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• Jak jsme hlasovali v Mimoni a v Libereckém kraji v říjnových volbách
• Pozvánky na listopadové kulturní a společenské akce

Zateplení panelových domů se městu i občanům vyplatí
Kdo pozorně sleduje průběh největší investiční akce
našeho města, kterou bezesporu zateplení bytových
domů je, určitě zaznamenal, že ani první mrazy
neubraly na výkonu dodavatelských firem, ale spíš
naopak. Před plánovanou technologickou přestávkou (prosinec 2021 až březen 2022) je zřejmá snaha
dokončit zateplení budov zařazených do první etapy
rekonstrukcí ještě do začátku prosince.
Od uživatelů bytů mám již také první pozitivní ohlasy na ,,zateplovací
efekt“ investice. Takovéto ohlasy i nás určitě zahřejí. Stížnosti jsou ale jen
výjimečné a je vidět, že naprostá většina obyvatel celou akci vnímá velmi
pozitivně a těší se už na výsledek.
Ohlédnu-li se se na začátek celé akce, které předcházelo zrušení společnosti
Mimoňská komunální a. s. a převedení bytů zpět na města, musím přiznat,
že třebaže jsme na základě dosavadních zkušeností složitost a náročnost
odborné přípravy na podání žádosti o dotaci a její zpracování určitě nepodcenili, (šibeniční pro nás byl již samotný poslední možný termín pro
podání žádosti o dotaci na zateplení), jak se říká – realita předčila očekávání.
Nejdříve jsme museli kvalifikovaně rozhodnout o rozsahu revitalizace
s ohledem na předpokládané náklady a efekt dosažené úspory. Pak vybrat
nejefektivnější technologické řešení zateplení, nastavit parametry pro
výběrové řízení na dodavatele tak, aby vedle ceny byla zohledněna i profesní
a kapacitní zdatnost dodavatelské firmy. Následně projít nástrahami nej-

vyššího typu veřejné hospodářské soutěže apod. Za malý zázrak považuji,
že jsme toto všechno ve stanovený termín dokázali, že jsme úspěšně prošli
všemi kontrolami, a nakonec otevřeli elektronické depeše s 31 rozhodnutími
o poskytnutí dotací. Tím však maratón nekončil. Následovalo zpracování
dalších 31 žádostí o poskytnutí bezúročných půjček na spolufinancování
našeho finančního podílu na dotacích. Výsledkem bylo poskytnutí bezúročných 140 mil. korun s dobou splácení dvaceti let. Zbytek finančních
prostředků (cca 70 mil. Kč) nám poskytla Česká spořitelna s úrokem 2 %
a fixací 10 let.
Pokud vše půjde podle našich předpokladů, a já věřím, že půjde, že řádně
projdeme i všemi následnými kontrolami vlastní technické realizace zateplení, ale i nástrahami samotných administrativních procesů spojených
s čerpáním dotací, vrátí se nám zpět do rozpočtu města z investovaných
prostředků cca 92 mil. Kč. Díky bezúročné půjčce zase ušetříme cca dalších
cca 37 mil. Kč na úrocích, které bychom jinak museli bankám zaplatit.
(To nepočítám klesající hodnotu peněz během příštích 20 let…) S celkovými náklady zohledňujícími již současnou cenu stavebních prací (299.866
mil. Kč) bychom tuto velkou investiční akci na revitalizaci nájemního
bydlení měli dokončit v říjnu roku 2023.Výsledkem bude zvýšení komfortu
bydlení v městských bytech, prodloužení životnosti našich panelových
domů, hezčí městská sídliště a v neposlední řadě výrazné zvýšení hodnoty
majetku města. Věřím, že tento celý velký investiční záměr dovede město
úspěšně do konce.
Petr Král, starosta města
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Volby: Jak jsme hlasovali v Mimoni a v Libereckém kraji?
Ve dnech 8. – 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V tabulkách jsou uvedeny celkové výsledky za všechny okrsky v Mimoni
celkem
6

Okrsky
zpr.
6

v%
100,00

Voliči
v seznamu
5 141

Vydané
obálky
2 922

Volební
účast v %
56,84

Strana
číslo
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21

název
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarchistická strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu

V tabulkách jsou uvedeny celkové výsledky hlasování za Liberecký kraj
Okrsky
Voliči
Vydané
Volební
v seznamu
obálky
účast v %
celkem
zpr.
v%
584
584
100,00
345 623
223 266
64,60
Strana
číslo
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
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název
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarchistická strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu

Odevzdané
obálky
2 921

Platné
hlasy
2 912

% platných
hlasů
99,69

Platné hlasy
celkem
v%
27
0,92
6
0,20
67
2,30
426
14,62
94
3,22
6
0,20
65
2,23
7
0,24
1
0,03
104
3,57
403
13,83
4
0,13
3
0,10
439
15,07
122
4,18
1 125
38,63
13
0,44

Odevzdané
obálky
223 100

Platné
hlasy
221 549

% platných
hlasů
99,30

Platné hlasy
celkem
v%
2 744
1,23
677
0,30
3 163
1,42
24 384
11,00
7 725
3,48
284
0,12
6 156
2,77
565
0,25
382
0,17
9 524
4,29
50 464
22,77
347
0,15
383
0,17
47 350
21,37
6 671
3,01
59 515
26,86
1 215
0,54

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného dne
16. září 2021 v Domě kultury Ralsko Mimoň
od 16.30 hodin
Z21/99
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: pí
J. Bizoňová, Bc. J. Pittner.
Hlasování: pro 11, zdrželi se 3, nepřítomni 3
Z21/100
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) Odepsání pohledávky – M. B.
5) Prodej pozemků, záměry prodeje a směny pozemků:
a) Záměr prodeje, pozemky pč. 2443 a pč. 2444 – Okružní
ul.
b) Záměr prodeje pozemku pč. 327 - Mlýnská ul.
c) Záměr prodeje č. pozemků pč. 329 a 385 - nám. ČSLA
d) Prodej č. pozemků pč. 3939 3940 v k. ú. Mimoň
e) Prodej pozemku pč. 746 - Nádražní ul. – kupní smlouva
f) Prodej pozemků pč. 4423 a 4424 – Slovany
g) Prodej částí pozemků pč. 3735 a 3680/1
h) Prodej pozemků pč. 469 a 468 v k.ú. Mimoň – Okrouhlická
i) Směna pozemků pč. 3771 a části pč. 3075
j) Dražba Okrouhlická 81 – další podíl 1/12
6) Změny rozpočtu:
a) ZR č. 22 – nabytí pozemků, areál bývalé pily
b) ZR č. 23 - nákup nádob na odpad
c) ZR č. 24 - obnova a rozšíření MKDS
d) ZR č. 25 – finanční dar – Útulek DOGSY
e) ZR č. 26 – dvůr MěÚ
f) ZR č. 27 – vodoměry, bytové hospodářství
g) ZR č. 28 – sankce Mijana, s. r. o.
7) Schválení smluv k úvěru ze SFPI – zateplování BD
8) Dotace a finanční dar:
a) Žádost o dotaci – manželé V.
b) Finanční dar – Junák
9) Dotační programy na rok 2022
10) Plnění rozpočtu k 30. 6. 2021
11) Zpráva o kontrole plnění usnesení
12) Zápis z jednání kontrolního výboru
13) Zápis z jednání finančního výboru
14) Diskuze
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/101
Odepsání pohledávky – M. B.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
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odepsání pohledávky ve výši 31.106,25 Kč po pí M.B., posledně
bytem Mimoň, z důvodu úmrtí povinné.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/102
Záměr prodeje, pozemky p. č. 2443 a p. č. 2444 – Okružní
ul.
Zastupitelstvo města Mimoň: 1) schvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 2443 o výměře 82 m2,
zahrada v k. ú. Mimoň, za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem
nemovitostí z majetku města Mimoň ve výši 300 Kč/m2 a ukládá
OSM zveřejnit záměr na úřední desce a 2) neschvaluje zveřejnění
záměru prodat pozemek parc. č. 2444 o výměře 650 m2, ostatní
plocha, v k. ú. Mimoň.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/103
Záměr prodeje pozemku p. č. 327 - Mlýnská ul.
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 327 o výměře
cca 500 m2 (celý pozemek má výměru 790 m2), ostatní plocha,
v k. ú. Mimoň.
Hlasování: pro 10, zdrželi se 4, nepřítomni 3
Z21/104
Záměr prodeje č. pozemků p. č. 329 a 385 - nám. ČSLA
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat část pozemku parc. č. 329 o výměře
cca 163 m2 (celý pozemek má výměru 5518 m2), ostatní plocha
a část pozemku p. č. 385 o výměře cca 257 m2 (celý pozemek má
výměru 316 m2), zahrada, oba v k. ú. Mimoň.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/105
Prodej č. pozemků p. č. 3939, 3940 v k. ú. Mimoň
Zastupitelstvo města neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění
záměru prodat pozemek p. č. 3939, ostatní plocha, část o výměře
cca 245 m2 (celá výměra pozemku je 1960 m2) a pozemek
p. č. 3940, trvalý travní porost, část o výměře 255 m2 (celá výměra
pozemku je 2362 m2), oba v k. ú. Mimoň, za účelem užívání
245 m2 jako zahrada a 255 m2 jako manipulační plocha s tím, že
prodej proběhne s odkladem 2 let a bude zajištěn smlouvou
budoucí kupní.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/106
Prodej pozemku p. č. 746 - Nádražní ul. – kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
1) prodej pozemku parc. č. 746 zahrada o výměře 828 m2 v k. ú.
Mimoň za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí
v majetku města Mimoň určenou znaleckým posudkem č. 529160/202 ve výši 298 000 Kč + DPH za užívání jako zahrada k RD
manželům P. a K. K., Mimoň za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a 2) kupní smlouvu v předloženém znění
a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/107
Prodej pozemků p. č. 4423 a 4424 – Slovany
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy: 1)
prodej pozemků parc. č. 4423 o výměře 266 m2, zahrada a pozeListopad 2021
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mek parc. č. 4424 o výměře 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
oba v k. ú. Mimoň, za účelem užívání jako samostatná zahrada,
za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí z majetku
města Mimoň 300 Kč/m2 + DPH pí M.Š., Svojkov, a 2) kupní
smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi města kupní
smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/108
Směna pozemků p. č. 3771 a části p. č. 3075
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
směnu (převod) části pozemku p. č. 3075 o výměře cca 87 m2,
kdy celková výměra pozemku je 588 m2, ostatní plocha v k. ú.
Mimoň z majetku města Mimoň za 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 z majetku
manželů J. a J. K., Mimoň za cenu ve výši 200 Kč/m2 a ukládá
OSM zajistit geometrický plán na oddělení příslušných částí
pozemků.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/109
Dražba Okrouhlická 81 – další podíl 1/12
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s § 85 písm. n) zákona
č. 128/2000 Sb., obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů
schvaluje účast města Mimoň v elektronické dražbě a svěřuje
kompetenci rozhodnutí o nabytí nemovité věci – ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k domu a pozemkům v Mimoni,
vlastník Š.F., Skuteč, a to:
– pozemek parc. č. 458 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
183 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 81, Mimoň III,
– pozemek parc. č. 459 zahrada o výměře 52 m2,
– pozemek parc. č. 1920 ostatní plocha o výměře 20 m2, to
vše zapsáno na listu vlastnictví 291 pro katastrální území
a obec Mimoň u Katastrálního úřadu pro LbK, katastrální
pracoviště Česká Lípa, starostovi města, a to s účinností od
17. 9. 2021.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/110
ZR č. 22 – nabytí pozemků, areál bývalé pily
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
1) nabytí pozemků p. č. 2681 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 119 m2, p. č. 2683 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 1611 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – průmyslový objekt, p. č. 2684 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 192 m2, jehož součástí je stavba čp. 282, Mimoň I –
průmyslový objekt, a část pozemku p. č. 2682/1 o výměře
11 492 m2 (podle geometrického plánu č. 2412-795/2021
označená parcelním číslem 2682/1, kdy celková výměra
pozemku je 14 250 m2) vše v k. ú. Mimoň za cenu 380 Kč/m2
od L.A., Česká Lípa a za podmínek uvedených v kupní
smlouvě a
2) kupní smlouvu na nabytí pozemků p. č. 2681, 2683, 2684
a 2682/1 v k. ú. Mimoň včetně příslušenství v předloženém
znění a
3) změnu rozpočtu č. 22 – zvýšení kapitálových výdajů na
nákup pozemků na akci „nákup pozemků areál U pily“
o 2 600 000 Kč a navýšení financování města (snížení volných
finančních prostředků města) o 2 600 000 Kč ve znění přílohy
č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy a
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4) ukládá zařadit částku ve výši 2 600 000 Kč na úhradu druhé
splátky kupní ceny pozemků na akci „nákup pozemků areál
U pily“ do rozpočtu města Mimoň na rok 2022 a
5) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/111
ZR č. 23 - nákup nádob na odpad
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 23 – navýšení výdajů na nákup nádob na odpad
o 1 202 000 Kč a navýšení financování o 1 202 000 Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje kupní smlouvu s firmou COMPAG CZ s. r. o., se sídlem v Lukách 95/IV, 47124
Mimoň, IČO 62241630 na nákup nádob na odpad ve výši
1 165 998,35 Kč vč. DPH a ukládá starostovi smlouvu, která
je přílohou č. 2 usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/112
ZR č. 24 – obnova a rozšíření MKDS
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 24 –
navýšení příjmů z pojistného plnění a navýšení kapitálových
výdajů o 307 000 Kč na obnovu a rozšíření MKDS dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/113
ZR č. 25 – finanční dar – Útulek DOGSY
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 25 – přesun finančních prostředků ve výši 25 000 Kč
v Dotačním fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu
města Mimoň dle přílohy č. 1.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 25 000 Kč spolku Útulek DOGSY, z. s.,
Komenského 174, 472 01 Doksy, IČ 05774845 a ukládá starostovi města Mimoň podepsat darovací smlouvu, která je
v příloze č. 2.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/114
ZR č. 26 – dvůr MěÚ
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 26 –
navýšení kapitálových výdajů na renovaci povrchu dvora Městského úřadu Mimoň ve výši 600 000 Kč a navýšení financování
o 600 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 10, zdrželi se 4, nepřítomni 3
Z21/115
ZR č. 27 – vodoměry, bytové hospodářství
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 27 –
zvýšení běžných výdajů na opravy v bytech na akci výměna vodoměrů o 2 000 000 Kč a navýšení financování města (snížení volných finančních prostředků města) o 2 000 000 Kč ve znění
přílohy č. 1 tohoto usnesení a dle důvodové zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/116
ZR č. 28 – sankce Mijana, s. r. o.
1) Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci
o vyměřeném odvodu ve výši 605 858 Kč do Národního
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fondu Zahradnictví Mijana, s. r. o. za porušení rozpočtové
kázně.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 28 – navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, IČO
21551367 a navýšení financování o 1 400 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/117
Schválení smluv k úvěru ze SFPI – zateplování bytových
domů
1) Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje
zastavení (zřízení zástavního práva) zapisované do katastru
nemovitostí k těmto nemovitým věcem v k.ú. Mimoň z důvodu zajištění úvěru od Státního fondu podpory investic:
– pozemky parc. č. 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259
a 2260, zastavěná plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba
pro bydlení na adrese Mimoň I, Sídliště Pod Ralskem
582–589
– pozemky parc. č. 1960, zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I, Sídliště
Pod Ralskem 631
– pozemky parc. č. 2233, zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I, Sídliště
Pod Ralskem 579
– pozemky parc. č. 2249, zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I, Sídliště
Pod Ralskem 581
– pozemky parc. č. 2421 a 2422, zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I,
Sídliště Pod Ralskem 561-562
– pozemky parc. č. 2418 a 2419 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I,
Sídliště Pod Ralskem 563-564
– pozemky parc. č. 2416 a 2417 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I,
Sídliště Pod Ralskem 565-566
– pozemky parc. č. 2411, 2412, 2413, 2414 a 2415 zastavěná
plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba pro bydlení na
adrese Mimoň I, Sídliště Pod Ralskem 567-571
– pozemky parc. č. 1549, 1550, 1551 a 1552 zastavěná plocha
a nádvoří, jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese
Mimoň IV, Letná 221-224
– pozemky parc. č. 1555, 1556, 1557 a 1558 zastavěná plocha
a nádvoří, jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese
Mimoň IV, Letná 225-228
– pozemky parc. č. 1568, 1569, 1570, 1571 a 1572 zastavěná
plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba pro bydlení na
adrese Mimoň IV, Letná 248-252
– pozemky parc. č. 1535, 1536, 1537, 1538, 1539 a 1540 zastavěná plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba pro bydlení
na adrese Mimoň IV, Letná 230-235
– pozemky parc. č. 1576, 1577 a 1578 zastavěná plocha a nádvoří, jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese
Mimoň IV, Letná 239-241
– pozemky parc. č. 1559, zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV, Letná 229
– pozemky parc. č. 3096, zastavěná plocha a nádvoří, jejichž
součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I, Svébořická 146
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pozemky parc. č. 1545, a 1546, zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 196-197
– pozemky parc. č. 1524 a 1525 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 198-199
– pozemky parc. č. 1517 a 1518 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 200-201
– pozemky parc. č. 1513 a 1514 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 202-203
– pozemky parc. č. 1515 a 1516 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 206-207
– pozemky parc. č. 1519 a 1520 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 208-209
– pozemky parc. č. 1528 a 1529 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 213-214
– pozemky parc. č. 1526 a 1527 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 215-216
– pozemky parc. č. 1543 a 1544 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 217-218
– pozemky parc. č. 1541 a 1542 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 219-220
– pozemky parc. č. 1579 a 1580 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 237-238
– pozemky parc. č. 1573 a 1574 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 242-243
– pozemky parc. č. 1562 a 1563 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 246-247
– pozemky parc. č. 1533 a 1534 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň IV,
Letná 257-258
– pozemky parc. č. 2246 a 2247 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I,
Sídliště Pod Ralskem 573-574
– pozemky parc. č. 2242 a 2243 zastavěná plocha a nádvoří,
jejichž součástí je stavba pro bydlení na adrese Mimoň I,
Sídliště Pod Ralskem 575-576, kdy zástavním věřitelem je
Státní fond podpory investic, se sídlem Vinohradská 186/46,
Vinohrady, 120 00 Praha, IČO 70856788 a
2) Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje
uzavření a podpis zástavních smluv k nemovitostem
č. 168100171-Z, 168100172-Z, 168100173-Z, 168100174Z, 168100175-Z, 168100176-Z, 168100177-Z, 168100178Z, 168100179-Z, 168100180-Z, 168100181-Z, 168100182-Z,
168100183-Z, 168100184-Z, 168100194-Z, 168100195-Z,
168100196-Z, 168100197-Z, 168100198-Z, 168100199-Z,
168100200-Z, 168100201-Z, 168100202-Z, 168100203-Z,
168100204-Z, 168100205-Z, 168100206-Z, 168100207-Z,
168100208-Z, 168100210-Z, 168100211-Z, dle § 1309 až §
1394 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění, mezi městem Mimoň a Státním fondem podpory
Listopad 2021
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investic, se sídlem Vinohradská 186/46, Vinohrady, 120 00
Praha, IČO 70856788, jimiž se zřizuje zástava k nemovitostem uvedeným v odstavci 1) tohoto usnesení včetně podmínek uvedených ve vzorové zástavní smlouvě
k nemovitostem, jejíž znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: pro 11, zdrželi se31, nepřítomni 3
Z21/118
Žádost o dotaci – manželé V.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 120 000 Kč manželům
P. a A. V., Mimoň, na podporu výstavby rodinného domu ve
správním území města Mimoň, schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/119
Finanční dar – Junák
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje finanční dar ve výši
800 000 Kč spolku Junák – český skaut, přístav Ralsko
Mimoň, z. s., Malá 34, 471 24 Mimoň, IČ 622 37 527, na
pořízení osobního automobilu a ukládá starostovi města
podepsat darovací smlouvu.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 29 – příděl finančních prostředků z rozpočtu města do
Dotačního fondu ve výši 300 000 Kč.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/120
Dotační programy na rok 2022
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dotační programy na rok
2022 dle příloh č. 1–10.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/121
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2021
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění
rozpočtu k 30. 6. 2021.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3
Z21/122
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13, zdržel se 1, nepřítomni 3

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

Z21/123
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 8. 9. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Z21/124
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 13. 9. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 14, nepřítomni 3
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města
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Dotační programy na rok 2022
Vážení občané,
rádi bychom Vás ještě jednou informovali o vypsání dotačních
programů na rok 2022.
Příjem žádostí byl zahájen 26. 10. 2021 a ukončen
bude 16. 11. 2021 v 15.00 hod.
U programů v oblasti podpory výstavby DČOV nebo rodinných domů byl příjem žádostí zahájen 26. 10. 2021 a ukončen
bude až 31. 8. 2022 v 17.00 hod.
Žadatele o dotace bychom chtěli zároveň upozornit na několik
úprav oproti letošnímu roku. Změny se týkají např. uznatelnosti nákladů za dopravu (cestovné) a způsobů dokladování
při vyúčtování. U programu v oblasti tělovýchovy a sportu
– I. byl upraven okruh žadatelů týkající se sportovců – jednotlivců. U programu v oblasti podpory výstavby rodinných
domů budou v návaznosti na změnu legislativy požadovány
jiné přílohy k žádosti o dotaci.
Dotační programy a žádosti budou ke stažení na webových
stránkách města nebo je lze získat na správním odboru MěÚ
Mimoň, č. dveří A 204.
Ing. Tereza Vlasáková

kařskou ligu, chce touto cestou poděkovat firmě KV Final
a firmě Stavební a zednické práce Radek Titěra za sponzorský
dar. Velice si toho vážíme.
Andy

Upozornění
Upozorňuji, že Retro muzeum bude v měsících prosinec,
leden a únor zavřené. Pokud bude zájem o prohlídku, tak po
telefonické domluvě na tel. 724 522 279.
25. 12., při příležitosti vánočního výstupu na věž kostela,
bude od 14 do 16 hodin muzeum otevřeno s vánoční tématikou.

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se, pokud to pandemická situace
dovolí, budou konat v pátek 19. listopadu 2021 na náměstí
1. máje.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 25. listopadu
2021 v Domě kultury Ralsko od 16.30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Antonie Černá
Barbora Šetková
Marie Rovná
Viliam Toman
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Lenka Špačková

Výzva k výstavě vánočních ozdob
Vážení občané,
od 14. listopadu 2021 v Městském muzeu v Mimoni chystáme
výstavu vánočních ozdob.
Máte-li doma vánoční ozdoby, o kterých si myslíte, že by stálo
za to se o jejich výjimečnost či krásu podělit s ostatními, prosíme o jejich zapůjčení.
Ozdoby můžete po předchozí telefonické domluvě přinést
do Městského muzea, nejpozději do 5. 11. 2021. Informace
na telefonním čísle 725 854 377 nebo na mailové adrese
muzeum@kulturamimon.cz.
Děkujeme a těšíme se na Vaši spolupráci.

Schůze Klubu filatelistů
V pátek, dne 26. listopadu 2021 v 16.00 hodin se koná členská
schůze Klubu filatelistů Mimoň. Na členskou schůzi zveme
všechny, kdo mají zájem o tuto sběratelskou činnost. Schůze
se koná v Mimoni, Křížová 456, v místnosti firmy EKOS,
budova přímo proti vrátnici (bývalá STS), kde získáte další
informace.
Těšíme se na Vaši účast.
Klub filatelistů Mimoň

Poděkování
Družstvo šipkařského týmu Čeští Lvi Mimoň, kteří reprezentují město Mimoň, a pod hlavičkou UŠO hází druhou šip-
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Dílničky,
aneb vyrob si svého draka
4. listopadu 2021 od 15 do 18.30 hod., Dům
kultury Ralsko
Kultura Mimoň pro vás připravila tvořivé
dílničky pro celou rodinu. Vyrobte si svého
létajícího draka a vymalujte dle své fantazie. Cena za materiál
na výrobu jednoho draka je 60,- Kč. Více informací na
www.kulturamimon.cz.

Ludmila a Jan Pipalovi

Cestopisná beseda: Barevné Maroko
Pozvánka na promítání filmu z jedné z mnoha orientálních
zemí. Výstavní města u pobřeží, vědní obory zase studujete
ve Fezu nebo Ifranu, a pokud Vás bere filmová produkce,
můžete najít práci v Quarzazatu nebo v Aid ben Hadou...
Do hor je stejně daleko jako na písečnou poušť, krásnou
a zrádnou. A pokud přežijete tyto výlety, určitě se Vám dostane
chutné krmě třeba na jídelním trhu v Marákeši na náměstí
El Fná.
16. listopadu 2021 od 16.00 hod. si v Centru pro seniory
můžete film vychutnat třeba při kávičce či sklence vína.
Ludmila a Jan Pipalovi

Pozvánka na vánoční workshop

Cestopisná beseda: Brazílie
Přišel čas představit závěrečný díl cyklu o zemích, kde se
hovoří portugalsky. Někteří jste viděli tento film na premiéře
v roce 2010, ale můžete si zážitky osvěžit.
Brazílii u nás navštívil málokdo, a tak budeme rádi, že Vám
tuto obrovskou zemi, byť jen maloučko, přiblížíme. Poznat
Brazílii, která je větší než celá Evropa, není v moci normálních
cestovatelů. Projít hory, pouště, pralesy či povodí Amazonky
by byl hodně náročný čin. Ale zažít fotbalové nebo karnevalové
běsnění či poklidný život na odlehlejších místech lze stejně,
jako navštívit slavná místa jako Copacabana, Cukrová homole
nebo Sambadrom v Riu.
A strávit třebas krátký čas v pralese se sousedy kajmany také
není k zahození. Přijďte, uvidíte. A kdy? V Domě kultury Ralsko v pondělí 8. listopadu 2021 od 17.30 hod. A bude i občerstvení.
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Kultura Mimoň pořádá v neděli 21. listopadu 2021 od 14 do
18 hodin v DKR Mimoň vánoční workshop pro děti i dospělé
pod názvem „Kouzlo perliček“. Čeká na Vás tvoření vánočních
ozdob z korálků pod vedením zkušených lektorek z rodinné
firmy Rautis, a. s.
Vstupné 50,- Kč, cena za materiál dle výběru od 80-130 Kč
za ozdobu.
Těšíme se na společné tvoření.
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Taneční zábava pro seniory
Tradiční zábava se koná v Domě kultury Ralsko v Mimoni
dne 24. listopadu 2021 od 15 hod. K poslechu a k tanci zahraje
kapela Septima Milana Ševčíka.

Zpívání u vánočního stromečku
26. listopadu 2021 od 16.00 hod., Nám. 1. máje
Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního osvětlení města
spojené s doprovodným programem. Těšit se můžete na koledy
v podání žáků a žákyň mimoňských škol, stánkový prodej,
živý betlém či Ježíškovu poštu.

Městské muzeum
Výstavy
Od soboty 14. listopadu 2021 si Vás dovolujeme pozvat na
nově instalovanou prodejní výstavu vánočních ozdob.
Uvidíte ozdoby rozmanitých tvarů nejen ze skla, ale i z korálků
či jiných materiálů. Věříme, že se zapojí i občané Mimoně
a okolí a budete moci zhlédnout i zajímavé ozdoby ze soukromých sbírek.
Výstava je prodejní, takže si budete moci nějaké ozdoby zakoupit. Speciálně pro tuto výstavu jsme nechali vyrobit vánoční
koule s mimoňskou dominantou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mikulášská nadílka
s prasátkem Pigy
4. prosince 2021 od 15.00 hod., Dům kultury Ralsko
Zábavná Mikulášská show s prasátkem Pigy. Více info na
www.kulturamimon.cz

Upozornění
Z důvodu instalace nové výstavy bude Městské muzeum od
1. do 13. listopadu 2021 uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Kontakt: Městské muzeum, V Lukách 101, Mimoň. Tel.:
725 854 377, e-mail: muzeum@kulturamimon.cz, webové
stránky: www.kulturamimon.cz
Blanka Marčoková
Kultura Mimoň, příspěvková organizace

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Listopad 2021

9

COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ

10

Listopad 2021

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy
Dětské oddělení:
Australské pohádky, autor: Alena Kottová
Deset autorských pohádkových příběhů na dobrou noc o zvířátkách a dětech Austrálie přilétají vyprávět českému chlapci
Lukášovi pohádkový strýček Murray a krásná víla Jižanka.
Barbora a Zlatý robot, autor: Ondřej Neff
Barvitý sci-fi příběh z odlehlé planety Botera, samotného okraje
civilizace, kde Země už je pouhou vzpomínkou předešlých generací. Barbora a její kamarádi se narodili na planetě Botera. Proč
ale všichni v jejich osadě žijí tak nuzně, když je na druhé straně
Mechlesu osada se všemi vymoženostmi pro pohodlný život?
Něco se změní té noci, kdy v zálivu vyroste nový ostrov a na něm
se objeví záhadný Zlatý robot. Kdo to je a proč přišel? Barbora
a její přátelé postupně odhalují jedno tajemství za druhým.
RUR, autor: Kateřina Čupová
Komiksová adaptace ke stému výročí slavné divadelní hry Karla
Čapka. Komiksová adaptace, v jejímž podání znovu ožívá dnes
již klasický příběh Rossumových univerzálních robotů, Heleny
Gloryové, stavitele Alquista a dalších zaměstnanců továrny na
roboty.
Dospělé oddělení:
Druhé království, autor: Rebecca Gablé
Historický román se odehrává v Anglii v polovině 11. století
a oživuje období po bitvě u Hastingsu.
Hlavní hrdina Caedmon z Helmsby je svým otcem vyslán jako
tlumočník anglického poselstva, které má vyjednávat s normandským vládcem Vilémem a pobývá na jeho dvoře. Situace
se vyhrotí po vítězném Vilémově tažení a porážce Angličanů
v bitvě u Hastingsu. Caedmon zde ztrácí nejen bratra, ale i otce.
Vítězný Vilém se vzápětí prohlašuje za anglického krále. Caedmon
stojí před složitou situací.
Myšlenky za volantem, autor: Marek Eben
Kniha Marka Ebena Myšlenky za volantem představuje soubor
sloupků a fejetonů, které vycházely časopisecky v letech 2014–
2020.
Španělský slib, autor: Karen Swan
Jeden z nejbohatších španělských mužů umírá. Během přípravy
pozůstalosti ho však postihne mozková mrtvice a jeho rodina
s ohromením zjistí, že chce celý svůj majetek darovat mladé ženě,
o níž nikdy neslyšeli. Existuje přece pouze jediný důvod, proč
starý muž odkáže krásné ženě peníze, nebo ne? V Madridu však
začíná vyplouvat na povrch šokující minulost prominentní rodiny…

www.kulturamimon.cz
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Coura, autor: Jana Bernášková
Co se přihodí mladé herečce Lucii a její malé dceři, když při
práci na roli potká svou bývalou lásku? Příběh o lásce v různých
podobách, o mateřství a o hledání štěstí, které máme často na
dosah ruky, a přesto ho dokážeme obejít.
Listopad 2021
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
1. B v Městské knihovně v Mimoni
Ve středu 29. 9. jsme se vydali s naší třídou na první návštěvu
do Městské knihovny v Mimoni. Paní knihovnice děti přivítala, povídaly si společně o knihách, důležitosti čtení a zda
už někdo knihovnu navštěvuje.
Každý žák obdržel Čtenářský deníček. Protože prvňáčci ještě
číst neumí, budou jim číst rodiče nebo jiné osoby a vždy po
přečtení zapíšou název knihy nebo kapitoly do deníčku a také
jak dlouho četli. V průběhu školního roku budou společně
s paní knihovnicí četbu vyhodnocovat a povídat si o ní. K přečtené knížce mohou i namalovat obrázek do tohoto deníčku.
Poté všichni poznávali podle obrázků známé pohádkové postavy, např. Bob a Bobek, Rumcajs, víla Amálka apod. Nakonec
každý z žáků nakreslil svou nejoblíbenější pohádkovou postavu.
Beseda v knihovně se nám moc líbila a těšíme se už na příště!

ky, písmenkový guláš, matematická šifra, třídění odpadu
apod.). Závěrem jsme zhodnotili dnešní den, kdy jsme se
měli dozvědět více o ekosystémech a ochraně přírody. Některé
vědomosti jsme upevnili, jiné připomněli nebo se dozvěděli
něco nového. Také jsme hodnotili součinnost ve skupinách.
Vzájemné naslouchání, prosazení svého názoru, nalezení
kompromisu, řešení problémových úkolů, dodržování pravidel.

Mgr. Libuše Pittnerová

Mgr. Olga Stará
Projektový den ve 3. A – Ekosystémy
Žáci 3.A se zúčastnili projektového dne na téma Ekosystémy.
Žáci byli rozděleni do pěti pracovních skupin. Každý tým si
vylosoval svůj ekosystém, který zpracovával do myšlenkové
mapy. Následně dostali text z encyklopedie a vyhledávali
v něm odpovědi na otázky k lesu.
Po vypracování jsme se odebrali do místního parku, kde jsme
měli připravený program od pracovníků z VLS. Eva Zikmundová a Mgr. Honza Kobr začali velmi zajímavou aktivitou
„pavučina“, kde jsme vyjmenovávali vše, co patří do přírody,
a skončili jsme u ekosystémů.
Vzájemně se to vše prolínalo s nasloucháním svých spolužáků
a dáváním pozor na to, co se celou dobu děje kolem nás. Žáci
byli nadšeni při zkoumání zeleného barviva v listech a také
se naučili nové slovo fotosyntéza. Při kooperaci ve skupinách
si vyzkoušeli spolupráci při tvorbě přírodních mandal. Někteří
museli udělat kompromis, jiní prosazovali svůj názor.
Po návratu do třídy jsme začali didaktický kolotoč her (domino zvíře x pelech, osmisměrky, pexeso obrázek x název, hádan-
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Mokřady
Žáci 3.A se zúčastnili projektového dne mimo školu. Dnešní
den 12. 10. 2021 jsme prožili v Jablonném v Podještědí. Cílem
projektu byla návštěva Mokřadu a určení vodních bezobratlých živočichů. Přírodní areál Mokřady Jablonné byl projekt,
kdy na zanedbaném místě plném skládek bylo vybudováno
devět různě velkých tůní. Svůj domov v tůních našlo mnoho
vzácných druhů rostlin a živočichů. S lektorkou pracující ve
Čmelákovi, jako externím odborníkem na ochranu přírody
pro nelesní ekosystémy Ing. Dagmar Najmanovou, jsme zjišťovali například, jaká je přírodní klimatizace, jaké jsou teplotní
rozdíly v okolí nebo zda je regulace říčních koryt správná aj.
Druhá lektorka Bc. Jana Bujoková v organizaci Čmelák Společnost přátel přírody působí od roku 2015 a od roku 2020
měla jako ředitelka na starosti badatelskou část. Každý žák
dostal badatelské náčiní – vanu, průhledný kelímek, entomologickou pinzetu a různé druhy sítěk. Pro určení druhů
jim napomáhal Klíč k určování vodních bezobratlých živočichů. S nadšením si prohlíželi ploštice, motýlice, potápníka,
velmi zajímavý živočich byl chrostík nebo larva pakomára.
Tato část žáky velice bavila. Děkujeme oběma lektorkám za
naplnění cílů a krásně strávený čas.

Mgr. Libuše Pittnerová
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Projekt Svatý Václav
Žáci 5. tříd si připomněli Den české státnosti. Celé pondělí
probíhal projekt Svatý Václav. Pomocí pracovních listů, křížovek, diktátů, matematických příkladů a jiných zábavných
aktivit se dozvěděli nové informace. Nakonec si vyrobili
vlastní svatováclavskou korunu, kterou hrdě nosili na hlavách.
„Dneska to byl hezký den. Druhou hodinu jsme dostali pracovní
list a psali jsme diktát. Ten mě hodně bavil. Třetí hodina byla
také velmi zábavná. Paní učitelka nám dala šablonu koruny.
Byla to svatováclavská koruna. Tento školní den jsem si hodně
užila. Už se nemůžu dočkat na příští rok.“
Elen
„Byl to hezký den. Dělali jsme pracovní listy a vyráběli korunu.
Bylo to super.“
Tonda
„Dnes jsme měli celých pět hodin projekt Svatý Václav. Měl
vládnout po svém otci, ale bylo mu 13 let. Tak vládla jeho
matka. No, musím říct, že to měl dost těžké. Když mu bylo
17 let, začal vládnout. Dělal dobré skutky, a to se nelíbilo jeho
bratrovi. Proto ho nechal zavraždit.“
Anežka
„Jako první jsme psali diktát o Václavovi. Pak jsme si hráli
na paní učitelky a diktát si opravili. Byl to úžasný den.“
Terka
„Vytvářeli jsme koruny. Moc se nám všem povedly. Kdo chtěl,
udělal si zlaté jablko a žezlo. Moc se mi to líbilo. Dnešek byl
super a vytváření koruny bylo také super. Nakonec jsme se vyfotili a šli na oběd. Děkuji za dnešek plný zábavy!“
Monča

Mgr. Lenka Zetová, Tereza Vránová

ZŠ a MŠ Mírová
Podzimní tvoření
Ve středu 6. října proběhl na ZŠ Mírová projektový den
s názvem Podzimní tvoření. Žáci si do školy přinesli přírodniny, které na podzim naše příroda poskytuje. Společně se
svými učiteli pak během dopoledne z těchto materiálů tvořili
různá umělecká díla. Těmi pak vyzdobili plot, který je kolem
školy. Kolemjdoucí tak mohou obdivovat věnce ze šišek, listů
a kaštanů. Různé květiny vázané z kukuřic a mnoho dalšího.
Během dopoledne si žáci měli ke svačině opéct buřty, ale
počasí tomu příliš nepřálo. O svačinu ale díky paním kuchařkám nepřišli. Ty totiž buřty opekly v troubě a žáci si tak mohli
vychutnat svačinu v teple školní jídelny. Celá akce se velmi
povedla, což dokazovaly i obdivné komentáře nad výrobky,
které si žáci mezi sebou vyměňovali.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Sabina Laušmanová

Zprávičky z MŠ Letná
a MŠ Komenského
Možná se to někomu bude zdát předčasné, ale vzhledem
k tomu, jak mezi dětmi neustále kolují podzimní rýmičky
a kašel, se předvánoční focení konalo už na začátku října
v době, kdy bacily teprve nabírají sílu. Pro děti je to vždy slavnostní událost, hoří očekáváním a napětím, takže se jim dá
odpustit, že se na začátku října školkou ozývá veselé „Rolničky,
rolničky“. Obvyklá procházka se sběrem přírodnin je zase
vrátila do podzimního času. Ořechy jsou prý nejchutnější
čerstvě rozlousknuté, šípkové větvičky přenesou do pohádkového světa o Růžence, z větších větví se stanou parohy
a v rámci skupinové práce se na chodbách ocitají aranže plné
stromů, listí, zvířátek a hub. Mladší Berušky si z poznávání
našeho města udělaly polodenní výlet a přidaly i pohybové
hry a soutěže k procvičení postřehu a získaných znalostí o lese.
U starších Ježků to mj. bude vonět šípkovým čajem a Motýlci
si zase uvařili lečo z donesené zeleniny. Ve spolupráci s rodiči
i na druhé školce třídy Kytičky a Sluníčka poznávaly, srovnávaly a ochutnávaly spoustu ovoce a zeleniny v syrovém
i vařeném stavu.
Všechny děti bez rozdílu se těšily na čas Dušiček a Halloweenu.
Dlabání dýní, výroba pavouků a masek nebo strašidelný karneval nikdy neomrzí. Rozjímavou a klidnější atmosféru děti
poznají při návštěvě hřbitova. Komunitní kruh jim pak poskytne prostor na otázky a odpovědi ohledně nadpřirozena a konce
života jako součásti životního koloběhu, k vyjádření pocitů
smutku nebo radosti. Děti se také zašly podívat do městské
knihovny, aby si prohlédly nové knížky a seznámily se s místem, které podporuje rozvoj fantazie, znalosti, zvídavost
i výtvarné vnímání. Divadlo Koloběžka přiveze novou pohádku a s připomenutím tradice svatého Martina se pomaličku
přiblíží zimní období… Fotografie a videa ze všech dalších
školních aktivit samozřejmě najdete na webových stránkách
www.zsamsmirova.cz (už tam pěkně přibývají).

Kolektiv učitelek
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Září na gymnáziu
Tak tu máme opět září a s ním i nový školní rok. Pro žáky to
znamená návrat do starých kolejí, ale i něco nového. Letos je
to například velké množství zájmových kroužků, které jsou
otevřeny i pro žáky základních škol! Kroužky probíhají většinou jednou týdně, některé jednou za čtrnáct dnů. Přijďte
se na jednu hodinu podívat, třeba vás nějaký zaujme. Vyzkoušet můžete sportovní hry, badatelský kroužek fyziky (který
už z našich článků velmi dobře znáte), fotografický kroužek,
kroužek hudební a dramatický, robotiku, logické a deskové
hry nebo kroužek angličtiny.
Něco nového začíná i pro naše primány. Ti se letos vydali na
seznamovací kurz do Nového Města pod Smrkem. O tom, co
zažili, informuje jejich třídní učitelka Ing. Doubková: „Od
1. 9. do 3. 9. se v Novém Městě pod Smrkem poznávali žáci
primy. Vlastně se skamarádili už cestou. Jsou všichni hodně
družní a přátelští. Během pobytu hráli spoustu seznamovacích
her, které pro ně připravila Mgr. Iveta Pospíšilová spolu s žáky
septimy Šimonem Klukasem, Klaudií Zlatníčkovou a Ariunsolongo Orgilon. Ti byli letošními patrony a primáni je doslova
zbožňovali. Sluníčko svítilo, venku bylo moc příjemně. Hned
první den jsme se vydali na procházku do lesa, kde jsme
malinko zabloudili. Protože předchozí dny dost pršelo, proměnily se cesty v lese na potůčky. Nic nás ale neodradilo
a následující den jsme šlapali do Lázní Libverda. Děti byly
opravdu moc spokojené.“

na velice dlouhou a náročnou zeměpisnou túru. Nejdříve
zvládli přejít čerstvě zorané pole a podél slunečnicového lánu
vystoupali k zatopenému lomu, kde se vykoupali. Po osvěžující
pauze zdolali kopec Raná, kde se pokochali krásným výhledem
na okres Louny a další cíl, vrch Oblík. Vzhledem k tomu, že
celý den bylo úmorné horko, vystoupilo na vrchol Oblíku
vrcholové družstvo výpravy. Závěrečné serpentýny byly opravdu psychicky i fyzicky náročné. Upečení členové výpravy tedy
regenerovali ve stínu pár metrů pod vrcholem. Během zpáteční cesty se výprava osvěžila pod Stříbrníkem a doma ji
čekala odměna v podobě grilované uzené kýty, kterou pro ni
připravili hostitelé z Ejemovy chaty.

Po covidové přestávce se naše škola opět zúčastnila Evropského dne jazyků pořádaného 24. 9. 2021 Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci. V rámci tradičních workshopů si kvintáni vyzkoušeli Speakdating s rodilými mluvčími z Británie,
Německa, Polska či Slovenska. Na vlastní kůži zažili dabování
postaviček Shreka a Oslíka. Prověřili si svůj přehled o evropských jazycích v rámci soutěže Riskuj s jazyky a seznámili se
se základy znakového jazyka.

Kromě primánů zažili zajímavé několikadenní kurzy i žáci
kvarty a kvinty. Kvartáni se vydali na turistický kurz, během
kterého zavítali do Harrachova a osady Jizerka, vystoupali
na kopec Bukovec, navštívili vyhlídky na Jelení stráni a na
Pytláckých kamenech a mnoho dalších zajímavých míst.
Během několika dnů nachodili několik desítek kilometrů
a večery trávili společným povídáním a přípravou na Vánoční
akademii, kterou letos pořádají.
Třída kvinta se v rámci tradiční Cestománie letos účastnila
exkurze na Ejemovu chatu s rozhlednou na Červeném vrchu.
Výprava to byla velmi zajímavá, pro některé to byl ovšem
i nevšední zážitek. Večeře a snídaně připravené z vlastních
zásob, hygiena v místním rybníku, no prostě divočina, jak
má být. Následující den, po výživné snídani, se výprava vydala
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U jazyků a cizích zemí ještě na chvíli zůstaneme. Třída oktáva
absolvovala 29. září besedu se studentem biomedicíny, který
v současné době působí na stáži v Praze. Pochází ze španělské
Sevilly a do České republiky se dostal za pomoci programu
Erasmus +. Velmi mile a vstřícně zodpověděl všechny otázky
našich žáků a možná některé inspiroval k větší otevřenosti
vůči cestování v rámci budoucích studií.
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Holky z Vážky

Výtvarný obor ZUŠ
V. Snítila Mimoň informuje:
Žáci ZUŠ V. Snítila Mimoň se zúčastnili ve třech kategoriích
12. ročníku dětské výtvarné soutěže WESTER A KONĚ OČIMA DĚTÍ na téma: KONĚ & LIDÉ.
Mezi oceněné práce bylo vybráno dílo Terezy Tesařové.

Mgr. Jaroslav Balcar

Ukliďme Česko s Vážkou
V sobotu 9. 10. 2021 jsme si s Korálem a Výletníčkem naplánovali účast na projektu Ukliďme Česko. Po našich letních
toulkách jsme se rozhodli uklidit v okolí Juliiny vyhlídky
a Džbánu. Někdo nás ale nejspíš předběhl, protože takový
nepořádek, jako tam byl v létě, jsme tam tedy už nenašli.
Přesto se nám podařilo nasbírat přibližně 8 pytlů nejrůznějších
odpadků. Po práci jsme si na Jůlince za odměnu ještě opekli
buřtíky.
Terezce gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v tvorbě v novém
školním roce.

A protože se nám toho sbírání zdálo málo, v pátek poté jsme
ještě vyrazili na trasu kolem dostihovky, kde jsme toho nakonec posbírali opravdu hodně.
Děti uklízení bavilo, i když se dost podivovaly tomu, jak někdo
takového nepořádku vůbec v přírodě po sobě může zanechat.
Děkujeme paní Jaroslavě Vítkové z odboru životního prostředí
za poskytnutí pytlů na posbíraný odpad a za pomoc s likvidací
odpadu.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Oceněný obrázek Terezy Tesařové
Mgr. Vendula Böhmová
Výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
Listopad 2021
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Zlatý vrch – Lužické hory
V západní části Lužických hor v děčínském okrese přibližně
čtyři kilometry od města Česká Kamenice a půl kilometru
od obce Líska se nachází čedičový kopec Zlatý vrch, který je
skvostem Lužických hor. Hory nejsou vysoké, jen málokterý
vrchol se blíží k osmi stům metrů nadmořské výšky, ale půvabů
mají přemnoho. Lužické hory, na saské straně známé jako
Zittauer Gebirge, jsou jednou z nejkrásnějších lokalit na
našem území. Najdeme tu nejen množství přírodních pozoruhodností, ale také úžasné ukázky lidové architektury, sakrálních památek, zámky, hrady, … Jednou z přírodních
zajímavostí je monumentální čedičový Zlatý vrch. Svou
mohutností a 2,5x větší délkou zastiňuje známou Panskou
skálu u Kamenického Šenova, která je čedičovým symbolem
oblasti a neustále je obléhaná turisty. Jedno však mají společné – od roku 1964 jsou zařazeny do kategorie národních
přírodních památek. Varhany Zlatý vrch (657 m n. m.) jsou
vulkanického původu a tvoří je čedičové sloupce o průměru
kolem 30 centimetrů, místy až 30 metrů vysoké. Jejich svahy
jsou porostlé řídkým bukovým lesem, jehož stáří se odhaduje
přibližně na 120 let. Mimo to zde roste řada chráněných květin.

Kamenné varhany jsou typickým přírodním fenoménem krajiny se sopečnou minulostí. Vznikají v důsledku objemových
změn při ochlazování a tuhnutí lávy. Tak vznikl i Zlatý vrch,
původně podpovrchové těleso.
Výjimečná lokalita je známá už z přelomu 19. a 20. století,
kdy byly při těžbě čediče odhaleny sloupce neobvyklé délky
a dokonalého vyvinutí. Provoz lomu byl spuštěn někdy kolem
roku 1870. Čedičové sloupce těžené na Zlatém vrchu se vyvážely do Nizozemí, kde byly používány jako ideální stavební
materiál k budování přímořských hrází.
V roce 1940 byla podle říšskoněmeckého zákona na ochranu
přírody těžba kamene zastavena stejně jako na sousedním
Stříbrném vrchu a lomy byly prohlášeny za chráněné. Před
koncem druhé světové války pak byla těžba obnovena. Zlatý
vrch byl podruhé vyhlášen chráněným územím v roce 1964,
přesto ještě nějaký čas těžba z ekonomického zájmu pokračovala. Definitivně ustala až v listopadu 1973, kdy byla odkryta
celá, dnes obdivovaná stěna čedičových sloupů. Těžba v o pár
stech metrech vzdáleném lomu Stříbrný vrch probíhala
o několik let déle. Dlouhé sloupce byly odtěženy a zbyly pouze
krátké a nepravidelné zbytky.
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U silničky mezi Zlatým vrchem a Javorkem stojí kamenný
pomník, připomínající těžké boje pruského a rakouského
vojska, ke kterým došlo v okolí Lísky za sedmileté války ve
dnech 18. až 21. července 1757. Pomník nechal postavit
vysloužilý důstojník Eduard Hermann a slavnostně byl odhalen 19. srpna 1906. Památka věnovaná padlým rakouským
a pruským vojákům byla několikrát rozvalena a poškozena.
O celkovou opravu se v létě roku 2003 postaraly Lesy ČR.
Sedmiletou válku připomínají také pomníky u Studeného
a dřevěný kříž v sedle U Křížového buku.
Výpravu na Zlatý vrch lze zahrnout do výletu naučnou stezkou
Okolím Studence, která měří 22,5 kilometru. Vede západní
částí CHKO Lužické hory a v jejím menu jsou lesy, niva Kamenice, přírodní rezervace Studený vrch, rozhledna Studenec,
Líska, zmiňovaný Zlatý vrch, sedlo U Křížového buku či přírodní památka Pustý zámek.
Nad Českou Kamenicí se tyčí několik kopců, jedním z nich
je Jehla. Na vrcholu je jedno z nejhezčích míst v kraji. Dříve
se tu nacházel přírodní park s altány, místy pro odpočinek,
která časem podlehla zkáze. Před pár lety byla některá místa
s názvem Bratrské oltáře se sochami obnovena.

U rozcestí v sedle na severozápadním úpatí Jehly byla v nevelkém pískovcovém bloku vytesána kaplička Nejsvětější trojice.
Po druhé světové válce byla ale výzdoba kapličky zničena
a teprve na jaře roku 2019 byla opět obnovena.
To je jen malá ochutnávka genia loci Lužických hor. Nejsou
zatím přeplněné turisty, svůj cíl si vybere každý.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.luzicke-hory.cz

Okolní akce
9. 11. od 19.00 hod. v KD Crystal si gentlemani v cylindrech
připravili originální podívanou – VOKÁLNÍ SESKUPENÍ
4TET. Více informací: www.cl-kultura.cz
13. 11. od 19.00 hod. proběhne v KD Crystal koncert skupiny
VYPSANÁ FIXA. Více informací: www.cl-kultura.cz
14. 11. od 19.00 hod. uvede KD Crystal one man show mistra
etikety LADISLAV ŠPAČEK: ETIKETA NENÍ VĚDA. O etiketě vážně i vesele. Více informací: www.cl-kultura.cz
19.11. od 19.00 hod. v kinosále KD U Jezera Stráž pod Ralskem
uvede divadelní společnost Háta komedii VELKÉ LÁSKY
V MALÉM HOTELU. Více informací: www.pandasport.cz
Až do konce roku můžete v libereckém zámku na Felberově
ulici zhlédnout rozsáhlou filmovou výstavu loutek a dekorací
Myši patří do nebe. Výstava je otevřena od úterý do neděle
od 10 do 17 hod. Více informací: www.anifilm.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
Bleskové ohlédnutí za Ralsko Runem PUNK není mrtev, ať žijí PLEXIS!
Bleskové ohlédnutí za Ralsko Runem, který 19. září 2021 startoval z Mimoně na Českolipsku.
Ralskou desítku 2021 vyhrál Cyril Steyer, který zároveň vytvořil
nový traťový rekord 48 min. a 58 sekund.
Již tradiční velké desítky se zúčastnilo kolem 50 běžců/běžkyň
a nový závod Julinka patřil především ženám. Zcela novou
pětikilometrovou trať dokončilo 20 běžkyň/běžců a byl vytvořen
první časový rekord pro tuto trať Veronikou Lejtkepovou z Biatlonu Liberec 25 min. a 55 sekund, který se rovněž nebude
v budoucnu lehce překonávat.

Letošnímu ročníku dominovaly především dětské závody,
jejichž účastnické pole se především za poslední dva roky
významně rozrůstá. Největší účast byla ze ZŠ Pod Ralskem.
Letos běželo přes 60 dětí. Novinkou bylo více tratí v nově vyasfaltované Vranovské aleji od 100 metrů (která byla určená pětiletým) až po dorostenecké 2 km. Dětských věkových kategorií
přibylo a poprvé i děti byly oceňovány medailemi a dostaly se
na stupínky vítězů.
I děti do toho daly vše, jak je vidět na jejich tvářích z fotek,
které naleznete na odkazu:
https://www.zonerama.com/PetrknovotnY/Album/7648503
Celkové výsledky 6. ročníku na našem webu:
ralskadesitka.cz/vysledky
Děkujeme za účast, fandění i partnerskou podporu.
Mgr. Jaroslav Frei

Taneční odpoledne
Ve středu 13. října 2021 se od 15 do 19 hodin konalo taneční
odpoledne pořádané Komisí pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň. K tanci a poslechu hrála SEPTIMA pana
Šefčíka ze Zákup. Domem kultury Ralsko v Mimoni zněly tóny
známých písniček s hudbou k tanci. Do tance se všichni obuli
opravdu s velkým elánem, chutí a vzešlo z toho příjemné odpoledne s hezkými písničkami, tancem a veselou náladou, protože
tanec je záležitost srdce, ne věku.
Budeme se opět těšit na krásné taneční odpoledne, které Komise
pro občanské záležitosti bude pořádat v březnu 2022. Taneční
odpoledne pořádané Komisí pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni se konají na jaře a na podzim a vstup
na tato taneční odpoledne jsou zdarma.
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Takhle by se stručně dal shrnout dojem z mimoňského rockáče,
který pod výbornou organizací Kultury Mimoň proběhl na koupališti v poslední zářijovou sobotu. Ač byly zprvu obavy, že by
akci mohla ohrozit nepřízeň chladnějšího počasí, nakonec na
rozsáhlý areál dýchlo nádherné slunce, které jen podtrhlo příjemnou atmosféru. Díky tomu měla první předkapela F. A. KING
připravené prostředí, které beze zbytku využila k preciznímu
muzikantskému výkonu. Jejich osobitý crossover, který už zazněl
naplno v kině před třemi lety, když zde otevírali projekt E.R.A.,
se od dob debutu Huba plná sazí rozkošatěl do výrazně melodického projevu. Tak totiž vyzněly nové skladby Domov nebo
Dýchej, které vyloženě překvapily v porovnání se staršími groove
kousky Supi nebo Smutnej klaun. Nové album, o kterém mi po
koncertě zpěvák Lukáš Šefr a kytarista Milan Martínek povídali,
slibuje tak veliké očekávání.
Teplé slunce pak nabralo na intenzitě, což nahrálo do karet
sextetu AREA CORE, které se odělo do džínových kraťas a rozjelo
svůj „diskometal“ v plné parádě. Samozřejmě se opírali o své
legendární album The End Is Near, které naživo se dvěma syntetizátory zní poměrně komplexně, ale jen pokud se docílí správně
vyladěného zvuku. S tím se bohužel Area velmi potýkala. Nejen
že bicí Robina Příhody vyzněly ploše a slabě, kytary se bohužel
lámaly do nečitelného hluku. Kapela přesto ustála zvukové problémy a představila i pár nových skladeb, které překvapily novými
prvky.
Méně aktérů na pódiu – lepší zvuk, tohle heslo naplno zafungovalo znovu při třetí předkapele, jíž byli pražští grungeři BOOTERS. Ti zahájili svůj téměř hodinový set tvrdými skladbami
z alba Na jeden den, na jednu noc, které patří k vybroušeným
studiovým klenotům tuzemské rockové scény posledních let.
Kapela zahrála titulní song i klipovku Stoupám na emocích,
která rozproudila energii u pódia. Filigránský styl kytaristy
Davida Strnada se působivě kloubil s emotivním zpěvem Martina
Šáry, a to nejsilněji v novinkových skladbách Utíkám a Zapal
mi oheň, které vznikly v covidovém lockdownu. Nové písně
vyzněly v pomalu se stmívajícím prostředí neskutečně atmosféricky a přitáhly k pódiu spoustu dalších nadšených fandů.
Vynikající poslechový zážitek, na který pak od půl deváté po
svém navázali legendární punkeři PLEXIS jako hlavní hvězda
večera. Jejich čistokrevný, v nejlepším slova smyslu energizující
punkový nářez rozparádil všechny přítomné už po prvních písních. Ikonický zpěvák Petr Hošek, který kapelu v roce 1984
zakládal, jistě netušil, že se po tolika letech může v Mimoni rozezpívat nebo i rozeřvat v tak svobodném duchu. Kapela se v repertoáru opřela o klasické hity Svět jsou jen báry nebo Půlnoční
rebel, ale poměrně hojné zastoupení mělo i comebackové album
Vohul to, které před 8 lety přivedlo skupinu zpět do povědomí
rockové veřejnosti. Kulometná skladba Slepé náboje anebo šlapavá Síla v srdci zazněly tak věrně a živelně, že se v klidu rozhodně
nedalo zůstat! Plexis zůstávají u nás nadále tím nejlepším odkazem legendární britské skupiny The Exploited a v Mimoni ukázali
neutuchající živou vášeň rozpustit naplno své hudební emoce.
I když se rockový minifest nekonal v mimoňském kině, jak již
bylo v chladnějších podzimních měsících dříve tradicí, koupaliště
se ukázalo být výbornou alternativou. Doufejme, že se na příští
rok podaří získat podobně pestrý line-up, protože na Plexis
a Booters se zde bude rozhodně vzpomínat!
David Frei
Listopad 2021
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POLICIE, HASIČI
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Listopad – lístek spad…
Pálit či nepálit?
Každé roční období je něčím typické. Podzim není výjimkou.
Barevné listy na stromech a následně pak ležící v haldách
pod stromy. K přípravám na blížící se zimu patří jejich úklid.
Likvidaci listí lidé provádějí nejčastěji dvěma způsoby. První
skupina, zastánci recyklace, vzniklý zahradní odpad kompostují, drtí či jinak ekologicky likvidují přímo na svých
pozemcích, případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo
kompostáren. Druhou skupinou jsou ti, kteří odpad raději
pálí, a to k nelibosti sousedů, poukazujících na zamoření kouřem. I tato metoda odstranění odpadu je však při dodržení
určitých pravidel v pořádku a neodporuje zákonům České
republiky.
Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. Konkrétně lze v otevřeném ohništi spalovat
jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálení pak mohou upravovat i místní vyhlášky měst
a obcí (některé obce nepovolují spalování rostlinného odpadu
a nabízejí jeho likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit
bioodpad jen v určitě dny apod.). Povinnost ohlašovat pálení
odpadu místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru
kraje mají podnikající fyzické a právnické osoby. Povinnost
ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto
činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba
plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu,
shrabaného listí a stařiny), je vhodné pálení nahlásit taktéž.
Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek
požární ochrany k domnělému požáru, který může nahlásit
například soused. Učinit tak lze přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách v aplikaci Evidence pálení
https://paleni.izscr.cz/ popřípadě prostřednictvím telefonu.

řešení špatného parkování. Řeší ale i vážnější situace. Při
rozeznění hasičské sirény vyjíždějí strážníci společně s hasiči
na místo události.
Na konci srpna vyjížděli strážníci na požár řadové garáže v
ulici U nemocnice. Z počátku to byl zásah typický pro hasiče,
kdyby však majitel garáže v průběhu zásahu hasičů nezkolaboval. Naše hlídka společně s hlídkou PČR ihned zareagovala
a začala s oživováním. Pomocí AED (automatizovaný externí
defibrilátor) a nepřímé srdeční masáže se podařilo pacienta
oživit. Muže si následně převzala do péče ZZS LK.
Strážníci nezřídka řeší i případy krádeže. Například ten, kdy
nezletilý chlapec odcizil kolo z bytového domu v Mimoni.
Hlídka PČR požádala o asistenci při pátrání po chlapci.
Netrvalo dlouho a hlídka MP Mimoň nalezla před Ploužnicí
chlapce s jízdním kolem, který odpovídal popisu hledané
osoby. Strážníci chlapce předali k dalším úkonům hlídce Policie ČR.
Městská policie často vyjíždí i na události, kdy jde o asistenci
pro ZZS LK. Jedná se především o situace, kdy dispečer
záchranné služby ví, že strážníci dokáží být na místě daleko
rychleji než posádka záchranné služby. Ti pak zajistí předlékařskou pomoc a vyčkají do příjezdu posádky ZZS LK.
Městská policie také dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu
na pozemních komunikacích. Tak se podařilo hlídce
MP Mimoň zastavit vozidlo, jehož řidič měl vyslovený zákaz
řízení. Toho předali hlídce PČR k dalším úkonům.
To jsou jen některé události, které denně řešíme. Jsme rádi,
že můžeme pomáhat tam, kde je to potřeba.
Str. 2202 Mejstřík – tiskový mluvčí

Zásady pálení odpadu:
• Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje
lesa a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných
skládek palivového dřeva apod.
• Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.
• K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit
– kbelík s vodou, lopata a písek apod.
• Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným
způsobem uhašeno a následně kontrolováno po dobu
8 hodin.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo
112.
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

(inzerce)

Z činnosti městské policie Mimoň
Činnost městské policie je velmi různorodá. Při službě nikdy
strážníci nevědí, co je čeká. Často se jedná například o odchyt
psů, sběr použitých injekčních stříkaček a třeba i již proslulé
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INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka. . . . . . . . . . . . . . . 1300 Kč
1/2 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 800 Kč
1/4 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kč
1/8 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kč
Celá stránka barevně . . . . . . 2200 Kč
1/2 stránky barevně . . . . . . . 1500 Kč
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