemků, záměry prodeje a směny:
a) Směnná smlouva – pozemky p. č. 3771 a část p. č. 3075
v k. ú. Mimoň
b) Prodej podílu 9/12 z pozemku p. č. 1920 v k. ú. Mimoň
c) OZV – stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí – změna
11) OZV – školské obvody
12) Odpady
a) Smlouva o svozu a nakládání s odpadem
b) OZV o místním poplatku za komunální odpad
13) Zpráva o kontrole plnění usnesení
14) Zápis z jednání kontrolního výboru
15) Zápis z jednání finančního výboru
16) Návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR na akci:
„Odstranění vlhkosti v suterénu, oprava odvodnění – ZŠ
Letná v Mimoni“
17) Návrh na pověření strážníka plněním některých úkolů při
řízení MěPo
18) Diskuze
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/145
Směnná smlouva – pozemky p. č. 3771 a část p. č. 3075 v k.
ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
směnu části pozemku p. č. 3075 (dle GP č. 2431-1342/2021 označené p. č. 3075/2) o výměře 86 m2 ostatní plocha (celý pozemek
má výměru 588 m2 v k. ú. Mimoň v majetku města Mimoň za
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cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí ve výši
200 Kč/m2 + DPH, za pozemek p. č. 3771 o výměře 101 m2 orná
půda v k. ú. Mimoň v majetku manželů K., Mimoň za cenu ve
výši 200 Kč/m2 a směnnou smlouvu v předloženém znění a ukládá
starostovi města směnnou smlouvu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/146
Prodej podílu 9/12 z pozemku p. č. 1920 v k. ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 9/12 z pozemku
p. č. 1920 ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Mimoň, jehož
součástí je stavba přízemní zděná garáž, za cenu ve výši
3 950 Kč/m2 + DPH p. P. S., Česká Lípa za podmínek uvedených
v kupní smlouvě a kupní smlouvu v předloženém znění a ukládá
starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z21/147
OZV – stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí – změna
Zastupitelstvo města dle důvodové zprávy schvaluje změnu usnesení č. Z21/79 ze dne 24. 6. 2021 takto:
1) Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí a
2) Schvaluje záměr příjem města plynoucí ze zvýšené daně
z nemovitostí (1,5násobek) dle vyhlášky č. 2/2021 zapojit
do podílu města na ročních nákladech spojených se svozem
a likvidací komunálního odpadu, poprvé v roce 2022.
Hlasování: pro 10, proti 4, zdrželi se 2, nepřítomen 1
Z21/148
OZV – školské obvody
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, vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2021, kterou se stanoví školský obvod a část školského obvodu
základních škol zřízených městem Mimoň.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/149
Smlouva o svozu a nakládání s odpadem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci
služby: Svoz a nakládání s odpadem města Mimoň s firmou –
COMPAG CZ s.r.o., V Lukách 95, 471 24 Mimoň IV, IČO 622
41 630 a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z21/150
OZV o místním poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje obecně závaznou vyhlášku
města Mimoň č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování: pro 14, proti 1, zdržel se 1, nepřítomen 1
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Z21/151
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/152
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis zjednání kontrolního výboru ze dne 15. 11. 2021, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/153
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 22. 11. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/154
Návrh podání žádosti o dotaci z fondů MMR na akci:
„Odstranění vlhkosti v suterénu – oprava odvodnění –
ZŠ Letná v Mimoni“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci do dotační výzvy MMR v rámci podprogramu Podpora
rozvoje regionů 2022 (Veřejné budovy) na akci:
„Odstranění vlhkosti v suterénu – oprava odvodnění – ZŠ Letná
v Mimoni.“
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z21/155
Návrh na pověření strážníka plněním některých úkolů při
řízení MěPo
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souladu s § 3 odst. 2
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, pověření strážníka Marka Mejstříka plněním některých
úkolů při řízení Městské policie Mimoň.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Vlastně je štěstí, že teplárna
v Hradčanech topí uhlím a štěpkou
Všechny občany v bytech města zajímá, kolik zaplatí navíc
za teplo a teplou vodu. Proběhlo aktuálně jednání s firmou
Energie Holding, a. s., a po tomto jednání s nimi jsem velmi
rád, že teplárna nepřešla na plyn. Teplárny, které nyní topí
plynem, zvedají svoje ceny o 40–50 %. Zdárným příkladem
je město Stráž pod Ralskem, kde občané budou platit 1200 Kč
za GJ. U nás je situace o dost lepší a zvedá se nám cena o 17 %
z důvodu nárůstu cen uhlí, paliv a elektřiny. Budeme tak platit
708 Kč za GJ, což činí na byt 3+1 asi o 165 Kč navíc.
Po zkušenostech letošního roku s cenami energií, budeme
jako město muset udělat dlouhodobou energetickou koncepci
města s využitím dotací z Evropské unie. Buďme ale rádi, že
město Mimoň vytápí plynem jen jednu budovu. Také musím
sdělit, že zateplení bytových domů se nyní vyplatí ještě více
a začali jsme s ním včas.
Petr Král, starosta města Mimoň
Leden 2022
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Co jsme udělali pro obchvat města
Mimoně, kdo to celé málem zkazil
a neměl by odstoupit ze zastupitelstva?
Neustále Radu města Mimoně, a převážně mně, bývalí členové
Mimoňské obrody kritizovali, že nic neděláme pro obchvat města
Mimoně. Dokonce do města na zářijové zastupitelstvo dorazil
pan hejtman Půta, který se mi tehdy neohlásil a jeho návštěva
byla tajná. Z těchto důvodů jsem ho nemohl ani usadit ke mně,
protože jsem to nevěděl a on si ihned sedl do rohu sálu a následně
si vzal slovo. Po naší následné debatě ihned odjel pryč a ani nedal
možnost zastupitelům cokoliv sdělit. Na moje pozvání nikdy
nereagoval anyní přijel neočekáván. Jen jeden zastupitel byl ojeho
návštěvě informován, a to pan Kaiser. Opět mi pan Kaiser vyčinil,
že nic pro obchvat neděláme, a že náruč Libereckého kraje je otevřená a oni obchvat udělají.
V té době se nám již povedlo směnit pozemky s paní Brettovou,
na část obchvatu zajistit další pozemky přes pozemkový fond,
jen jsme se nemohli dostat na další pozemky, protože majitelé
pozemku chtěli po městě 50 mil. Kč. Liberecký kraj nechtěl nic
vykupovat, protože jeho podpora obchvatu je jen slovní, jinak
pro něj nic nedělají. Následně mě oslovil jeden známý a zeptal
se mě, co brání obchvatu jít po části tzv. Dubinky. Zjistil, že
tomuto vlastně nic nebrání a toto jsem i konzultoval před rokem
s úředníky územního plánování v Liberci. Celé následné jednání
s majitelem pozemku jsem pro jistotu rok tajil a věděli o něm jen
radní města Mimoň. S majitelem pozemku jsme se dohodli na
částce 5, 5 mil. Kč, což je 101 Kč za m2, a to je velmi slušná částka.
V listopadu jsem svolal mimořádné zastupitelstvo města Mimoň
a vše sdělil zastupitelům. Také jsem je informoval, že jsem se
dohodnul i s majiteli pozemků za Dubinkou (Egypťany), že ti
nám odprodají poslední kus pozemku a tím budeme mít kompletně všechny pozemky pro první část obchvatu města Mimoně.
Myslel jsem si, že všichni zastupitelé budou mít radost, že
pozemkově bude tato věc vyřešena, ale mýlil jsem se. Nejdříve
nám pan Kaiser (nyní údajně člen strany Starostů pro Liberecký
kraj) sdělil, že Liberec vlastně nemá peníze na stavby nových
silnic (záznam je na facebookových stránkách města). Za dva
měsíce od návštěvy jeho předsedy strany pana hejtmana Půty
se vše změnilo a Liberecký kraj už peníze nemá. A měl je vůbec
někdy?? Poté nám všem zastupitelům sdělil, že 5 procent ze
stavby obchvatu si musíme zaplatit sami. To znamená, že výkupy
pozemků platíme, projekty platíme, a ještě si jako bonus zaplatíme 5 % z celé částky, což je dalších asi 25 mil. Kč (třeba se
pan Kaiser jen spletl). Přesto jsme všichni odsouhlasili koupi
Dubinky, protože jsme se dostali asi jen na 100 metrů k silnici
směrem na Doksy.
Druhý den jsem jel k majiteli pozemku a ten mi sdělil, že se
mu dopoledne ozval jeden pán a nabízel mu za pozemek 7
mil. Kč. Přišlo mi to divné, protože zastupitelstvo ještě nebylo
zveřejněno a nikdo na zastupitelstvu z občanů nebyl. Zeptal
jsem se ho, co přesně říkal a načež mi došlo, že stejná slova
používal pan Kaiser u koupi tohoto pozemku na zastupitelstvu.
Dohodli jsme se spolu, že si ponechá 14 dní na rozmyšlenou.
Další řádné zastupitelstvo se konalo za 2 týdny a zde jsem vše
sdělil zastupitelům, jen svoje podezření jsem neřekl. Přihlásil
se pan Kaiser a přiznal, že to byl on, který vše sdělil jiné osobě
po zastupitelstvu, protože ho zajímalo, zda jsme s ním stavbu

4

Leden 2022

obchvatu konzultovali (záznam je na facebookových stránkách
města) a přišel šok pro všechny! Co k tomu dodat! Všichni si
spíš musíme položit otázku: „Proč zastupitel, který má hájit
zájmy města, jezdí za podnikatelem a konzultuje to s ním?“
Další otázka by měla být: „Chtěl někdy vůbec obchvat?“ Na to
Vám odpovím já – nechtěl! Vždy prosazoval průtah městem
a svůj názor změnil až referendem, které prohrál a vše ostatní
byly jen politické sliby!
Svým jednáním pan Kaiser poškodil zájmy města a porušil slib,
který jako zastupitel složil, a proto by měl zvážit svoje odstoupení
ze zastupitelstva – to je můj názor.
Petr Král, starosta města Mimoň

Reakce na předešlý článek
CO NA TO ŘÍCI... Vynechám reakci na stále ohřívanou bramboračku ohledně přístupu Libereckého kraje k obchvatu města
a návštěvy pana hejtmana na zastupitelstvu města v září 2021.
Z mé zkušenosti byla jednání o obchvatu Mimoně s Libereckým
krajem vždy vstřícná a konstruktivní.
K pošpinění svého jména se ale musím ohradit. V první řadě
jsem za žádným podnikatelem nejel. V druhé řadě jsem dva dny
po zveřejnění materiálů do mimořádného zastupitelstva (tedy
nic tajného), zavolal majiteli vlastnícímu pozemky užívané pro
dostihové závody, zda s ním město konzultovalo záměr umístění
plánovaného obchvatu do blízkosti závodiště. Odpověď zněla,
že ne. To bylo celé jádro věci. Necítím, že bych porušil zastupitelský
slib, a že bych šel proti zájmům města. Ty jsem vždy za každých
okolností hájil.
A ještě k otázce pana starosty, jestli jsem chtěl někdy obchvat.
Není to kolikrát o tom, co by člověk chtěl, ale v pozici starosty je
to situace, zda je realizace daného záměru schůdná nebo ne. Když
jsem nastoupil na radnici, byl již v běhu záměr na vybudování
průtahu městem. I politická situace umožňovala jeho realizaci.
Po nesouhlasných signálech z řad občanů města a změně vedení
na kraji se ještě před referendem začalo pracovat na obchvatu.
A jen taková perlička k průtahu. Po souhlasném hlasování o zařazení průtahu do územního plánu města za mnou po zastupitelstvu
přišel tehdejší zastupitel pan Král se slovy, tak starosto a máme
průtah v kapse. Co tedy napsat na závěr? Snad jen to, že by se měl
pan starosta nad sebou zamyslet a neurážet lidi, kteří mu právě
nemažou med kolem úst.
František Kaiser
(inzerce)
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Zdražení odpadů pro občany
a příspěvek města pro občany na komunální odpad
Letošního roku v lednu vypověděla společnost Compag, s. r. o
s městem Mimoň smlouvu o odpadech, protože pro ně měla
být nevýhodná a neodpovídala změně zákona z letošního
roku. Následně byla provedena veřejná soutěž, kam se přihlásily jen dvě firmy a ze soutěže vzešla vítězně firma Compag, s. r. o., a ceny se po soutěži zvedly. Pro jednodušší
pochopení ceny je zde níže tabulka na svoz týdenní 120 l nádoby (což nyní činí 2549 Kč), která ukazuje, kolik by občané
platili, pokud by město nepřispívalo na komunální odpad.
Pokud by město nepřispívalo vůbec na odpad, občané by
museli zaplatit za tento svoz částku 6240 Kč. Radní se proto
na radě města dohodli, že občanům budeme přispívat 40 %

na svoz komunálního odpadu a budou tedy platit částku
3774 Kč, abychom vypomohli občanům města v této nelehké
době. Chci poděkovat všem zastupitelům, kteří tento návrh
podpořili, kdy proti byli jen dva zastupitelé.
Poplatek za svoz odpadu je splatný za 1. pololetí nejpozději
do 15. 4. a za 2. pololetí nejpozději do 15. 10. příslušného
kalendářního roku (případně na celé období). Pokud bude
občan města potřebovat vyměnit popelnici, tak prosím již
nechoďte na firmu Compag, s. r. o., protože město všechny
nádoby odkoupilo od této společnosti, a obraťte se na MěÚ,
paní Jaroslavu Vítkovou, DiS., tel. č. 487 805 020.

a) Kolik by lidé platili bez příspěvku obce a kolik zaplatí s příspěvkem obce u nádoby 120 l s týdenním svozem
Sazba Kč/l

Předpokládaný příjem z poplatku za
komunální odpad

1,00
0,60

9 808 600,00
5 885 160,00

Modelová cena svozu nádoby 120 l
týdenní/ rok
(letošní cena 2549Kč)
6 240,00
3 744,00

b) Tabulka s orientačními platbami na příští rok
Velikost
nádoby v l

P80

120

240

1100

Četnost svozu Týdenní svoz 14denní svoz Týdenní svoz 14denní svoz Týdenní svoz 14denní svoz Týdenní svoz 14denní svoz

1Q
2Q
3Q
4Q
rok

624 Kč
624 Kč
624 Kč
624 Kč
2 496 Kč

312 Kč
312 Kč
312 Kč
312 Kč
1 248 Kč

936 Kč
936 Kč
936 Kč
936 Kč
3 744 Kč

468 Kč
468 Kč
468 Kč
468 Kč
1 872 Kč

1 872 Kč
1 872 Kč
1 872 Kč
1 872 Kč
7 488 Kč

936 Kč
936 Kč
936 Kč
936 Kč
3 744 Kč

8 580 Kč
8 580 Kč
8 580 Kč
8 580 Kč
34 320 Kč

4 290 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
4 290 Kč
17 160 Kč

Petr Král, starosta města Mimoně

Připravované akce na tento rok
Nedávno mě navštívil občan z Vranova pod Ralskem s dotazem,
zda se bude opravdu opravovat příští rok cesta ke Džbánu (tzv.
Trpaslíku), že si lidé ve Vranově povídají, že se nic opravovat
nebude. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl zveřejnit seznam připravovaných oprav a realizací na příští rok, které omezí občany
v některých místech (neuvádím malé opravy):
Rekonstrukce náměstí 1.Máje (proběhne zima, jaro, začátek léta)
• Odbahnění a rozšíření zámecké tůně v parku (začne možná již
v prosinci, ale v lednu určitě)
• Rekonstrukce cesty ve Vranově k tzv. Trpaslíku (proběhne jaro,
léto – první bude oprava vodovodu a následuje oprava silnice)
• Dokončení revitalizace sídl. U Nemocnice – silnice, chodníky
a přístřešky na popelnice (proběhne na jaře)
• Dokončení revitalizace spodního sídliště Ralsko –oprava silnice
ul. Vranovská u DPS (proběhne na jaře)
• Oprava ul. Luční + vodovod a kanalizace (proběhne jaro, léto)
• Oprava ul. Poštovní + vodovod a kanalizace (proběhne jaro,
léto)
• Oprava ulice Zahradní – poslední dvě části této ulice (proběhne
jaro, léto)
• Oprava části ulice Smetanova – asfalt (proběhne na jaře)
• Oprava ulice Ve Stráni – asfalt (proběhne na jaře)
• Chodník Svébořická (proběhne jaro, léto)
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• Chodník ul. Pertoltická vokolí Mitopu –ještě není vysoutěženo
(předpoklad léto, podzim)
• Částečná oprava schodiště ul. Kotova (proběhne na jaře)
• Začátek rekonstrukce koupaliště – již jsme se snad dostali přes
všechny dotčené orgány, abychom konečně dostali stavební
povolení – začátek stavby asi jaro
• Zateplování bytových domů Letná, Sídliště pod Ralskem a Svébořická 146 – od března, až do prosince aještě rok 2023 do června
• Oprava střechy ul. Smetanova 545-549 (proběhne na podzim)
Akce, které vás mohou zajímat, ale nijak vás neomezí:
• Rekonstrukce střechy ZŠ Mírová (proběhne v létě)
• Oprava plotu ZŠ Komenského (proběhne v létě)
• Oprava kanalizace ZŠ Komenského – zjišťujeme cenu celé akce
(proběhne asi v létě)
• Akce soukromých subjektů, zatím nebudu komentovat a budu
vás informovat, až budou všechna povolení – výstavba Lidlu
(vše pokračuje bez problémů), výstavba průmyslové haly na
bývalém prasečáku (nějaké problémy jsou, ale již se řeší), výstavba
myčky (zatím to vypadá, že by mohla být příští rok postavena –
uvidíme).
Petr Král, starosta Mimoně
P. S.: Pokud byste chtěli opravit silnici, chodník apod. napište mi
na můj e-mail – kral@mestomimon.cz a já Vám rád odpovím.
Leden 2022
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Jaké stavby jsme od června 2021 dokončili
Výčet ukončených staveb roku 2021 by vyplnil celý jeden
zpravodaj, proto jsem je rozdělil na dvě části. Již jste byli
informováni o dokončených stavbách od ledna, nyní Vám
na fotkách ukáži další stavby za druhý půlrok. Musím říci,
že se nám ve stavebnictví daří a máme připravených plno dalších staveb a oprav na roky následující. Na některé získáváme

dotace, jiné realizujeme z našich financí. Také se nám v poslední době daří doprojektovávat stavby s firmou SVS, a. s., která
opravuje po městě kanalizace a vodovody. Dle mého názoru
bychom mohli mít do roku 2026 opraveny všechny kanalizace
a vodovody pod komunikacemi města Mimoň (jen krajské
silnice jsou jiná kapitola).

zateplený dům čp. 581 Sídliště pod Ralskem

výsadba stromů u vlakového nádraží
v Mimoni

další úprava na sídlišti U Nemocnice

chodník k autobusovému nádraží

chodník Skřivánčí ulice

chodník pod Letnou
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nové lavičky a koše ve Vranovské áleji

dvůr městského úřadu

opravený chodník před vlakovým nádražím

opravená ulice Novopolní

opravená silnice v ul. Pražská

opravený chodník u jatek

opravená část ulice v Lukách

nově udělaná posezení na sídlišti U Nemocnice

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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OZNÁMENÍ
VÁS ZAJÍMÁ
Známky na svoz odpadu
pro rok 2022

Městské muzeum bude přes zimu
zavřené

Známky na svoz odpadu pro rok 2022 je možné si vyzvedávat
na finančním odboru MěÚ Mimoň, ul. Malá č. p. 181, v přízemí v úředních dnech pondělí a středa od 8.00 do 11.30 a od
12.30 do 17.00 hod.
Svatava Kvasničková, finanční referentka

Městské muzeum bude od 3.
ledna do 18. března 2022
uzavřené. Od 19. března
2022 se můžete těšit na
výstavu kraslic.

Zastupitelstvo města

Oprava zámecké tůně začíná

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 20. ledna
2021 v Domě kultury Ralsko od 16.30 hodin.

V lednu 2022 začne revitalizace zámecké tůně v parku, na
kterou se nám podařilo získat dotaci 600 tis. Kč z Libereckého
kraje. Celkové náklady budou ve výši 1,7 mil. Kč. Zároveň se
předem omlouváme občanům za zvýšený provoz nákladních
vozidel v zámeckém parku. Bude nutné odvézt zeminu z tůně.
V rozpočtu zároveň počítáme s okamžitou opravou poškozené
cesty v parku.
Petr Král, starosta města Mimoň

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci lednu dožívají naši spoluobčané:
Edita Janáková
Renata Ledererová
Václav Holada
Josef Homola
Emma Chvojková
Vladislav Matula
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Řádková inzerce
Koupím 2 ks židlí výrobce Falcon (TON) Mimoň, na
čalounění nezáleží. Tel.: 602 290 268,
e-mail: vratnype@volny.cz
(inzerce)
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KULTURA
Milí příznivci mimoňské kultury,

MAXI lidi Eva Matušková

rok 2021 byl pro nás velkou výzvou. Díky všem opatřením,
která svazovala (nejen) kulturu, jsme se naučili být trpěliví
a operativní. Našli jsme domluvu s lidmi v úřadech, o kterých
jsme před nedávnem ani nevěděli, že existují. Občas jsme
dostali „na frak“ na sociálních sítích, aniž bychom si to zasloužili a mrzelo nás to, ale vzápětí jsme se radovali ze všech, kteří
přišli na naše akce a bavili se. Přestože to bylo jak to bylo,
podařilo se nám uskutečnit většinu plánovaných akcí.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se jich pravidelně zúčastňovali sami nebo s rodinami, a pozvala vás ostatní. Rok 2022
se pomalu plánuje. Některé věci už jsme vám odhalili, některé
si ještě necháme pro sebe a budeme si držet palce, aby se nám
všechno podařilo a my se s vámi mohli pravidelně potkávat.
Těšíme se na vás v příštím roce!
Radka Pipalová

Soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“
Po úspěšné velikonoční soutěži „O nejkrásnější velikonoční
vajíčko“ jsme se rozhodli uspořádat soutěž vánoční „O nejkrásnější vánoční ozdobu“. V průběhu listopadu mohli děti
i dospělí přinést ručně zhotovenou vánoční ozdobu do Infocentra, nebo muzea v Mimoni. Do soutěže se přihlásilo celkem
čtyřicet čtyři soutěžících a sešlo se přes sedmdesát vánočních
ozdob. Velmi mile nás překvapila kategorie, která vznikla tak
nějak sama, a to kategorie mateřských školek. Do soutěže přinesly své práce děti ze školky Komenského, Letné i Eliášova.
Svými pracemi se pochlubili i žáci zdejší ZUŠ pod vedením
V. Böhmové. Bylo velmi těžké vybrat tu nejkrásnější ozdobu.
Vedly se velké debaty, a tak jsme do rozhodování zapojili
i návštěvníky výstavy. Nakonec jsme vybrali vítěze, kteří jako
cenu získali dvě vstupenky na filmové představení dle vlastního výběru. Jelikož mateřské školky své práce do soutěže
přihlásily jako kolektivní díla, rozhodli jsme se každé zúčastněné oddělení odměnit malou dobrůtkou.
A kdo tedy zvítězil?
PIDI lidi Enriko Šetét

Vítězům gratulujeme!

Cestopisná beseda:
4 nejkrásnější treky v Nepálu
Vyprávět bude průvodkyně a cestovatelka Radka Tkáčiková.
Kromě Evropy se zaměřuje hlavně na průvodcovskou činnost
mimo Evropu. K jejím specialitám patří i vysokohorská turistika na 6000m vrcholy Nepálu, Indie a Turecka. Mezi další
místa, která s ní můžete projet, to jsou Tibet, Indonesie, Čína,
Indie, Barma, Kambodža, Thajsko, Maroko, Srí Lanka. Zlomový okamžik jejího života nastal 22. 4. 2012, kdy se v poměrně lehkém terénu v Himalájích na treku okolo Manaslu zřítila
a utrpěla 9 zlomenin v oblasti páteře, vč. kompresní zlomeniny,
mnohačetnou tříštivou zlomeninu ramene s porušením nervu,
5 zlomených žeber a kloubní zlomeninu zápěstí. Po několika
operacích, léčbě a intenzivní rehabilitaci se přesně za rok vrátila do Himalájí a pokračuje v průvodcovské činnosti. Přijďte
si tuto cestovatelku, jejíž motto zní: víra, vůle, vytrvalost =
vítězství, poslechnout na besedu „4 nejkrásnější treky v Nepálu“ do Městské knihovny v Mimoni 26. ledna 2022. Začátek
v 18 hodin.

Mimoňská kultura zve na další
premiérový film

MINI lidi Ella Komancová
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Každoročně proběhnou v Mimoni dva kurzy virtuální Univerzity třetího věku při PEF ČRU v Praze. Jedním z témat
roku 2019 byl i jeden z největších stavitelů a sochařů baroka,
Gian Lorenzo Bernini.
Tak jsme se, pod dojmem skvěle vedeného kurzu, s několika
frekventanty jeli podívat na stopy, které zanechal jak ve Vatikánu, tak i ve věčném městě Římu tento skvělý umělec.
Natočili jsme i film s názvem Jak přežít Řím, na jehož premiéru 17. ledna 2022 do mimoňského kina od 17.30 hod.
Vás zvou manželé Pipalovi pod hlavičkou Kultury Mimoň.
Abychom opravdu nezaháleli, tak 25. ledna 2022 od 16.00 hod.
představíme v klubovně Chanosu běhající obrázky z Turecké
Anatolie, což může být inspirací pro Vaši příští dovolenou.
Nezapomeňte na platný certifikát o očkování.
manželé Pipalovi
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Svět kolem nás – pokusy
Na páteční hodinu prvouky se žáci 3. A velmi těšili. Určitě
se ptáte proč? Protože byla plná pokusů. Měla jsem připravené
čtyři pokusy: Tančící rozinky, Sopka, Domácí limonáda,
Nafouknutí balónku bez funění. Každý žák si vybral pokus,
který se mu líbil – podle názvu.
Následně všichni dostali instruktáž, jaké pomůcky si donést.
Do hodiny se zapojili i žáci na on-line výuce, kteří buď byli
jako diváci, ale také tam byla žákyně, která spolupracovala
a dělala pokus s námi. Největší nadšení vzbudil a největší
úspěch měl pokus: Sopka a Nafouknutí balónku bez funění.
Moc děkujeme paní uklízečce, která nám posléze třídu uklidila. Tento den jsme si opravdu užili.

Česko zpívá koledy
Kultura Mimoň vyzvala naši školu k hromadnému klipu
Česko zpívá koledy 2021. Jelikož jsme na jaře přijali výzvu
Jeruzaléma, ani teď jsme neváhali.
Akce se zúčastnil celý 1. stupeň. V hodinách hudební výchovy
žáci trénovali koledy - Půjdem spolu do Betléma, Narodil
se Kristus Pán a Nesem vám noviny. Během velkých přestávek
jsme se hromadně scházeli na atletickém hřišti a trénovali
jsme sborový zpěv. Při natáčení klipu panovala krásná vánoční
atmosféra a už se moc těšíme na výsledný klip.

Mgr. Lenka Zetová

ZŠ a MŠ Mírová

Mgr. Libuše Pittnerová
Plavecký výcvik třetích a čtvrtých tříd
Žáci třetích a čtvrtých tříd ZŠ Pod Ralskem se zúčastnili plaveckého výcviku v bazénu v České Lípě. Plaveckých lekcí bylo
celkem deset. Při první hodině byli žáci rozděleni do čtyř
plaveckých družstev podle plaveckých zdatností žáků. V lekcích se učili nebát se vody, zlepšit se a zdokonalit se v plaveckém umu. Nedílnou součástí bylo i dovádění ve vodě
s kamarádem, kdy mohli žáci využít vybavení plaveckého
bazénu jako např. tobogánu, skluzavky nebo divoké řeky.
V závěru lekcí žáci měli plavecké závody jednotlivců, ale také
družstev. Svým nadšením pro fandění strhli i ostatní návštěvníky plaveckého bazénu, kteří s nadšením sledovali dětskou
radost z vodních her. V závěru si každý žák odnesl Mokré
vysvědčení. Děkujeme učitelům plavání, kteří se věnovali
našim žákům a snažili se jim předat plavecké dovednosti.

kolektiv učitelek 3. a 4. tříd
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Rozsvěcení vánočního stromečku na ZŠ Mírová
V úterý 30. 11. proběhlo na ZŠ Mírová slavnostní rozsvěcení
vánočního stromečku, který se nachází před budovou školy.
Po třetí vyučovací hodině se žáci převlékli do venkovního
oblečení a společně se svými třídními učiteli se shromáždili
před školou.
Tam už čekal připravený pan učitel Čechák společně se svými
klávesami. Akci zahájila paní ředitelka, která měla k žákům
i učitelům úvodní slovo. Pak už na žáky čekaly tři vánoční
koledy, které si mohli zazpívat za doprovodu kláves. Jednalo
se o koledy Půjdem spolu do Betléma, Narodil se Kristus Pán
a Nesem Vám noviny. Celou akci také doplňovalo větrné
počasí, které s sebou přineslo i jednu z prvních sněhových
nadílek. Ani chladné počasí ale žáky neodradilo a s chutí si
zazpívali.

Sabina Laušmanová
Leden 2022
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Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Když se ohlédneme zpátky za prosincem, stihli jsme toho
v čase plném nejistoty a obav z dřívějších prázdnin ještě docela
dost. Děti si nazdobily své stromečky a některé třídy z obou
školek se podle plánu zapojily do soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu. Jejich výtvory byly vystavené v Městském muzeu.
Však si to také „zkontrolovaly“, když si šly prohlédnout probíhající výstavu vánočních ozdob. O to větší bylo jejich překvapení, když soutěž vyhrál jeden z jejich kamarádů, Enrico
ze třídy Ježků. Další třída zase navíc vyrobila andělská přáníčka
s obrázky a maxi vánoční omalovánkou. Ty putovaly udělat
radost dědečkům a babičkám v Domově důchodců.

Již od měsíce října se také pomalu ale jistě rozjíždějí studentské
firmy třídy sexty. Jako snad již každý rok se jedna skupina
rozhodla pro pravidelný prodej v kantýně, kde si lze od pondělí
do čtvrtka v pravidelný čas zakoupit něco dobrého k jídlu
a k pití. Další ze skupin pro změnu v rámci své firmy Pomáhej
bez obav kompletuje a prodává užitečné krabičky, jak informuje D. E. Humpoláková: „Firma „Pomáhej bez obav“ kompletuje krabičky s obsahem, který se hodí v každodenním
životě. Mohou lidem usnadnit život od úklidu odpadků až
po bezpečné poskytnutí první pomoci. Cílem je přispět
k tomu, aby se lidé nebáli pomáhat a v krizových situacích
reagovali bez obav.“ Krabičky je možné objednat a podpořit
tak tuto studentskou firmu.

Klasické besídky se bohužel uskutečnit nemohly. Místo nich
paní učitelky připravená vánoční pásma natočily a rodiče tak
potěšila aspoň zveřejněná videa. Kdo nebyl zrovna nemocný
nebo prostě doma z obavy před případnou nákazou, zúčastnil
se pečení i ochutnávání cukroví a užil si nadšení z nadílky
nových hraček. Snad se splní vánoční přání, aby byli všichni
kamarádi zase brzy zdraví zpátky, mohlo v lednu zase přijet
oblíbené divadlo Koloběžka a napadlo tolik sněhu, aby kopečky za školkou zaplnily boby, lopaty a sáňky…
Kolektivy MŠ

Listopad na gymnáziu
Co se dělo na gymnáziu?
Během tohoto měsíce proběhlo na gymnáziu mnoho akcí
a za mnohými dalšími jsme se vydali i mimo jeho zdi. Praktická cvičení z biologie, chemie, popřípadě kroužek fyziky
zde představujeme tak často, že snad není potřeba o nich
znovu dlouze hovořit. Tento měsíc naše žáky čekaly laboratorní práce s mechy, popřípadě zkoumání různých listů, kapradí a jehličí. V rámci fyzikálního kroužku a praktických cvičení
z fyziky se žáci zabývali například rozkladem tíhy, gravitací
a předpovídáním trajektorie jednotlivých těles.
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V pátek 19. 11. navštívil naši školu ředitel odboru pro sociální
začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR PhDr. David
Beňák. Jednalo se o přednášku v rámci akce „Samet na školách“
(= projektu připraveného k výročí 17. listopadu). Pan Beňák
se zapojil do výuky základů společenských věd v sextě a s žáky
pohovořil nejen o situaci Romů v naší zemi po roce 1989, ale
také obecně o postavení menšin, o lidských právech a diskriminaci. I když v besedě nakonec nezaznělo mnoho otázek
(byli jsme spíše posluchači, kteří ale velmi pozorně naslouchali), bylo setkání pro zúčastněné nesporným přínosem
a silným lidským zážitkem.
Už od listopadu se také pomalu začalo s přípravou na vánoční
čas. Kolegyně I. Pospíšilová a B. Jirkovská se scházely v pátek
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
odpoledne spolu s některými žáky v rámci vánočních dílen,
během kterých vzniklo mnoho zajímavých a hezkých vánočních dekorací. Ty bylo možné zakoupit na dni otevřených
dveří, neboť pravidelný každoroční jarmark v České Lípě byl
letos bohužel zrušen.

vybrané laboratoře a centrum Pigmod s miniaturními prasaty,
která jsou pro účely tohoto pracoviště geneticky upravena.
Pro nás byla jednoznačně nejzajímavější preparace prasečího
oka a odejmutí pohlavních buněk z prasečího vaječníku. Celý
program byl velice zajímavý a my děkujeme za možnost
nahlédnout pod pokličku vědecké práce.“

Vyjeli jsme za poznáním
Prima a sekunda navštívily 4. 11. Festival dětského čtenářství
v Liberci. V rámci tohoto festivalu byl připraven bohatý program. Naši žáci navštívili workshop v Oblastní galerii, kde si
prohlédli i stálou expozici. V Krajské vědecké knihovně poté
navštívili představení knihy Petry Braunové Eda se nedá.
Mnozí tak knihu získali i s věnováním.

Mgr. Jaroslav Balcar

I třídy kvinta a sexta navštívily Oblastní galerii v Liberci.
Exkurzi popisuje Ema Jírová z kvinty: „Ve čtvrtek 11. 11. jsme
navštívili spolu s paní učitelkou Vastlovou a panem učitelem
Tavodou Oblastní galerii v Liberci. Během exkurze jsme se
zaměřili na to, jak se taková výstava tvoří. Některé žáky velmi
zaujala výstava Spiritualita, jejímiž autorkami jsou Dorota
Sadovská a Alannah Robins. Autorky perfektně vykreslily
spiritualitu a tělesnost z různých úhlů. Ve stálé expozici jsme
se soustředili hlavně na uspořádání děl a práci s prostorem.
Poté již následovala společná práce, do které se všichni vrhli
s nadšením. Nejdříve jsme vytvořili plakát ze slov, která nás
napadla během procházení galerie. Ve skupinách si všichni
vyzkoušeli happening, což je improvizované představení snažící se diváka vtáhnout do děje. Tak vznikla díla jako Padlý
voják nebo Lepenkový muž. Po skončení exkurze, kterou
jsme si všichni užili, měl každý možnost projít si další výstavy.
Za vidění určitě stojí Obrazy zášti nebo již zmíněná Spiritualita.“
Ve stejný den probíhal i den otevřených dveří na AV ČR
v Liběchově, kam se vydali žáci vyššího stupně našeho gymnázia. O exkurzi referuje M. Hlaváčková ze sexty: „Dne 4.
listopadu 2021 měly třídy sexta, septima a oktáva možnost
navštívit Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd
České republiky. I přes poněkud zamračený začátek cesta
proběhla v pořádku, po příjezdu se nás ujala paní doktorka
Barbora Vošlajerová. Během krátké prezentace představila
všechna pracoviště AV a blíže popsala výzkum a projekty
probíhající právě na tomto pracovišti v Liběchově. Po úvodu
jsme byli rozděleni do skupin a postupně jsme navštívili
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Výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
informuje
Žáci naší ZUŠ V. Snítila Mimoň se zúčastnili literárně-výtvarné soutěže na téma: BEZ VODY TO NEJDE, kterou vyhlásila
Knihovna města Ostravy. V kategorii Výtvarník – 2. stupeň
ZŠ vyhrála naše žákyně Nela Součková. Výherkyni moc gratuluji a z Ostravy k nám putovala cena, která je finančně
podpořena společností Ostravské vodárny a kanalizace
(OVAK). S ohledem na epidemiologickou situaci nemůže
dojít ke slavnostnímu společnému vyhodnocení soutěže, ale
všechny vítězné příspěvky a celkové vyhodnocení si můžete
prohlédnout na webu Knihovny města Ostravy:
https://www.kmo.cz/vyhodnoceni-souteze-bez-vody-tonejde/

Dílo od Nely Součkové, s názvem Život bez vody.
Mgr. Vendula Böhmová
Výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
Leden 2022
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Tip na výlet
Sportovní areál v Harrachově
Sportovní areál Harrachov je jedno z nejkrásnějších míst zimních sportů. Lyžování na Čertově hoře je vhodné pro všechny
generace. Kromě sjezdových tratí nabízí Harrachov také ideální podmínky pro lyžaře-běžce a lyžařskou turistiku všech
stupňů náročnosti. Je také známým místem skokanských soutěží.
Ve Sportovním areálu Harrachov se z Čertovy hory spouštějí
celkem čtyři sjezdovky různých obtížností, na které vás vyvezou dvě čtyřsedačkové lanovky. Na harrachovské straně se
nachází nejoblíbenější sjezdovka Červená II., dle mnohých
nejkrásnější carvingový svah v Čechách, široký kolem 80
metrů. Směrem do Rýžoviště si můžete vybrat modrou, červenou nebo černou sjezdovku. Unikátní je především černá
sjezdovka, na které byste marně hledali horní, střední nebo
dolní hank. Je zde jediný hank s třistametrovým převýšením.
Sjezdovky i lanovky jsou propojeny přes vrchol Čertovy hory.
Ve spodní mírnější části sjezdovky Červená II. do centra je
umístěn LV Doplik, který přes den slouží začínajícím, méně
zdatným lyžařům a dětem. Poté, co před setměním přestanou
jezdit lanovky, obstarává Doplik večerní lyžování.

Na všech sjezdovkách je vybudován zasněžovací systém a stroje na jejich úpravu obsluhují odborníci.
Společné jízdenky platí i pro areály Amálka a Zákoutí.
Lanová dráha Harrachov – Čertova hora (Delta), původně
dvousedačková, vznikla v roce 1983 před Mistrovstvím světa
v letech na lyžích. Po bezmála dvaceti letech nahradila starou
lanovku nová čtyřsedačková. Funguje spolehlivě od roku
2002 až dodnes.
Milovníky bílé stopy jistě potěší kvalitně upravené závodní
běžecké tratě. Z vrcholu Čertovy hory můžete pohodlně
nastoupit na běžeckou magistrálu, která se upravuje ve stylu
cross-country.

Harrachovské můstky mají smutnou současnost, ale slavnou
minulost. Zažily celkem 39 závodů Světového poháru a čtyřikrát se tu konalo mistrovství světa v letech na lyžích.
Jedna z dobrých zpráv z roku 2021 zní: na skokanských můstcích v Harrachově se znovu skáče na lyžích! Je to jedno z míst,
kde se psala historie populární sportovní disciplíny a slouží
jako tréninkové centrum, vyhlášené v celé republice.
Lyžařské skokanské můstky se staly nedílnou součástí Harrachova. Proslulý areál pěti skokanských můstků se nachází
na severním svahu Čertovy hory. Malé dětské můstky jsou
na Hřebínku – Kaml, střední můstky za hotelem Skicentrum
a velké můstky najdete vedle Lanové dráhy Delta.
Harrachov se řadil mezi několik středisek v Evropě, kde se
pořádaly světové poháry ve skocích a letech na lyžích. Nejstarší
skokanský můstek v Harrachově pochází z roku 1920, v té
době se ještě dnešní Harrachov jmenoval Harrachdorf a své
panství tu měl hrabě Harrach.
Areál velkých skokanských můstků vybudovaný v letech
1978–1983 je umístěn výše na Čertově hoře. Zde se nachází
i mamutí můstek pro lety na lyžích. Byl dokončený v roce 1980
jako šestý na světě. Během své existence už zažil dvě velké přestavby, jeho profil umožňuje lety dlouhé přes 210 metrů.
Poslední závody zde proběhly v roce 2014, od té doby skokanské můstky chátraly. V roce 2021 opět ožil jeden z můstků,
který využívají reprezentanti ČR ve skocích i kombinaci.
Skoky na lyžích v minulosti patřily k parádním disciplínám
a zažily několik slavných období. Pamětníci vzpomínají na
přelom 60. a 70. let coby éru trenéra Zdeňka Remsy a skokana
Jiřího Rašky, českého lyžaře století.
Další dobré časy přišly v 80. a 90. letech, kdy skákali Pavel
Ploc, Jiří Parma, František Jež a Jaroslav Skala.
Obnovení dlouho osiřelých harrachovských skokanských
můstků dává mladým skokanům novou naději do budoucích
let. Vdechnout nový život by jim měla nákladná rekonstrukce
v příštích letech.
Budoucnost tedy vypadá nadějně, a pokud byste rádi nahlédli
do minulosti skoků na lyžích, navštivte harrachovské Ski
Museum. Vybudovali ho vlastními silami bratři Slavíkovi
a nabízí úžasný průřez historií, od počátku lyžování

v Krkonoších v 19. století až po současné skokanské špičky.
K vidění je i expozice výroby lyží z počátku 20. století včetně
truhlářské dílny, historické saně, medaile a odznaky lyžařského
klubu v Harrachově, vosky z meziválečné doby nebo lyže,
které sjížděly svahy při prvních zimních olympijských hrách
v roce 1924. Pýchou i vzácností sbírky je 120 cm vysoký pohár
určený pro vítěze mistrovství světa v letech na lyžích
Zdroj: www.kudyznudy.cz
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Komu a jak volat v případě
mimořádné události
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo
přímým účastníkem mimořádné události, která ohrožuje náš
život, zdraví, majetek nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto událostí jsou zřízena tísňová čísla složek integrovaného záchranného
systému. Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte
na tísňová čísla volat, avšak nezapomeňte, že jejich zneužití je
trestné! Zneužíváním tísňové linky mohou být blokovány hovory
dalších občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se tedy zachovat, jak
a od koho můžete požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému, které se vzniklá událost nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení
dané situace:
• 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečné
látky, technická havárie, vyproštění osob atd.
• 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení života
nebo zdraví osob
• 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus,
drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost,
rušení nočního klidu atd.
• 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, dopravní
nehoda, nález podezřelého předmětu atd.
• 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – všechny složky
integrovaného záchranného systému. Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více složek, pro
cizince možnost hovořit i běžnými světovými jazyky.
Při volání na tísňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte
srozumitelně. Uveďte:
• COse stalo, popis události (např. požár vbytě, dopravní nehoda,
únik nebezpečných látek),
• KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města
nebo popisu místa události, všímejte si orientačních bodů vokolí
(např. obchodní dům a okolí popište),
• KDOvolá (uveďte své jméno akontakt, číslo telefonu, ze kterého
voláte).
• Nikdy nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor tísňové linky
nevyzve (potřebuje např. upřesnit informace oVámi nahlášené
mimořádné události).
Nazapomeňte! Štěstí přeje připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

na Novoborsku, kdy 1. 7. 2021 otevřela další pobočku v Novém
Boru na adrese Wolkerova 446.
Organizace Rytmus Liberec, o. p. s. pracovala v průběhu roku
2021 dle aktuálních nařízení vlády skrze pandemii covid-19 osobně
i online. I přes nelehkou situaci se podařilo podpořit uživatele,
kteří získali vhodné zaměstnání a další potřebné dovednosti.
Nově uskutečňovala bezplatné vzdělávací semináře pro uživatele,
kteří na závěr obdrželi Osvědčení oúspěšném absolvování. V České
Lípě proběhly kurzy „Vaření“ a „Jak pečovat o své zdraví“.
Uživatelé se také s podporou pracovních konzultantek několikrát
během roku účastnili skupinových setkání včetně online setkání
„Potkávačka“, které probíhalo přes Google Meet.
V rámci budování dobrého vztahu se spolupracujícími zaměstnavateli, se i přes pandemickou situaci, podařilo zrealizovat „Ranní
kávu pro zaměstnavatele“ anavázat spolupráci s dalšími službami.
I letošní rok byla organizace součástí „Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA WEEK“ v Liberci, kdy své služby
mohla prezentovat široké veřejnosti. Ke zkvalitňování poskytovaných služeb přispěli zaměstnanci dalším absolvováním pravidelných vzdělávacích kurzů.
V následujícím roce 2022 bude organizace pokračovat ve své činnosti
anadále bude podporovat uživatele na Českolipsku aNovoborsku.
V plánu je rozšíření prostor v České Lípě a také rozšíření týmu!
Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na Vás i v roce 2022.
Více informací o naší službě se dozvíte na webových stránkách
www.rytmusliberec.cz, nebo telefonicky u pracovní konzultantky
Bc. Nikoly Tschertnerové, na tel. 773 639 965 či e-mailu:
nikola.machova@rytmus.org.
(inzerce)

Rytmus Liberec, o. p. s.
Co se nám povedlo v roce 2021
Organizace Rytmus Liberec, o. p. s. poskytující podporované
zaměstnávání asociální rehabilitaci, pomáhá lidem se zdravotním
znevýhodněním, kteří potřebují dlouhodobou individuální podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si
zaměstnání.
Podporu můžete získat při vyhledávání zaměstnání, přípravě
azaučení na pracovišti, ale také při jednání na úřadech, pohovorech
či v dalších potřebných oblastech života.
Organizace má již desátým rokem na Českolipsku svou pobočku
v České Lípě na adrese Školní 2213 a své služby letos rozšířila také
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Velký úspěch z MČR pro SSC
Č. Lípa karate klub Josef Polák
28. 11. 2021 se v Prostějově konalo MČR Beginner. Za náš
klub si nominaci ze tří kol LPT vybojovalo v 30 kategoriích
11 dětí.
Podruhé za sebou jsme na této soutěži byli nejúspěšnější klub
z Libereckého kraje.

Letošní dominance byla ohromující.
Celkem jsme získali 11 medailí, z toho 3 zlaté, 4 stříbrné a4 bronzové.
Projevila se poctivá příprava v našem DOJO Piánka, Hrnčířská
Česká Lípa.
Děkujeme za podporu našeho klubu městu Mimoň.
Soutěžilo se v disciplínách Agility, Kihon Ido, kumite balon,
kata beginner, kumite beginner.
Klub Josefa Poláka si vedl velice dobře, navázal na rok 2020,
kdy měl nejvíce nominací na MČR, ale MČR Beginner bylo
zrušeno.
Zlatá medaile: Munkh 3x,
Stříbrná medaile: Munkh, Ivan Privratskiy, Tereza Poláková,
Kristina Lávičková
Bronzová medaile: Jan Jakubíček 3x, Munkh
Účast: Vojtěch Hakszer, Daniela Russo, Martina Strejčková,
Nela Skořepová, Sára Lešková, Tereza Chocholoušová
Přejeme úspěšné vykročení do roku 2022, ať se vám vše daří,
Josef Polák, SSC Česká Lípa
hodně štěstí a hlavně zdraví.

Cože, mladá paní (šlo o vetchou stařenku), vy taky nemáte
placku důchodce?
Mluvte nahlas, nerozumím, co říkáš – zpražil menší kluky,
kteří něco mumlali u vstupu.
Paninko, pěkně na nosánek, jinak budou problémy, vyhrkl na
další oběť.
Dáváš to tam blbě, uhodil na toho, který si marně snažil cvaknout lítačku u magického přístroje.
Dnes má obzvláště vypečenou náladu, protože po výjezdu
posměšně zahuláká na celý bus, že si klidně dovolí seřvat
všechny, protože prostě může. Je to „zážitek“.
Naštěstí se nálada mění díky některé mládeži. Nejsou to ti
pubertální křiklouni, ale zamilovaní šťudáci, kteří jsou rádi,
že skončila škola a že už mohou sednout do busu a odfrčet
domů.
Blíží se zákupské náměstí.
Na protějším sedadle se vrní mladý páreček. Hoch se podíval
romanticky na dívku. Jen jsem otočil hlavu jiným směrem,
slyším zašustění. Mimoděky se otočím a pousměji se.
Líbají se. Sundali si drsně roušky a spojili své rty, protože to
tak cítí. Tady a teď, v autobuse do Mimoně. A proč ne? Tohle
přece není zakázaný.
Je to tak povznášející, že se člověk ihned odpoutá od přízemního světa nabubřelých řidičů, nevyvětraných oken i brečících
mimin.
Dlouhý intenzivní polibek. Znáte něco lepšího?
Kdyby se všichni líbali v autobusech, hned by svět získal na
David Frei
kráse, rouška nerouška.
(inzerce)

Rouška nerouška
Baví mě cestovat autobusem. Sice musím hlídat čas, aby mi
neujel, ale když člověk dosedne, má to své výhody. Můžu si
odpočinout od řízení, od pracovní pozornosti z dlouhého
dne v kanclu.
Dám si do uší sluchátka a pustím si nové album Katy Perry.
Cože?
Já rocker poslouchám tuhle cukrkandlovou pop-star? A proč
ne? Někdy je fajn si odpočinout od „těžkého kovu“ a nechat
ušima proudit „bla bla“, jak zpívá v písni Small Talk.
I ta krátká cesta z Lípy má svou poetiku. Je tady značek, hrbolů,
semaforů a je to jen pár kilometrů. Pozoruji ubíhající krajinu,
objížďky, lopotící dělníky venku, čůrající u cesty nebo se
bavící o tom, co budou dnes dělat. Možná nadávají na politiku,
na manželku, na problémy anebo jen tak kecají o fotbalu. Ale
snaží se přiložit ruku k dílu tam, kde jim to nařídili.
Nezávidím jim práci, kterou jsem si taky zkusil.
Mohu nyní jet v klidu a vychutnávat si téměř klidnou jízdu.
Nebo ne?
To by ale dnes nemusel jet ten šílený řidič prudič, který zpražil
všechny cestující hned u vstupu: hele, ty mladej, jak to že
nemáš průkazku v ruce?
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CO VÁS
INZERCE
ZAJÍMÁ

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá strana A4 černobíle . . . . . . . . . . .
1/2 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/4 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/8 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
Celá strana A4 barevně . . . . . . . . . . . .
Celá zadní strana A4 barevně . . . . . . .
1/2 strany A4 barevně . . . . . . . . . . . . .

1 400,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
2 300,- Kč
2 500,- Kč
1 600,- Kč
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