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Ohlédnutí
Jsme v polovině našeho funkčního období, a to je určitě čas na zhodnocení toho,
co se nám dosud podařilo, ale také k čemu
nám zbývající dva roky asi již stačit nebudou.
Nepatříme určitě k těm, kdo si pro čtyři roky ve vedení
města vytyčili malé cíle. Těmi nejtěžšími však nebyly ty
investiční, ale spíš „nehmotné“, - posílit důvěru občanů
v radnici, zapojit je do veřejného dění, zajistit si pravidelnou
zpětnou vazbu pro rozhodnutí apod. – Příkladem je nový
web města, kde se mohou občané připojit jak pomocí aplikace, tak e-mailové schránky a jsou jim ihned odeslaná
důležitá upozornění, participativní rozpočet, zapojení do
přípravy dlouhodobého programu rozvoje města, veřejné

diskuse k velkým investičním záměrům. Zájem občanů
pro nás může být signálem, že jsme na dobré cestě. K těm
velkým systémovým cílům rozhodně patřilo zrušení
obchodní společnosti Mimoňská komunální a.s., dosud
spravující podstatnou část městských bytů. Nyní jsou
všechny byty pod přímou správou města a aktuálně je
dokončována žádost o dotaci na zateplení a opravy bytových domů v hodnotě cca 200 mil. Kč. Zatím byla podána
žádost o dotaci na prvních 15 domů a zde je zatím alokována částka, kterou by město mělo dostat ve výši 68 mil. Kč,
ale uvidíme. Dalších 17 domů se nyní připravuje k žádosti
a předpokládám, že žádost bude podána do konce listopadu. Do konce volebního období plánujeme nejenom
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze strany 1
revitalizaci náměstí, ale také dokončení projektové přípravy
na zástavbu jeho západní části, což je úkol, který si zatím bezúspěšně stanovovala všechna předchozí vedení radnice, Celý
záměr zrealizovat nestihneme, ale určitě bude na co navázat.
Aktuálně se připravujeme na zveřejnění pravidel pro poskytnutí evropských dotací IROP pro období 2021 až 2027.
O finanční podporu zde chceme žádat na komplexní záměr
revitalizace náměstí včetně zástavby (viz níže.) Za zcela reálný
považujeme volební slib zmodernizovat areál městského koupaliště tak, abychom mohli občanům, ale i turistům nabídnout
čistý moderní víceúčelový přírodní areál navazující na zbudovanou cyklostezku. (Zde je předpoklad realizace v roce
2022.) Nyní k tématu proběhla poslední schůzka zastupitelů
a mohu říci, že dvě třetiny se na ní shodly na velikosti a technologii výstavby. Nic tak nebrání doprojektování stavby a její
následné realizaci.
Připravujeme i výstavbu nových sportovních hřišť, a to jak
na ZŠ Mírová (žádáme o dotaci), tak na skatepark, který jsme
připraveni realizovat i bez dotace.
Vešli jsme také v jednání s majiteli pozemků na výstavbu
obchvatu města Mimoně a musím říci, že jednání jsou konstruktivní. S konečným výsledkem občany seznámím. Průběžně
opravujeme školská zařízení, komunikace, revitalizujeme sídliště a stranou zájmu samozřejmě nezůstávají naši senioři.
Aktuálně je dokončováno zajištění požární bezpečnosti objektu a generální oprava vytápění. Na ni pak naváže modernizace
všech vnitřních prostor.
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Jsem rád, že se nám daří plnit volební sliby, ale tím nejdůležitějším je teď zdraví nás všech a překonání situace, s nímž
dosud nikdo z nás zkušenosti nemá.
Petr Král, starosta města Mimoň

Z jednání Rady města Mimoně
Již tradičně bylo předmětem jednání Rady města také projednání výsledků proběhlých výběrových řízení a schválení
výběru dodavatele pro rekonstrukce chodníků, oprav komunikací a opakovaně i střech bytových domů. Velkou výzvou
pak bylo nedávné vyhlášení veřejné zakázky na zpracování
návrhů vhodných energetických opatření, průkazů energetické náročnosti a zpracování projektové dokumentace pro
záměr zateplení zbylých 15 domů od 1. 1. 2020 spravovaných
městem Mimoň. Splnění podmínek a výběr zhotovitele na
základě nabídek dvou přihlášených společností nejprve hodnotila komise pro posouzení a hodnocení nabídek a následně
vyhodnotila, na základě doporučení komise, Rada města.
Záměr zateplení bytových domů je dlouhodobě investiční
prioritou a její opodstatnění ukázaly i nedávné přívalové
deště, které znepříjemnily život celé řadě nájemníků.
Za pozornost veřejnosti stojí jistě i schválený Statut dotačního
fondu a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň. Třebaže jejich původní pravidla z roku
2015 byla teprve nedávno aktualizovaná, po roční zkušenosti
s jejich aplikací do systému podpory neziskových subjektů,
a především na základě zpětné vazby od žadatelů schválili
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radní úpravu těchto dokumentů tak, aby byl nastaven (s ohledem na specifika jednotlivých oblastí podpory) jednotný,
transparentní a také dobře kontrolovatelný systém pro každou
vyhlášenou oblast podpory zvlášť. V jednotlivých dotačních
programech je tak jasně vymezen okruh žadatelů, kritéria
a postup hodnocení žádostí, termín pro podání žádostí, alokované částky, uznatelné a neuznatelné výdaje apod. Doplněny či upraveny byly také některé podmínky týkající se
individuálních dotací. Věříme, že nová kritéria a jasně daný
systém podpory projektů budou hodnotícímu orgánu nástrojem pro transparentní rozhodování.
Z pohledu historie města byla jistě zajímavým bodem jednání
žádost Římskokatolické farnosti v Mimoni o změnu názvu
ulice a čísla popisného, kde farnost sídlí. Žadatel svou žádost
opřel o doložené historické prameny, které dokládají, že území farnosti bylo nazýváno Kostelním vrchem, nikoli Nádražní ulicí, jak je tomu v novodobé historii. Žadatel poukázal
i věcnou nepřesnost označení Nádražní ulice, protože ulice
vede od ulice Mírové až po nádraží. Změna názvu, jak žadatel
uvádí, přispěje k lepší orientaci návštěvníků farnosti, která
tak bude jediným číslem popisným na Kostelním vrchu.
Mimořádným a radními diskutovaným tématem byla situace
kolem vyhlášené ankety na výběr studie pro zástavbu západní
části náměstí - budovou knihovny. Cílem vyhlášené ankety
bylo informovat veřejnost a také znát názor obyvatel města
na způsob ,,revitalizace“ vybrané části náměstí. Pro „Mimoňáky“ jistě nanejvýš citlivé téma se však pro dílnu jednoho
z předložených architektonických návrhů stalo bohužel honbou za hlasy sbíranými po celé republice. Výzvy kolující po
všech sociálních sítích a požadující podporu vybraného
návrhu tak znevážily výsledek ankety a Rada města zvažovala
její ukončení. Nakonec bylo rozhodnuto termín ukončení
ankety dodržet, protože, jak bylo v souvislosti s vyhlášením
upozorňováno, výsledek ankety není pro hodnotící orgány
města jediným kritériem výběru.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 24.
září 2020 od 16:30 hodin v zasedací místnosti budovy „C“
MěÚ Mimoň od 16:30 hodin
Z20/74
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
p. M. Steinfesta, Bc. J. Pittnera
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z20/75
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
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4) Úkol pro kontrolní výbor– Podnět k prošetření pravdivosti
výroků
5) Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků:
a) Záměr prodeje části pozemku p. č. 1626 v k. ú. Mimoň –
Letná
b) Záměr prodeje pozemku p. č. 361 v k. ú. Vranov pod
Ralskem
c) Prodej části pozemku p. č. 1268/2 – lokalita roh Pertoltická
a Žitavská
d) Prodej části pozemku p. č. 3680/1 v k. ú. Mimoň – lokalita
Smetanova
e) Záměr prodeje domu Hvězdovská 140, Mimoň
f) Prodej části pozemku p.č. 1613/1 v k. ú. Mimoň
g) Odkoupení č. pozemků p.č. 2593/1 a 2592/2, lokalita
Ralská ul.
h) Prodej č. pozemku pč. 293 a pč. 1380/47 – lokalita
Kozinovo nám.
i) Prodej části pozemku pč. 852 – lokalita Komenského
j) Směna pozemků mezi VLS, s.p. a městem Mimoň
k) Prodej č. pozemku pč. 64/1 Vranov – kupní smlouva
l) Záměr prodeje domu Hvězdovská 139 na pozemku p.č.
2861
m) Záměr prodeje domu Okrouhlická 80 na pozemcích pč.
455 a 457
6) Správní odbor:
a) Zrušovací OZV – čipování psů
b) OZV – o stanovení kratší doby nočního klidu
c) Změna názvu ulice – Nádražní x Kostelní vrch
d) Žádost o dotaci – manželé K.
7) OVDZaŽP – OZV o poplatku za komunální odpad
8) ORM – SoSB – zřízení služebnosti, inženýr. sítě se SVS, a. s.
9) Rozpočtové změny:
a) snížení a navýšení kapitálových výdajů na akce
b) přijatý příspěvek od SVS a. s.
c) dotační fond, programy 2021, pravidla
d) výdaje na opravu silnice Sokolská – Jiráskova
e) oprava chodníků ul. Hvězdovská – ul. Lipová
10) Plnění rozpočtu k 31.8.2020
11) Kontrola plnění usnesení
12) Zápis z jednání kontrolního výboru
13) Zápis z jednání finančního výboru
14) Diskuze
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/76
Úkol pro kontrolní výbor – Podnět k prošetření pravdivosti
výroků
Zastupitelstvo města Mimoň ukládá kontrolnímu výboru ve
spolupráci s finančním výborem, provést kontrolu hospodaření
u příspěvkové organizace Zahradnictví Mimoň od jejího vzniku.
Kontrola bude zaměřena na fondové hospodaření, nakládání
s majetkem a prověření příjmů z vedlejší hospodářské činnosti.
Dále provést kontrolu, zda Zahradnictví Mimoň p. o. bylo
oprávněno nakládat s vytěženým dřevem, které bylo v majetku
města Mimoň a jestli by ředitel s vytěženým dřevem mohl
nakládat ve smyslu benefitu pro sebe a zaměstnance.
Hlasování: pro 9, zdržel se 5, nepřítomen 3
Z20/77
Záměr prodeje části pozemku pč. 1626 v k.ú. Mimoň – Letná
Zastupitelstvo města Mimoň odkládá zveřejnění záměru prodat
část pozemku pč. 1626 ostatní plocha o výměře cca 5000 m2, kdy
celková výměra pozemku je 12107 m2 v k.ú. Mimoň, rozdělené
Listopad 2020
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na jednotlivé díly za účelem zřízení zahrádek.
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/78
Záměr prodeje pozemku pč. 361 v k.ú. Vranov pod Ralskem
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 361 trvalý travní porost
o výměře 4223 m2, v k.ú. Vranov pod Ralskem za cenu dle Zásad
pro prodej a pronájem nemovitostí.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomen 3
Z20/79
Prodej části pozemku pč. 1268/2 - lokalita roh Pertoltická
a Žitavská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej části pozemku pč. 1268/2 ostatní plocha o výměře cca
50 m2, kdy celková výměra pozemku je 50 m2 a části pozemku
pč. 1490/4 ostatní plocha o výměře cca 26 m2, kdy celková výměra
pozemku je 104 m2, oba v k.ú. Mimoň, za cenu dle Zásad pro
prodej a pronájem nemovitostí ve výši 300 Kč/m2 + DPH p. PK,
Mimoň a ukládá OSM zajistit geometrický plán na oddělení
příslušných částí pozemků.
Hlasování: pro 11, nepřítomen 3
Z20/80
Prodej části pozemku pč. 3680/1 v k.ú. Mimoň – lokalita
Smetanova
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej část pozemku pč. 3680/1 ostatní plocha o výměře cca
240 m2, kdy celková výměra pozemku je 4171 m2 v k.ú. Mimoň,
za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí ve výši
300 Kč/m2 + DPH manželům M., Mimoň a ukládá OSM zajistit
geometrický plán na oddělení příslušné části pozemku.
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/81
Záměr prodeje domu Hvězdovská 140, Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 2883, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 91 m2, a pč. 207 ostatní plocha o výměře 350 m2,
v k.ú. Mimoň, jehož součástí je stavba určená k bydlení – dům na
adrese Hvězdovská čp. 140, Mimoň I za cenu dle Zásad pro prodej
a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň ve výši
1.950.000 Kč stanovenou dle znaleckého posudku č. 405-012/2016
s tím, že objekt bude následně zahrnut do plánu investic.
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/82
Prodej části pozemku p.č. 1613/1 v k.ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej části pozemku pč. 1613/1, ostatní plocha, část o výměře
cca 460 m2, kdy celková plocha pozemku je 6.726 m2 v k.ú.
Mimoň, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí
města Mimoň 300 Kč/m2 + DPH spol. PNEUSERVIS HAVLÍK
s.r.o., Žitavská 283, Mimoň IV, IČ 06709958 a ukládá OSM zajistit
geometrický plán na oddělení pozemku.
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/83
Odkoupení č. pozemků pč. 2593/1 a 2592/2, lokalita Ralská
ul.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
odkoupení částí pozemku v k.ú. Mimoň pč. 2593/1 a 2592/2
zahrada o výměře odkupované části cca 86 m2 od pí IV, Kutná
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Hora, za cenu 300 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem ve výši
2.500 Kč, po zajištění souhlasu zástavního věřitele a ukládá OSM
zajistit geometrický plán na oddělení příslušné části pozemku.
Kupní smlouvu schválí Rada města Mimoň.
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/84
Prodej č. pozemku pč. 293 a pč. 1380/47 – lokalita Kozinovo
nám.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej části pozemku pč. 293 ostatní plocha o výměře cca 23 m2,
kdy celková výměra pozemku je 538 m2 a pozemku pč. 1380/47
ostatní plocha o výměře 3 m2, oba v k.ú. Mimoň, za cenu ve výši
400 Kč/m2 + DPH.
Hlasování: pro 10, proti 1, zdržel se 3, nepřítomen 3
Z20/85
Prodej části pozemku pč. 852 – lokalita Komenského
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
- prodej pozemku pč. 852 ostatní plocha o výměře 290 m2 v k.ú.
Mimoň manželům H., Mimoň za cenu dle Zásad pro prodej
a pronájem nemovitostí ve výši 300 Kč/m2 + DPH za podmínek
uvedených v předložené kupní smlouvě
- kupní smlouvu s manželi H. v předloženém znění
- ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je součástí tohoto
usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomen 3
Z20/86
Směna pozemků mezi VLS, s.p. a městem Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) schvaluje směnu pozemků z majetku města Mimoň v k.ú.
Svébořice a to:
parc.č. 53/5 lesní pozemek o výměře 2541 m2
parc.č. 54/4 lesní pozemek o výměře 24927 m2
parc.č. 53/4 lesní pozemek o výměře 32421 m2
parc.č. 57/2 lesní pozemek o výměře 42 m2
parc.č. 56/2 lesní pozemek o výměře 101 m2
parc.č. 53/3 lesní pozemek o výměře 89549 m2
parc.č. 54/2 lesní pozemek o výměře 14776 m2
parc.č. 81/2 lesní pozemek o výměře 50 m2
v ceně dle znaleckého posudku č. 5885-2-2/20 ze dne 29.1.2020
znalce P. Rejna ve výši 2.466.000 Kč
za pozemky v majetku Vojenských lesů a statků ČR, s.p., se sídlem
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 00000205 a to:
v k.ú. Svébořice pozemek:
parc.č. 1/3 lesní pozemek o výměře 129230 m2 a
v k.ú. Vranov pod Ralskem pozemky:
parc.č. 39 ostatní plocha o výměře 232 m2
parc.č. 50 ostatní plocha o výměře 637 m2
parc.č. 73 lesní pozemek o výměře 1017 m2
parc.č. 210 ostatní plocha o výměře 2788 m2
parc.č. 215 ostatní plocha o výměře 4141 m2
parc.č. 220 ostatní plocha o výměře 2405 m2
parc.č. 225 lesní pozemek o výměře 2626 m2
parc.č. 226 ostatní plocha o výměře 3611 m2
parc.č. 334 lesní pozemek o výměře 3002 m2
parc.č. 340 lesní pozemek o výměře 2418 m2
parc.č. 341 lesní pozemek o výměře 982 m2 a
v k.ú. Mimoň
parc.č. 4082 lesní pozemek o výměře 1617 m2
parc.č. 4079 lesní pozemek o výměře 5461 m2
parc.č. 4081 lesní pozemek o výměře 1993 m2
parc.č. 4080 ostatní plocha o výměře 322 m2
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parc.č. 4078 lesní pozemek o výměře 3639 m2
parc.č. 4281/1 lesní pozemek o výměře 7366 m2
parc.č. 3876 lesní pozemek o výměře 5601 m2
parc.č. 3748 lesní pozemek o výměře 6338 m2
parc.č. 3745 lesní pozemek o výměře 2601 m2
parc.č. 3746 lesní pozemek o výměře 163 m2
v ceně dle znaleckého posudku č. 5885-2-1/20 ze dne 29.1.2020
znalce P. Rejna ve výši 2.692.894 Kč s tím, že rozdíl v ceně
směňovaných pozemků ve výši 226.894 Kč uhradí město Mimoň
Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. společně s polovinou
nákladů vynaložených na směnu v celkové výši 19.008 Kč a
b) bere na vědomí, že součástí směny je i pozemek parc. č. 1/3
v k.ú. Svébořice, který má v katastru nemovitostí vedenou ochranu
menší chráněné území, přírodní rezervace, přírodní památky
a bere na vědomí, že tento způsob ochrany se s nemovitostí
převádí a plyne z něho omezení a povinnosti dle příslušných
právních předpisů a
c) schvaluje směnnou smlouvu v předloženém znění a
d) ukládá starostovi města směnnou smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/87
Prodej části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej části pozemku parc.č. 64/1 ostatní plocha v k.ú. Vranov
pod R alskem o výměře převáděné části 23 m 2 (podle
geometrického plánu č. 237-1288/2020 je parcela označená parc.č.
64/5) za cenu 300 Kč/m 2 + DPH manželům P., Mimoň za
podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a
b) kupní smlouvu s manželi P. v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/88
Záměr prodeje domu Hvězdovská 139 na pozemku p.č. 2861
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 2861 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 293 m2, jehož součástí je objekt pro bydlení
č.p. 139, Mimoň I v k.ú. Mimoň.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/89
Záměr prodeje domu Okrouhlická 80 na pozemcích pč. 455
a 457
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 455 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 138 m2, jehož součástí je objekt pro bydlení
č.p. 80, Mimoň II a pozemek pč. 457 zahrada o výměře 48 m2,
vše v k.ú. Mimoň.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/90
Zrušovací OZV – čipování psů
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. 3/2020,
kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Mimoň.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/91
OZV – o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 84 odst.
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2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2020, O nočním klidu.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/92
Změna názvu ulice – Nádražní x Kostelní vrch
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 28, odst.
1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje změnu názvu ulice z Nádražní,
Mimoň III na ulici a Kostelní vrch, Mimoň III. Změna se týká
pouze části v oblasti stávající nemovitosti Nádražní 106, Mimoň
III.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/93
Žádost o dotaci – K.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové dotace
z rozpočtu města Mimoň ve výši 120 000Kč manželům K., Mimoň,
na podporu výstavby rodinného domu ve správním území města
Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy aukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/94
OZV o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje obecně závaznou vyhlášku
města Mimoň č. 5/2020 o poplatku za komunální odpad
v předloženém znění.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/95
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se SVS a.s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v ulici Smetanova
se SVS a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469,
DIČ CZ49099469, a ukládá starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/96
Snížení a navýšení kapitálových výdajů na akce
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 18 –
snížení kapitálových výdajů na akci Úprava náměstí 1.máje
o 190 000 Kč a navýšení kapitálových výdajů na akci
Rekonstrukce Mírové ulice o 190 000 Kč dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/97
Přijatý příspěvek od SVS a. s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 19 –
navýšení příjmů o 452.000 Kč na základě přijatého příspěvku
od SVS a.s. a navýšení výdajů na opravy komunikací o 452 000 Kč
dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/98
Dotační fond, programy 2021, pravidla
Zastupitelstvo města Mimoň odkládá projednání nového Statutu
dotačního fondu a nová Pravidla pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu města Mimoň.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomen 2
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Z20/99
Výdaje na opravu silnice Sokolská – Jiráskova
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 21 –
navýšení výdajů na opravu silnice Sokolská – Jiráskova a navýšení
financování (snížení stavu účtu) o 250 000 Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/100
Oprava chodníků ul. Hvězdovská – ul. Lipová
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu č. 22 – navýšení
výdajů na opravu chodníků Hvězdovská – Lipová a navýšení
financování (snížení stavu účtu) o 300 000 Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2

Práce na rekonstrukci topení a stavebních úpravách probíhají
postupně a v současné době již polovina pokojů topí. Podařilo
se nám zkoordinovat veškeré práce s vedením domova, které
zároveň na své náklady opravuje v jednotlivých pokojích veškeré
omítky. V podstatě po vystěhování klientů a uvolnění pokoje
nastupují zedníci a topenáři, provádí se výměna vstupních dveří
včetně zárubní, oprava omítek a maleb, osazení radiátorů
a provedení rozvodů pro topení a nakonec zhotovení stěrky
a položení nového protipožárního PVC. Snažíme se o to, aby
práce probíhaly v pokojích na stejných větvích topení a mohly
se tyto větve po dokončení prací zprovoznit. Bohužel se nám
úplně nedaří tyto práce urychlit vzhledem k tomu, že „mokré
procesy“ – omítky a podlahová stěrka – pomalu vysychají a není
možno při nadměrné vlhkosti pokládat PVC. Samozřejmě
musíme také dodržovat přísnější hygienické podmínky, abychom
neohrozili klienty a personál domova.

Z20/101
Plnění rozpočtu k 31.8.2020
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění
rozpočtu k 31.08.2020.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z20/102
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13, zdržel se 2, nepřítomen 2
Z20/103
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 2. 9. 2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomen 2
Z20/104
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 21.9.2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomen 2
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Věříme tomu, že se nám podaří veškeré tyto práce na pokojích
klientů dokončit do konce října a všichni klienti budou moci být
ubytováni v nově zrekonstruovaných pokojích i s novým topením.
Chtěl bych závěrem poděkovat vedení Domova pro seniory
a veškerému personálu za spolupráci a pomoc s realizací zakázky
a ubytovaným seniorům za trpělivost a toleranci, se kterou snášejí
neutěšené podmínky po celou dobu trvání těchto prací.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města

Postup prací v Domově pro seniory
V letošním roce byla naplánována rekonstrukce topení v Domově
pro seniory a zároveň druhá etapa prací na stavebních úpravách
související s požárním zabezpečením. Kromě těchto
naplánovaných prací, bylo rozhodnuto o provedení nutné opravy
k odstranění značné vlhkosti ve sklepních prostorách, hlavně ve
skladu potravin, na což poukázala kontrola hygieny.
Složité období první vlny koronaviru nám nedovolilo zahájit
naplánované práce již na jaře, Domov pro seniory byl pro
veřejnost uzavřen a nebylo možné tam provádět jakoukoliv
činnost a až postupné uvolňování nouzového stavu a opatření
vlády nám dalo možnost tyto práce zahájit, ale až v průběhu
června. V letním období se tak opožděně zahájily práce na třech
různých zakázkách.
Odstranění vlhkosti ve skladu potravin se již podařilo dokončit
v průběhu léta, a to i přes některé zjištěné nutné vícepráce, zejména
oprava ucpané kanalizace v délce cca 20 m, která se musela
vykopat a nově položit, aby dešťová voda ze střechy a zpevněných
ploch mohla odtékat a nezatékala ke zdi sklepa.
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Pozvání na odhalení pamětní desky
Před 400 lety – dne 11. 11. 1620- pouhé 3 dny po bitvě na
Bílé hoře-byl na Poštovním mostě k smrti rozšavlován luteránský pastor Kaspar Haselbach, který založil a vedl od roku
1616 mimoňskou matriku. Spolu s ním bylo povražděno dalších 24 obyvatel města, zapálen zámek i další budovy v Mimoni
a město bylo žoldáky vydrancováno. Důvodem tohoto činu
byla spoluúčast majitele panství Mimoňského-Müllera
z Mühlhausenu na pražské defenestraci dne 23. 5. 1618.
Majiteli panství se podařilo uprchnout, proto se žoldnéři
pomstili na obyvatelích města i majetku.
K upomínce tohoto ohavného činu jsme dne 8. 11. 2020
v 15 hodin připravili krátkou připomínku událostí prezentovanou panem Šťastným-u vstupní brány do zámeckého
parku (vstup u Poštovního mostu), odkud po prezentaci společně přejdeme na Poštovní most a odhalíme pamětní desku.
Tímto srdečně zvu všechny obyvatele města, milovníky historie i kolemjdoucí ke krátkému zastavení a vzpomínce 400 let
staré události.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Co nový web ještě umí?
V říjnovém čísle zpravodaje jsme vám představili nové webové
stránky a zároveň jsme slíbili, že postupně budeme představovat funkcionality. Dnes se zaměříme na hospodaření města,
přesněji na rozpočet. V kategorii „O městě“ naleznete podpoložku rozpočet.

Součástí webu je také mobilní aplikace V obraze. Aplikace
umožňuje nastavit filtrování informací, které jsou pro vás
důležité. Je jen na vás, jak si aplikaci nastavíte a jaká upozornění vám budou chodit. Aplikaci si můžete stáhnout zdarma
na Google Play nebo na App Store, po instalaci stačí vyhledat
město Mimoň a přizpůsobit nastavení.

Bc. Matyáš Kabeš, vedoucí správního odboru

Naleznete zde klasické dokumenty, které se podle zákona
musí zveřejňovat, ale především se můžete podívat na rozklikávací rozpočet. Vždy po uzavřeném měsíčním období si
můžete v rozpočtu prohlédnout rozbor hospodaření, rozkliknout si můžete jak oblast příjmů, tak oblast výdajů. V této
podpoložce naleznete i veškerá rozpočtová opatření, která
byla schválena.
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Poděkování za podporu

100 v Domově pro seniory v Mimoni

O probíhající rekonstrukci v budově Domova pro seniory již
jistě víte, ale co možná nevíte, je informace o tom, že se nám
podařilo získat podporu, finanční příspěvky, na zakoupení
elektricky ovladatelných, polohovacích lůžek.

Každý měsíc slavíme společně v Domově narozeniny. Vždy
uspořádáme oslavu pro klienty, dáme si společně zákusek,
chlebíček, připijeme vínkem a poslechneme hudbu, pogratulujeme oslavencům.
Měsíc září se ale nesl v duchu oslavy 100. narozenin paní
Anastázie Lorencové. Blahopřáli obyvatelé, zaměstnanci,
gratulace ale přišla i z města Mimoň. Oslavenkyni potěšil
i zájem médií, vždyť se o ní psalo na titulní stránce Českolipského deníku, točila se reportáž do Mitelu. Paní Lorencová
se narodila 18. září 1920 v Lúkách pod Makytou na Valašsku.
Je čtvrtá ze sedmi dětí. Když vychodila školu, pracovala, kde
se dalo. Myla nádobí v místní hospodě a později pracovala
na statku, kde vařila a hlídala děti. Na začátku války, po příchodu Němců, odešla do Mladé Boleslavi, kde si našla místo
v kuchyni hotelu, a když bylo potřeba, pracovala i v nemocnici.
Zde se seznámila se svým budoucím manželem. Po válce
odešli oba do Mimoně, kde získali práci i domek. Pracovali
v místní TON. Paní Anastázie má jednoho syna, dvě vnučky
a tři pravnoučata. Již šest let žije v našem Domově. A co
doporučuje, jaký je její recept na dlouhověkost? Vážit si rodičů,
naučit se odpouštět a hlavně věřit…

Vybavení Domova pro seniory je zastaralé, neposkytovalo
našim klientům komfort. V rámci rekonstrukce jsme se tak
rozhodli, že je čas na výměnu vybavení pokojů. Zaslouží si
ji nejen naši obyvatelé, ale i zaměstnanci, pečující personál.
Na nové šatní skříně netrpělivě čekáme, věřím, že při čtení
těchto řádků budou již skříně na svých místech.
Jelikož nákup nových elektricky ovladatelných polohovacích
lůžek by byl značně nákladný, podařilo se nám kontaktovat
firmu, která dodává repasovaná lůžka, která splňují všechny
naše požadavky. I tak se ale jedná o značný výdaj. Proto jsme
se pokusili získat finanční podporu či sponzorské dary.
A podařilo se! Část lůžek jsme uhradili z vlastních zdrojů,
část jsme pořídili díky darům.
Nyní je na místě podporovatelům poděkovat. Na lůžka pro
naše klientky nám přispěly: město Stráž pod Ralskem, město
Jablonné v Podještědí, SAP Mimoň, s. r. o., Pizza Brucione
Mimoň, Pizza Brucione Mnichovo Hradiště. V jednání jsme
i s dalšími možnými podporovateli, věříme tak, že se nám
podaří do Domova zakoupit další elektricky polohovatelná
lůžka.
Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM
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Známky na svoz odpadu
pro rok 2021
Známky na svoz odpadu pro rok 2021 je možné si vyzvedávat
na finančním odboru MěÚ Mimoň, ul. Malá č.p. 181, v přízemí na pokladně. Pondělky a středy od 8:00 do 11:30
a 12:30–17:00

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 20. listopadu
2020 na náměstí 1. máje.

Zastupitelstvo města

Betlémy k zapůjčení můžete po předchozí domluvě přinést
do Městského muzea od pondělí do pátku od 9:00 do 16:30
hod. nejpozději do 23. 11. 2020. Informace na telefonním
čísle 725 854 377 nebo na mailové adrese
blanka.marcokova@kulturamimon.cz.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše betlémy!
Blanka Marčoková
Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Kalendář města Mimoň 2021
Kalendář Mimoň na dobových pohlednicích na rok 2021 lze
zakoupit v Informačním centru naproti úřadu (bývalá Komunálka), cena 110,- Kč. Nebo lze domluvit předání na tel.
č. 724 522 279.

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 26. listopadu
2020 v Malé ulici č. p. 181 od 16:30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Jaroslav Sekanina
Oĺga Procházková
Květuše Kodymová
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

Máte hodinu volného času týdně
a rádi někomu pomáháte?
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem pro seniory Mimoň, p.o. (Pražská 273 u výjezdu na Mnichovo Hradiště) hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát
společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje
schopnosti při vytváření vztahu se seniory (komunikace,
čtení, ruční práce, hry, procházky, doprovázení apod.). V případě vašeho zájmu nás můžete kontaktovat buď telefonicky
na tel. 607 047 522 nebo na e-mail: petr.maska@adra.cz.
Humanitární organizace ADRA byla založena v roce 1957
v USA a pobočka v ČR působí od roku 1992. V současné době
působí v ČR 15 dobrovolnických center ADRY s více jak
2 700 dobrovolníky v 59 městech a 202 sociálních a zdravotních organizacích (domovy pro seniory, dětské domovy,
nemocnice apod.).
Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa
Mgr. Vilemína Kusá, vedoucí úseku DS

Lenka Špačková

Česká kniha rekordů
má nový záznam
Agentura DOBRÝ DEN z Pelhřimova zaznamenává do České
knihy rekordů pozoruhodné výkony, úchvatné výrobky, obří
nebo miniaturní předměty, nechybí význačné osobnosti, přírodní úkazy, ale i nadšená setkání.
Spolek historie Mimoňska se 12. 9. 2020 pokusil o vytvoření
českého rekordu. Kočárků se sešlo během dvou hodin na
náměstí 1. máje v Mimoni na 117. Kritériem pro registraci
kočárku byl nutný datum výroby do r. 1989. Těch bylo zaznamenáno 111. Rekord byl vyhlášený, a ještě téhož dne zaregistrován do České databanky rekordů. Po ukončení sčítání se
zaregistrovalo ještě 13 kočárků, a to je opravdu úspěch. Započítány byly kočárky hluboké, sportovní i kočárky pro panenky.
Majitelé České knihy rekordů se tak na straně 13 mohou
dočíst že v nevelkém městečku na severu Čech byl vytvořený
rekord o nejvíc historických kočárků na jednom místě.
Další, již čtvrtý ročník, plánujeme na 8. 5. 2021.

Výzva k výstavě betlémů
Vážení občané,
blíží se adventní čas a my pro vás chystáme již sedmou výstavu
betlémů, která se se bude konat v Městském muzeu v Mimoni
v termínu od 28. 11. 2020 – 31. 12. 2020.
Obracíme se proto na Vás s prosbou o zapůjčení zajímavých
betlémů – papírových, vyřezávaných, keramických, perníkových a jakýchkoliv jiných. Pokud někdo vyrobí betlém speciálně pro tuto příležitost, budeme obzvlášť rádi!

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Za organizátory Lenka Špačková
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Výstava „Příroda a svět kolem nás“
V Městském muzeu v Mimoni je do neděle 15. listopadu 2020
k vidění výstava Vendulky Böhmové „Příroda a svět kolem
nás“. Cílem výstavy je představit veřejnosti škálu výtvarných
technik, které vznikaly pod rukama jejích žáků a starších
posluchačů.

Barevné Maroko
16. listopadu 2020 v 17 hod., Městské muzeum Mimoň
Náš snímek, nazvaný "Barevné Maroko", provází trochu smůly.
Loni na podzim jej postihl technický problém, letos na jaře
organizační změny, a tak doufáme, že náš "kamarád Covy",
si dá říct a uhne nám z cesty.
Maroko nás překvapilo svou barevností přírody, a nakonec
i lidí, a je ještě jednou z mála zemí, kde je možno vidět
Orient tak říkajíc in natura. Snímek představí bohatství kultury, památek, krás okolní syrové přírody ať v horách Atlasu
nebo na poušti nádherné Sahary. A protože i Maroko je známé
krásnými plážemi, nemohou zde samozřejmě chybět. Prostě,
přijďte se podívat, třeba najdete inspiraci na některou z příštích
dovolených.

Jan Pipal

10

Listopad 2020

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

KRAJ2011_tisk_201015.indd 1

15. 10. 20 15.40

KRAJ2011_tisk_201015.indd 2

15. 10. 20 15.40

KRAJ2011_tisk_201015.indd 3

15. 10. 20 15.40

KRAJ2011_tisk_201015.indd 4

15. 10. 20 15.40

COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Zpívání u vánočního stromečku
27. listopadu 2020 od 16,00 hod., nám. 1. máje
Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního osvětlení města
spojené s doprovodným programem. Těšit se můžete na stánkový prodej, živý betlém, či Ježíškovu poštu.

Mikulášská nadílka
s prasátkem Pigy
5. prosince 2020 od 15,00 hod., Dům kultury Ralsko
Zábavná Mikulášská show s prasátkem Pigy. Více info na
www.kulturamimon.cz

Retro muzeum
Retro muzeum v ul. U hřebčína (bývalá kasárna) bude v zimních měsících prosinec až únor uzavřeno. Zájemci si prohlídku
mohou v těchto měsících domluvit na tel. č. 724 522 279.

Lenka Špačková
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Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz
Ale teď, když se spojili a vytvořili tým s názvem Děsná dvojka,
jsou nepřekonatelní. I když… Brzy budou muset prokázat, že se
hned tak něčeho nezaleknou. Svůj fórkařský um totiž dovedli tak
daleko, že kvůli jejich poslední legrácce je jejich obávaný protivník
ředitel Rass propuštěn. Místo něj usedá do ředitelského křesla
jeho otec, bývalý ředitel Rass. A to je teprv ras! Musí dát hlavy
dohromady a nějak to zařídit! Jak jinak než pomocí toho, co umí
nejlépe…
Kouř z komína, autor: Petr Chudožilov
Příběh pohádkové knihy Kouř z komína je spletitý a neobyčejný,
podobně jako jsou neobyčejné příběhy děvčátka Lízy, papouška
Čárlýho, paní Müllerové, principála cirkusu Zanzibar a zbloudilého lva, jejichž dobrodružství, sny a stíny se protnuly na jejích
stránkách.
Dospělé oddělení:
Keltské impérium, autor: Clive Cussler & Dirk Cussler
Vražda týmu vědců v Salvadoru. Tragická srážka nákladních lodí
poblíž Detroitu. Útok lupičů na archeologické naleziště v Egyptě.
Tyto zdánlivě nesouvisející události jsou propojeny pavučinami
zločineckého spiknutí, které má nastolit nový světový řád. Dirk
Pitt spolu se svými dětmi a věrným parťákem Alem Giordinem
musí nasadit všechny síly, aby společně zabránili nejhoršímu
a zároveň rozluštili tři tisíce let starý životní příběh egyptské princezny Meritaten, jenž je klíčem kodpovědím na všechny hádanky.

Nové knihy
Dětské oddělení:
Aristoteles a Dante odhalují záhady vesmíru,
autor: Benjamin Alire Sáenz
Aristoteles je naštvaný teenager, který má bratra ve vězení.
Dante je všeználek s nezvyklým pohledem na svět. Tihle dva
kluci se potkají na koupališti a zdá se, že nemají zhola nic společného. Ale protože jsou oba samotáři, začnou spolu trávit čas
a zjistí, že jejich přátelství je opravdu neobyčejné – takové to, které
změní životy a vydrží navždycky.
Bratrstvo růže, autor: Renata Štulcová
Příběh oBratrstvu růže, příběh vyprávěný staletími, se stal pověstí
a pověst legendou. A z legendy se za věky stane pohádka. Však
ti, kteří ji žili či vyprávěli, k ní ukryli klíče.
A potom přišli lidé, kteří klíče z hlubin vynesli zpět na světlo.
Zavítáme do Prahy za doby Otce vlasti. Staneme se svědky
napínavého pátrání po zdroji záhadné záře nad Hradem,
romantické lásky pekaře Matěje a mincmistrovy dcery Dorotky,
několikrát narazíme na bezhlavého templáře, zúčastníme se
rytířského klání a odhalíme tajemství posvátného meče knížete
Václava.
Děsná dvojka má namále, autor: Jory John & Mac Barnett
Každý zvlášť byli Miles aNiles vprovádění fórků skutečné jedničky.
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Najdi Rebeccu, autor: Eoin Dempsey
Christophera a Rebeccu nemohlo nic rozdělit – ani její tyranští
rodiče, ani snoubenec, kterého si našla po útěku do Anglie. Ale
když vypukne druhá světová válka a nacisté obsadí ostrov Jersey,
je Rebecca transportována do Evropy vrámci „konečného řešení“.
Christopher mezitím vstoupí dobrovolně do SS – jen tak má šanci
najít ženu, kterou miluje. Ženu, jejíž poslední stopy vedou do
nechvalně známého tábora Osvětim. Najdi Rebeccu je strhující
příběh obětavé lásky v nejtragičtější době lidských dějin z toho
nejstrašlivějšího místa…
Sestry, autor: Bernard Minier
Květen 1993. Začínající policista Martin Servaz se účastní neúspěšného vyšetřování dvojnásobné vraždy sester oblečených v šatech
k prvnímu svatému přijímání. Místo činu nápadně připomíná
scénu z knihy Erika Langa, známého autora thrillerů, kterého se
však nepodaří usvědčit. O pětadvacet let později je Servaz povolán k vyšetřování záhadného úmrtí v domě stejného spisovatele.
Podaří se najít souvislost mezi oběma případy a dopadnout vraha?
Zlomení andělé, autor: Gemma Liviero
Příběh tří lidí, tří ztrápených duší vnacistické Nové Evropě. Dívka
v lodžském ghettu se snaží přežít a získat šanci i pro svou rodinu… Mladá Rumunka je umístěna do Říše pro své modré oči
a blonďaté vlasy, aby si na ní všichni vyzkoušeli arizaci v praxi
A jeden nacistický doktor zjišťuje, co všechno se páchá ve jménu
vědy… Každý z nich má své bolesti a děsy. Každý z nich se musí
porvat s osudem o budoucnost a prostou naději.
Listopad 2020
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Zavedení čipového systému na stravu
v ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Od 1.10.2020 jsme zavedli ve školní jídelně čipový systém.
Současně s tím mají žáci i pedagogové možnost výběru ze
dvou hlavních jídel. Po rozpačitém začátku se nám podařilo
se s celou situací vypořádat a musím poděkovat žákům i rodičům, že vše výborně zvládli. Žáci si mohou svou stravu
přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím webových stránek
e-jidelnicek.cz, která je svým prostředím velmi jednoduchá
a přehledná. Celou situaci nám bohužel ztěžuje stávající opatření v souvislosti s COVIDEM, ale myslím, že i zaměstnankyně ve školní jídelně vše zvládly velmi dobře. Strávníci, kteří
nemají přístup k internetu, si mohou pomocí čipu zvolit jídlo
na velké obrazovce při vstupu do jídelny.
Počáteční obavy se zvládnutím systému u mladších žáků se
nepotvrdily. Myslím, že je to příjemná změna pro všechny
a naše škola se tím zase posunula technicky dopředu.
Ing. Lenka Jelínková, MBA
Výlet za krásami Čech i Německa 4.A a 8.A
Tento rok žákům přibyl nový předmět vlastivěda, ve kterém
se dozvědí mnoho zajímavého o České republice. Zatím jsme
se mimo jiné naučili, kde naše republika leží, jaké sousední
státy máme, čím jsou tvořeny hranice a krásy našeho Libereckého kraje.
A jak nejlépe žákům vštípit vědomosti než názornou ukázkou!
Proto jsme se rozhodli využít nedaleké obce Horní Světlá,
kde jsme se ubytovali, a krásné sobotní počasí využili k putování z Čech do Německa a zpět. Celkem jsme ušli 12 km.
Trasa obsahovala i náročné výstupy po Lužických horách,
a to nejen na české straně, ale i německé. Nejvíce žáky zaujala
hranice, kde mohli stát jednou nohou v Německu a druhou
v České republice.

Nové zprávičky z MŠ Sluníčko
Nejprve bychom chtěly poděkovat panu Špačkovi (z Válcovny)
za věcný dar školce. Sladkosti a pitíčka pro děti budou použity
jako odměna při různých soutěžích a hrách.
V září začala navštěvovat jednou týdně třída Motýlků tělocvičnu v ZŠ Pod Ralskem, kde si děti užívají velkého prostoru
a seznamují se s tělocvičným nářadím, které ještě neznají. Už
se nám podařilo zvládnout vzdálenost mezi školkou a tělocvičnou v rychlejším tempu a i to svlékání a oblékání nám
už jde.

Další akcí tohoto měsíce v oddělení Motýlků byl výlet vlakem
do Brniště na Mravenčí stezku s naučnými a herními prvky.
Zde děti plnily různé úkoly, poznávaly lesní zvířátka a jejich
obydlí, mohly vyzkoušet svou fyzickou zdatnost na houpačkách, prolézačkách, při skoku do dálky....
A to je pro tento měsíc vše a už teď máme naplánované další
akce, na které se těšíme.

Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová

Mgr. Lenka Zetová
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Volba povolání na ZŠ a MŠ Mírová
V letošním školním roce jsme se zúčastnili již dvou akcí, které
mají vycházejícím žákům usnadnit nelehkou volbu budoucí
profesní orientace. Vzhledem k tomu, že v současné situaci
bude asi velice problematické navštívit školy osobně v rámci
dnů otevřených dveří, jsme o to raději, že se nám alespoň
níže zmíněné podařilo uskutečnit.
První z nich proběhla ve středu 16.9.2020, kdy jsme společně
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navštívili „Živou knihovnu povolání“ v České Lípě. Akci
pořádal Svaz průmyslu a dopravy České republiky v prostorách KD Crystal.
Zástupci českolipských firem představili nevšední formou
různé profese, některé činnosti si mohli žáci i prakticky
vyzkoušet. Od poradkyň z IPS Úřadu práce v České Lípě si
vyslechli doporučení týkající se volby povolání a výběru střední školy.
Další akce proběhla na naší škole v pátek 9.10.2020. Vycházející žáci z 9. ročníku absolvovali počítačové testy profesní
a pracovní diagnostiky Comdi v rámci projektu „Volím správnou kariéru“ Republikového centra vzdělávání. Cílem je vlastní sebehodnocení a zmapování celé osobnosti se zaměřením
na možnou budoucí profesní orientaci. Program zjišťuje
zájmy, schopnosti, dovednosti, vědomosti, osobnostní vlastnosti, typ osobnosti v zátěžových situacích, profesní a studijní
předpoklady žáků.
Snad našim žákům alespoň trochu usnadníme jejich nelehkou
budoucí volbu.
Mgr. Martina Perutková

veselým karnevalem, gumovými pavouky a dlabáním dýně.
V komunitním kroužku odvážlivci přiznají, kdo se čeho bojí,
a vyslechnou rady, jak se dá se strachem bojovat. Strašidelné
obrysy se při stínové hře změní v uhádnutá zvířátka a pořádnou radost bude mít i vítěz soutěže o nejstrašidelnější skřetí
škleb. Ale nebojte se, jinak jsou děti i jejich školky naprosto
normální. :-)

Kolektiv učitelek MŠ
Světluška tě potřebuje
V prvním týdnu měsíce září se ZŠ a MŠ Mírová v Mimoni
zúčastnila pravidelné celostátní sbírky „Světluška tě potřebuje“. Tak jako každý rok, tak i letos se naši žáci zapojili do
sbírkových dní pro Světlušku, aby pomohli našim nevidomým
spoluobčanům. Přestože počasí nepřálo a po oba dny pršelo,
vydali se žáci do ulic našeho města, aby tuto sbírku podpořili.
Prodejem sbírkových předmětů žáci vybrali částku 8 936.- Kč,
kterou odeslali na účet Nadačního fondu Českého rozhlasu,
který akci pořádal.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají rozzářit svět nevidomých.
Mgr. Jaroslava Novotná

Zprávičky
z MŠ Komenského a MŠ Letná
Přestože jsou obě školky každá na jiném mimoňském „vršku“,
jedno mají společné – příroda v jejich okolí umožňuje dětem
sledovat na častých procházkách podzim v plné síle. O jejich
pozornost soupeří barevné stromy, ve větru poletující listí,
zem pokrytá kaštany, žaludy, ořechy a šiškami, v trávě schované houby a nezřídka i veverky shánějící potravu. Na paních
učitelkách potom je, aby dětem ukázaly další souvislosti. Většinu sesbíraných lesních plodů a staré pečivo si pro zvířátka
odvezou lesníci z VLS a.s., zbytek skončí přetvořený s listy
a klacíky na nejrůznější zvířátka a podzimní aranže. S kaštany
se dá cvičit postřeh (házení na cíl) i počítání, vytvářet siluety.
Síla větru se zase nejlépe demonstruje při pouštění draků,
sychravost počasí a důležitost vitamínů na mokrých ponožkách (když zrovna nejsou ve skříňce holínky). A pro případ,
že by byly vládním nařízením mateřské školy uzavřeny, jsou
připravovány pro rodiče předškoláků vzdělávací materiály,
které by se jim rozesílaly e-mailem.
Ovšem to nejzajímavější děti teprve čeká – příjemně mrazivý
a strašidelný čas Dušiček a Halloweenu. Doufáme, že až protiepidemiologická opatření pominou, všechny děti ho oslaví
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Září na gymnáziu
Nový školní rok
V úterý 1. 9. 2020 nám začal nový školní rok. Kromě zvýšených
hygienických opatření probíhal stejně jako každý rok. Prvotní
přivítání, pár hodin na rozehřátí a hurá na to. Tento školní
rok jsme opět přivítali několik žáků prvního ročníku, tentokrát
v počtu 22 žáků. Ti se tak po úspěšném přijímacím řízení
stali našimi primány, i když každý správný primán to označení
nemá příliš v lásce. Tak jako každý rok se účastnili adaptačního
kurzu. Ten se konal od 2. 9. do 5. 9. v Novém Městě pod
Smrkem. O průběhu kurzu píše třídní učitel, Stanislav Pergl:
„Na místo jsme dorazili okolo poledne a přesunuli jsme se
od nádraží do místa ubytování. Spalo se ve 3 pokojích v jedné
budově. 2 pokoje chlapecké a 1 dívčí. Měli jsme zajištěnou
plnou penzi – snídaně – ve formě rautu, teplý oběd a večeře,
vše doplněné dopolední a odpolední svačinou a pitným režimem. Po ubytování začal program se seznamovacími aktivitami a procházkou do okolí – k pramenu Novoměstské kyselky.
Následující dny jsme absolvovali další aktivity a výlety – Lázně
Libverda, Streitův obrázek. V sobotu nás čekal návrat. Jeli
jsme vlakem do Mimoně, kde už netrpělivě čekali rodiče. Na
vše dohlíželi paní uč. I. Pospíšilová, pan uč. Pergl a patroni
R. Kohoutová, Š. Burešová a O. Hladík
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Po jejich návratu se ještě konal podzimní termín maturitních
zkoušek pro ty, kteří jarní termín nestihli nebo se jim úplně
nezadařilo. Někteří tak již naši školu úspěšně opustili a my
doufáme, že našim primánům se to také za osm let povede.
Mnoho zdaru.
Druhá polovina minulého školního roku probíhala formou
distanční výuky. Po dobu měsíce září tedy většina tříd spíše
opakovala učivo z distanční výuky. To mělo probíhat lehčí
a hravou formou, pokud možno na čerstvém vzduchu. Hodiny
tělesné výchovy se přesunuly ven, stejně tak i některé další.
Někdo v arboretu jen přednášel, jiní plnili úkoly nebo tvořili
v duchu land artu (umělecký směr, kdy umělec využívá přírodních materiálů pro tvorbu svého umění přímo v přírodě).
Akce měsíce září
V září začala přerušená série Badatelského kroužku fyziky.
Úvodním tématem byly zvukové jevy – výroba vlastní píšťalky
z plíšku tvaru L, vystřiženého z víčka zavařovací sklenice. Na
druhý výrobek – vuvuzelu – bylo potřeba papírovou trubičku
od pytlíků z obchodu, gumovou lékařskou rukavici, izolepu
a brčko. Kmity její membrány se pomocí kousíčku přilepené
zrcadlové fólie zobrazily laserem na tmavé rolety oken učebny.
O dobré směrovosti lidského sluchu se účastníci přesvědčili
pokusem ve dvojici – za zády žákyně, držící u uší plastovou
rouru, stála spolužačka s tužkou, kterou klepala do různých
míst roury. Do které poloviny klepla, dokázala posluchačka
určit dokonce i u míst vzdálených pouhé 2 cm od přesné poloviny roury. Fyzikální badatelský kroužek vede pan učitel
Kuchař a jsou na něj zváni i žáci, kteří naši školu nenavštěvují.
Přijďte se podívat a zapojit se! Kromě badatelského kroužku
probíhaly i laboratorní práce z chemie. Úkolem bylo předestilovat roztok modré skalice, výsledkem tedy byla opět čistá
voda.
Od začátku září na naší škole také probíhají kurzy sebeobrany
Krav Maga. Jedná se o speciální obrannou techniku, která
byla původně využívána izraelskými bezpečnostními silami.
Dnes je ale jako forma sebeobrany využívána po celém světě.
Protože i v „době koronavirové“ je nutné si pomáhat, probíhaly
i u nás tři dobročinné sbírky. Jednalo se o celostátní sbírku
Srdíčkový den, sbírku Světluška, která podporuje zrakově
postižené lidi a sbírka Ligy proti rakovině. Snad i těch pár
našich příspěvků pomůže.

16

Listopad 2020

Mgr. Jaroslav Balcar

Řádková inzerce
Koupě
• Koupím staré pohlednice. Tel: 608 543 836.
Různé
• Natočím a sestříhám památeční video za svatby.
Ukázka: http://svatba-mobilem.mozello.com/
Tel.: 734 160 149.
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
HISTORIE
Vyprázdněnost
V listopadu se naše nálada vrací ke vzpomínce na zesnulé.
K tomu už přes 30 let patří také návrat k úvahám o roce 1989
a době předešlé.
V torzu dokladů po Okresním kulturním středisku v České
Lípě se podařilo nalézt sešit s kopií průzkumu ze srpna 1987.
V zásadě šlo o zjištění celkem nevýznamné, ale dnes je vidět,
že je docela zajímavé. Do Mimoně dorazila zjišťovací komise,
aby přehlédla, jak vypadá názor na agitaci komunistů a Národní fronty v celkem asi dvaceti vývěsních skříňkách po městě.
Propaganda v totalitních a autoritativních režimech byla jedním z pilířů moci. Byla místa, kde se nešetřilo prostředky ani
jednotlivých spolků, jen aby oslavy byly okázalé. Mimoň
k nim patřila v prvním vzmachu obnovení troskotající komunistické ideologie. Vzpomínka patří Mimoňskému aktivu
z ledna 1969, který by málem ohlušil celý kraj, ale Palachova
smrt to zastavila. V roce 1970 se konal II. mimoňský aktiv
pro účastníky tentokrát různě svážené pod heslem „Musíme
tam všichni“, snad v nejbližší budoucnosti tu účast budeme
potřebovat pro obhájení vlastní existence. Tak silná byla propaganda, která ohrožovala spoustu lidí.
Teď, když v roce 1987, přijela komise, zjišťuje, že řada vývěsních skříněk je prázdná a v dalších jsou už tři měsíce staré
programy a agitace k prvnímu máji. Moc už se začala v nové
éře „perestrojky“ proměňovat na obal bez obsahu – zkrátka
vyprázdněnost.
Ladislav Smejkal

Letošní ročník největšího cyklistického seriálu pro veřejnost
se tak uzavřel třináctým podnikem v Ralsku, který si nenechalo ujít 1705 cyklistů. Průměrná účast na všech akcích
činila 1452 závodníků, což organizátoři z hlediska turbulentního vývoje pandemického roku považují za skvělý výsledek.
„Jsme opravdu rádi, že se letošní série i navzdory všem opatřením mohla uskutečnit a že nám účastníci zachovali přízeň.
Věříme, že se situace nejen v České republice brzy uklidní,
a těšíme se na další rok, který snad proběhne bez komplikací,“
dodává Pravenec.
Celkové výsledky letošního Kola pro život zveřejní pořadatelé
v nejbližší době na webových stránkách www.kolopro.cz,
zároveň budou kontaktováni nejlepší jednotlivci i týmy.
(inzerce)

Kolo pro život je u konce, Finálového
večera se pořadatelé nevzdávají
Letošní sportovní část Kola pro život je definitivně ukončena.
Po již avizovaném odvolání čtrnáctého dílu Vrchlabí-Špindl
Tour ŠKODA AUTO byli pořadatelé nuceni zrušit i plánovanou náhradu za závěrečný závod Praha-Karlštejn Tour
Kooperativy. Speciální akce, která měla proběhnout 7. listopadu v Radotíně formou sportovního programu a vyhlášení
výherců, se taktéž neuskuteční.
„Myšlenky Finálového večera se stále nevzdáváme a budeme
reagovat s ohledem na aktuální vývoj pandemie a vládních
opatření. Jednou z variant je posunutí termínu akce v rámci
tohoto roku, případně je ve hře uspořádaní eventu coby slavnostního otevření sezony 2021. Mrzí nás, že je letošní sportovní část sezony definitivně u konce, nicméně nechceme
riskovat zdraví účastníků našich akcí,“ říká Tomáš Pravenec,
ředitel komunikace pořádající agentury Petr Čech Sport.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Listopad 2020

17

RŮZNÉ
Tip na výlet
Okolí a historie Zahrádek
Dnes se vydáme na výlet do krajiny nedaleko Lužických hor,
přesněji Zahrádek u České Lípy. Pro historii dnešních Zahrádek je nutno předeslat, že jde vlastně o dvě lokality, a to ves
Zahrádky a panské sídlo Nový zámek. A v jejich okolí zaniklá
farní ves Mnichov a tvrz či hrad Vítkovec.
Nový zámek se stavěl kolem roku 1550 zřejmě na místě hradu
Vítkovce. Zámek sám prošel dlouhým stavebním vývojem
a také nejbližší okolí skrývá mnohá tajemství. Zámek patřil
svého času Albrechtu z Valdštejna a po jeho smrti vdově Isabele, rozené Harrachové. Dcera Marie Alžběta se provdala
za Rudolfa z Kounic, jehož rod zde byl až do roku 1897 a v roce
1945 byl zestátněn Emanuelu Lichtenštejnovi. Zámek sloužil
od roku 1967 Karlově univerzitě, v roce 2003 vyhořel, je zabezpečen před další zkázou a čeká na rekonstrukci. Je občas také
přístupný, hlavně v době Zahrádeckých slavností.

Robečský hrádek
Ves Zahrádky měla také svou tvrz, uváděnou jako sídlo v letech
1376 až 1546. Největší památkou je zde mimo ves ležící kostel
sv. Barbory, který patřil kdysi k již zaniklé vsi Mnichov.
U rozcestníku před nádražím se vydáme po modré značce
směrem k obci Zahrádky, ale těsně před kolejemi zahneme
vlevo a sejdeme do osady Karba. Ves se uvádí od roku 1654,
ale více než zemědělský charakter se stala od 19. století rekreačním místem. Dochovalo se tu několik pěkných chalup,
romantická zákoutí a hlavně dominanta osady, železniční
most dokončený v roce 1899 s tratí z Lovosic do Liberce.
Od rozcestníku u kapličky z roku 1763 nás červená značka
provede celým údolím Peklo. Nejdříve dojdeme k místu starého mlýna, který tu stával již v 18. století. Dnes však po něm
zbyly jen sklepy a náhon, který pohání malou vodní elektrárnu.
Romantickými místy projdeme na úpatí skal a dále až k oplocenému domku. Původně šlo o přízemní rybářský dům
u bývalých sádek, později patrovou hájovnu a od 60. let 20. století to byla chalupa bývalého poslance Ladislava Lise.
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Do údolí vede úzká kamenitá cesta, z ní zahlédneme na skále
zdi zemědělských stavení Nového dvora a před nimi drobný
vyhlídkový empírový letohrádek z počátku 19. století. Dnes
je zrenovován a jako Nový dvůr je v soukromých rukách.
Od Lisovy samoty se vrátíme k mostku přes Robečský potok
k rozcestníku. Pokračujeme po červené, přejdeme na pravou
stranu potoka a dojdeme k uměle vytesanému skalnímu průchodu. Údolí Peklo je nejkrásněji v období raného jara, kdy
zde kvetou tisíce bledulí a následně sasanek. Prochází jím
upravená stezka, mnohdy po prkenných hatích. Je to zejména
zásluhou ochránců přírody.
Červená značka nás dovede až na konec Pekla a pak na otevřené prostranství s mohutnou Skautskou skálou. Vpravo stojí
chalupa, kde kdysi bydlel ras, býval zde i psí hřbitůvek. Lze
vystoupat i na vrchol skály, kde je pěkný, ale okolními vrchy
značně omezený výhled.
Pokračujeme po červené dál kolem upravené studánky a starých reliéfů skladatele Richarda Wagnera a filozofa Friedricha
Nietzscheho. Za objektem vodárny staneme na rozcestí,
odkud pokračujeme vlevo po značkách Naučné stezky NPP
Peklo. Vyjdeme z lesa a staneme na břehu vodní plochy Dubice.
Na hlavní silnici po zelené značce mineme koupaliště a za
mostkem na dalším rozcestí s modrou značkou projdeme
okolo továrních objektů a polní cestou po okraji rybníků
Dolní a Horní Roubice. Nově se jim říká Pekelské rybníky.
Za rybníky je při ústí Pekla samota, kterou zprava obejdeme
a staneme pod vysokými skalními stěnami Pekla. Jdeme kousek podle nich a pak vstoupíme do úzkého údolí z něhož
vedou vytesané Čertovy či Kamenné schody. Na samém vrchu
se vydáme k vyhlídce Hanlův kámen a k Robečskému hrádku,
z něhož je pěkný výhled na Českou Lípu.
Vrátíme se na rozcestí nad Čertovými schody a pokračujeme
dál po modré. Mineme skupinu několika stavení, kterým se
říká Hanelštejn a dojdeme do Kvítkova. Z této starobylé vsi
pocházel šlechtický rod Vlků z Kvítkova, který tu sídlil od
roku 1295. Místní kostel sv. Jakuba staršího se poprvé připomíná roku 1352, ale jeho současná barokní podoba je z roku
1726. Od kostela pokračujeme po žluté kolem hřbitova, kousek
lesem až na začátek Studené rokle. Zde odbočíme na hrad
Frýdlant. Tento Frýdlant, na rozdíl od toho u Liberce, je však
víc než skromnou zříceninou. V čele je malé předhradí, v druhém příkopu je kámen, který sloužil jako patka pro padací
most, samotný hrad byl chráněn čelní zdí, po které zbyl jen
val. Na ploše najdeme dvě zahloubené místnosti a stopy po
zdech. Nejzajímavější částí hradu je ale přístaviště, ke kterému
se dostaneme úžlabinou po pravé straně hradu. Když projdeme skalní chodbou, dostaneme se na břeh ramene Robečského potoka. Historie hradu se uvádí od roku 1257 a podle
archeologů zanikl již ve 14. století.
Od Frýdlantu se vydáme do cíle bez značek. Přes roklinku
směřující k přístavišti, pěšinou okolo samoty a na rozcestí
dolů do údolí. Vracíme se na červenou značku a pokračujeme
přes Pavlínino údolí ke Kvítkovu. Asi po 300 metrech dojdeme
na rozcestí s modrou značkou, která nás dovede na silnici,
kousek od vlakového nádraží Zahrádky.
Trasa měří asi 14 km, a protože v Pekle je zakázané jezdit na
kole, trasa není určená pro cyklisty.
Zdroj: www.horycesko.cz
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CO
HASIČI,
VÁS ZAJÍMÁ
ZSLK
Hasiči radí občanům
Pořiďte si pro svoji bezpečnost
domácí detektor nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet
zranění, poškození majetku nebo úmrtí z důvodu úniku
nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících
k vytápění, ohřevu vody nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se nachází plynový ohřívač,
vařič, nebo jiný přístroj, který je poháněn plynem, případně
místa, kde jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor
plynu dokáže včas odhalit případné nahromadění hořlavých, výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při
koncentracích, které ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou signalizací.
Některé detektory také na digitálním displeji zobrazí koncentraci nebezpečného plynu v dané místnosti.
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan
• hlavní složka zemního plynu
• hořlavý a výbušný
• lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan
• hořlavý a výbušný
• těžší než vzduch, klesá k podlaze
Oxid uhelnatý
• vzniká při nedokonalém hoření a spalování
• hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
• není ani cítit, ani vidět
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu.
Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo místnosti, kde je
například plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle toho, jestli chceme odhalit únik lehkého
plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který se drží
u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo
být popsáno v návodu použití výrobku. Poplašným signálům
se vyhneme právě správným umístěním a dostatečnou vzdáleností od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá
řada. Detekují různé plyny, nejčastěji propan-butan, zemní
plyn, ropné látky a etylen. Na trhu je také dostatečný výběr
detektorů plynu, které lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní
uzávěr plynu. Místnost se snažíme vyvětrat otevřením oken
a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme
varovat sousedy v domě a událost oznámíme na tísňovou
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linku 150 nebo 112. Zamezíme používání otevřeného ohně
nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače,
elektronické přístroje, spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme
postiženou osobu na čerstvý vzduch, udržujeme ji v klidu
a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu
okamžitě zahájíme umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře
prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112, i když se postižená osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události
v souvislosti s provozem plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly.
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně
výchovné činnosti, HZS Libereckého kraje

Zima se blíží…
Na cestu za pacienty jsme připraveni!
Cesta za pacienty někdy nebývá lehká a někdy ani nevede po
silnici. Ať už se jedná o zraněné v terénu nebo o ty, kdo naši
pomoc potřebují doma, zejména v zimních měsících je občas
velmi obtížné dojet sanitou až k místu zásahu. Řidiči Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje proto pravidelně
zdokonalují své znalosti a dovednosti, aby nejen cesta k pacientovi, ale i s ním do zdravotnického zařízení, byla co nejbezpečnější.
V září se proto většina řidičů ZZS LK vystřídala na praktickém školení v bývalém vojenském areálu v Ralsku. Pod vedením instruktorů z vlastních řad obnovili své znalosti, naučili
se něco nového a vyzkoušeli si jízdu sanitou v opravdu těžkém
terénu. Na cvičení, které ZZS LK pořádá již druhým rokem
vlastními silami, se řidičů za zpřísněných bezpečnostních
a hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy covid) vystřídalo celkem 120. „První ročník cvičení řidičů ve vojenském
prostoru Ralsko byl úspěšný a měli jsme na něj skvělou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali
podobným scénářem, samozřejmě s drobnými úpravami.
Stěžejní částí byly stejně jako loni praktické jízdy v terénu,
vzhledem k tomu, že hodně pršelo, byly místy opravdu výživné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Michael Georgiev. „Soustředili jsme se na dohledávání
pacienta v nepřístupném terénu – na místě bylo i mobilní
operační středisko. V rámci teoretické výuky se řidiči věnovali
rozboru dopravních nehod nebo pravidlům, která pro nás
na silnicích platí v době, kdy je sanita ve výjezdu, a podobně,“
doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové brzdění, jízdu ve vysoké
vodě, zvládnutí smyku či nácvik zvláštních krizových situací
včetně překážek na silnici. „Díky podpoře Libereckého kraje
a Vojenských lesů se nám v Ralsku nabídl ideální výcvikový
prostor pro to, aby si každý řidič mohl na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu v terénu, který v Libereckém kraji
může kdekoliv potkat. Protože u nás to není jen o městech
a silnicích. Lokalit, kde jsou lidská obydlí, chaty, chalupy je
všude dost a kolikrát je pro posádky opravdu náročné je dohledat, mnohdy je to právě o takovýchto cestách na hranici sjízdnosti,“ uvedl Georgiev.
Zdravotnická záchranná služby Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Listopad 2020
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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
 třináctý plat
 příspěvek na důchodové připojištění
 příspěvek na dopravu na pracoviště
 stabilní přepravy a víkendy doma.
Kontakt: 775 321 002
INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
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1/4 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kč
1/8 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kč
Celá stránka barevně . . . . . . 2200 Kč
1/2 stránky barevně . . . . . . . 1500 Kč
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