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Z jednání Zastupistva města a Rady města Mimoně
Dotační výzvy pro rok 2020
Zrušení Mimoňské komunální a. s.
Z našich škol a školek

Juliina vyhlídka a celé Vranovské skály budou města Mimoně
V letošním roce proběhlo několik jednání
s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p. (VLS),
odloučené pracoviště Mimoň. Smyslem bylo
dohodnout se na podmínkách směny
pozemků v katastru Svébořic, katastru Vranova pod Ralskem a katastru Mimoně. Na jedné straně byla
naše nabídka VLS na asi 16 ha lesa v katastru Svébořice, na
druhé straně požadavek na směnné pozemky v rozsahu cca 18
ha. Nejdůležitějším pro nás bylo získat pozemky přírodní
památky Vranovské skály, jejichž součástí je i turisticky
známá Juliina skalní vyhlídka – o rozloze cca 13 ha. K získání
nás vedla obava, aby unikátní přírodní památku ,,nezískal“
podnikatel a veřejnosti přístup neomezil či památku neobklopil
turistickými rádoby atrakcemi, což dnes není jev ojedinělý.
Jako majitelé přírodní památky pak souhlas ke kácení stromů
dáme jen v případě přímého ohrožení turistů pádem stromu.

V neposlední řadě je záměrem města dovést zdejší turistickou stezku až k Vranovským skalám a zároveň ji doplnit
o všechny atributy naučné stezky. Zbývá doplnit, že směnou
získá město Mimoň v obci Vranov pod Ralskem část pozemků pod zdejší komunikací, což nám umožní její opravu ve
prospěch občanů obce.
Také bych chtěl vstoupit do jednání s podnikatelem, který
nyní vlastní hrad Ralsko, zda by jej nechtěl městu Mimoň
odprodat. Velkou chybou totiž bylo, že se město Mimoň
ani město Ralsko nepřihlásilo do aukce na odprodej tohoto
hradu, i když o této akci představitelé města věděli. Uvidíme
tedy jestli nynější majitel hradu bude ochoten hrad prodat
a za kolik. O tom, jak tato jednání dopadnou Vás budu
informovat.
Petr Král, starosta města
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 19. září 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/107
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2807, k. ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 2807, ostatní plocha o výměře 1345 m2, v k.ú. Mimoň za účelem příjezdu
k nemovitostem s ohledem na to, že se jedná o veřejnou účelovou komunikaci.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/108
Prodej pozemku parc. č. 2527 v k. ú. Mimoň – lokalita Ralská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej části pozemku v k.ú. Mimoň parc. č. 2527 zastavěná
plocha a nádvoří o celkové výměře 367 m2, část o výměře cca
29 m2, za účelem vybudování parkovacích stání k sousední
nemovitosti za cenu 300 Kč za m2 + DPH manželům
P. a M. S., Mimoň, a ukládá OSM zajistit geometrický plán na
oddělení prodávaného pozemku.
Hlasování: pro 12, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomen 1
Z19/109
Návrh směny pozemků mezi VLS, s. p. a městem Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) schvaluje záměr směnit pozemky z majetku města Mimoň
v k.ú. Svébořice parcelní čísla:
– parc. č. 53/5 lesní pozemek o výměře
2 541 m2
– parc. č. 54/4 lesní pozemek o výměře
24 927 m2
– parc. č. 53/4 lesní pozemek o výměře
32 421 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
89 549 m2
– parc. č. 54/2 lesní pozemek o výměře
14 776 m2
– parc. č. 81/2 lesní pozemek o výměře
50 m2
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
129 230 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
1 017 m2
– parc. č. 210 ostatní plocha o výměře
2 788 m2
– parc. č. 215 ostatní plocha o výměře
4 141 m2
– parc. č. 220 ostatní plocha o výměře
2 405 m2
– parc. č. 225 lesní pozemek o výměře
2 626 m2
– parc. č. 226 ostatní plocha o výměře
3 611 m2
– parc. č. 334 lesní pozemek o výměře
3 002 m2
– parc. č. 340 lesní pozemek o výměře
2 418 m2
– parc. č. 341 lesní pozemek o výměře
982 m2

2

Listopad 2019

a v k.ú. Mimoň
– parc. č. 4082 lesní pozemek o výměře
1 617 m2
– parc. č. 4079 lesní pozemek o výměře
5 461 m2
– parc. č. 4081 lesní pozemek o výměře
1 993 m2
– parc. č. 4080 ostatní plocha o výměře
322 m2
– parc. č. 4078 lesní pozemek o výměře
3 639 m2
– parc. č. 3876 lesní pozemek o výměře
5 601 m2
– parc. č. 3748 lesní pozemek o výměře
6 338 m2
– parc. č. 3745 lesní pozemek o výměře
2 601 m2
– parc. č. 3746 lesní pozemek o výměře
163 m2
za cenu dle znaleckých posudků zajištěných VLS s tím, že po
vyhotovení znaleckých posudků bude dohodnut konečný rozsah směňovaných nemovitostí tak, aby směna byla provedena
formou „koruna za korunu“ 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.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/110
Změna rozpočtu – Investiční příspěvek pro Zahradnictví
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje navýšení investičního
příspěvku p. o. Zahradnictví Mimoň, se sídlem Široká 678,
Mimoň a to následovně:
a) Navýšení o 435 590,02 Kč z důvodů narovnání krytí fondů
p. o. z důvodů porušení rozpočtové kázně v roce 2018.
b) Navýšení o 1 000 000 Kč za účelem nákupu univerzální techniky pro údržbu a úklid travnatých ploch a chodníků.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou změnu
č. 32 – navýšení kapitálových výdajů a navýšení financování
o 1 435 590,02 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/111
Změna rozpočtu – Demolice vepřína
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 33
– zvýšení běžných výdajů o 200 000 Kč na akci „Likvidace
areálu výkrmny prasat Gigant Mimoň“ a snížení kapitálových
výdajů na akci „Schodiště a bezbariérový chodník v ulici Ve
stráni“ o 200 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z19/112
Plnění rozpočtu k 30. 6. 2019
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí přehled o plnění
rozpočtu k 30. 6. 2019.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
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Z19/113
Statut a Pravidla dotačního fondu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Statut dotačního fondu
a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města
Mimoň.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 1
Z19/114
Schválení zadání změny č. 7 ÚP Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 6 odst.
5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje předložené zadání změny č. 7 Územního plánu
Mimoň zahrnující tyto návrhy:
1. Stezka a lávka pro pěší a cyklisty a zrušení přeložky silnice
II/270 podél Ploučnice a úprava podmínek prostorového
uspořádání v textové části územního plánu u vymezených
funkčních ploch
2. Změna využití zastavitelné plochy Z55 části pozemku parc.
č. 2063 v k. ú. Mimoň
3. Změna využití plochy pozemků bývalých ubytoven u Falconu
4. Změna využití plochy pozemku parc. č. 3916/5 v k. ú. Mimoň
Hlasování: pro 15, nehlasoval 1, nepřítomen 1
Z19/115
Smlouvy o vystoupení – Den města 2020
Zastupitelstvo města Mimoň a schvaluje smlouvy s:
– Skupinou SECOND CHANCE, Milovice – Mladá
– HOLIDAYS FOREVER Třinec, a ukládá starostovi města
smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 13, zdrželi se 3, nepřítomen 1
Z19/116
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 9. 9. 2019, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/117
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 19. 9. 2019, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/118
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/119
Informace o zaplacených odvodech a penále FÚ
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o zaplacených odvodech a penále v celkové výši 193 067,89 Kč u investičních akcí: Regenerace sídelní zeleně (rok 2011), Snížení
energetické náročnosti budovy Letná 236 (rok 2010) a Snížení
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energetické náročnosti MŠ Eliášova 637 (rok 2009). Podrobný
rozbor je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/120
Informace o stavu věci – kinematografie
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci o stavu
právní věci – dotace „Podpora kinematografie“. Sdělení advokátní kanceláře je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/121
Informace – projekt převodu jmění
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci, že
Rada města Mimoň schválila při výkonu působnosti valné hromady společnosti MK a. s., Mírová 76 jako jediný akcionář
společnosti „Projekt převodu jmění na společníka“ v předloženém znění.
Hlasování: pro 12, zdrželi se 4, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Z jednání 24. a 25. Rady města
Kromě obvyklého bodu, který se týká pronájmu bytů z majetku
města či společnosti MK a. s., projednávala RM také žádost
jednoho z občanů o zřízení parkovacího stání z důvodu zdravotního stavu žadatele. Protože však, tak jako v jiných případech, mohla Rada města vyhovět jen osobě, která je držitelem
průkazu ZTP, Rada žádosti nevyhověla, protože tato podmínka
splněna nebyla. V případě, že v budoucnu žadatel průkaz ZTP
doloží, nebude nic na překážku tomu, aby souhlas se zřízením
bezplatného vyhrazeného parkování byl Radou města vydán.
Jedním z dalších Radou projednávaných bodů byl návrh rozpočtových změn spadajících do kompetence ZM (přesuny
mezi paragrafy schváleného rozpočtu). V těchto případech je
rozhodnutí Rady pouze pro ZM doporučujícím stanoviskem.
Změny se mimo jiné týkaly navýšení výdajů na platbu úroků
z úvěrové smlouvy uzavřené v souvislosti s nákupem areálu
bývalé velkovýkrmny prasat. V rozpočtu na r. 2019 bylo počítáno jen s částkou 250 tis. Kč. (Kalkulace vycházela z roku
2018 s přihlédnutím ke snižující se částce jistiny a zvyšování
úrokových sazeb). Ačkoliv se jistina každý měsíc snižuje
o 375 tis. Kč, již ke konci srpna jsme na úrocích zaplatili
216 tis. Kč. Rozpočtem schválená částka se ukazuje jako nedostatečná, Zastupitelstvu je proto doporučeno zvýšit ji o 80
tis. Kč. Další projednávanou rozpočtovou změnou bylo navýšení finančních prostředků na dokončení oprav budovy v ulici
Malá 181. Vzhledem k ukončení činnosti Mimoňské komunální a.s. a její převedení pod město bude budova, nyní již
bezbariérová, využívána vzhledem k navýšení počtu Finančního odboru a Odboru správy majetku o stávající zaměstnance
MK a. s. právě pro tyto odbory, včetně převedené pokladny.
Navýšení prostředků si vyžádala potřeba úprav IT rozvodů,
rozvodů elektřiny a zabezpečení objektů, opravy podlah v druhém a třetím patře a osvětlení. Aktuálně, souběžně s přípravou
výběrových řízení na dodavatele uvedených zakázek, probíhají
plánované úpravy ve druhém patře budovy, které je nově určeno pro konání veřejného Zastupitelstva.
Listopad 2019
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Rada města projednávala také návrhy jednotlivých dotačních
výzev na rok 2020. Výzvy jsou vyhlášeny pro stejné oblasti
podpory, jako v minulých letech. Novou je pouze výzva na
podporu výstavby domácích čističek odpadních vod. Příjem
žádostí bude probíhat od 10. 11. 2019. S podrobnými pravidly
k dotačním výzvám se mohou občané seznámit na webových
stránkách města Mimoň.
V souvislosti s připravovaným výběrovým řízením na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace schválila
Rada města složení konkurzní komise. Nové složení je v souladu s novelou vyhlášky o konkurzních řízeních č. 7/2019,
která klade důraz na odbornost členů komise. V komisi zasedne: Předseda: Petr Král, starosta města Mimoň, Jaroslava
Bizoňová, místostarostka města Mimoň, kandidáti nominovaní školskou inspekcí: Mgr. Věra Hessová, školní inspektorka
Libereckého inspektorátu, Mgr. Aleš Trpišovský, ředitel ZŠ
Chrastava, náměstí 1. máje 228, Mgr. Hana Moosová, školní
psycholog, Doctrina – Podještědské gymnázium, s. r. o. Liberec 14, kandidát nominovaný Krajským úřadem LK:
Mgr. Renata Rychetská, oddělení vzdělání a organizace školství, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Krajského
úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, za
ZŠ a MŠ Mírová: Veronika Stirčáková, zástupce školské rady,
Mgr. Šárka Kalvová, zástupce pedagogických pracovníků
této školy. Dosavadní princip, že výsledek jednání konkurzní
komise má pro zřizovatele doporučující charakter zůstal
i v novelizované vyhlášce zachován.
Dalším z důležitých Radou města projednávaných bodů (opět
pouze s doporučujícím stanoviskem pro zastupitelstvo) byl
návrh na zajištění kulturních a společenských potřeb města
prostřednictvím nově zřízené příspěvkové organizace Kultura
Mimoň. Očekávaným přínosem bude přiměřený tlak na efektivitu a hospodárnost výdajů směřujících do oblasti kultury,
hmotná zainteresovanost organizace na výsledku hospodaření, snížení administrativy, větší flexibilita v oblasti uzavírání
pracovních poměrů či při využití pracovní doby apod.
Podrobný rozbor stávající situace, nástin budoucího fungování
organizace, včetně finančních dopadů jsou obsaženy v důvodové zprávě, která je zveřejněna na webových stránkách města
v sekci pro jednání Zastupitelstva města Mimoň.
Zároveň se záměrem zřízení nové příspěvkové organizace
Rada projednávala a schválila i aktualizovaná pravidla pro
řízení a hospodaření příspěvkových organizací. Největší změnou je způsob předkládání návrhů rozpočtu organizaceminávrh je podrobnější a odpovídá rozpočtové skladbě města,
rozšířeny jsou i nástroje systematické kontroly hospodaření
s příspěvkem zřizovatele.
Pro další rozvoj města Mimoň důležitým projednávaným
bodem bylo předložení první tvz. analytické části připravovaného rozvojového plánu města na příštích deset let. Rada města
tuto část rozvojového dokumentu vzala na vědomí a schválila
znění předloženého dotazníkového šetření pro zastupitele. Jim
byl následně dotazník odeslán k připomínkování. Na základě
závěrů z něho vzešlých budou připraveny k projednávání strategické priority města. Na začátku listopadu pak bude svoláno
pracovní jednání zastupitelů a politických klubů, kdy na základě
jimi předložených požadavků na investice bude zpracována
i tvz. Návrhová část Programu rozvoje našeho města na období
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2019 až 2029. Cílem je, aby už při projednávání rozpočtu na
příští rok do něj byly zahrnuty schválené priority.
Posledním projednávaným bodem byla informace o výsledku
návrhů v rámci participativního rozpočtu tak, jak vzešel
z hodnocení veřejností. Z diskuse vyplynul úkol pro Odbor
rozvoje města – zahrnout požadavek na zbudování chodníku
a pítka na náměstí do připravovaného rozpočtu na rok 2020,
(investiční akce revitalizace náměstí), protože vzhledem k nutnému stavebnímu řízení není možné zahájit akci ještě v tomto
roce. Rozhodnutí o veřejností podporovaném návrhu zřízení
arboreta při ZŠ a MŠ pod Ralskem v rámci ,,Ekoškoly“ rada
zatím odložila z důvodu možného financování z aktuálně
vyhlášeného dotačního titulu Ministerstva životního prostředí
na výsadbu stromů.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Projekt „Padající hvězda“
spolku Cogito Ergo Sum

Projekt byl již realizován v roce 2018, letos v listopadu proběhne druhý ročník ve spolupráci s paní Mgr. Kapičkou,
sociálními pracovníky, pracovníky MŠ a ZŠ a také vedení
města Mimoně.
Princip projektu spočívá v tom, že každý, kdo bude chtít
udělat radost dárkem vybraným lidem z prověřených zdrojů,
si z našeho seznamu vybere kartičku, dárek buď přímo koupí, nebo daruje finanční částku a my dárek zajistíme. Seznamy přání budou k dispozici na webových stránkách spolku,
na facebooku a v listinné podobě na
náměstí ve Spectru u paní Nevrlé,
v knihovně a také v bazárku v Husově
ulici 119 u pana Hermana. Na výše
vyjmenovaných místech bude možné
dárky odevzdávat.
Všem děkujeme za podporu a těšíme
se na spolupráci.
Za spolek Ing. Karolína Pillmannová

Zrušení Mimoňské komunální a.s.
V únoru letošního roku schválilo Zastupitelstvo města
Mimoň záměr převedení majetku společnosti Mimoňská
komunální a.s. zpět na město Mimoň jako jediného akcionáře a zakladatele společnosti. Od té doby probíhají práce
na zajištění co nejplynulejšího přechodu pod město a zapojení se do systému Městského úřadu. Hlavní náplň práce
Mimoňské komunální je zaměřena na správu bytů a tato
činnost bude kompletně začleněna do odboru správy majetku MěÚ. Počet stálých pracovníků odboru se tak téměř
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zdvojnásobí. S tím vším je spojena řada zdánlivě drobných
kroků, které je ale třeba udělat a bez nichž to nejde. Jedním
z nich je například příprava rozpočtu na příští rok, kam je
třeba začlenit potřebné výdaje na revize, služby, opravy,
údržbu, ale hlavně investiční velké opravy bytových domů.
Do majetku a tedy správy města přibude 851 bytových jednotek v 32 domech. Na příští rok jsou do rozpočtu zařazeny
především generální opravy střech a zateplení fasád v některých z těchto domů, rekonstrukce balkonů, nájezdy k bytovým domům atd. Dále probíhá revize všech uzavřených
smluv společnosti, projednává se dodatek k pojistné smlouvě města, aby majetek byl souvisle pojištěn a nemohlo tak
dojít k prodlevě a to jak u pojistky na ochranu majetku tak
pojištění odpovědnosti. Řešíme převod licence k televiznímu vysílání, která byla přidělena akciové společnosti. S příchodem nových pracovníků je spojena i celá řada
pracovněprávních úkonů, změny organizačního řádu
a kompetencí jednotlivých odborů, archivace dokumentů
vzešlých z dlouholeté činnosti akciové společnosti, zpracováván je plán jejich vzdělávání, aby se v nejbližší možné
době stali plně kvalifikovanými zaměstnanci úřadu.
V ,,běhu“ je příprava vybavení nových pracovišť odborů,
které přesídlí do bezbariérové budovy v Malé ulici. V budově
je třeba zrekonstruovat osvětlení, podlahy, provést nové
rozvody datových sítí, aby všichni pracovníci byli napojeni

na vnitřní síťový systém úřadu, instalovat pokladnu dosud
provozovanou jen společností MK a.s.. Stranou nezůstává
otázka, co s budovou po ukončení činnosti MK a.s.?
Kromě toho jsou v běhu také práce na oficiálních krocích
k převodu společnosti, jako je například schválení „Projektu
převodu jmění na společníka“, zpracování a založení potřebných listin k převodu jmění do Sbírky listin v obchodním
rejstříku, zveřejnění informace v Obchodním věstníku
apod., které má v dikci odborná firma. V listopadu proběhnou na jednání Zastupitelstva města schvalovací procedury za přítomnosti notáře.
Pro to, aby správa bytů byla co nejucelenější, probíhá
momentálně rovněž jednání o převodu správy chráněných
bytů ve Vranovské ulici a bytů v Domech s pečovatelskou
službou v Pražské ulici z příspěvkové organizace Sociální
služby města Mimoň také na město. I zde již byla správa
těchto objektů začleněna do návrhu rozpočtu města pro
rok 2020 a probíhají přípravy podkladů a materiálů pro
schválení převodu orgány města. Čeká nás ještě mnoho
práce do konce roku a nejinak tomu bude příští roky. Věříme
ale pevně, že si postupně všechno tak říkajíc sedne a celý
přerod systému bude ku prospěchu nejen městu samému,
ale především uživatelům bytů.
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM MěÚ Mimoň
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Dotační výzvy pro rok 2020
Město Mimoň vyhlásilo dne 11. 10. 2019 dotační výzvy pro rok 2020. Žadatelé mohou své žádosti podávat od 11. 11. 2019
na podatelnu Městského úřadu. Podrobné informace k jednotlivým výzvám, včetně formulářů naleznete na webových
stránkách města www.mestomimon.cz. Dovolujeme si zároveň upozornit na nový Statut dotačního fondu a Pravidla pro
poskytování dotací, uvedené dokumenty jsou taktéž k nahlédnutí na webových stránkách města.
Výzvy pro rok 2020 jsou následující:
Výzva č. 1
Výzva č. 2
Výzva č. 3
Výzva č. 4
Výzva č. 5
Výzva č. 6
Výzva č. 7
Výzva č. 8
Výzva č. 9
Výzva č. 10

PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY
A SPORTU
PROGRAM V OBLASTI TĚLOVÝCHOVY
A SPORTU
PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ
VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
PROGRAM V OBLASTI RODINY A VYUŽITÍ
VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE
PROGRAM V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
PROGRAM V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY

Maximální výše dotace
50 000 Kč
Maximální výše dotace
750 000 Kč
Maximální výše dotace
15 000 Kč
Maximální výše dotace
220 000 Kč
Maximální výše dotace
15 000 Kč
Maximální výše dotace
110 000 Kč
PROGRAM V OBLASTI PROTIDROGOVÝCH
Maximální výše dotace
AKTIVIT A PREVENCE KRIMINALITY
10 000 Kč
PROGRAM V OBLASTI KULTURY A ZÁJMOVÉ
Maximální výše dotace
ČINNOSTI
20 000 Kč
PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY RODINNÝCH Maximální výše dotace
DOMŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA MIMOŇ
120 000 Kč
PROGRAM V OBLASTI VÝSTAVBY DOMÁCÍCH Maximální výše dotace
ČOV VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ MĚSTA
40 000 Kč

Fyzické i právnické
osoby
Právnické osoby –
spolky
Fyzické a právnické
osoby
Právnické osoby –
spolky
Fyzické a právnické
osoby
Právnické osoby –
spolky
Fyzické a právnické
osoby
Fyzické a právnické
osoby
Fyzické osoby
Fyzické osoby

Matyáš Kabeš – vedoucí Správního odboru

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Listopad 2019

5

CO VÁS ZAJÍMÁ
Rekonstrukce venkovních prostor
MŠ Eliášova
V letošním roce byla naplánovaná rekonstrukce vnitřních
rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace v MŠ Eliášova.
Kromě této hlavní akce bylo dodatečně rozhodnuto i o rekonstrukci venkovních prostor v zadní části zahrady školky.

Cílem bylo tyto prostory upravit a zabezpečit pro běžné užívání potřeb školky. Odstranily se staré betonové květináče,
vyměnilo se kompletně zábradlí a zrekonstruovaly se všechny
herní plochy, původně betonové. Plochy byly ošetřeny
a pokryty novým povrchem z barevného EPDM granulátu
(zjednodušeně recyklát na bázi gumy), byly nainstalovány
některé nové herní prvky – např. koš, klouzačka s lezeckou
stěnou a také zahradní sprchy. Celkové náklady na tuto akci
byly ve výši cca 1,5 mil. Kč.

Dnes jsou již veškeré práce hotové a děti si konečně při dobrém
počasí mohou hrát bezpečně i venku.
Ing. Jaroslav Filek
vedoucí Odboru rozvoje města

Kdo bude ředitelem
ZŠ a MŠ Mírová?
Ředitel základní školy má velkou nevýhodu v tom, že má
zodpovědnost i za objekty, které jsou majetkem zřizovatele.
Čím víc objektů, tím větší starost. Jeho prvořadou povinností ale je na prvním místě se věnovat výuce. Vytvořit tým
kvalitních učitelů, sehnat finance na asistenty pedagogů,
vytvářet pro tento kolektiv co nejlepší pracovní podmínky,
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chránit výuku před nevychovanými dětmi, nezodpovědnými rodiči a byrokracií státu, zajišťovat co nejlepší technické vybavení, vytvářet podmínky pro zájmové
a volnočasové vyžití dětí, řešit šikanu, zajišťovat dětské psychology, zajistit vyrovnávací vyučování a pomoc dětem
při odstraňování logopedických a mentálních poruch, řešit
pomoc dětem v odstraňování handicapů z důvodu častého
stěhování a neznalosti českého jazyka, řešit problémy
s OSPOD, s policií, přesvědčovat zřizovatele o finanční
podpoře školy, atd. …. Povinností spojených s vlastní
výukou a běžným chodem školy je daleko více. Při hodnocení práce ředitele školy by mělo převažovat kritérium, jak
řídí proces vzdělávání a řeší problémy s ním spojené. Jeho
činnost týkající se péče o objekty, která je rovněž důležitá,
má v tomto porovnání nižší váhu.
Zamýšlím-li se nad rozhodováním o výběrovém řízení na
ředitele ZŠ a MŠ Mírová, mám vážné pochybnosti, že pan
starosta a Rada města školskou problematiku brali na vědomí. Ze dvou uchazeček vybrali člověka, o němž si nezjistili
žádné reference. Na druhém místě se podle výběrové komise
umístila dosavadní ředitelka paní Mgr. Majlišová, která se
mohla prezentovat roky praxe ředitelky. Uchazečka, kterou
vybrala Rada, od svého záměru odstoupila. Logicky měla
Rada rozhodovat o paní Majlišové. Tak postupovala Rada
města v minulém volebním období, kdy v případě ZUŠ nejprve těsným hlasováním preferovala výběrovou komisí
navrženého prvního kandidáta a po jeho odstoupení vybrala
všemi hlasy v pořadí druhého, kterým byl dřívější ředitel
ZUŠ. (Ten se pak sám rozhodl, že ředitelem již nechce být).
Současní radní místo toho, aby hlasovali, zda paní Majlišovou schvalují anebo ne, zbaběle výběrové řízení zrušili.
Vážený pane starosto a radní, pokud byste objektivně hodnotili, co paní Majlišová jako ředitelka pro školu dělala,
těžko byste hledali zásadní mínusy. Že se na její podporu
vyjádřil významný počet pedagogů základní školy, to byly
důležité kladné body v její prospěch. Mám-li za sebe zmínit
jen jeden případ vztahující se ke školské problematice, pak
před šesti lety, kdy bylo hodně dětí s odkladem základní
školní docházky, přišla s návrhem, že je soustředí do samostatné první třídy se zvláštním režimem. Přesvědčovala pak
na radnici rodiče, aby se toho nebáli a vstřícně jim nabídla,
že pokud se některému z dětí nebude dařit, může se vrátit
do mateřské školy a nebude to hodnoceno jako opakování
ročníku. Pomohla tím jak dětem, tak rodičům. Pokud se
někdo trochu o školství zajímá, pak ví, že odklad školní
docházky je závažný problém.
Důvody, kterými pan starosta obhajoval postup Rady vztahující se k rekonstrukci objektu bývalé lékárny pro účely
Domu dětí a mládeže, považuji za neadekvátní. To bylo na
krácení nebo odejmutí odměny a ne jako argument pro
odvolání. Paní Majlišová udělala chybu svojí vstřícností
vůči bývalému starostovi tím, že na sebe vzala činnost, kterou měl zajišťovat Městský úřad.
Základní školy jsou příspěvkové organizace obcí a měst,
takže vliv na kvalitu vzdělávání v nich má i vedení obcí,
které vybírá a odvolává ředitele, stanovuje jeho plat a odměny. Hlavní slovo má většinou starosta. Vedení obcí ale školské problematice z principu nerozumí. Tato vazba má
bohužel i korupční aspekt, kdy ředitel, pokud je zastupite-
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lem, hlasuje ve prospěch starosty a naopak, starosta, jenž
potřebuje hlas ředitele zastupitele, je vůči němu benevolentní. V případě, že dojde na radnici ke změně, má nový
starosta možnost se při první příležitosti s ředitelem „vypořádat“ a preferovat člověka k sobě loajálního, což se mu
v příštích volbách může hodit. V případě paní Majlišové
mám dojem, že vyšší váhu, než vlastní školská problematika,
měla osobní antipatie.
Vážený pane starosto, odpovědné a seriózní bylo říci, že
paní Majlišovou za ředitelku již nechcete a na rovinu s ní
jednat. Za dlouholetou práci ve prospěch školy a dětí si
rovný přístup zasloužila. Bohužel taková je česká politika
od komunální až po nejvyšší, v níž má významné místo
i nenávist vedoucí až k podávání trestních oznámení místo
věcného přístupu. Ztrácí se tak kontinuita znalostí, zkušeností a předávání informací, což ve svém důsledku vede ke
ztrátám pro celou společnost.
Novému řediteli nebo ředitelce přeji, aby nepodceňoval(a)
zájem o pracovní podmínky učitelů, zejména jejich ochranu
před nevychovanými dětmi a nezodpovědnými rodiči. Stát
v tomto směru žádným způsobem podmínky pro vyučování
a učitele samé nechrání. Zde je vážná příčina nezájmu na
základních školách učit, kterou se nikdo nezabývá.
Ing. Stanislav Baloun

Jak pan Ing. Baloun
prováděl politickou korupci
a ještě se nám k tomu přiznal
Po přečtení článku p. Balouna ve mně jen sílí pocit, že se
opakuje situace při vyhlášení konkurzu na ředitele školy
ZŠ a MŠ Mírová na jaře letošního roku, kdy šlo o to, všemi
prostředky ukázat radě města, jak má v případě jmenování
ředitele školy rozhodovat. Smyslem vyvíjeného nátlaku
bylo, když jsme ,,automaticky“ na dalších 6 let nepotvrdili
stávající ředitelku školy, vybrat ji na základě konkurzu.
Mimochodem, máme k dispozici dopis MŠMT, ve kterém
se k situaci vyjadřuje tak, že stávající ředitelka školy mohla
být kdykoliv bezdůvodně odvolána, protože po novelizaci
školského zákona neprošla žádným konkurzem a Radou
města byla jen automaticky ve funkci potvrzovaná.
Vyčítáte Radě, v případě rozhodování o obsazení místa
ředitele školy zbabělost a nestandardní postup. A já říkám,
že naopak rozhodnutí vyhlásit znovu výběrové řízení
a nejmenovat druhého kandidáta v pořadí vyžadovalo
odvahu celé Rady, protože nám všem bylo zřejmé, že rozhodnutím ještě více ,,zaktivizujeme“ příznivce stávajících
poměrů ve škole. Připomínku k průběhu konkurzu na ředitele ZUŠ pak považuji za zcela demagogickou, protože se
zdůvodněním důvodu, které nakonec vedly k odstoupení
vybraného kandidáta byla celá Rada seznámena. Následné
rozhodnutí RM jmenovat druhého uchazeče v pořadí, už
bylo jen výsledkem obavy o osud školy, která neměla jmenovaného zástupce ředitele a o začátek školního roku, který
byl na spadnutí.
I dalšími závěry mě musí vést k vážným pochybnostem,
o ,,nadstranických“ postojích a zájmech pisatele. Pan
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Baloun osočuje stávající vedení z kupčení s hlasy ředitelů
příspěvkových organizací, jako by nebylo dlouholetou
pravdou, že právě koalice bývalého vedení umisťovala na
přední místa kandidátek stávající ředitele příspěvkových
organizací. My tedy, pane inženýre, rozhodně s hlasy ředitelů příspěvkových organizací nekupčíme a ani nemůžeme,
protože nejsou na našich kandidátkách, čímž na rozdíl od
Vás neprovádím politickou korupci a ani v příštích volbách
na své kandidátky ředitele městských organizací dávat
nebudeme.
V neposlední řadě mě překvapilo, s jakou odborností se
pan inženýr pouští do rozboru a hodnocení kvality vzdělávacího procesu na ZŠ, třebaže v jiné větě připouští, že
vedení města vlastně školské problematice z principu nerozumí. Vzpomínám na opakované debaty na Radě v souvislosti s projednáváním návrhů mimořádných odměn
ředitelů PO. Schválení vždy předcházel bezradný závěr,
že zhodnotit kvalitu vzdělávání na škole neumíme, a proto
bychom o tom neměli rozhodovat. Ano. Je to těžké, nejedná
se o malé finanční prostředky, třebaže tyto jdou z kasy státní. Přitom výsledky inspekcí (je jich jak šafránu) jsou pro
neodborníka málo vypovídající, výsledky srovnávacích
testů žáků škol předkládány zřizovateli nejsou a jen výjimečně se lze ve výroční zprávě dočíst, jak úspěšní žáci
školy byli při přijímacích řízeních do škol či odborných
učilišť. Na zřizovatele se často ředitelé obrací jen, aby rozhodl, kdo má do stavu přijmout méně úspěšného žáka.
Nechceme pokračovat ve strkání hlavy do písku před spoluodpovědností za kvalitu vzdělávacího procesu a tedy ani
za výběr ředitele. Nástrojů je dost. Vedle panem inženýrem
uváděné spokojenosti učitelského sboru je tu úspěšnost
žáků při srovnávacích testech, při umístění na střední
školu, absence šikany, ale také spokojenost rodičů, že škola
ve smyslu vzdělávání nabízí jejich dětem maximum.
Samozřejmě, že správa objektů, efektivita využití příspěvku,
získávání dalších zdrojů financování, jsou pro zřizovatele
důležitými kritérii pro hodnocení ředitele. Je však absurdní
doporučení, že v případě takových kontrolních závěrů,
jako tomu bylo v případě ZŠ a MŠ Mírová měl zřizovatel
uvažovat pouze o snížení osobního ohodnocení ředitelky.
O ,,trest“ v podobě snížení nižšího osobního příplatku či
krácení odměny přece nemůže jít, pokud bylo veřejnosprávní kontrolou zjištěno tak závažné pochybení jako je
dělení zakázky, vybrání dodavatele bez výběrového řízení,
nadhodnocené náklady, proplácení neodvedené práce či
proplácení extrémně předražených věcí, tedy vše, co je
v přímém rozporu se zásadami RM pro řízení organizací
i zákonem. Že za uvedené pochybení má spoluzodpovědnost bývalý starosta? Že p. ředitelka vlastně jen dělala, něco
za úřad? Překvapujete mě, kam až ve své podpoře zacházíte,
jak opouštíte své bývalé postoje. Za příspěvkové organizace
zodpovídá celá Rada města. Je proto jejím právem, aby
vybrala ředitele, který se nejenom obklopuje týmem spokojených učitelů, ale který přesvědčí rodičovskou veřejnost,
že se jejich dětem dostává nejlepší péče A důležitost nakládání s příspěvkem zřizovatele? Za to je odpovědná ze zákona Rada města – a vystavovat se nebezpečí právních dopadů
takovéhoto hospodaření, to opravdu nechce.
Petr Král, starosta města Mimoně
Listopad 2019
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Moje reakce na poslední přenos
mimoňského Zastupitelstva
na TV Mitel
Po shlédnutí TV Mitel přenosu mimoňského Zastupitelstva
jsem zaregistroval zavádějící, nepřesné a neobjektivní informace, které se vztahují k mojí osobě. Proto jsem opět donucen
reagovat, bránit se vymyšleným útokům a předložit pravdivé
argumenty.
Cituji z veřejných zdrojů a dovolím si okomentovat, resp.
„přeložit“, aby si čtenář mohl udělat vlastní názor, protože
oficiální veřejný výklad ze Zastupitelstva byl poněkud ,,upravený“.
Cituji z 21. zasedání RM z 13.8.2019, potažmo rozhodnutí
Zastupitelstva z 19.9.2019.
R19/582 ZR – investiční příspěvek pro Zahradnictví Rada
města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň
schválit následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje navýšení investičního příspěvku příspěvkové organizaci Zahradnictví
Mimoň, IČ: 215 51 367, se sídlem Široká 678, 471 24
Mimoň a to následovně
a) Navýšení o 435 590,02 Kč z důvodů narovnání krytí fondů příspěvkové organizace z důvodů porušení rozpočtové
kázně v roce 2018.
Jaká je skutečnost
Výše uvedené ,,porušení ...“ navozuje pocit, že jsem pochybil.
Pravda je ale jiná, než se snaží pisatelé navodit. Toto nebylo
porušení rozpočtové kázně Zahradnictví, ale důsledek úmyslného neposkytnutí příspěvku Radou města v roce 2018 na
pokrytí vlastního vkladu Zahradnictví k dotaci na kolový
nakladač. Abych to vysvětlil – zajistil jsem z vlastní iniciativy,
a nebyla to jednoduchá cesta, dotaci z Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020“ na nákup kolového nakladače
a 4 kontejnerů ve výši bezmála 1,2 mil. Kč. Součástí podmínek
dotace bylo zaplatit část ceny nakladače z vlastních zdrojů.
Tento vlastní zdroj – příspěvek města, byl již schválen bývalým
vedením Radnice, ale současný pan starosta Král, potažmo
nová RM naší žádost o poskytnutí tohoto příspěvku na podzim
2018 ani neprojednala a navíc smetla ze stolu z důvodu – na
fondech Zahradnictví máte dostatek financí, tak si pomozte
ze svého. Jako důkaz může posloužit i záznam z veřejného
Zastupitelstva 2018–7, kdy mne pan starosta Král veřejně
obvinil, že nechápe, proč tyto prostředky požaduji, když
máme dostatek vlastních zdrojů. Příspěvek Rada města neposkytla, ani neschválila jiný postup. A nyní hleďme, nedlouhou
dobu po mém veřejném obvinění, tento příspěvek bez problému poskytují novému vedení Zahradnicví a ještě to nehorázně označují jako moje pochybení v roce 2018.
Proč to nešlo v loňském roce a nyní ano? Že by proto, že tam
byl ředitelem ten Novotný z opozice a hledala se záminka pro
jeho odvolání? Odpověď je nasnadě.
Skromně podotýkám, že za zajištění dotace na nákup techniky
a nových kontejnerů do majetku města jsem očekával od
nového vedení města spíše pochvalu než perzekuci a špínu.
Takto se nyní v Mimoni odměňují bývalí vedoucí pracovníci
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za svojí snahu navyšovat jmění města. Smutné.
Důrazně tímto odmítám pomluvu o porušení rozpočtové
kázně a očekávám veřejnou omluvu zainteresovaných .
b) Navýšení o 1 000 000 Kč za účelem nákupu univerzální
techniky pro údržbu a úklid travnatých ploch a chodníků.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 32 - navýšení kapitálových výdajů a navýšení financování o 1 435 590,02 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Jaká je skutečnost
Tato částka 1 mil. Kč nebyla zahrnuta v rozpočtu 2019 a ani
jsem o tuto částku nežádal. Důvod je jednoduchý. Současná
technika Zahradnictví je dostatečná a při správném zacházení
a údržbě spolehlivě a s velkou rezervou postačí ještě na několik
let. Tento milion Kč je tedy dle mého názoru zbytečné investovat a právem se domnívám, že se jedná o jasné nehospodárné
zacházení s veřejnými prostředky. Pokud je nějaký stroj přeci
jen poškozený, je velmi pravděpodobné, že v období po mém
rychlém a vynuceném odchodu město zanedbalo správu
svého svěřeného majetku a řádně nevykonávalo své zákonné
povinnosti. V období tzv. bezvládí (4 měsíce hledání nového
ředitele) nebyli zaměstnanci Zahradnictví řádně úkolováni
a kontrolováni. Díky neodbornému vedení a špatnou organizací prací si zřejmě žací techniku zničili v jarních měsících,
když v předjaří neočistili plochy od kamenů a větví. Začali
sekat velmi pozdě a již velmi přerostlou vysokou trávu.
A k tomu ještě nevhodnou technikou. Souběh vysoké trávy,
kamenů, větví, s neodborným vedením je pro jakoukoli sekací
techniku zničující. Toto porušení pracovních postupů je, dle
mého názoru, ten skutečný důvod poškozené techniky.
Důsledkem byly rozbité stroje, vysoké náklady na opravy,
neposekané plochy s metrovou trávou, možná i nutnost pořízení nového stroje za 1 mil. Kč. Ještě štěstí, že to trvalo jen
několik měsíců. Jaké škody by vedení města vytvořilo, kdyby
to bezvládí trvalo déle si ani netroufám pomyslet.
Současnou ředitelku Zahradnictví Mimoň, p.o. z výše uvedené
kritiky omlouvám, protože byla jmenovaná do funkce příliš
pozdě na to, aby této katastrofě mohla zabránit. Chyby jdou
jednoznačně na vrub vedení města, díky špatnému vedení
společnosti po mém vynuceném odchodu z funkce. Na tato
rizika jsem Radu města písemně a jasně upozorňoval – bohužel marně.
Tímto navrhuji kontrolní komisi tento námět k prošetření
a nabízím součinnost při zjišťování skutečného stavu věcí.
Onen milion Kč za to snad stojí.
Veřejnou nabídku vedení města k dialogu na ožehavá témata
přijímám. Nikoliv však konfrontačním způsobem, jaký zažíváme na půdě Zastupitelstva, ale konstruktivním a věcným
argumentováním na kontrolním nebo finančním výboru.
Novotný Petr, Mimoň

Krátká reakce na demagogii
pana Novotného
Milý pane Novotný, na jednání zastupitelstva města jste byl
osobně pozván. Co bude předmětem jednání jste věděl, vyjádřit jste se tedy asi veřejně nechtěl! (Je pak úplně jedno, jak
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svou ,,nucenou“ nepřítomnost na ZM opakovaně obhajujete).
Místo tohoto zde znovu uvádíte zkreslené či nepravdivé informace, kdekoho obviňujete místo toho, abyste konečně vysvětlit: ,,Proč jste si sám sobě k platu ,,přiděloval“ i pokácené
dřevo bez povolení Rady?“. Mám pro Vás, stejně jako pro
všechny občany Mimoně doporučení: ,,Jděte prosím do tohoto
zahradnictví dnes a seznamte se s chodem a výsledky práce
organizace. Zeptejte se i zaměstnanců, s čím nyní pracují,
jaké mají dnes vytvořené pracovní a technické podmínky?
Myslí si, že za poškození techniky nesou spoluzodpovědnost?“
A kdybyste snad přece jen někdy místo toho psaní na Zastupitelstvo dorazil – moje otázky, ty asi znáte. Kde jsou peníze
z fondů? (kde je ten cca jeden milión, co tam měl být, který
jste přece našetřil) A jak jste nakládal s příjmem ze dřeva?
Do rozpočtu se za něj nedostala nikdy ani koruna – tak kde
jsou tedy ty peníze za dřevo?
A ten vánoční stromek, o kterém jste tvrdil, že náklady byly
100 000 Kč. Máte k dispozici veškeré faktury. Zveřejníte je?
Omluvíte se. Asi ne. Tak je budu muset zveřejnit sám - chybí
zde jen faktura v částce 5 000 Kč od archeologů – ano čtete
správně na zasazení stromu je v ČR potřeba archeolog není
zrovna levný. Taky Vám nikdo neodpoví kolik stojí zalévání
stromu, protože se zalévá celá Mimoň (tento Váš dotaz na
město postrádá smysl) a nyní ty ohromné částky:
naše č. fa
592
633
607
894

node.cz/) a s celorepublikovým programem Feliti (www.felitikastruje.cz). Ve prospěch obou zmíněných organizací pořádá
společně s českolipským Ateliérem DoGala již tradiční charitativní módní přehlídku. Její třetí ročník se uskuteční v neděli
22. března 2020 ve Vile Hrdlička v České Lípě naproti soudu.
Přijďte se také podívat, pobavit a současně aktivně přispět
na dobrou věc.
Pavel Kounovský, pkounovsky@email.cz

fa. č.
Kč
190100005 strom
29 752,00
20190019 doprava + výsadba 16 274,50
+ zemní kotvy+ kůly
290036 kompost
3 101,00
2019107 Výkop,
1 815,00
odvoz výkopku
celkem
50 942,50

fa.č.
VPD 819021
VPD 819022
VPD 819032
F 19048
F19049

spojovací materiál
štětce a barvy
prkna
prkna
řezivo a hranoly
celkem

Kč
168,00
1 610,00
62,00
1.394,00
1 892,00
5 126,00

Petr Král, starosta města Mimoně

Žena regionu 2019 za Liberecký kraj
je z Mimoně!
20. září proběhlo v Oblastní galerii Liberec krajské finále
10. ročníku celonárodní soutěže Žena regionu a Mimoň bodovala! Vítězkou se stala podnikatelka z našeho města Kamila
Dvořáková, známá svou značkou „Vobchůdek Koza z Mimoně“. Na základě vítězství v kraji postoupila do celorepublikového finále, které se koná 30. října 2019 v Senátu Parlamentu
ČR. Kamila zabodovala svou kvalitní prací – praktickými
a krásnými textilními výrobky, podporou začínajících živnostníků z regionu a svou charitativní aktivitou v oblasti
pomoci toulavým kočkám. Aktivně spolupracuje se spolkem
Českolipským kočkám a pejskům, z. s. (https://clkapzs.web-
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OZNÁMENÍ
Výběrové řízení
Město Mimoň vyhlašuje konkurz na ředitele/ředitelku
příspěvkové organizace Kultura Mimoň. Bližší informace
naleznete na www.mestomimon.cz

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ
HUSITSKÁ
Vás srdečně zve na bohoslužbu u příležitosti vzpomínky na
naše drahé zesnulé do Kaple smíření, Křížová 675, Mimoň
v neděli 3. 11. 2019 od 14 hodin.

Známky na svoz odpadu
pro rok 2020
Známky na svoz odpadu pro rok 2020 je možné si vyzvedávat
na finančním odboru MěÚ Mimoň, č. dveří 109.
pondělí a středa od 8:00–11:30 a 12:30–17:00
úterý a čtvrtek od 8:00–11:00

Koncert v barvách Semaforu

Rockový koncert
9. 11. 2019 od 19.30 hodin
Vstupné: 150 Kč

7$7
0HWDO&HVND/LSD

-ROO\MRNHUΘ3%8
FURVVRYHUSUDKD

7+(6&2))(56
*UXQJH/LEHUHF

6&5($02)7+(/$0%6
+DUG&RUH0HWDO&HVND/LSD
'.50LPRĖQiPýVODUPiG\ SĜHGSURGHMQDZZZNXOWXUDPLPRQF]

Mimoňské trhy

Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 15. 11. 2019
na náměstí 1. máje.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Karolina Boušková
Ilsa Horychová
Božena Zemanová
Irena Krupková
Josef Kohout
Marie Svobodová
Jaroslav Hlaváč
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Kanadské národní parky
19. 11. 2019 v 16.30 hodin v Centru pro seniory.
Manželé Pipalovi zvou všechny věkové kategorie do Kanadských národních parků, kam se můžete podívat s
našimi hosty Hanou Drholcovou a Josefem Zienertem.
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Dům kultury Ralsko
16. 11. 2019 od 19 hodin
Předprodej vstupenek: www.kulturamimon.cz,
DKR, knihovně a muzeu. Vstupné: 190 Kč
Petr Macháček a Dáša Zázvůrková v doprovodu svěží jazzové
kapely Jakub Šafr Trio připravili koncert v rytmu semaforských
šlágrů. Návštěvníci se mohou těšit na hity jako Tereza, Kolena,
Tak abyste to věděla, Nevyplacený blues, V opeře, Pramínek
vlasů a mnoho dalších. Koncert v barvách Semaforu přináší
to nejlepší z tvorby Suchého a Šlitra.

POSKYTUJEME
PORADENSTVÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se
koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní:
13. 11. 2019 a 27. 11. 2019 od 8 do 10 hodin
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
lucka.beli@seznam.cz Tel: 487 864 669, 725 308 842.
Bc. Lucie Pražáková

Zpívání pod vánočním stromečkem
29. 11. 2019 od 16 hodin nám. 1. máje
….a co váš čeká?
Zvířátka a živý betlém již od 14 hodin, vystoupení dětí z mimoňských škol a školek, dětí
ze ZUŠ v Mimoni, Zpěvandule, Ježíškova pošta, stánky s občerstvením a vánočním zbožím.
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Změny programu jsou vyhrazeny.
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Změna otevírací doby Městského muzea
a Turistického informačního centra
Vážení návštěvníci, od 1. října 2019 vešel v platnost nový
provozní řád Městského muzea a s ním i změna otevírací
doby. Nově bude otevírací doba takto:
leden–březen: zavřeno
duben–září:
út–pá:
9.00–12.00 a 13.00–16.00
so–ne:
9:00–12.00 a 13.00–17.00
říjen–prosinec: pá, so, ne: 9.00–12.00 a 13.00–17.00
Celý nový provozní řád naleznete zde:
https://muzeummimon.cz/o-muzeu/provozni-rad/

Výstava: České hvězdy filmového
plátna 1. republiky
Do 10. 11. 2019 probíhá v Městském muzeu v Mimoni výstava filmové techniky sběratele Milana Wolfa. Jsou zde vystaveny staré promítačky, kamery, fotoaparáty, desky, plakáty
a fotografie ze starých filmů. Nalezneme zde vše, co se týká
prvopočátků historie kinematografie.

Anton Paudler a Mimoň
Otcem vlastivědy Českolipska můžeme zvát Antona Paudlera,
od jehož narození v zapadlé Kamenické Nové Vísce, uplynulo
v říjnu právě 175 let. Chudý chlapec ze ševcovské rodiny díky
podpoře augustiniánského řádu vystudoval gymnázium
v České Lípě a univerzitu v Praze. Stal se řádovým knězem
a profesorem českolipského gymnázia. V nepřeberném množství jeho prací jsou i zajímavé statě k dějinám Mimoně.
V časopise vlastivědného spolku Excursionsclub uveřejnil už
roku 1883 stať zevrubně popisující požár Mimoně 11. června
roku 1806. O několik let později popsal v témže časopisu historický vývoj mimoňského fenoménu, totiž slavnosti Vzkříšení.
Paudler byl také hostem hraběcí rodiny Hartigů v Mimoni.
Ve své největší sbírce literárních a historických reportáží
„Německá kniha z Čech“ uveřejnil své zážitky z prohlídky
zámku a především své potěšení z hartigovské knihovny.
V roce 1892 navázal styk s mladým badatelem o mimoňských
dějinách Josefem Tillem. V pozůstalosti Paudlerově je zachováno
několik dopisů od něj, ale také Tilleho rukopis Pověsti z Mimoně.
Josef Tille, který v poměrně mladém věku, vydal své Dějiny
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Výstava: Za dlouhých zimních večerů
23. 11.–31. 12.2019
Připravili jsme pro vás velkou rodinnou interaktivní výstavu
z dob dávno minulých.
S přicházející zimou, když se dny krátí a mráz zalézá za
nehty, trávíme stále více času v teple domova. Ale jak to
bývalo dřív? Co dělali lidé v zimě, když neměli televizi
a dokonce ani elektrické světlo? Dlouhé zimní večery
byly věnovány domácím pracem, ale také odpočinku a zábavě.
Ve světnici se u velkého stolu povídalo o životě na venkově,
práci, řemesle, ale i o svátcích a lidových zvycích. Opravovalo
se nářadí a vyráběly se drobné věci do domácnosti i na prodej, tkalo se, šilo, zašívalo i vyšívalo nebo třeba dralo peří.
U mnohých z těchto činností pomáhaly i děti.
Tato výstava představuje řemesla a činnosti, kterým se lidé
v zimě věnovali, jako např. výrobu provazů, svíček, předení,
tkaní či draní peří. Návštěvníci se zde seznámí se starými
zvyky a obyčeji zimního období a dozví se, proč je lidé vykonávali, čemu věřili, ale také jak se děti a dospělí bavili.

Mimoně (1905) byl na mnoha místech své monografie inspirován Paudlerem a jeho širokým zájmem o kulturní dějiny.
Ladislav Smejkal

Spolek historie Mimoňska

nabízí Kalendář na r. 2020 za 110 Kč, knihu Procházkou po
zaniklých vesnicích Ralska za 170 Kč, a Vzpomínky na můj
život v Jablonci (Jablonečku) za 90 Kč. Zakoupit lze v bývalém
Uni bazaru p. Hermanna, na poště u paní vedoucí Janecké,
nebo po domluvě na tel. 724 522 279 p. Špačková.
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událost měsíce

VZPOMÍNKA NA SAMETOVOU REVOLUCI V LIBERCI
Jak probíhal převrat v tehdy Československé

Na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci bude

záznamy z událostí listopadu 1989 v Liberci,

socialistické republice si v průběhu listopadu

od 4. do 19. listopadu k vidění tematická

tak svědectví přímých účastníků. V divadle

připomene celá naše zem. I v našem kraji se

výstava fotografií na panelech, na jejichž rea-

také bude pokřtěna nová kniha s názvem

chystá mnoho akcí na připomenutí ��. výročí

lizaci se významně podíleli žáci Střední školy

Liberec ��, sametová revoluce. Vzpomínkový

sametové revoluce. Jejich přehled je k dispozici

Kateřinky – Liberec. Její slavnostní vernisáž

večer pořádá spolek G300 ve spolupráci se

na webových stránkách Libereckého kraje.

se bude konat 17. listopadu od 10 hodin.

Statutárním městem Liberec a za podpory

Vernisáž zahájí celodenní program na

Libereckého kraje a Ministerstva kultury

náměstí, který bude věnován vzpomínce

ČR. Pořad bude v přímém přenosu vysílán

na události revoluce a doby bezprostředně

na velkoplošnou obrazovku na náměstí

po ní v Liberci. Bude také odhalen objekt

Dr. E. Beneše.

připomínající významnou událost roku 1989.
Sedmnáct zastavení listopadu je název kom-

Text: Květa Šírová

ponovaného pořadu k 30. výročí listopadu

Foto: pohled na účastníky manifestace

1989, který uvede Divadlo F. X. Šaldy 17. lis-

v Liberci, kteří se na tehdejší Mírové

topadu 2019 v 17 hodin a 11 minut. Pořad

náměstí nevešli a zaplnili i přilehlé ulice

bude obsahovat jak hudbu, tanec i filmové

Foto: Milan Drahoňovský

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Dny GIS v liberci po devatenácté

bytové doplňky, nákupní i volnočasové

Oblíbená akce, kde je možné se seznámit

tašky, plyšové hračky a další. Svou kvalitní

s geografickým informačním systémem, a to

prací z kvalitních materiálů šíří nová Žena

Michael Canov (SLK)

formou interaktivních stanovišť, posterů

regionu dobré jméno české práce za hranice

Svobodná Evropa vysílala o smrti studenta

a zajímavých přednášek, se bude konat

kraje i České republiky. Ve volném čase se

M. Šmída. Trénoval jsem v Chrastavě fotba-

ve dnech 12. až 14. listopadu 2019 v prosto-

Kamila zabývá charitativní činností v oblasti

lové žáčky a zařídil jsem, že se na začátku

rách budovy G Technické univerzity v Liberci.

útulků pro kočky a aktivně podporuje

utkání další den držela minuta ticha.

V letošním roce bude zaměřena zejména

programy kastrací venkovních koček.

Následovalo zapojení do protestů, účast na

na mapování vody a sucha. Třídenní dopole-

Vzpomenete si, co jste dělali ��. listopadu ����?

generální stávce a zakládání OF v Chrastavě.

žákům základních středních a vysokých

Liberecký kraj sbírá
projektové záměry

škol, podvečerní program pak bude zaměřen

Vložit informace o připravovaných

V tu dobu jsem byl na vojně. Ten večer jsem

i na širokou veřejnost. V rámci akce se usku-

záměrech či projektech a následně získávat

měl jít do služby, ale rozkazem šel někdo jiný,

teční také výtvarná soutěž. Veškeré informace

důležité informace ohledně financování

protože jsem byl vysokoškolák. 18. listopadu

o konání Dnů GIS včetně možnosti přihlášení

projektů, či jiných vyhlášených výzvách

nás (bývalé vysokoškoláky) zavřeli do tělo-

pro školy jsou k dispozici na dnygis.tul.cz.

z evropských, národních, nebo krajských

cvičny a tam jsme byli pět dní. Následující

zdrojů je nyní možné díky RAP 2020.

měsíc jsme nesměli do služby, na vycházky

Jedná se o databázi projektových záměrů

a neměli přístup ke zbraním.

dní program Dnů GIS bude tradičně věnován

Veřejná projednávání Strategie
rozvoje Libereckého kraje 2021+

Regionálního Akčního Plánu (RAP)

Roman Baran (ANO 2011)

Od poloviny roku 2018 probíhají práce

Libereckého kraje, který mapuje připrave-

Josef Šedlbauer (ZpLK)

na tvorbě základního strategického doku-

nost a možnosti osob či institucí realizovat

Byl jsem na studentské demonstraci v Praze

mentu pro území Libereckého kraje, a to

své projekty, nejen z Evropských struktu-

na Albertově.

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+.

rálních fondů, ale také prostřednictvím

Do procesu zpracování tohoto dokumentu

národních či krajských finančních zdrojů.

Vít Němeček (ODS)

je zapojeno přibližně 300 lidí z řad odborné

Díky tomuto mapování lze snadněji identifi-

17. 11. 1989 jsem byl ve službě na chirurgic-

i laické veřejnosti, a to formou 15 pracovních

kovat požadavky a potřeby kraje pro alokaci

kém oddělení. Dodnes si vzpomínám, že

skupin. Návrh dokumentu bude předsta-

finančních prostředků a efektivnější rozvoj

o nepokojích a střetu demonstrantů s policií

ven a projednáván od konce listopadu

celého regionu. Zaregistrovat se do data-

jsem se poprvé doslechl z rádia na sádrovně

do poloviny prosince 2019 na deseti místech

báze může každý, a to na rsk@kraj-lbc.cz.

jablonecké nemocnice, kde jsme ošetřovali

na území kraje. Bližší informace k termí-

dítě se zlomeninou bérce.

nům projednávání i vlastnímu dokumentu

Demolice v ralsku pokračují

jsou umístěny na webových stránkách

Liberecký kraj převzal v roce 2007 od státu

Jan Mečl (ČSSD)

www.kraj-lbc.cz/srlk.

část vojenského prostoru Ralsko. Nyní

17. listopadu 1989 jsem po ukončení medi-

se v něm nachází ještě několik desítek

cíny povinně sloužil jako lékař četař absol-

objektů v havarijním stavu. Kraj i letos bude

vent u stíhacího letectva protivzdušné obrany

pokračovat v jejich demolici, protože chce

státu. Tento den jsme měli školení v Praze

z tohoto prostoru vytvořit bezpečné a čisté

a tak jsem události na Národní třídě přímo

místo. V roce 2019 vyšly bourací práce dopo-

zaznamenal, i když ve vojenské uniformě.

Ženou regionu Libereckého kraje
je Kamila Dvořáková

sud na necelých 6 milionů korun. Do konce

Kamila Dvořáková si ocenění Žena regionu převzala
v Oblastní galerii Liberec za přítomnosti všech
finalistek soutěže a představitelů Libereckého kraje.
Foto: Jaroslav Appeltauer.

roku kraj zbourá ještě dalších 10 nevyho-

Radovan Vích (SPD-SPO)

vujících budov za téměř 9 milionů korun.

17. listopad 1989 je pro mě osobně vzpo-

Celkem jsou letošní náklady na likvidaci

mínka na brutální zásah represivních složek

zchátralých objektů bezmála 15 milionů.

proti našim lidem v boji za demokracii.

Od roku 2011 bylo ve vojenském prostoru

Touhu po rozsáhlých politických změnách

Ralsko zbouráno 26 objektů. K zemi šel

ale následně zhatila amnestie prezidenta

například Kulturní dům, Generální štáb,

Václava Havla, jeho likvidace domácího

dvě kotelny a další přidružené objekty.

zbrojního průmyslu, kterou dorazily

Investujte pod Ještědem

privatizační kauzy.

Liberecký kraj provozuje bezplatný

Miloš Tita (KSČM)

portál s názvem Investuj pod Ještědem.

Vlastně ano, jako posluchač dálkového studia

Vítězkou jubilejního desátého ročníku

V databázi je průběžně aktualizovaný

VŠDS v Žilině jsem se připravoval na zkoušky

prestižního ocenění Žena regionu se

seznam brownfields, greenfields a dal-

a konzultace, které jsme měli naplánované

za Liberecký kraj stala Kamila Dvořáková,

ších investičních příležitostí, které jsou

v Praze na dny 20. a 21. 11. 1989. Prostě

zakladatelka projektu na podporu malých

v Libereckém kraji k dispozici. Portál

všední den pracujícího – studujícího za své.

výrobců Koza z Mimoně. V hlasování veřej-

obsahuje aktuální informace pro investory,

nosti obdržela v konkurenci dalších devíti

nabídku poradenství, spolupráce a podporu

finalistek z Libereckého kraje nejvíce hlasů.

při hledání lokality pro investice. Více

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

Projekt Koza se zaměřuje na originální

na https://investujpodjestedem.cz/.

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

1 | Milan Drahoňovský, autor mnoha publikací o přírodních
památkách naší republiky, ale zároveň reportážní fotograf
s velkou praxí v regionálních novinách. Foto: archiv
M. Drahoňovského.
2 | Trio porotců zleva: Milan Drahoňovský, Miloš Kirchner
a Zdeněk Lín při besedě s účastníky fotografické soutěže
pořádané v rámci Krajských slavností v Jablonci nad Nisou
v roce 2010. Foto: archiv LK.
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Osobnost KRAJe

MILAN DRAHOŇOVSKÝ
Fotograf a liberecký patriot, který prožil

do hlavního města stojí Veřejná bezpečnost

Fotek bylo hrozně moc. Pomohli mi

sametovou revoluci v Liberci. Na rozdíl

a nikoho do města nepouští. Byla to záměrně

kamarádi z Kalendáře Liberecka, kteří

od většiny obyvatel republiky měl při ruce

vypuštěná dezinformace STB, aby zabránili

věnovali strašně moc času jejich skenování.

fotoaparát, kterým dění kolem převratu

protestům proti režimu. Z liberecké redakce

Díky tomu jsou snímky k dispozici jak pro

v tehdy Československé socialistické republice

jsme byli tři, kteří se do dění zapojovali,

výstavy, tak pro vydání nové knihy s názvem

zaznamenal. Z těchto chvil vydal v roce

Milada Medková, Jarda Sedlák a já, který

Liberec ��, sametová revoluce, která bude

���� společně s Pavlem Michalem unikátní

to všechno fotil.

pokřtěna v rámci oslav 30. výročí revoluce.

brožuru s fotografiemi. Dnes je s kolegou

Fotografie pro publikaci jsme vybírali podle

Lubošem Tlustým jedním z největších

Setkal jste se i s negativními reakcemi

vypovídacích schopností, ale také podle

vydavatelů kalendářů a pohlednic v kraji

na změnu režimu?

toho, zda se nám podařilo identifikovat

a vlastní rozsáhlou fotobanku přírodních

Revoluce trvala několik týdnů. Pro mě byl

místnosti nebo lidí, kteří na nich jsou. Kniha

krás i památek našeho kraje.

hlavní zlom, když do Liberce přijel Karel

je plná akčních záběrů a příběhů konkrét-

Kryl. Když už režim pustil Kryla koncertovat

ních lidí. Je tam například fotografie, kdy

Jaká byla atmosféra převratu v Liberci?

studentům do Liberce, nestřílelo se a neza-

kamarádi z Kailova vrchu sundávají jednu

Měl jste strach? Nikdo vlastně nevěděl,

sahovala policie, tak byl asi opravdu konec

z posledních rudých hvězd na Základní škole

jaký bude výsledek?

vlády komunistů. Devět dní po sedmnáctém

U Soudu v Liberci. Na pořízení snímku si

Strach jsme samozřejmě měli, ale byli jsme

listopadu se konala generální stávka, to

mě vyžádali.

mladí a šli jsme do toho po hlavě. Moc jsme

už bylo vše úplně jinak. Negativní reakce

si to nepřipouštěli. Naše generace nezažila

v podstatě nebyly. Lidi měli strach jen ze

perzekuce padesátých let, toto období nám

začátku. Spousta lidí na náměstí raději

Jaká byla doba po revoluci?
Po revoluci jsem pracoval ještě dva roky

bylo režimem zatajované. Člověk to sice

ani nešla. Kamarádi se mě ptali, jestli se

v redakci, až do chvíle, než začaly vycházet

z doslechu věděl, ale neměl to nijak histo-

nebojím. Starší lidé byli rezervovaní, ale

bulvární plátky a než byly naše noviny zpriva-

ricky podložené. Atmosféra těch dní byla ale

zároveň nadšení. Až trochu později přišli

tizovány. Tu dobu nejlépe charakterizuje

úžasná. Poznával jsem spoustu nových skvě-

mezi nás a radovali se. V to pondělí, kdy byla

výrok, že šlo o čestnou privatizaci, protože

lých lidí, chodili jsme do divadel, kde vystu-

první manifestace v Liberci, ještě nikdo moc

pro ni hlasovali i ti, které nepodplatili.

povaly různé osobnosti. Veřejně se potkávali

netušil, že se opravdu něco děje a že to bude

Šikovní lidé šli do privatizací, další do sou-

lidé, to před tím vůbec nebylo možné.

mít takový dosah.

kromého podnikání. V té době ale moc nešly

Jak jste se o dění v Praze dozvěděl?

V průběhu událostí asi nebylo příliš času

linky. Muselo se uplácet, aby tyhle, dneska

O událostech v Praze jsem se dozvěděl až

na odpočinek. Spal jste vůbec?

naprosto běžné věci fungovaly. Spoustě

v pondělí 20. listopadu 1989. V neděli večer

Spal. Měli jsme napilno, ale byla jiná doba.

lidí se podařilo rychle zbohatnout. Dva

jsem se vracel z Českého ráje z chalupy

V novinách to chodilo úplně jinak než teď.

roky jezdili v drahých autech a třetí rok se

a vzhledem k tomu, že to byla doba bez

Noviny vycházely dvakrát v týdnu. V pondělí

vraceli ke svým původním profesím, protože

mobilů, tak se informace nešířily tak rychle.

se napsal článek, do večera jsem k němu

všechny peníze utratili… Obchody se dařily

V pondělí ráno jsem vyšel z domova na

musel dodat fotky a v úterý noviny vycházely.

díky známým. Všechno bylo předražené,

dnešní Masarykovu třídu (tehdy Leninovu)

Pokud se ale článek nedostal do tiskárny včas,

hlavně nemovitosti. Nebyl žádný internet,

a vidím průvod studentů. To byl první průvod

tedy do tří hodin do odpoledne nebo chyběly

kde by sledovaly veřejné zakázky. Když jste

a moje první fotografie, jak šli studenti ze sta-

fotky, tak vyšel až v pátek. Víc se toho dělo

si chtěla domluvit pracovní schůzku, nechala

vební průmyslovky. Pracoval jsem tehdy jako

na ulici, než v novinách.

jste vzkaz na záznamníku a doufala, že se

sehnat prostory pro podnikání ani telefonní

vám někdo ozve.

fotograf novin Vpřed. V redakci už se vědělo,
co se stalo v Praze. Přišly i zprávy, ať do Prahy

Z množství fotografií, které jste pořídil,

na manifestace nejezdíme, že na příjezdech

je nějaká, která vám utkvěla v paměti?

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | 1989 – generální stávka v Liberci. Foto: Milan
Drahoňovský.
2 | 1909 – Alstadter Platz, dnes Náměstí Dr. E. Beneše.
Pohlednice z roku 1909. Pohlednice převzata
z www.fotohistorie.cz.
3 | 1938 – před libereckou radnicí – poslední nástup
sudetoněmeckého Freikorpsu před tím, než byl rozpuštěn.
Foto převzato z www.liberecky.denik.cz.
4 | 1939 – německá okupační vojska přijela do Liberce.
Foto převzato z www.libereckadrbna.cz.
5 | 1968 – sovětský tank bourá podloubí na Benešově
náměstí v Liberci. Asi nejznámější fotografie z 21. 8. 1968
od Václava Toužimského.
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Krajem

JAK ŠEL ČAS S BENEŠOVÝM
NÁMĚSTÍM V LIBERCI
Náměstí Dr. E. Beneše je asi nejvíc udá-

manipulaci narazil do podloubí domu a pod

lostmi exponovaným místem v Libereckém

troskami domu zahynuli tři lidé. Další se stali

kraji, místem, kde se psala historie. Lidé se

obětí zběsilé střelby. Tyto okamžiky připo-

na náměstích, srdcích měst, shromažďují

mínají už jen fotografie tanků a vyděšených

po staletí. Připomeňme si proto, jak šel čas

lidí, které zachytil liberecký fotograf Václav

v průběhu 20. století. Dalo by se říct, že

Toužimský. Za snímky obdržel v roce 2018

historii minulého století začala psát sama

Poctu hejtmana Libereckého kraje.

dominanta náměstí – budova radnice. Ta

Naštěstí ale „Benešák“ pamatuje i chvíle

sice byla dostavěna již v 19. století, ale téměř

šťastné, kdy v naší zemi opět zavládla

na jeho konci. Veřejnost si novou stavbu

svoboda. Psal se listopad 1989 a na náměstí

v plné kráse mohla poprvé prohlédnout

od Technické univerzity v Liberci přišli

na Velikonoce 2. a 3. dubna 1893. Radnice je

studenti, kteří protestovali proti komunistic-

postavena podle návrhu vídeňského archi-

kému režimu. Sešlo se tolik mladých lidí, že

tekta Franze Neumanna. Základní kámen

21. listopadu se na náměstí nevešli a zaplnili

byl položen 30. září 1888. Stavbu prováděla

i přilehlé ulice. Manifestace, která byla

tehdy známá firma Sachers a Gärtner. 22. září

původně ohlášena jako ekologická, přerostla

1891 byla na vrcholu hlavní věže vztyčena

ve spontánní akci na podporu studentů.

socha plechového rytíře.

Mítinky se pak opakovaly každý večer.

Náměstí zažívalo ve své historii veselé
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Od té doby se na náměstí shromažďují lidé

i napjaté chvíle. Mnoho lidí na jeho dlažbě

spíše za účelem pobavení se či připomenutí

přišlo o život. Pamětníci jistě vzpomenou

historických událostí. Konají se zde trhy u pří-

na události 21. srpna 1968, kdy po vpádu

ležitosti svátků vánočních, velikonočních, či

armád spřátelených zemí Varšavské smlouvy

jiných svátků, které doprovází kulturní pro-

přišlo na náměstí před libereckou radnicí

gram. Lidé se zde také schází, aby vzpomněli

o život několik lidí a mnoho jich bylo zra-

na oběti minulých režimů a vzdali čest jejich

něno. Na zdi radnice tuto událost připomíná

památce. Stane se tak i 17. listopadu 2019

plastika znázorňující kus tankového pásu se

na 30. výročí sametové revoluce.

jmény obětí od akademického sochaře Jiřího
Gdovína. Sovětský tank tehdy při neopatrné

3
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KULTURA
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy
Dětské oddělení:
Co vidíme ve hvězdách, autor: Kelsey Oseidová

Překrásně ilustrovaný průvodce naší sluneční soustavou objasňuje nejrůznější zajímavá vesmírná fakta, věnuje se ale také
legendám a příběhům, které se za nimi skrývají. Vědu spojuje
s mytologií i historií a zabývá se jak těmi nejzářivějšími nebeskými tělesy, jako jsou souhvězdí, planety, komety nebo Mléčná
dráha, tak méně známými tématy, jako jsou mlhoviny, objekty
na okraji sluneční soustavy nebo vzdálený vesmír.
Čarodějovy hodiny, autor: John Bellairs

Lewis Barnavelt je sirotek. Když přijde za svým strýcem Jonathanem, očekává, že se setká s obyčejným člověkem. Ale není
tomu tak. Strýček Jonathan a jeho sousedka, paní Zimmermannová, jsou čarodějové! Lewis je nadšený.
Holčička a déšť, autor: Milena Lukešová

V horském jezeře je nalezena zavražděná baletka. Opodál
stojí prázdný fotoaparát, v jehož čočce je vyryté číslo. O pár
dní později najde recepční pochybného hotýlku v jednom
z pokojů mrtvého saxofonistu. Stopy ukazují na stejného
pachatele. Detektiv Holger Munch proto k případu přizve
zkušenou vyšetřovatelku Miu Krügerovou. Společně musí
zastavit vyšinutého vraha dřív, než si vyhlédne další oběť.
Code 93, autor: Olivier Norek

Dvoumetrový černošský překupník ožije na pitevním stole,
mobilní telefon zvoní v těle uhořelého mrtvého feťáka a anonymní dopisy se vracejí k nevyřešeným případům vražd…
Cynický kapitán Victor Costa cítí, že vyšetřování tentokrát
překročí běžnou rutinu departementu 93.
Miluj mě jakkoli, autor: Jennifer Probstová

Caleb Pierce začal pracovat v otcově stavební firmě Pierce
Brothers už jako mladý kluk. Od počátku snil, že se vypracuje
do vedení a firma jednou přejde pod jeho křídla. Otcova závěť
ale říká něco jiného. Firma zůstane Calebovi pouze v případě,
že ji povede spolu se svými dvěma bratry, se kterými se navzájem dávno odcizili. Najít společnou cestu nebude jednoduché,
zvlášť když si každý z nich přeje úplně něco jiného.

(inzerce)

Poetická knížka, mnohokrát oceněná a přeložená do mnoha
jazyků, doprovázená celostránkovými barevnými ilustracemi,
vypráví o holčičce, která chtěla na ulici někoho potkat a jednoho
letního dne potkala zosobněný déšť. Hraje si s ním a poznává,
jak se před deštěm chrání lidé deštníky a jak se za deště chovají
zvířata. Pochopí, že i za deště je venku krásně! Pro nejmenší
čtenáře. Celostránkové ilustrace s minimem textu.

Dospělé oddělení:
Clona, autor: Samuel Bjork

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Listopad 2019

13

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Horolezci, horolezčata aneb Adaptační kurz
ZŠ Pod Ralskem
Začalo to hned na nádraží. Do auta, kam se vejdou obvykle
čtyři osoby a něco na vozík, jsme museli vměstnat 54 lodních
kufrů a spacáků. Byla to fuška a s pomocí rodičů Vojty Bodláka, kteří nám část bagáže pomohli odvézt, za což jim děkujeme, se to povedlo. Rázem jsme se ocitli na pomezí Lužických
hor a Česko-saského Švýcarska naproti dominantě kopce
Klíč, který spolu se sluníčkem, ranními mlhami a čerstvým
vzduchem přinášel krásné prožitky. První den jsme vyrazili
na již zmiňovaný Klíč, který je 793 metrů vysoký. Druhý den
jsme vzali útokem zříceninu hradu Milštejn, kde se těžil v 17.
století pískovec pro výrobu mlýnských kamenů. Ušli jsme
úctyhodných 17 km za 6 hodin a nutno podotknout, že nikdo
neplakal i přes mnohé puchýře a bolavé nožičky, všichni mohli
říci: Zvládli jsme to! V podvečerním programu jsme šli střílet
ze vzduchovky (nikoho jsme nepostřelili) a slaňovat (nikoho
jsme neoběsili). Do vyhřáté postele jsme padli a během půl
hodiny nebylo slyšet ani hlesnutí. Třetí den nám předpověď
počasí říkala, že bude pršet, a tak jsme vyrazili do Krásné
Lípy do muzea přírodních krás Česko-saského Švýcarska,
kde byla možnost koupit suvenýry, a poté jsme si každý šel
do blízké čokoládovny vyrobit své vlastní čokoládové lízátko.
Stali jsme se čokolatiéry. Nutno podotknout, že se jednalo
o Belgickou čokoládu nejvyšší kvality, a ačkoli bylo možné
si lízátko krásně zabalit, podařilo se to jen některým z nás,
neboť jsme jej dříve zhltli a na balení již nedošlo. Zpět v táboře
nás čekala diskotéka. Připravili jsme si taneční kreace, a protože zvukový systém byl pořádně nadupaný, byla to jízda až
do 21:00. Přijel se na nás podívat pan ředitel Jaroslav Jirůtka,
paní učitelka Klára Andar a paní učitelka Lenka Zetová.
Čtvrtý den nás čekala největší výzva, a to výstup na jednu
z dominant - Jedlovou horu. Při výstupu jsme našli krásné
hřiby, podívali jsme se do podzimní krajiny z rozhledny ve
výšce téměř 800 m, slezli jsme adrenalinovou stezku a na
závěr vystoupali na zříceninu hradu Tolštejn, kde nás nejvíce
zaujala místní toaleta, protože jsme se dohadovali, kdo půjde
první. Konec dne byl ve znamení stezky odvahy, kterou zahájilo opékaní vuřtů. Poslední den jsme již vstávali do deštivého
rána v obavě, jak dojdeme na vlak. Když nastal čas k odchodu,
někdo zavřel kohoutek a pršet rázem přestalo, a tak vše dobře
dopadlo a my se vraceli suší a šťastní do náručí svých rodičů.
Za příjemné chvíle s vašimi dětmi děkují Ing. A. Nevolová,
Mgr. J. Oswaldová a Mgr. P. Polák

Florbalový turnaj
Ve dnech 10. a 11.9. se u nás na škole konal florbalový turnaj.
První den hrál první stupeň. Byl to tedy turnaj mezi 2., 3., 4.
a 5. třídami. Někteří žáci z těchto tříd chodí na florbal, a tak
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ho trochu umí, takže zejména když hrály čtvrté a páté třídy,
byl nahoře na ochozu kolem tělocvičny pořádný rozruch,
protože se fandilo jedné třídě za druhou. Druhý den hrál
druhý stupeň, kdy bylo poměrně zajímavé sledovat, jak se
9.A a 9.B perou o 1.místo. Z těchto tříd totiž chodili a někteří
žáci stále chodí na florbal, a tak měli dostatek zkušeností.
Tento den tedy hrály 6., 7., 8. a 9. třídy. Kategorie byly rozděleny na 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy a na druhém stupni na
6. a 7. třídy a na 8. a 9. třídy. A jak to nakonec dopalo? V kategorii 2. a 3. tříd: 1. místo – 3.A, 2. místo - 3.B, 3. místo – 2.B.
V kategorii 4. a 5. tříd: 1. místo – 5.A, 2. místo – 5.B, 3. místo
– 4.A. V kategorii 6. a 7. tříd: 1. místo – 6.A, 2. místo – 6.C,
3. místo – 7.B. V kategorii 8. a 9. tříd: 1. místo – 9.B, 2. místo
– 9.A, 3. místo – 8.A.
Všechny třídy tedy podaly parádní výkon a celý turnaj se
krásně vydařil. Velký dík patří organizátorům: Jan Kovář,
Lukáš Kocourek, Sebastian Kracík, Ondřej Hudík, Patrik
Krejčík a Lukáš Penz. Dále bychom chtěli poděkovat našemu
panu řediteli Jaroslavu Jirůtkovi, který nám turnaj zařídil,
a všem učitelům, kteří přišli s třídami fandit a podpořit tak
svoji třídu.
Jan Kovář, 9.B

Naše první návštěva knihovny s Ondřejem Sekorou
V letošním školním roce jsme začali návštěvu knihovny „procházkou“ světem knih a ilustrací Ondřeje Sekory. Kdo by
broučky a berušky a především mravence neměl rád? Již od
mala se děti o tyto tvorečky zajímají, kam stále pospíchají,
kde mají postýlku, jaké mají kamarády?

Na tyto otázky dokážou dětem odpovědět a přiblížit svět hmyzu humornou a zábavnou formou knížky Ondřeje Sekory.
Roztančí jejich fantazii a umocní ji pěknými ilustracemi. Filmové zpracování Ferdy jim tohoto autora připomnělo, než
jsme vyrazili ze školy.
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Kdo navštívil výstavku k výročí tohoto spisovatele a ilustrátora,
vyslechl si zajímavé povídání paní knihovnice o jeho životě,
v testíku si ověřil získané vědomosti, nakreslil obrázek, prohlédl si spoustu připravených knížek a čtení se počítá samo
sebou.
Děkujeme za pozvání a těšíme se na další návštěvu.
Mgr. Ivana Kučírková a 4.A
Den otevřených dveří v SSMM
V rámci tématu rodina, který s žáky 3.A probíráme v prvouce,
jsme využili dne otevřených dveří v místním Domově důchodců. S žáky jsme si prošli celý areál, seznámili jsme se s chodem
domova. Dozvěděli jsme se, jaké zdravotní pomůcky starší
lidé ke svému životu potřebují a jak tráví svůj volný čas. Dětem
se nejvíce líbila herna, kde měly možnost si i plno her vyzkoušet. Na oplátku za pěkné pohoštění jsme s dětmi zazpívali
několik hezkých písniček, za které jsme byli odměněni potleskem a hlavně úsměvy klientů.
Mgr. Lenka Zetová

ZŠ a MŠ Mírová
Školní rok číslo 125
Letošní školní rok je opravdu už 125. v pořadí, kdy se děti
učí v budově školy Mírová, která dlouhá léta nesla označení
„Stará škola“. Přízvisko „stará“ získala ve srovnání s novou
školou v Komenského ulici, která je o 43 let mladší. „Stará“
ale vůbec není stařenka, je hezká nejen z vnějšku, ale i uvnitř.
V sobotu 5.10.2019 byly krásně zrenovované dveře otevřené
všem návštěvníkům, kteří si mohli prohlédnout obě školní
budovy. Přestože nebylo hezké počasí, cestu si našla spousta
lidí. Bývalí žáci s radostí nacházeli svoje třídy a usedali do
svých lavic. Rodiče, prarodiče, bývalí i současní kolegové, ti
všichni oceňovali, jak se škola za poslední roky změnila,
omládla a zkrásněla. Všem se vnitřní vybavení školy líbilo.
O nejmilejší část oslavy významného výročí se samozřejmě
postaraly děti. Pod taktovkou paní učitelky Šárky Kalvové
předvedly, že škola je pestrobarevná nejen vybavením, ale
i dovednostmi svých žáků. Však byl dlouhotrvající potlesk
diváků náležitým oceněním.
Mgr. Martina Perutková

Dění ve školce Sluníčko
Začal nám podzim a do školky se již nastěhovaly menší děti
z posledních dvou tříd. V oddělení Berušek proběhlo odpolední podzimní tvoření pro rodiče s dětmi, kde si mohli vyrobit
- podzimní dekorace, draka, naučili se pracovat a tvořit pomocí barevného listí ze stromů.
Také nás ve školce navštívili kouzelníci Kellerovi, kteří pro
všechny děti připravili program plný kouzel a čarování. Předvedli nám karetní triky, mizení a znovuobjevování různých
věcí, triky s šátky a balónky, zmizení živého holoubka. Také
bylo pár dětí vyzváno, aby byly nápomocny při kouzlení. Kouzelník vytahoval dětem mince z vlasů, za uchem a kupodivu
i z nosu. Nejvíce se dětem líbil tančící oživlý panáček z kapesníku. Poté jsme se s kouzelníky rozloučili potleskem a již nyní
se těšíme na příští vystoupení.
Zuzana Horáčková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

21. ročník zlotoryjského běhu
Memoriálu Tadeusza Pietrozska
V sobotu 21. 9. 2019 se žáci naší školy zúčastnili už 21. ročníku
zlotoryjského běhu Memoriálu Tadeusza Pietrozska.
Po dlouhé cestě autobusem a malém občerstvení, které polští
kamarádi pro nás připravili, vydali jsme se projít trasu závodu,
která vedla ulicemi malebného městečka Zlotoryje. Na startovní listině bylo 23 různých věkových kategorií, kam byli
zařazeni podle věku i naši žáci a žákyně. Podle slov ředitele
závodu bylo na listině kolem 600 běžců z celého města. Závěr
závodu patřil rodinám s dětmi i maminkám s batolaty. I když
ráno teploměr ukazoval 2 st. nad nulou, během dne vyšlo sluníčko a závodníci měli nádherný teplý den po celou dobu
závodu. Dařilo se i našim, vždyť Viktorka Dřízhalová se umístila na 1. místě ve své kategorii, obdržela pohár a diplom, dále
starší chlapci doběhli na 5. a 7. místě, ostatní účastníci si také
přivezli medaile a pěkné zážitky ze závodu. Všem účastníkům
patří velká pochvala. Po závodu nás ještě čekal oběd v restauraci, kde jsme se ještě setkali s vedením zdejší školy a zde
Listopad 2019

15

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ještě byly projednány návrhy na další partnerskou spolupráci.
V pozdních odpoledních hodinách jsme přijeli zpět do Mimoně.
Mgr. Jaroslava Novotná

Zprávičky z MŠ Letná
Stejně pestrý jako je podzimní listí, byl i říjnový program ve
školce. Na začátku měsíce se děti fotily, aby měli rodiče před
Vánocemi hezké fotky na památku či jako dárek pro někoho.
Ale ještě větší radost měly děti z následujícího kouzelnického
představení. Zatímco paní učitelky se nestačily tiše divit,
děti své nadšení vyjádřily bouřlivým smíchem, jásotem
a potleskem, který snad musel být slyšet po celém sídlišti.
No kdo by si nepřál, aby mu padaly z nosu opravdové peníze
jako jejich kamarádům – kouzelnickým pomocníkům?
Potom ještě přijelo oblíbené divadlo Koloběžka, na konci
měsíce nesměl chybět zábavný halloweenský program a měsíc
utekl jako voda. Samozřejmě, že se ale také našel čas na to,
aby se děti rozhlédly kolem sebe a všímaly si toho, co patří
k podzimu. Dokonce pokaždé po víkendu hlásily, kdo kolik
hub s rodiči našel. Třídu Ježků navíc navštívili pracovníci
VLS, kteří jim přiblížili les a jeho obyvatele s programem
lesní pedagogiky.

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.
První z nich proběhla v úterý 24. 9. 2019, kdy jsme společně
navštívili Živou knihovnu povolání v České Lípě. Akci pořádal
Svaz průmyslu a dopravy České republiky a v prostorách KD
Crystal. Zástupci šesti 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 ve čtvrtek 10. 10. 2019.
Vycházející žáci 8. a 9. ročníku naší školy se zúčastnili již
13. ročníku veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA MYJOB Liberec 2019. Tato přehlídka se uskutečnila
v prostorách liberecké Home Credit Areny. Jejím cílem bylo
představit všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní příležitost v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České
republice i v zahraničí. Doprava byla hrazena z dotačního
programu Libereckého kraje.
Mgr. Monika Novotná
U Berušek zase sbírali lesní plody a listí ne pro zvířátka, ale
na různé tvoření. Podzimní bacily zahnal u Motýlků vlastnoručně pokrájený ovocný salát a za papírové peníze se nakupovala zdravá zelenina. Však je potřeba, aby děti zůstaly
zdravé, protože teď v listopadu je mimo jiné čeká nacvičování
vánočních besídek. Než se do dětské hlavičky vejdou všechny
ty básničky a písničky, je potřeba je mnohokrát opakovat.
Není to sice taková zábava jako pouštění draka, běhání v padajícím listí nebo přeskakování kaluží. Ale řekli jste už svým
dětem, jak vás zahřeje u srdce, když na besídce vidíte, jak jim
to hezky společně jde?
Fotografie všech dalších školních aktivit samozřejmě najdete
na webových stránkách www.zsamsmirova.cz, v záložce
„Mateřské školy“. Raději si ty „své“ případně stáhněte hned,
protože na konci školního roku se galerie smaže. Dětem sice
zůstanou desky s jejich výkresy, ale fotografie občas zachytí
to, co vás zajímá nejvíce – spokojený úsměv na tváři, zaujetí
hrou, věrné kamarádství, radost z něčeho nového.
Kolektiv MŠ
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Září na gymnáziu
Jazyky jsou grunt
Začátek letošního školního roku na gymnáziu se nesl ve znamení dokončovacích prací na učebně chemie, která dostala
zcela nový kabát, a specializované učebně jazyků. Ta nyní
umožní lepší využití výpočetní techniky při učení se cizím
jazykům. Neboť ty jsou alfou a omegou dnešního světa, měli
někteří žáci možnost procvičit si je, jako již tradičně, i na naší
partnerské škole ve Švýcarsku. Na konci měsíce září také
někteří žáci navštívili při příležitosti Evropského dne jazyků
Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Zde se zúčastnili
workshopů a procvičili si cizí jazyky při komunikaci s rodilými
mluvčími.
Žáci v Ekocentru Brniště
Žáci sekundy se také zúčastnili testování nových biologických
programů v Ekocentru Brniště zaměřených na divoké ovoce,
cukry a další sladidla. Nebýt jich, kdo ví, zda by autoři s projekty na jiných školách uspěli.

Noví primáni
Co bychom ale dělali my, kdyby nebylo nových primánů.
Letos se nám jich sešlo celých třicet. Aby si rychleji zvykli na
nové spolužáky a učitele, vydali se spolu se svou třídní učitelkou Petrou Maslenovou a Ivetou Pospíšilovou na integrační
kurz do rekreačního areálu Poslův Mlýn v Doksech.

Jak mnozí z nich tvrdí, prý se jim u nás moc líbí, dobře tu
vaří a učitelé jsou prostě skvělí. Přejeme, ať se jim u nás daří,
pokud možno, celých osm let!
Mgr. Jaroslav Balcar

Skautské tábory 2019
Stejně jako každý předchozí rok, tak i letos pořádali skauti
z Mimoně letní skautské tábory. V letošním roce proběhly
celkem tři tábory, z toho dva byly vodácké. Všechny tábory
mají dobu trvání čtrnáct dní. Celkem se táborů zúčastnilo
90 dětí, což nás velmi těší.
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Tábory měly stálou část tábora na břehu Hradčanského rybníka, kde díky Vojenským lesům a statkům ČR, s.p., a městu
Ralsku máme úžasné místo k táboření. Vodácké tábory následně probíhaly na řece Ohři, Otavě a Jizeře.

Každý správný skautský tábor má celotáborovou hru, která
je motivována nějakým symbolickým rámcem. Letos si mohli
účastníci tábora vyzkoušet například „Boj o přežití“, kde zjistili, jaké je být na opuštěném ostrově a muset si vše vyrobit
nebo získat, nechyběly pravidelné kmenové porady, kde se
hodnotil uběhlý den.

Na dalším táboře se účastnici octli ve škole čar a kouzel v Bradavicích a setkali se s útrapami Harryho Pottera. Táborníci
dalšího tábora se vydali po stopách Alvareze, podle knihy
Jaroslava Foglara, kde už heslo „Alvarez potřebuje jen statečné
a silné“ naznačuje, že hra nebyla úplně procházka růžovým
sadem.

Všechny tábory proběhly ve správném skautském duchu
a mně nezbývá než poděkovat všem účastníkům za krásné
chvíle, ne jen u táborových ohňů, ale během celých táborů.
Velké poděkování si zaslouží všichni vedoucí, kteří tábory
připravili, realizovali a to v rámci své vlastní dovolené.
Poděkování patří také Libereckému kraji a městu Mimoň za
finanční podporu.
Matyáš Kabeš - Kvído
Listopad 2019
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RŮZNÉ
První „Den otevřených dveří“
v Sociálních službách
města Mimoně, p.o.
Sociální služby města Mimoň se letos poprvé připojily k celorepublikové akci Týdne sociáních služeb a v úterý 8. 10. 2019
pomyslně otevřeli dveře. Den otevřených dveří byl naplánován
nejen v budově Domova pro seniory, ale i v chráněných bytech
ve Vranovské ulici.

Musím touto cestou pochválit šikovné pracovnice volnočasových aktivit, které si daly opravdu záležet. Mezi nabízenými
výrobky byly klasicky svíčky, mýdla, ale i džemy, různé esence,
mastičky z bylinek naší zahrádky, míchané čaje, masážní
oleje.

Velkým zpestřením mezi návštěvíky, zajímající se o chod
našeho zařízení, byla i třída 3.A ZŠ Pod Ralskem, s paní učitelkou Mgr. Zetovou, která vzala své dětičky na exkurzi do
našeho Domova. Děti byly zvídavé, chvilku si s klientky
i zahrály hry. Další hezký moment tohoto dne byla návštěva
dětí ze ZŠ Mírová, kdy děti nám přišly, spolu se svými učitelkami, zahrát a zazpívat. I toto bylo pro naše klienty velmi
milé setkání a zpříjemnění dne. Po celý den měli návštěvníci
možnost shlédnout volnočasové aktivity, které jsou klientům
našeho Domova nabízeny. Potěšila nás i návštěva bývalých
zaměstnanců.
Z našeho pohledu hodnotíme akci za úspěšnou. Přicházející
návštěvníci byli provedeni budovou, sociální pracovnice je
podrobně seznámily s nabízenými službami, byly připraveny
letáčky a seznam kontaktů na pracovníky.
Nezapomněli jsme na malé pohoštění v podobě kávy, naše
kuchařky upekly výborný tříbarevný koláč, Jizerské pekárny
nás obdarovaly svatebními koláčky. Velký zájem byl ale
i o výrobky našich klientů.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem zaměstnancům,
kteří se na akci podíleli, svou práci odvedli skvěle.
Mgr. Kateřina Kapičková
ředitelka SSMM, p.o.
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Grilování v Centru pro seniory
Jako každým rokem jsme i tento rok po prázdninách grilovali.
Příjemnou změnou pro nás byla beseda na téma „výhodné“
nabídky prodejců a „jak na šmejdy“. Na toto téma přednášel
pan Skalický, který nás varoval před problémy tohoto charakteru.

Zároveň nám poradil, jak je řešit. Jeho beseda byla poutavá,
vyprávěl nám mnoho případů z praxe, které řešili v občanské
poradně, kde je zaměstnaný. Sešli jsme se v hojném počtu.
Všechna místa byla obsazená, sešlo se zde přes 40 seniorů.
K poslechu nám hrála na harmoniku p. Zabilanská, která
nám svou hudbou zpříjemnila odpoledne. Všichni si s ní rádi
zazpívali známé písničky. Další změnou, příjemnou, byl nový
gril, který nám krásně ugriloval klobásy.

Tímto také děkujeme Komunální a.s. za to, že nám ho umožnila koupit. Už nyní se těšíme na říjnové grilování, které bude
poslední v tomto roce.
Za Sociální služby města Mimoň p.o.
Bc. Lucie Pražáková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

SSMM p.o. spolupracují s Věznicí
ve Stráži pod Ralskem
Areál Domova pro seniory v Mimoni je zasazen do lesoparku
a s tím je spojena nemalá údržba. Proto jsme přivítali možnost
spolupráce s Věznicí ve Stráži pod Ralskem a požádali o vyslání
pomoci.

Ta se dostavila v počtu 5 odsouzených. Ve dnech 1. a 2. 10.
2019 přijela skupina odsouzených a opravdu měli chuť do
práce. Pomohli nám s rozvozem a úpravou zeminy po areálu,
zametáním chodníčků a příjezdové cesty, s čištěním okapů.
Natřeli elektrický rozvaděč, smetli napadané jehličí ze stříšek.
Jejich přístup nás velmi mile překvapil.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení Věznice ve
Stráži pod Ralskem. Pokud to bude jen trochu možné, budeme
rádi, pokud naše spolupráce bude pokračovat.
Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka organizace

(inzerce)
Listopad 2019
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RŮZNÉ
Tipy na výlet
Naučná stezka Jeřáb
Stezku vybudovaly Vojenské lesy a statky. 3,5 kilometru dlouhý
okruh má osm zastávek a vede nádhernou scenérií zdejších
pískovcových skal.
Své jméno trasa získala podle jeřába popelavého (Grus grus),
který je jedním z ohrožených živočišných druhů, jež v Ralsku
nalezly útočiště.
Trasa vede okrajem Hradčanských stěn nenáročným rovinatým
terénem a lze ji zvládnout i s malými dětmi předškolního věku
za 1 hodinu. Na návštěvníky čeká úvodní a dalších 7 naučných
panelů. Informační tabule na trase informují o floře a fauně
ralské přírody.
Stezka provede návštěvníky okrajem Hradčanských stěn, nejsevernější částí Kumerského pohoří, které je tvořeno velmi
rozmanitými pískovci jizerských vrstev.
Na stezku můžete samozřejmě vyrazit sami, ale také v doprovodu lesních pedagogů. Doporučujeme její návštěvu spojit s prohlídkou Informačního centra VLS.
Popis trasy: na výlet se vydáme od Informačního centra Hradčany západním směrem po trase značené symbolem naučné
stezky a místním značením tras pro pěší (tabulky VLS). Asi po kilometru odbočíme vlevo, v této oblasti stojí za to, ze stezky
sejít a navštívit Hradčanskou vyhlídku, a poté se na stezku vrátit a pokračovat Kamennou roklí na hřeben Hradčanských
stěn. Na západním úpatí Suchého vrchu odbočíme vlevo a Smolnou roklí se vrátíme zpět do Hradčan.
Hradčany – osada Ralska zmiňována roku 1711 jako Kummer s dřevozpracujícím průmyslem. Od roku 1905 rekreační
letovisko s plovárnou na břehu rybníka, později postaveny hotely a restaurace. Obec byla dlouhé roky vojenskou základnou.
Hradčanské letiště bylo vybudováno německou armádou v březnu 1945. Po válce využívané československou armádou,
kterou nahradila přes odpor zdejší posádky 22. srpna 1968 sovětská armáda. Letiště bylo zrušeno v roce 1992.
Hradčanské stěny – součást Hradčanské pahorkatiny s řadou zajímavých skalních útvarů a roklí. Do počátku 17. století
bylo území útočištěm medvědů, do poloviny 18. století vlků a rysů, od druhé poloviny 18. století součástí Valdštejnské obory
s rozlohou 3 405 ha zabírající území od Dvoudomí, Senné Brány až po Strážov.
V roce 1945 byla obora zrušena a v letech 1977–1978 vybudována obora Vojenských lesů a statků s výměrou 533 ha.
Zdroj: https://www.vls.cz, https://www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Vlastivědné muzeum a galerie Č. Lípa Kino Máj Doksy
V muzeu v České Lípě probíhá výstava Lukostřelci a ostrostřelci – kromě historie obou spolků jsou vystaveny kuše,
pušky, prapory, malované terče a výstava Svědek své doby –
život tiskaře Antonína Ulbrichta (1880–1969). Obě výstavy
trvají do 31. 12. 2019. Více informací: www.muzeum.clnet.cz

14. 11. 2019 od 19.00 hod. Úsměvy Zdeňka Trošky – Talk
Show
29. 11. 2019 Dokské pověsti – Večerní putování za pověstmi
pro malé i velké.
Více informací: www.kulturadoksy.cz

Jablonné v Podještědí – Společenské
centrum

KD Crystal Česká Lípa

8. 11. 2019 od 19.00 hod. zábavný pořad s Josefem Aloisem
Náhlovským. Více informací: www.jablonnevp.cz

Jiráskovo divadlo v České Lípě
12. 11. 2019 od 19.00 hod. Pro tebe cokoliv s Janou Paulovou
a Pavlem Zedníčkem
20. 11. 2019 od 19.00 hod. Vzhůru dolů – světová premiéra

Koncert: Společná věc
12. 11. 2019 v 19.00 hod. v Městském divadle v Mnichovo Hradišti. Vystoupí Tomáš Pfeiffer. Více informací na www.dub.cz
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19. 11. 2019 od 19.00 hod. Vojtěch Dyk & B-Side Band, bandleader Josef Buchta – 10 let Beat ve swingu
23. 11. 2019 od 19.00 hod. Wohnout + Civilní Obrana
Více informací: www.cl-kultura.cz

Státní zámek Zákupy
23. 11. od 10.00 hod. a 24. 11. 2019 od 14.00 hod. Vánoce
„u pana nadlesního“. Prohlídka zařízeného zámeckého bytu
z doby první republiky s výkladem průvodce o vánočních
zvycích, nebude chybět vánoční výzdoba, ozdobené vánoční
stromy či štědrovečerní tabule s nadílkou. Součástí prohlídky
bude rovněž vánočně vyzdobená kaple sv. Františka z Assisi.
Více informací na: www.zamek.zakupy.cz
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RŮZNÉ
Nádherný brazilský večer
v mimoňském kině
Jak jinak shrnout dojem z originálně pojatého programu,
který pro DK Ralsko připravili manželé Pipalovi na 17. září?
Byl to úžasný dvouhodinový blok věnovaný brazilské kultuře,
o které má našinec možná lehké povědomí, ale kdo ji plně
neprožil na vlastní kůži, ten nikdy nemůže zcela pochopit
tuto zemi. Na úvod sugestivní bubnovací kvartet ARIES připomněl harmonický hlomoz z pralesa z filmu Rio – pamatujete
tu krásnou animovanou pohádku o modrých papoušcích
Ara, která se dočkala skvělého pokračování? – nicméně mladí
bubeníci byli dokonale sehraní a jejich šamansky originální
set byl navíc doplněn svítivými efekty úderných paliček. Pro
znalce hudební kultury Brazílie určitě první umělecký zážitek
večera. Kdo však seděl těsně u pódia, mohl mít při vystoupení
lehce zalehlé uši. Připadal jsem si v té chvíli jako v pralese
mezi amazonskými Indiány! Kdo mohl před bubny uprchnout
k občerstvení v předsálí, byl sladce odměněn, a sice pravou
brazilskou kávou anebo chladivou „caipirinhou“, což je takový
brazilský letní koktejl: původní brazilská slivovice pod názvem
„cachaça“ smíchaná s limetkou a ledem má osvěžující a lahodnou chut, ale nebezpečnou atmosféru při větším množství!
Jen škoda, že se nepodávala nějaká nealko verze a bohužel
chyběla i voda nebo jiné nealko. Na děti se moc v tomto směru
nemyslelo, byť jich přišlo poskrovnu.
Dalším bodem bylo brazilské tanečně-bojové umění zvané
„capoeira“. Mládež by tohle rozhodně zaujalo, protože vystoupení mladých nadšenců z Jablonce bylo neskutečné! Užasl
jsem, že se tomuto jedinečnému sportu, který spojuje prvky
akrobacie, sebeobrany a tance, věnuje už tolik domácích lidiček – klub VEM CAMARÁ předvedl parádní ukázky, které
si nic nezadaly s autentickými brazilskými tanečníky, které
jsem před lety viděl osobně v portugalském Lisabonu. Hlavním tahounem byl sympatický fousatý mistr, nazývaný také
professor Big Baby, který sugestivně bubnoval a zároveň projev
svých svěřenců doprovázel autenticky zpívanou, pro mne
nádhernou brazilskou portugalštinou. Dynamickou capoeiru
pak vystřídalo vystoupení dívčího ansámblu ENLIVEN, děvčata pocházejí z České Lípy a věnují se profesionálně latinsko-americkým tancům, zejména samba je jejich doménou.
Ladné pohyby, perfektně sehrané kroky a barevná variace
byly lahůdkou pro všechny pozorné oči! Po těchto parádních
prožitcích následoval téměř hodinový dokument, který manželé Pipalovi natočili při své návštěvě Brazílie. Sami říkali, že
je to trochu amatérské a ve velkoplošném kině by to asi tak
působilo, nicméně autentičnost a opravdovost jejich cesty
byla znát z každého záběru. Takhle by mohla vypadat dobrodružná cesta za poznáním nové země. Vypíchnu ty nejzajímavější momenty: úchvatně gigantické vodopády Iguaçu,
které leží na hranici Brazílie, Paraguaye a Argentiny, musely
rozhodně stát za to! Opojné Rio, o kterém se básní v mnoha
filmech i knihách, musí být také jedinečným zážitkem stejně
jako plavba po Amazonce s pozorováním kajmanů, kteří
zdánlivě líně spí na okraji rákosí. Velkou výzvou bylo pro
Pipalovy určitě točení záběrů i přes to, že bylo špatné počasí.
Třeba zamlžené Corcovado, slavný lanovkový výtah nad Riem
jen tak člověk neuvidí. Strašně se mi líbila ta pestrost, která
přesně odráží mnohočetnou identitu celé země. Brazílie není
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totiž jen karnevalové Rio nebo betonové Sao Paulo a ani amazonské pralesy nebo vyprahlé severní oblasti. Je tady tolik
artefaktů, tolik kulturních odlišností a přírodních zajímavostí,
že tu není možné všechno vypsat a ani kdyby člověk jezdil
každý rok do Brazílie, nebylo by možné navštívit všechny
regiony a prožít třeba jen pár dní v té které komunitě, která
se přes pět staletí proměňovala díky portugalské kolonizaci,
domorodým zvykům, africkým přistěhovalcům a dalším vlivům. Třeba Salvador da Bahía, město nejznámějšího spisovatele Jorge Amada, kde je patrný vliv afrických černochů
a jejich kultury, zapůsobilo jakoby ustrnulo v minulosti, ale
zároveň mělo současného ducha. Kdysi dávno jsem se ptal
jednoho brazilského kamaráda, jaká je vlastně brazilská identita. Řekl mi, že žádná neexistuje! Až po čase, když jsem
navštívil Brazílii, uvědomil jsem si, že právě tkví v té rozmanitosti, v té pestré variaci lidí, témat, přírody, počasí, hudby
a čehokoli, co si představíte. Je nezařaditelná a tím pádem
svá. Svoje kouzlo ukáže s každým novým objevem. Byl to
opravdu povedený večer. Kéž bychom mohli v Mimoni takových cestovatelsky prožitkových večerů prožít více.
David Frei

Rytmus Liberec, o. p. s.
Uživatelé služeb Rytmus Liberec, o.p.s. si měli možnost
vyzkoušet práci v pekárně v Jablonném v Podještědí
Rytmus Liberec je organizace pro podporované zaměstnávání.
Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením, kteří
potřebují dlouhodobou a individuální podporu při rozvoji
dovedností směřujících k získání a udržení si práce. Organizace má již osmým rokem také svou pobočku přímo v České
Lípě na adrese Školní 2213 a své služby poskytuje bezplatně.
Dne 25. 9. 2019 pracovní konzultantky z českolipské pobočky
organizace Rytmus ve spolupráci s Koláčkárnou u Salvátora
uspořádaly netradiční Job klub + setkání pro čekatele v Jablonném v Podještědí. Uživatelé zde tak měli možnost v příjemném
prostředí koláčkárny vyzkoušet si práci v pekárně a dozvědět
se více informací o náplni pracovní pozice pekaře. Všem
zúčastněným se účast na tomto setkání velice líbila a v následujícím období proběhne další nácvik práce, na který se všichni moc těší.
Více informací o naší službě se dozvíte na webových stránkách
www.rytmusliberec.cz, nebo telefonicky u pracovních konzultantek Bc. Nikoly Tschertnerové na tel. 773 639 965 a Petry
Vicherové, DiS. na tel. 773 010 040.
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RŮZNÉ
Vítání nových občánků
Dne 5. 10. 2019 jsme od 10.00 hod. a 11.00 hod. na MěÚ
Mimoň přivítali nové občánky města Mimoň. Obřadní síň
byla plná miminek, rodičů, prarodičů, příbuzných, známých.
Zástupkyně SPOZu paní Petra Nováková přivítala všechny
přítomné. V doprovodném programu vystoupily s pásmem
písniček a básniček děti ze Základní školy a Mateřské školy
Mírová. Za úspěšné vystoupení je všichni přítomní pochválili
a děti sklidily potlesk.

Po slavnostní řeči se rodiče zapisovali do pamětní knihy a převzali si dárek od města Mimoň. Poté se mohli rodiče s dětmi
vyfotit na památku.

ZZS LK: Na co dbát na podzim

Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Barbora Mičelová
Taťána Tarnai
Martin Hons
Bartoloměj Visner
Adam Berounský
Anna Svobodová
Kilián Bělohlávek
Ondřej Liška
Jan Borč

Slavnostní řeči se ujala místostarostka města paní Jaroslava
Bizoňová. Přítomným rodičům gratulovala a popřála jim
a jejich dětem pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti.
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Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní pneumatiky a pomalu kontrolujete, zda máte seřízené vázání a nabroušené lyže?
Než přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na dlouhé
večery a tmavá rána. A samozřejmě i na topnou sezónu.
Z pohledu Zdravotnické záchranné služby
bude ale asi příprava vypadat trochu jinak.
Nezajímá nás až tak, zda máte revizi všech
svých plynových spotřebičů nebo zda jste
stihli dokoupit dřevo na topení. Byli
bychom ale rádi, abyste doma měli nainstalovaný hlásič oxidu uhelnatého. To je plyn, který zabíjí.
Jen loni jsme k případům otravy oxidem uhelnatým vyjížděli
téměř třicetkrát, v některých případech byla nutná hospitalizace postižených a několikrát museli být dokonce převezeni
do speciální komory. Hlásič, který nosí na oblečení připnutý
naši řidiči, přitom přítomnost nebezpečného plynu vždy
velmi rychle odhalil. Pořízení toho domácího je záležitostí
několika stokorun – pokud je koncentrace oxidu uhelnatého
v domácnosti nad normou, hlásič vás alarmem upozorní.
Další noční můrou Zdravotnické záchranné služby jsou špatně
oblečení chodci. Ačkoliv u dětí se situace zlepšuje, na oblečení
i tašky většinou reflexní prvky našívají samo výrobci, u dospělých a zejména seniorů tomu tak
není. Pokud se tedy pohybujete
venku za snížené viditelnosti,
nezapomeňte si připnout reflexní
pásky nebo jiné prvky. Vaši viditelnost zvýší několikanásobně –
zatímco v tmavém oblečení je chodec viditelný na vzdálenost cca 18
metrů, s reflexními prvky je to až
200 metrů.
S prodlužujícími se večery a ubýváním sluníčka záchranářům přibývá také výjezdů k lidem s psychickými problémy
a depresemi. Psychiatrické nemoci, jako je například demence
či schizofrenie, se staly třetím nejčastějším důvodem pro
výjezd záchranky – podle statistik je to zhruba 45tisíckrát
ročně. A proto - neuzavírejte se do sebe, komunikujte se svým
okolím a těšte se na jaro!
Michael Georgiev – ZZS LK
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RŮZNÉ
Drakiáda v Mimoni

Advent se Zpěvandulemi

V pátek 11. 10. 2019 se na louce u dostihové dráhy v Mimoni
uskutečnil 1. ročník Drakiády. Původní termín 4. 10. 2019
byl zrušen pro nepřízeň počasí. Tentokrát nám ale počasí
přálo, zima nás netrápila a vítr foukal přesně tak akorát.

Do adventu je sice ještě daleko, ale Zpěvandule mají svůj diář
s koncerty již zcela zaplněn. Proto svým věrným i náhodným
posluchačům oznamujeme, kde a kdy nás mohou v závěru
letošního roku vidět a hlavně slyšet.
Nejdříve to bude v pátek 29. listopadu. v 17.30 h v Mimoni,
kdy zpestříme svým zpěvem rozsvěcení vánočního stromečku
na nám. 1. máje. V sobotu 30. listopadu se vypravíme až do
Prahy do Betlémské kaple, zde budeme již tradičně spoluúčinkovat při zahájení Vánoční výstavy v podzemí Betlémské
kaple. Opět budeme mít tři vystoupení a to v 11.00 h, v 14.30 h
a v 16.00 h.
V neděli 1. prosince. nás posluchači uslyší na prvním adventním koncertě v 17.00 h v Kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni.
V úterý 3. prosince. se s námi naši příznivci mohou setkat
dvakrát – nejdříve zavítáme v 17.00 h do Kostela sv. Prokopa
v Pertolticích a o hodinu déle – v 18.00 h do Kaple Navštívení
Panny Marie ve Velkém Grunově. V sobotu 7. prosince.
zamíříme na sever – do Kostela Navštívení Panny Marie
v Hejnicích, zde náš adventní koncert začne již v 13.00 h.
Posledním místem, kde se s námi letos posluchači setkají,
bude Kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích – v neděli 15. prosince v 16.00 h.
Těšíme se na Vás a děkujeme za Vaši přízeň. Všechny informace o našich vystoupeních a koncertech najdete i na našich
webových stránkách: www.zpevandule.cz.
Miloslava Filipová

Od 15. hodiny se začaly scházet děti v doprovodu dospělých
a začal boj s „drakem“. Všichni účastníci byli více či méně
úspěšní ve snaze dostat draka na oblohu a jeden veliký podomácku vyrobený drak se dokonce utrhl a odletěl směrem
na Stráž pod Ralskem.

Doufáme, že byl nalezen avrácen majiteli neboť by to byla obrovská
škoda. Přestože se termín akce přesouval, nebyla účast vůbec
zanedbatelná a věříme, že se počet bude v dalších ročnících zvyšovat. Pro děti i dospělé jsme měli připravený horký ovocný čaj,
bonbony, ceny pro vítěze tří kategorií a po vyhodnocení vítězů
obdržel každý účastník pamětní list. Hlavní cenou byly 3 poukázky
v hodnotě 100Kč, které věnovala Zmrzlinárna Ralsko v Mimoni.
Té tímto děkujeme. Akce se nám velice líbila, užili jsme si plno
legrace ajsme rádi avážíme si toho, že mají děti arodiče otakovéto
společné trávení odpoledne zájem. Děkujeme

Helena Brázdová
Lenka Proboštová
Odbor kultury
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PODNIKATELSKÝ
ÚČET ZDARMA
Jediná banka, která si zaslouží moje peníze,
je taková, co mi je nebere.

Založte si Podnikatelské eKonto SMART
s vedením za 0 Kč.
Stačí účet aktivně využívat.
www.rb.cz

Navštivte naši pobočku Raiffeisenbank a.s. v České Lípě, T. G. Masaryka 193.

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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