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O prázdninách bylo dokončeno rozšíření komunikace
s parkováním v Zahradní čtvrti u hřbitova
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pravidelně v našem vysílání
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Rozkvetlá okna a balkony 2019 – výzva
Nápady pro město – návrhy z participačního rozpočtu
Nejlepší žáci v roce 2018/2019
Taneční kurzy pro dospělé

Dění v Mimoni
Vzhledem k svému nástupu na dovolenou, píšu příspěvek
do pravidelné rubriky v Mimoňském zpravodaji daleko
před tiskovou uzávěrkou. A protože je již „dobrou“ praxí,
že kritické články některých přispěvatelů žádajících mou
odpověď jsou redakční radě zasílány těsně před uzávěrkou,
spíš očekávám, že tomu tak bude asi i pro toto zářijové číslo.
Vyjdou však bez mé reakce… Jednak reagovat nebudu moci
a jednak ani nechci, kdy většinu těchto článků píší lidé, co
neuspěli ve volbách, evidentně mě spíše nesnáší a nejsou
ve svých článcích objektivní. Myslím, že občané chtějí
v první řadě vědět, co pro ně děláme, jak pokračují rozpracované investiční akce, kam město vedeme a co od nás tedy
mohou očekávat a nechtějí číst neustále o tom, kdo je jak
hrozný. Právě tomu chci věnovat i tento svůj příspěvek do
prvního poprázdninového číslo zpravodaje.
Několik informací k pokračující revitalizaci Nádražní ulice.
Oproti předpokladu je zpoždění dodavatele asi jeden měsíc.

Důvodem je především špatný stav kanalizačních a vodovodních přípojek k rodinným domům, s jejichž výměnou
původní projekt nepočítal. Na zpoždění se podepsalo i zjištění, že sítě zde nejsou vedeny v požadované hloubce nebo
jsou vedeny jinak, než byl předpoklad. Přes všechny komplikace věříme, že opravená Nádražní ulice bude řádně předaná do konce listopadu letošního roku.
Nejvíce sledovanou stavbou z hlediska plnění harmonogramu
prací je modernizace MŠ Eliášova. Prázdninové měsíce vyhrazené na tuto akci se blíží ke konci a stavba musí být předána
před zahájením školního roku. Časový harmonogram je plněn
i přes vážné stavební závady, které jsme zjistili po odkrytí
zakrytých konstrukcí. I když jsme u této stavby vybudované
„v akci Z“ problémy předpokládali, jejich rozsah a závažnost
jsme úplně neodhadli. S návrhy na odstraňování závad samozřejmě narůstal i odhad vícenákladů na stavbu, který nakonec,
při zahrnutí i dalších požadavků školy jako např. na úplnou
výměnu sanitární keramiky, pokládku nového PVC a koberců
Pokračování na straně 3
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Bezbariérový úřad
K dokončení směřuje v těchto dnech investiční akce
s názvem Bezbariérové úpravy MěÚ Mimoň. Realizován
je tak dlouhodobý záměr města maximálně zpřístupnit
budovy městského úřadu osobám s omezenou schopností
pohybu. Vedle finančně i technicky nejnáročnější části,
kterou je zbudování výtahu v budově č.p.181, zahrnuje projekt vybudování spojovacího chodníku mezi budovami
č.p. 120 a 181, další bezbariérové úpravy uvnitř budov, včetně
bezbariérových WC v prvním a třetím podlaží budovy
č.p. 181 v Malé ulici (dříve využívané Úřadem práce ČR),
výměnu dveří a v neposlední řadě pak vytvoření jednoho
vyhrazeného stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a jednoho místa pro osoby doprovázející dítě
v kočárku.

Realizace investiční akce financované z cca 50 % Ministerstvem
pro místní rozvoj byla naplánována na období od ledna letošního roku do 31. 8. 2019. Celkový náklad na projekt je
2 927 467 Kč, z toho podíl města Mimoň činí 1 463 734 Kč.
Technická příprava, ale i realizace stavby byla velmi náročná.
Jsme velmi rádi, že se podařilo nahradit původní navrhované
technické řešení vycházející z umístění výtahu do vnější
šachty napojené na plášť budovy řešením zcela novým. Spočívá ve vestavbě šachty výtahu do vnitřní části skladového
zázemí budovy tak, že nedochází k narušení vzhledu budovy.
V průběhu realizace projektu se pracovníci ORM potýkali
s řadou technických a časově náročných překážek. Při výkopu
pro výtahovou šachtu bylo zjištěno funkční kabelové vedení
CETIN, v místě vstupu do výtahu pod fasádní omítkou zase
kabelové vedení ČEZ – obojí tak bylo třeba po získání
patřičných povolení urychleně přeložit. Při hloubení výtahové šachty narazil dodavatel na rozpor mezi skutečnými
parametry stávajících základů a údaji uváděnými v projek-
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tové dokumentaci. Situace byla řešena provedením nového
statického posouzení základů stavby a následně jejich úpravou, bohužel ještě komplikovanou přítomností vyšší hladiny
spodních vod. Velké svazky silnoproudých a slaboproudých
kabelů byly zase objeveny ve stavebních příčkách v jednotlivých podlažích při jejich vybourávání. Protože zasahovaly
do prostoru výtahové šachty, bylo nutné je nejprve vysekat,
a poté uložit do nově zbudované stropní sádrokartonové
konstrukce. Vícepracemi byly také opravy rýh po odstraněném kabelovém vedení překrytém zateplovacím systémem. Komplikace doprovázely i výstavbu spojovacího
chodníku mezi budovami č.p. 181 a č.p. 120. Šlo o neplánované přeložení stávající kanalizace nesplňující parametr
předepsané hloubky uložení v zemi v trase chodníku.
Nyní krásný a historicky cenný objekt č.p. 181 získává i para-

metry moderního bezbariérového úřadu nabízejícího mimo
jiné prostor pro veřejná jednání zastupitelstva. Napojení jednací
místnosti zastupitelstva na vnitřní elektronický systém celého
úřadu umožní pro potřeby jednání generovat veškeré archivní
dokumenty přímo v průběhu zastupitelstva. Fixní instalací
technických prostředků jako je např. ozvučení, hlasovací zařízení apod. odpadnou časově náročné „úpravy“ sálu Domu kultury Ralsko spojené s každým jednáním zastupitelstva. V rámci
personálních změn vyvolaných připravovaným „převzetím“
dosavadních zaměstnanců společnosti MK a.s. pak budou
i ostatní prostory budovy č.p. 181 účelně využity. Stávající
budova společnosti MK a.s., pravděpodobně kromě přízemních
prostor (zde předpokládáme zachovat pokladnu rozšířenou
o servisní a informační služby) bude moci být využita k novému
účelu – zvažována je přestavba na byty. Nové využití bude předmětem diskuse zastupitelů spojené s připravovaným Programem rozvoje města pro období 2019 až 2029.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
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Dokončení ze strany 1
apod., dosáhl výše 2,6 mil. Kč. Rozhodl jsem se proto svolat
mimořádné jednání ZM, aby o situaci bylo včas informováno
a rozhodlo o dalším postupu. Jsem rád, že tuto investiční prioritu zastupitelé podpořili a návrh rozpočtové změny schválili.
Naše děti se tak po prázdninách budou moci vrátit do hygienicky nezávadného a příjemného prostředí.
V průběhu prázdnin byla dokončena či v nejbližších týdnech
dokončena bude řada „dopravních staveb“ např. oprava
komunikací (Kosovo Pole), výstavba „zpevněné plochy“
před Falconem, výstavba opěrné zdi v ulici Zahradní směrem ke hřbitovu, oprava části povrchu autobusového nádraží
s chodníkem. Pokračuje také rekonstrukce komunikací
a chodníků na dolním Sídlišti pod Ralskem, kde obdobně
jako v Nádražní ulici řešíme kanalizační a vodovodní přípojky k domům. Ty by měly být dokončeny v září. Následně
bude probíhat plánovaná oprava povrchů tak, aby v listopadu mohla být stavba předána k užívání.
Během prázdnin byla také dokončena demolice hal v areálu
bývalé velkovýkrmny prasat, výstavba kanalizace u našich
bytových domů na Ploužnici (poprvé do rozpočtu naplánovaná již v roce 2015!). Dokončena byla I. etapa bezbariérového řešení Domova důchodců (náklad 4,2 mil Kč),
asi ze 2/3 jsou již hotové opravy střech bytových domů
Letná č.p. 255,256. V neposlední řadě pak byla dokončena
oprava dlažby na Zámeckém mostě a nyní probíhá reklamační řízení k našim připomínkám.
Realizace naplánovaných investičních akcí není to jediné,
čemu jsme se během prázdninových měsíců věnovali. Připravován byl i podrobný rozbor všech činností města tak,
aby z něho mohl po dlouhé době zase vzejít koncepční rozvojový program města nyní na příštích deset let. Úkol to
jednoduchý není. Poslední obdobný programový dokument
byl do roku 2011.
Situaci nám neulehčuje ani to, že stále procházíme řadou
mimořádných a nečekaných kontrol nadřízených orgánů,
zda postupujeme správně (jako by město neustále někdo
udával), především na investičních akcích – odboru rozvoje
města. Nu což, my si i v tomto poradíme ☺.
Petr Král, starosta

Zklamání
Když jsme v minulém volebním období připravovali rekonstrukci Nádražní ulice, měl jsem velice dobrý pocit, že konečně jedna z městských, nejfrekventovanějších silnic
s nejhorším povrchem dostane nový kabát. Jaké ale bylo
zklamání, když jsem poprvé po opravené silnici jel. Pod
koly mi sice neklapaly kostky, ale co víko, od šachet kanalizace nebo uzávěrů vodovodní sítě, to náraz. Všechny jsou
utopené. O tom, že asfaltový povrch docela významně přesahuje přidláždění u obrubníků ani nemluvě. Firma se sice
pokusila převýšení obrousit, ale spíš šlo jen o kosmetickou
úpravu. Když jsem se na květnovém finančním výboru ptal
vedoucího odboru rozvoje, pana Ing. Filka, zda je již stavba
přebraná, odpověděl, že ano, ale ještě firmě nějaké peníze
drží. Předpokládal jsem, že firma bude vyzvána, aby dílo
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opravila. Uplynulo čtvrt roku a náprava bohužel žádná.
Nezbývá mi tedy než zkonstatovat, čtenář mi snad odpustí
obhroublý výraz, že tak „zprasenou“, za drahé peníze opravenou silnici, jsem ještě neviděl. A stav mohou ještě zhoršit
kamiony, které po ní budou v budoucnu jezdit.
František Kaiser

Odpověď na článek:
Závada byla řádně písemně vyreklamována u dodavatele, její
odstranění bude dle písemného sdělení dodavatele probíhat
v termínu 15. 9.–25. 9. Termín odstranění byl záměrně posunut, abychom zjistili, zda nedochází k dalšímu podobnému
sesedání a vše se řešilo najednou. Autor článku se o tom mohl
přesvědčit na ORM ještě před napsáním této kritiky.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM

Univerzita třetího věku od října
s tématem „Gian Lorenzo Bernini
– genius evropského baroka“

7. října zahájíme v Městském muzeu v pořadí již 13. semestr
Univerzity třetího věku, tentokrát na téma „Gian Lorenzo
Bernini - genius evropského baroka“.
Osnova kurzu:
1. Život a dílo
2. Práce pro kardinála Scipione Borghese
3. Dílo pro chrám sv. Petra ve Vatikánu
4. Fontány
5. Soukromé kaple jako univerzální umělecké dílo.
6. Architekt
Vedoucí lektor: prof. doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.
Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9.30 hod.
v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň.
Vzhledem k organizačním změnám dochází ke změně tutora
kurzu. Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo
e-mailem na Městském úřadu, u Mgr. Vendulky Böhmové
(bohmova@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací přednášku do Městského muzea.
Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.
Ing. Helena Jakešová
Vedoucí odboru kultury
Září 2019
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Opozice do pozice
Rád bych touto cestou požádal opoziční zastupitele o ukončení zdrženlivé taktiky a ukončení hájení současného vedení
města Mimoně. To, že jste se dostali do opozičních lavic neznamená nečinné přihlížení a ponechání volné působnosti
pro všechny aktivity současného vedení. Ve volbách jste
obdrželi mandáty od mnoha občanů Mimoně a ti jistě očekávají, že budete hájit jejich zájmy, resp. hájit Vaše volební
programy a budete se bránit dnešnímu arogantnímu způsobu
vedení města.
Nenechte se oklamat plíživými informacemi o nutnosti prodeje pozemků po bývalém prasečáku. Nové vedení by už
nyní nejraději rozprodalo vše, co může. Jako by jim nestačilo
30 milionů Kč, které jste jim ponechali v městské kase. Současné vedení města už zřejmě zapomnělo, že je to pouze Vaše
zásluha, že Mimoň již nesmrdí, a navíc jste získali pozemky
s velkým potenciálem zhodnocení. Každý správný hospodář
by měl myslet na budoucnost a být připraven i na krizová
období. Pozemky po bývalém prasečáku mohou být tím nejlepším důkazem správného hospodaření s možností vysokého zhodnocení v budoucnosti. Snaha o urychlený prodej
za současné nízké ceny spíše navozují k pocitu nějaké lumpárny.
Nenechte si vzít Vaše zásluhy na dnešním stavu. Vždyť všechny stavební práce na chodnících, komunikacích, parku apod.,
které se nyní provádějí, jsou aktivity, které jste připravovali
Vy a Vaše administrativa.
Braňte se arogantním a vymyšleným praktikám na svého
zastupitele pana Špačka, od kterého administrativa města
žádá lichvářskou a z prstu vycucanou částku za pronájem
bufetu na koupališti.
Buďte pozorní při výběru variant rekonstrukce koupaliště.
Již jsme slyšeli z úst pana starosty slova o nákladech 10 milionů, nyní změna na 20 milionů. Kolik to bude skutečně a jaké
náklady budou každý rok následovat? Bude taková investice
a budoucí každoroční režijní náklady opravdu v zájmu většiny
obyvatel města?
Za Vašeho vedení byly náklady na provoz koupaliště ve výši
200 tisíc každý rok a investice města v posledních letech do
infrastruktury již byly vidět (bufet, WC, pláže, sedačky, slunečníky, chatka pro plavčíka apod.). Mělo následovat upevnění plachty na dno, filtrační jednotka ke stavidlu,nafukovací
atrakce a pár drobností. To vše pouze v řádu statisíců Kč.
Oproti tomu megalomanské návrhy v desítkách milionů,
které slyšíme od nového vedení, může příští rozpočty města
velmi bolet.
Máte, jako zastupitelé a členové komisí, mnoho možností
kontroly správy města a můžete kontrolovat a kritizovat
pochybná jednání administrativy. Např. prapodivné rozpočtové změny, schvalované až po vykonání zakázky, diskriminační výběrové řízení na luxusní automobil s nehospodárným
navýšením ceny o metalízu a vyšší výbavu, neinformování
veřejnosti se zněním některých smluv, zveřejňování nepravdivých informací v médiích a mnoho jiných, bohužel i závažnějších pochybení. Nenechte se obalamutit tvrzením, že
chyby dělalo pouze minulé vedení města a vedení městských
organizací. Dnešní vedení dělá velké chyby a my, občané,
kteří jsme Vás volili, Vás žádáme o tvrdou kritiku stavu řízení
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našeho města a tlak na transparentnost, pravdivé informace
a dodržování zákonů této země.
Např. jednou z akcí, kterou zahájilo nové vedení města je
překopání zámeckého mostu. Předcházela neutuchající kritika pana starosty a veřejný slib, že si kvalitu provedení ohlídá.
Pokud se potvrdí, že po tzv., opravě za cca 300 000 Kč “ bude
stav dlažby ještě horší než před stavbou, a že legislativní
kroky byly prováděny v rozporu se zákonem, bude na místě
se ptát na výši nákladů, správnost postupu této akce, kompletnost všech povolení ke stavbě, odpovědnost dotyčných
osob a event. náhradu vzniklé škody.
Arogance moci, lži, pomluvy, lichvářské praktiky nemohou
být normou chování našich představitelů. Proto Vás žádám
o adekvátní obranu demokracie a morálních hodnot ve vztazích administrativy města ke svým občanům.
Byl jsem šokován po zhlédnutí Zastupitelstva, kam až může
zajít politická msta a způsob, jakým pan Král špiní jména
bývalých dlouholetých ředitelů příspěvkových organizací,
který připomíná čistky komunistů v 50tých letech minulého
století.
Petr Novotný, Mimoň,
bývalý ředitel Zahradnictví Mimoň

Vyjádření k článku
„Opozice do pozice“
Vážení, vyjádřím se pouze k úsekům článku, které se vztahují
k činnosti odboru správy majetku.
Autor článku se zabývá návrhem prodeje pozemků v areálu
bývalého vepřína, který byl projednáván na Zastupitelstvu
města v dubnu tohoto roku. Emočními prohlášeními uvedenými v článku mi nepřísluší se zabývat, takže uvedu jen
fakta. Především byl předložen k projednání zastupitelům
města „Záměr prodeje areálu vepřína – informace o možnostech“, nikoli prodej samotný. Záměr byl zastupitelům
předložen právě s ohledem na jeho závažnost a majetkovou
rozsáhlost i přesto, že dle zavedené praxe a Zastupitelstvem
města schválené směrnice, je tato kompetence svěřena Radě
města. Jednalo se tedy o materiál, který nabídl zastupitelům
diskusi o možnostech, jak s pozemky naložit i v jakých cenách.
Záměr prodeje, který je zveřejňován na úřední desce, není
právně vymahatelný a zejména v takto závažných případech
je opatřen vždy dovětkem, že město si vyhrazuje právo záměr
neuskutečnit nebo změnit jeho podmínky. V době hospodářské konjuktury a maximálních možných cen za nemovitosti, se takový „průzkum“ jeví jako velice vhodný zejména
pro utvoření jasnějšího obrazu, jaký zájem o obdobný areál
ze strany investorů je. Z toho pak může vycházet rozhodnutí,
jak dále s areálem skutečně naložit. Z mé zkušenosti vím, že
to tak dělají i vlastníci soukromí, pokud chtějí zjistit, jakou
tržní hodnotu má jejich nemovitost v určitou chvíli, i když
ve skutečnosti třeba vůbec prodat nechtějí. Prvotní návrh
k jednání byl dle platné směrnice města minimálně 300 Kč
za 1 m2 + DPH. Celkem za celý areál 26 042 700 Kč + DPH
(bez pozemků, které jsou mimo areál). Tolik k projednávanému materiálu.
Co se týká areálu bývalého vepřína z hlediska čísel. Pořizovací
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cena areálu se vším všudy – pozemky, budovy, váha, technologie, oplocení, správní poplatky a platba notářce za výmaz
zástavy, daň z nabytí nemovitostí – činí 24 909 798 Kč. To
je částka bez úroků a poplatků za úvěr, jímž byla zajištěna
úhrada kupní ceny. Správa celého areálu, kdy od roku 2016
se tímto majetkem denně zabývá jeden i více úředníků, zajištění jeho hlídání, energií, materiálu atd., činí cca 1 050 000 Kč.
Dále byla naplánována a realizována demolice hal včetně
technologie a dalších budov v areálu vyjma administrativní
budovy, budovy trafostanice a vodárny. Přesto, že původní
předpoklad byl jiný a demolice měla být poměrně značně
zisková, původní předpoklad ze září 2018 byl 3 369 000 Kč
zisk, ukazuje se, že výsledek je jiný. Ukázalo se, že náklady
na demolici hal jsou ve výši 14 057 638 Kč, zatímco výnosy
za kovové prvky jsou 12 682 960 Kč. Město tedy muselo
naopak doplatit ještě 1 374 678 Kč. Celková výše doposud
vynaložených nákladů města je 314,88 Kč za 1 m2 pozemků
v areálu. Pokud by město chtělo demolovat ještě zbylé objekty,
vyjma vodárny, pak by další náklad byl odhadem 1 600
000 Kč. V areálu ale zůstávají základové desky (spodní stavby), jejichž demolice byla odhadnuta znalcem v roce 2018
na 60 334 545 Kč včetně DPH. Toto jsou fakta, čísla. Na nich
si lze udělat úsudek o tom, zda právě nyní v době ještě doznívající stavební konjunktury a aktuálně vysokých cen pozemků
i nemovitostí bylo jednáním dobrého hospodáře – předložit
zastupitelům záměr prodeje uvedených pozemků.
Autor v článku dále uvádí, že „administrativa města žádá“
(po panu zastupiteli Špačkovi) „lichvářskou a z prstu vycucanou částku“ za pronájem bufetu na koupališti. K tomu
fakta: Rozhodujícími dokumenty pro pronájem nebytových
prostor bufetu na městském koupališti je ze dne 6. 3. 2017
Radou města schválená nájemní smlouva (na prostory bufetu
na koupališti, chodbu, sklad, WC pro zaměstnance, WC pro
návštěvníky bufetu, venkovní terasu) a její upřesňující dodatek z 15. 6. 2017. Nájemné dle smlouvy bylo stanoveno v ceně
dle příslušné směrnice města 300 Kč/m2 za hlavní prostory
a 120 Kč/m2 ročně za vedlejší prostory a terasu, což je 2 544 Kč
měsíčně. Bylo dohodnuto, že nájemné bude hrazeno jen za
měsíce, kdy bude v koupací sezoně bufet provozován a povinnost oznámit počátek a konec sezony je na nájemci. Pro úplnost: celý areál koupaliště, vyjma bufetu, měla a má ve správě
příspěvková organizace Zahradnictví Mimoň a vedle v budově se nacházejícího WC je v prostoru koupaliště i další WC
využívané jeho návštěvníky.
Vzhledem k tomu, že bylo obtížné odhadnout, jakým způsobem bude provoz probíhat a jaké náklady na energie si
vyžádá, bylo rozhodnuto, že první neúplná sezóna bude zkušební a teprve po sezoně budou upřesněny náklady pana
Špačka (náklady na energie a vodu v budově bufetu a na
zajištění dozoru a úklidu sociálek pro veřejnost, které Zahradnictví Mimoň v tu dobu nebylo samo schopno zajistit).
Po uplynutí dvou sezon bylo přistoupeno k vyúčtování celého
chodu bufetu. Nájemné bylo započítáno po dobu sezony
koupaliště podle toho, jakou délku sezonu nájemce na základě
výzvy administrativy úřadu uváděl. Spotřebovaná energie
a voda v budově bufetu byla vyúčtována přesně podle došlých
faktur za energie a vodu v poměru 70% nájemce bufetu a 30%
město za provoz sociálek pro návštěvníky koupaliště (z boku
budovy). Jednalo se tedy o nájemné za celkem dvě sezony
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od poloviny června (v roce 2018 od května) do poloviny září
v celkové výši za obě sezony 18 571 Kč.
Energie bylo nutné, bohužel, započítat za celý rok, protože
nájemce dle příslušného ustanovení nájemní smlouvy
neoznámil řádně ukončení sezony a nepředal prostory správci
budovy, takže za spotřebu v budově nesl plnou zodpovědnost
sám. Jedná se o částku ve výši 39 767,29 Kč za období od
počátku provozu 2017 do 1. 3. 2019 – vše řádně podloženo
fakturami od dodavatelů. Proti tomu nájemce vyúčtoval městu částku za úklid sociálek a prostorů koupaliště za dvě sezony
ve výši 34 000 Kč. Vše v rámci dohody smluvních stran zakotvené do nájemní smlouvy a jejího dodatku. Práce, které prováděl v areálu koupaliště „navíc“, mimo nájemní smlouvu,
jako například škrábání a nátěr obvodových zdí bazénu
a nátěr schůdků, byly pracemi nájemcem domluvenými se
Zahradnictvím Mimoň, a proto nám nepřísluší je řešit v rámci
jasně sjednaného nájemního vztahu.
Ing. Blanka Fialová
Vedoucí odboru správy majetku

Pravda a lež
v „Království mimoňském“ II
Ve svém článku v minulém čísle Mimoňského zpravodaje
jsem veřejně požádal o odpověď na některé otázky. Odpovědi
pana starosty byly bohužel opět nejasné, neúplné nebo vůbec
žádné. Proto Vás požádám ještě jednou tímto způsobem
a budu doufat, že budete informovat pravdivě a férově.
V opačném případě budu muset postupovat ráznějším způsobem – stížnostmi u správních orgánů, využiji zákona 106
o přístupu k informacím, zasílání podnětů k prošetření apod.
Moje dotazy k současné situaci v Mimoni, na které jste
neodpověděl dostatečně a úplně.
Občany Mimoně bude jistě zajímat nákup nového luxusnějšího osobního automobilu za bezmála 450 000 Kč ve vysoké
výbavě a metalízovým lakem. Zrovna v době, kdy jste odvolával a šikanoval ředitele z tzv. nehospodárnosti.
Dle mého názoru jste zneužili veřejné prostředky ke zbytečnému a marnotratnému utrácení. Nákup nového automobilu
s navýšením ceny o metalízu za 15 000 Kč a s navýšením
ceny o nadstandardní výbavu Allure o cca 50 000 Kč není
nic jiného než zneužití moci a nehospodárné zacházení
s veřejnými finančními prostředky.
Níže uvádím důkaz z dostupných zdrojů, že toto navýšení
jste plánovaně objednali. Není tedy pravdivé veřejné vyjádření
pana starosty, že metalíza byla bonus a že vozidlo bylo zakoupeno ve standardní výbavě.
Navíc jste se dopustili chyby při zadávání této veřejné zakázky,
kdy jste podali diskriminační kritéria při zadávání výběrového řízení. Prosím tedy o dostatečné vysvětlení a event.
přiznání pochybení a jaká nápravná opatření zajistíte, aby
se v budoucnosti diskriminační kritéria v zadávacích dokumentacích již neobjevila.
Cituji z veřejných zdrojů – zadávací kritéria do výběrového
řízení:
Pokračování na straně 6
Září 2019
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Dodatečná informace č. 1 k výběrovému řízení „Dodávka
nového automobilu pro Městskou policii a Městský úřad
Mimoň“
Úprava technických parametrů: Peugeot 308 SW
Výbava: ALLURE
Motor: 1.2 PureTech 130 MAN6
Barva: černá metalíza

každý rok shánět nový vánoční smrk. Už jen pouhé jeho pořízení“).
Mohl byste veřejnosti poskytnout skutečnou výši nákladů
za nový vánoční strom? Tzn. cenu za pořízení, dopravu, práci
při výsadbě, náklady za plůtek, náklady za zalévání atd.? Kdo
bude odpovědný za tyto náklady a ponese odpovědnost, až
se za několik let bude na tomto místě stavět a strom se bude
muset pokácet?

Na níže uvedený dotaz jste také neodpověděl, tak přikládám opět.
Rád bych se také zeptal na výběrová řízení na post ředitele
Zahradnictví po mém odvolání. Pokud vím, po prvním výběrovém řízení byl vybrán zastupitel ANO pan Pittner, což pan
starosta veřejně vyhlásil na Zastupitelstvu, potom jste vyhlásili další výběrové řízení, ale již s menšími nároky, toto výběrové řízení jste v polovině záhadně zrušili a následně přímo
jmenovali novou ředitelku. Nyní pan Pittner figuruje na netu
Mimoňské Komunální jako ředitel. Přitom jste na Zastupitelstvu hovořil o tom, kolik se ušetří peněz, když tam ředitel
nebude. Mohl byste mi to dát do souvislostí? Nějak mi to
hlava nebere.
Nejedná se náhodou o mnohokrát propíraný a odsouzeníhodný způsob tzv. Politických trafik?

Přikládám nový dotaz na velmi alarmující praxi nového
vedení města – rozpočtovou nekázeň při schvalování zakázek Zastupitelstvem až po jejich realizaci
Již několik zakázek, resp. rozpočtových změn pro město
Mimoň bylo provedeno bez krytí rozpočtem. (např. již propíraný vestibul Pošty je zářným, ale nikoli jediným příkladem). Toto je velmi hrubé porušení rozpočtové kázně. Můj
dotaz je tedy jasný. Jak je možné, že k tomu dochází a jaká
nápravná opatření zajistíte, aby k těmto excesům již nedocházelo? Není přípustné, aby si vedení města rozhodovalo
o financování akcí bez vědomí a bez předchozího souhlasu
Zastupitelstva.

Další minulý dotaz bez Vaší odpovědi
Pan Král se zmiňuje o vánočním stromu na náměstí. …
V článku MF uvedl, že vánoční stromy v minulých letech
stály město každý rok 100 000 Kč. A proto nákupem a výsadbou nového vzrostlého stromu za cca 50 tis. Kč na
náměstí vlastně město ušetří. (cituji z článku... „Ono vyjde
levněji koupit sedmimetrový strom a nechat ho vyrůst, než

Panu Petru Novotnému, bývalému řediteli příspěvkové organizace Zahradnictví Mimoň, bylo oficiálním dopisem nabídnuto veřejné projednání všech jeho kritických připomínek
a podnětů, a to dne 19. 9. 2019 za účasti všech zastupitelů
na jejich řádném zasedání. (Bod programu INTERPELACE.)

Petr Novotný, Mimoň,
bývalý ředitel Zahradnictví Mimoň

J. Bizoňová, místostarostka města

město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 25. července 2019 od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 1 MěÚ Mimoň
Z19/101
Změna rozpočtu – havarijní kácení v městských lesích
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
změnu rozpočtu č. 28 – zvýšení příjmů z prodeje dřeva
o 200 000 Kč a zvýšení běžných výdajů na těžbu a pěstební
práce v městských lesích o 200 000 Kč ve znění přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Hlasování: pro 10, zdržel se 1, nepřítomni 6
Z19/102
Změna rozpočtu – odstranění plísně v suterénu Domova
důchodců
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí žádost pří-
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spěvkové organizace Sociální služby města Mimoň o rekonstrukci suterénu Domova důchodců vyplývající z kontroly
Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 29 – navýšení kapitálových výdajů na akci „Odstranění
plísně v suterénu Domova důchodců v Mimoni“ a navýšení
financování o 1 000 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 11, nepřítomni 6
Z19/103
Změna rozpočtu – humanizace Nádražní ulice
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 30
– navýšení kapitálových výdajů na akci „Humanizace
Nádražní ulice“ a snížení běžných výdajů na opravy komu-
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nikací a chodníků o 3 100 000 Kč a navýšení financování
o 700 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 10, zdržel se 1, nepřítomni 6
Z19/104
Změna rozpočtu – rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ Eliášova, vícepráce
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci
o vícepracích na akci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů MŠ
Eliášova, Mimoň“.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 31 – zvýšení kapitálových výdajů na akci „Rekonstrukce
vnitřních rozvodů MŠ Eliášova, Mimoň“ a navýšení financování o 2 600 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 11, nepřítomni 6
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Z jednání Rady města č. 17, 19, 21
a mimořádné Rady města 16, 18
V letošním roce se vedení města Mimoň rozhodlo uspořádat
soutěž o logo města. Celá výzva byla zveřejněna v posledním
čísle Zpravodaje. Termín odevzdání návrhů je posunut do
konce září 2019, aby se mohli zapojit i žáci škol po nástupu
do nového školního roku.
Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy kulturní komise
zřízené RM.
Vítěz internetové ankety bude vyhodnocen na základě došlých
hlasů.
Rada města Mimoň se na svém 17. zasedání zabývala i letitým
a veřejností často diskutovaným problémem, kterým je
dopravní situace v centru města a parkování. Na doporučení
dopravní komise se rozhodla v první fázi řešení dopravní
situace umístit dopravní značení:
1. V ul. Mírová (za plánovaným vyhrazeným parkovacím
místem pro vozíčkáře a stávajícím přechodem pro chodce)
parkoviště s parkovacím kotoučem a vyobrazením podélného stání spolu s dodatkovou tabulkou s textem „MAX
30 MIN PO–PÁ 8–17 hod“. Stejné dopravní značení pak
umístit za křižovatkou s ul. Poštovní a Nádražní, dále na
náměstí 1.máje a na náměstí ČSLA .
2. Zákaz tranzitní dopravy na silnici č. III/26831 v úseku od
ul. Svébořická po křižovatku Srní Potok (mimo dopravní
obsluhu)
3. Již platné omezení dopravy pro nákladní vozidla rozšířit
o omezení pro traktory na silnici č. III/2708 v ul. Pertoltická, se zachováním dodatkové tabulky: MIMO ZÁSOBOVÁNÍ.
Dalším projednávaným bodem bylo doručení několika žádostí
o umístění směrových, navigačních cedulí. Rada města uložila
Odboru správy majetku připravit návrh směrnice na pronájem
veřejného osvětlení za účelem instalací směrových cedulí.
Schválená směrnice vymezuje pravidla jak pro krátkodobý
pronájem – např. cirkusy, kolotoče, prodejní akce atd., tak pro
pronájem dlouhodobý. Směrnici najdou občané na webových
stránkách města.
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Předmětem jednání byla i žádost nové ředitelky Sociálních
služeb města Mimoň, p.o. Mgr. Kapičkové o rekonstrukci
suterénu Domova důchodců z důvodu opakovaného výskytu
plísní, na který hygienická kontrola upozorňovala. V závěrech
kontroly provedené Krajskou hygienickou stanicí Libereckého
kraje byl konstatován dlouhodobý závažný nedostatek ve
výskytu plísně v suterénu objektu, zejména na chodbě, v šatnách a přípravně zeleniny. Tato situace trvá již několik let,
jak dokládají zápisy z kontrol spolu s žádostí o nápravu.
Nedostatek byl nesystémově „odstraňován“ pouze použitím
,,sava“ a různými nátěry, a opravami omítek. Kontrola upozornila na možné následky nejen v podobě vysokých pokut,
ale i možné uzavření tohoto zařízení.
Závěrem společného šetření vedení města, zaměstnanců
Odboru města a zástupců organizace byl návrh technického
řešení nápravy havarijního stavu: odkopání zeminy, provedení
nové hydroizolace s odvětráním na severozápadní straně
objektu a oprava dešťových svodů.
Konkrétně to znamená rozebrání zámkové dlažby, odkopání
zeminy do hloubky cca 2 m, prověření dešťových svodů a jejich
oprava. Po odkrytí těchto konstrukcí budou práce upřesněny
a konkretizovány.
Dále bude nutné provést přetěsnění ventilačních trubek ve
stropních prostupech, kterými neustále zatéká. V místech
výskytu plísní odstranit poškozené omítky, nahradit je příslušnými sanačními omítkami a nátěry.
Tyto práce jsou odhadnuty na cca 1 000 000 Kč, skutečné
náklady se mohou lišit. Zjistit se však dají až po odkopání
zmíněné části terénu a odkrytí konstrukcí.
Důležitým bodem 21. zasedání Rady města bylo mimo jiné
i řešení situace na ZŠ a MŠ Mírová po odchodu Mgr.Evy Majlišové z funkce ředitelky školy. V souladu se školským zákonem byla oslovena dosavadní statutární zástupkyně ředitelky
školy, zda převezme vedení organizace do doby vyhlášení
výsledků nového výběrového řízení. Mgr. Bc. Monika Novotná
souhlasila s navrhovaným řešením a od 1. 8. 2019 tak vede
tuto příspěvkovou organizaci . Výběrové řízení s předpokládaným nástupem nového ředitele vzešlého z výběrového
řízení od 1. 1. 2020 bylo následně srpnovou Radou města
vyhlášeno.
Projednávaným bodem, který jistě uvítají jak občané města,
tak podnikatelská veřejnost, bylo vypsání výběrového řízení
na pronájem bufetu v Domě kultury Ralsko, a to za účelem
zajištění občerstvení při společenských a kulturních akcích
pořádaných zde městem Mimoň.
Protože provoz bufetu a výše nájmu nebyly v minulém období
smluvně vyřešeny (šlo o bezplatný pronájem), rozhodla Rada
města vypsat výběrové řízení na pronájem bufetu formou
obálkové metody, ale bez stanovení minimální výše nájmu.
O předpokládaném počtu společenských akcí pořádaných
v DKR si zájemci mohou udělat představu na základě informací uváděných ve zveřejněné výzvě.
Další informace, včetně odhadu předpokládaných nákladů
za spotřebu vody a elektrické energie (zájemci musí zahrnout
do nabízené výše nájmu), poskytnou zájemcům zaměstnanci Odboru správy majetku MěÚ Mimoň.
Jelikož se v poslední době ve velkém řeší zakládání černých
skládek v lokalitě Pod Křížovým vrchem za oplocením areálu
Pokračování na straně 8
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sběrného dvora, rozhodla Rada města pořídit kamerový systém se záznamem na toto sběrné místo. Díky kamerovému
systému předpokládáme, že skládek ubyde, případně bude
záznam sloužit jako podklad k řízení o přestupku.
Předmětem jednání bylo i schválení záměru směny pozemků
mezi městem Mimoň a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.,
jehož předmětem jsou pozemky v katastrálním území Mimoň,
Svébořice a Vranov u Mimoně. Cílem VLS je získat ucelený
komplex lesních pozemků, město Mimoň žádá výměnou
pozemky využitelné pro rozvoj cestovního ruchu (Julinka,
Džbán), ale i přístupové komunikace k rodinným domům ve
Vranově, což nám umožní zajistit jejich řádnou údržbu.
Další jednání bude vedeno o finančním vypořádání této směny.
V závěru svého jednání Rada města projednala sdělení
Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové ohledně podané žaloby na
Státní fond kinematografie ve smyslu jeho bezdůvodného
obohacení (škoda ve výši 700 tisíc Kč, v důsledku přiznané,
ale nevyplacené dotace). Pro členy Rady města bohužel nebylo
překvapením, že se civilní soud záležitostí z důvodu nepříslušnosti, jak uvádí Mgr. Hamplová, nezabýval. Stejně jako
konstatování, že z důvodu promlčení stanovených lhůt nelze
očekávat, že ve správním soudnictví bude žaloba projednána.
Vzhledem k tomu, že zřejmě není naděje finanční prostředky
soudní cestou vymoci na Státním fondu kinematografie
a Zastupitelstvo rozhodlo o nevymáhání škody po zaměstnancích, rozhodla Rada města nepřijmout v této věci žádné
usnesení a předat uvedené sdělení Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové Zastupitelstvu města na vědomí.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Nápad pro Mimoň
Naše město vyhlásilo v letošním roce poprvé výzvu k zapojení
veřejnosti do plánu investičních akcí, a to prostřednictvím
participativního rozpočtu. Program byl spuštěn pod názvem
„Nápad pro Mimoň“. Do konce července, kdy skončila lhůta
pro podání návrhů, jsme obdrželi 3 návrhy. Po prověření
z hlediska podmínek výzvy a realizovatelnosti návrhů s nimi
byla seznámena Rada města. Všechny návrhy zadávací podmínky splnily, nyní bychom Vás s nimi rádi stručně seznámili
prostřednictvím Mimoňského zpravodaje. Projekty budou
zveřejněny na webových stránkách města a 4. září budou
s nimi mimoňskou veřejnost seznamovat jejich předkladatelé
v Domu kultury Ralsko od 16 hodin. Následně bude zahájeno
jejich hodnocení veřejností. Projekt(y) s nejvyšším počtem
bodů budou zrealizovány do 18 měsíců, v případě, že nenastanou žádné technické překážky.
Jsou ve stručnosti popsány takto:
A) Pítko na náměstí
Autorem návrhu je p. Čestmír Krous a jedná se o osazení
pítka s pitnou vodou v prostoru náměstí 1. máje. Z hlediska
provádění není tato akce složitá, ale složitější bude schvalovací proces, neboť se bude muset projednat se Severočeskou vodárenskou společností a.s. možnost napojení
na vodovodní řad a pravděpodobně osadit vodoměrnou
šachtu s vodoměrem, kvůli zajištění měření spotřeby vody.
K tomu bude nutná projektová dokumentace a zajištění
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povolení. Momentálně je uskutečnění této akce komplikované z důvodu plánované rekonstrukce vodovodního
řadu v prostoru náměstí realizované SVS a.s. Z tohoto
důvodu není zcela jisté, že realizační termín 18 měsíců
bude dodržen.
Odhadované náklady celkem .............................. 35 000 Kč
bez vodoměrné šachty
B) Vytvoření ucelené centrální části náměstí 1. máje –
chodník a živý plot
Autorem návrhu je p. Jaromír Mayer a jedná se o vybudování nového chodníku v prostoru mezi náměstím a zbořeným zámkem a osazení živého plotu jako oddělení
prostoru náměstí od silnice (protažení stávajícího živého
plotu). Dále zde autor doporučuje osázení severní části
náměstí javory.
Z hlediska posouzení záměru je momentálně zpracovávána studie rekonstrukce náměstí, ale domníváme se, že
návrh nebude v rozporu s plánovanou studií. Bude ale
nutné zajistit stavební povolení a souhlas orgánů památkové péče, neboť chodník sousedí s chráněným územím
bývalého zámku.
Odhadované náklady celkem ............................. 200 000 Kč
C) Ekoškola
Autorem návrhu je paní Lenka Ryšánková a cílem je využít
stávající pozemky ZŠ a MŠ Pod Ralskem a pozemky sousední pro výuku dětí, jejich sportovní využití a vytvoření
vztahu k přírodě. Jedná se o úpravu stávajícího atria, vytvoření jednoduché venkovní přírodní učebny, vytvoření
oddychového venkovního prostoru s ohništěm, vybudování zahrady s ovocnými stromy, záhony a kompostem
a vytvoření přírodního „arboreta“ s různými druhy stromů
(včetně jejich popisek) a biodiverzity (hmyzí hotely, čmeláčí domky apod. Část těchto nápadů Rada města navrhuje
realizovat z rozpočtu školy, část (otevřenou veřejnosti),
pak prostřednictvím rozpočtu města. Vzhledem k tomu,
že v podmínkách bylo stanoveno, že by se „nápad“ měl
týkat veřejného prostranství, lze doporučit realizaci přírodního „arboreta“ a biodiverzitu.
Odhadované náklady celkem ............................. 110 000 Kč
Odhadované náklady „uznatelné“ ..................... 82 000 Kč
Je samozřejmě nutné počítat s tím, že některé projekty se
s realizací zdrží z důvodu zajištění nutných administrativních
úkonů, dodržení zákonů z hlediska povolování staveb apod.
Rozhodně však všechny vybrané projekty realizovány budou.
Jsme velmi rádi, že se veřejnost zapojila do tohoto prvního
a tak trochu „zahřívacího“ kola participativního rozpočtu
a my uděláme vše proto, aby tento nabízený podíl občanů na
rozpočtových výdajích města nevyšel naprázdno. Závěrem
bych rád připomenul, že po zveřejnění návrhů a jejich veřejném projednání v Domě kultury Ralsko, na nějž jste všichni
srdečně zváni, proběhne hlasování občanů o jednotlivých
projektech, a to prostřednictvím hlasovacích formulářů. Ty
budou k dispozici na stejných místech jako formuláře k vlastním návrhům.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
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Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, pod záštitou starosty města, vyhlašuje XI. ročník soutěže

Rozkvetlá okna a balkony 2019
Podmínky soutěže:
– soutěže se může zúčastnit každý občan starší 15-ti let pečující
o rozkvetlé okno či balkon na území města Mimoně (Mimoň,
Vranov, Srní Potok)
– přihlásit lze pouze rozkvetlé okno či balkon viditelné z místních komunikací a veřejných prostranství
– soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku
včetně fotografií na adresu: Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň,
e-mailová adresa: vitkova@mestomimon.cz
– pro potřeby soutěže je potřeba udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
– v případě, že souhlas nebude udělen, soutěžícímu nebude
moci být předána případná výhra ani věcný dar
– – jsou vyhlášeny dvě kategorie:
I. okna a balkony samostatné (na snímku je jen
okno/okna nebo balkon s květinovou výzdobou),
II. Okna a balkony s předzahrádkou (na snímku je
okno/okna nebo balkon s předzahrádkou, s vchodem
do domu, s terasou apod.)
– každý účastník může prezentovat svůj rozkvetlý balkon či
okno na maximálně třech fotografiích a to pouze v jedné
kategorii. Vybranou kategorii zvýrazní v přihlášce. V případě, že nebude uvedena, budou fotografie zařazeny podle
skutečnosti.
– fotografie budou ve formátu 18 x 24cm v papírové podobě
nebo v elektronické s rozlišením 300Dpi
– fotografie musí být pořízeny v roce 2019
– na zadní straně fotografie bude tužkou uvedeno jméno,
příjmení a pořadové číslo snímku dle přihlášky, v případě
zaslání e-mailem budou fotografie popsány v příloze
– jeden snímek, který se bude účastnit internetové ankety,

–
–
–
–

bude označen heslem „Internet“. V případě, že takto nebude
označen žádný snímek, bude ze zaslaných fotografií jeden
náhodně vybrán. Internetová anketa je společná pro obě
kategorie.
do soutěže budou zařazeny fotografie rozkvetlých oken
a balkonů doručené na výše uvedenou adresu nejdéle do
22. 9. 2019
nevyžádané fotografie nebudou vraceny
přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ
Mimoň, na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
MěÚ Mimoň a ke stažení na webových stránkách města
Hlasování v internetové anketě: na oficiálních stránkách
města budou zveřejněny na konci září anonymní fotografie,
kterým bude možno udělit hlas.

Hodnocení, vyhlášení, předání a výše cen:
Hodnocení proběhne neveřejně, a to 7 členy poroty.
Vítěz internetové ankety bude vyhodnocen na základě došlých
hlasů.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční v průběhu měsíce října 2019 v zasedací místnosti MěÚ
Mimoň. Fotografie nejkrásnějších rozkvetlých oken a balkonů
budou následně zveřejněny na webových stránkách města
a v mimoňském Zpravodaji.
Ceny stanovila Rada města Mimoně na svém zasedání usnesením čj. R19/538 ze dne 16. 7. 2019, a to ve výši:
Ceny: I. kategorie
II. kategorie
1. místo: 3 000 Kč
1. místo: 3 000 Kč
2. místo: 2 000 Kč
2. místo: 2 000 Kč
3. místo: 1 000 Kč
3. místo: 1 000 Kč
Vítěz internetové ankety 1 000 Kč
věcné ceny v celkové hodnotě do 2000 Kč
Jaroslava Vítková, Dis.
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Přihláška do soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2019
Jméno a příjmení soutěžícího: ......................................................................................... Číslo přihlášky (nevyplňujte): ..................................
Datum narození: ............................................................ Bydliště ..........................................................................................................................
Telefon (mobil): ............................................................. e-mail: ............................................................................................................................
Přihlášené fotografie: Kategorie Zvolte jednu z níže uvedených možností:
 I. Okna a balkony samostatné (na snímku je jen okno/okna nebo balkon s květinovou výzdobou)
 II. Okna a balkony s předzahrádkou (na snímku je okno/okna nebo balkon s předzahrádkou, s vchodem do domu, s terasou apod.)
Číslo
fotografie

Popis místa (adresa, případně poschodí domu – nezbytné pro následnou kontrolu pracovníky odboru VDZaŽP
MěÚ Mimoň)

1.
2.
3.
Jeden snímek, který se bude účastnit internetové ankety, označte heslem „Internet“. V případě, že takto nebude označen žádný
snímek, bude ze zaslaných fotografií jeden náhodně vybrán. Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem se seznámil a souhlasím s podmínkami soutěže a pravidly zpracování osobních údajů uveřejněnými na http://mestomimon.cz/anketa-rozkvetla-okna-a-balkony2019/ a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných fotografií pro potřeby města Mimoně.
..................................................................................
podpis
(u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce)
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OZNÁMENÍ
POSKYTUJEME PORADENSTVÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Kde: Dům kultury Ralsko od 19.00 hodin
Účinkují: Jakub Žáček, Adéla Elbel a Arny
Vstupné 190 Kč
Předprodej vstupenek: www.kulturamimon.cz, v DKR Ralsko,
Městské knihovně a muzeu.

Běžecký klub Ralsko 696
Pořádá 4. ročník závodu
Ralská desítka
Datum konání: Neděle 15. 9. 2019,
pořadatel: Tour de Ralsko, z.s.
Více informací a přihlášky na
www.ralskadesitka.cz

Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 20. září 2019
na náměstí 1. máje.

Poděkování
Děkujeme tímto Mimoňské komunální a.s., za sponzorský
dar ve formě zahradního grilu pro klienty Centra pro seniory.
Také děkujeme panu Janu Sutrovi z cukrárny HM Pod věží
v Mimoni, za zakoupené rámečky, kterými jsme označili
pokoje našich klientů v budově Domova pro seniory.
Děkujeme, že myslíte na naše seniory.
Mgr. Kateřina Kapičková
ředitelka Sociálních služeb města Mimoň, p.o.

Sraz spolužáků
Sraz spolužáků, kteří chodili do osmých tříd ve školním roce
1959/60 z Mírové a Letné bude 12. října 2019 od 16.00
hodin v Besedě v Mimoni.
Těšíme se!
Informace na tel. čísle 731 753 025
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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:
4. 9. 2019, 18. 9. 2019, 2. 10. 2019 od 8.00 do 10.00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
lucka.beli@seznam.cz. Tel: 487 864 669, 725 308 842.
Bc.Lucie Pražáková

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci září dožívají naši spoluobčané:
Jaroslav Filinger
Marie Torkoniaková
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší!
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

Divadlo: Kočka v oregánu
18. 10. 2019 od 19.00 hodin
Dům kultury Ralsko
Předprodej vstupenek: www.kulturamimon.cz, DKR,
knihovně a muzeu.
Vstupné: 320 Kč
Dawn BARBORA HRZÁNOVÁ
Alan
RADEK HOLUB
Emily KLÁRA CIBULKOVÁ
Oliver ZDENĚK VELEN
Jedna z nejúspěšnějších současných londýnských komedií
nabízí spoustu humoru i vážného citu a velké příležitosti pro
výjimečně obsazený čtyřlístek herců. Střet jemných velkoměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice,
sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky. Na tak
pestré paletě témat staví tato konverzačně – situační komedie, která pojmenovává zdaleka nejen
humorné aspekty naší současnosti a staví na precizních dialozích.
Hra se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským diváckým hitem a její
uvedení provázely i recenze plné
superlativů.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

KULTURA

'ĪPNXOWXU\5DOVNR0LPRěSURJUDP]iĢt
&HOêSURJUDPQDMGHWHQDZZZNXOWXUDPLPRQF]
1iPČVWtý6$0LPRĖWHO SRNODGQD HPDLONLQRUDOVNR#PHVWRPLPRQF]
/tVWN\VLO]HY\]YHGQRXWY0ČVWVNpNQLKRYQČ6YpERĜLFNi0LPRĖY0ČVWVNpP
LQIRUPDþQtPFHQWUX9/XNiFK0LPRĖQHERPLQXWSĜHGILOPRYêPSĜHGVWDYHQtPY'.5
 52PLQRULJYHU]HSĜtVW
+RGLQiĜĤYXþHĖ
.þ
1DGNROpENRXQRYRUR]HQpKR8UEDQDVWRMtWĜLVXGLþN\

0DQåHOp3LSDORYL9iVVUGHþQČ]YRXQD

 
%UD]LOVNêYHþHU
.þ
=iEDYQêYHþHUQHMHQYU\WPX6DPE\

 +7PLQWLWXON\SĜtVW
$QQDEHOOH
.þ
$QQDEHOOHSUREXGt]OpGXFK\


7$1(ý1Ë=È%$9$
.þ

3526(1,25<

 7$.PLQWLWXON\SĜtVW
$QQD
.þ
7RSPRGHONDYFHQWUXQHEH]SHþQpRSHUDFH
 .PLQRULJYHU]HSĜtVW
3ĜHVSUVW\
.þ 3ĜtEČK]EHDFKYROHMEDORYêFKKĜLãĢDOHQHMHQ]QLFK
 +PLQWLWXON\SĜtVW

.SRVOHFKXDWDQFLKUDMHNDSHOD9LYDVRQJ



 .'.5PLQWLWXON\SĜtVW
=ODWRNRSN\
.þ
7êPSURWĜHOêFKVWULSWpUHNYDNFL
 7$.PLQWLWXON\SĜtVW
1RþQtPĤU\]WHPQRW
5DPER9/DVW%ORRG

.þ 6WUDãLGHOQpSĜtEČK\VHVWiYDMtDåSĜtOLãVNXWHþQêPL
.þ
-HãWČMHGQRXQDSRVOHGDRVXGRYČ
3
 .PLQRULJYHU]HSĜtVW
,
 $...5PLQWLWXON\SĜtVW
7
 5RPiQSURSRNURþLOp
.þ
.þ 'DOãtILOPNXOWRYQtKRUHåLVpUD4XHQWLQD7DUDQWLQD
7,3 7HQNUiWY+ROO\ZRRGX
äLYRWUR]YHGHQêFKPXåĤRGGČOHQêFKH[PDQåHONRXRGVWROXORåHD

 +7PLQWLWXON\SĜtVW
''6)7PLQWLWXON\SĜtVW

7R.DSLWROD
$G$VWUD
.þ
.þ
.þ 3ĜHGGYDFHWLOHW\VHY\GDOQDMHGQRVPČUQRXFHVWXN1HSWXQX
8EČKORGYDFHWVHGPOHW
 52$1PLQGDELQJSĜtVW
 $1PLQGDELQJSĜtVW
7ODSNRYiSDWUROD
.þ
.þ $QJU\%LUGVYHILOPX
1RYêQHSĜtWHONWHUêKUR]t]QLþHQtP3WDþtKRL3UDVHþtKRRVWURYD


7ODSNRYiSDWURODYNLQHFKQDYHONpPSOiWQČ


.þ

'.ä PLQWLWXON\SĜtVW

3DYDURWWL

5R]PiFKOêLLQWLPQtSRKOHGQDåLYRWSUiFLDRVREXRSHUQtOHJHQG\

 .PLQRULJYHU]HSĜtVW
3ĜHVSUVW\
.þ 3ĜtEČK]EHDFKYROHMEDORYêFKKĜLãĢDOHQHMHQ]QLFK
PLQWLWXON\SĜtVW
 '
3DQVWYt'RZQWRQ
.þ 2VXG\SĜtVOXãQtNĤVWDURE\OpKRURGX&UDZOH\ĤDMHMLFKVOXåHEQLFWYD

3URPtWiQtSURVHQLRU\
/YtNUiO
.þ
PLQWLWXON\SĜtVW
 ''6)7
$G$VWUD
7,3
.þ

3ĜHGGYDFHWLOHW\VHY\GDOQDMHGQRVPČUQRXFHVWXN1HSWXQX

 '.PLQRULJYHU]HSĜtVW
-LĜt6XFKê/HKFHVåLYRWHPVHSUiW
.þ /HJHQGDþHVNpNXOWXU\NWHUiRYOLYQLODQČNROLNJHQHUDFt


,3

PLQRULJYHU]HSĜtVW
 .

5RPiQSURSRNURþLOp
.þ

äLYRWUR]YHGHQêFKPXåĤRGGČOHQêFKH[PDQåHONRXRGVWROXORåHD~þWX
 52.PLQWLWXON\SĜtVW
'HãWLYêGHQY1HZ<RUNX
.þ

YH]QiPpVKRZ

 'PLQRULJYHU]HSĜtVW
1DEDUYHQpSWiþH
.þ 3RVHOVWYtRSXWRYiQtD~WUDSiFKPDOpKRåLGRYVNpKRFKODSFH

PLQWLWXON\SĜtVW
+7

.UYDYiQHYČVWD
.þ

6YDWHEQtWUDGLFHVHSURPČQtYHVPUWtFtKUX

QDVWRMiND

 7
.þ -DNXEäiþHN$GpOD(OEHOD$UQ\
52$1PLQGDELQJSĜtVW
3

 7,
7R\6WRU\3ĜtEČKKUDþHN
.þ
.þ :RRG\YåG\FN\GREĜHYČGČOFRMHVP\VOHPMHKRåLYRWD

âSDWQpSRþDVtSĜLSUDYtVpULLQHþHNDQêFKGREURGUXåVWYt

52.$1PLQGDELQJSĜtVW

 

3VtNXV\
.þ

.þ
/XPStNMHWDNWURFKXUR]PD]OHQêDOHYHVHOêSHV

$1DQLPRYDQê$.DNþQt'GUDPD''GREURGUXåQê'.GRNXPHQWiUQt)IDQWDV\+KRURU+'KXGHEQt.NRPHGLH.5NULPL
5URPDQWLFNê52URGLQQê6)6FL)L7WKULOOHU9YiOHþQêäåLYRWRSLVQê

Změny programu jsou vyhrazeny.
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KULTURA

PŘIHLÁŠKA NA TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Kurzy budou zahájeny v neděli 6. října a dále budou probíhat v těchto termínech: 13. 10., 4., 10., 17. a 24. 11., 1. a 8. 12.
od 18.30 hodin a věneček v pátek 13. 12. od 19.00 hodin vždy v Domě kultury Ralsko v Mimoni.
Jméno a příjmení (dáma)
Rok narození
Adresa
e-mail + telefon
Jméno a příjmení (pán)
Rok narození
Adresa
e-mail + telefon
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odesláním přihlášky udělujete souhlas společnosti město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň IČ: 00260746, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rok narození, adresa, e-mail, telefon.
Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání kurzu. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo
dopisu na kontaktní údaje společnosti: město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mail: podatelna@mestomimon.cz
Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem se seznámil a souhlasím s podmínkami soutěže a pravidly zpracování osobních
údajů uveřejněnými na www.mestomimon.cz
Platba kurzovného: Kurzovné bude uhrazeno v hotovosti do 20. září 2019 v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň.
Storno podmínky: Do 8. září 2019 je storno poplatek 25 % kurzovného, do 20. září 2019 je to 75 %, a po tomto termínu se
kurzovné nevrací! V případě, že se přihlásí méně jak 10 párů, budou kurzy zrušené a kurzovné vráceno.

V ...................................... dne .................................................. Podpis ....................................... Podpis ............................................
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KULTURA
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Knihovna se připravuje na zahájení
projektu Bookstart
V letošním roce se naše knihovna rozhodla zapojit do projektu Bookstart.
Hned v úvodu bych měla objasnit, o jaký
projekt se vlastně jedná. Bookstart je
mezinárodní projekt, který probíhá již 25
let ve 20 zemích světa. Autorem projektu
je nezisková organizace Book Trust, která
projekt zahájila ve Velké Británii v roce 1992 a v současné
době je do něj zapojeno 30 organizací z 27 jazykových oblastí.
V českém prostředí poprvé odstartoval v roce 2018. Byl
pojmenovaný S knížkou do života a zapojují se do něj všechny
typy knihoven, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní
době zatím velice málo rozšířených funkcí – zapojit aktivní
rodiče a seznamovat společně s rodiči ty nejmenší čtenáře
s knížkou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací)
v ní. Za cíl si projekt klade:
I „podpořit rozvoj verbálních schopností dětí i jejich obrazotvornost a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší
generace
I dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro intelektuální i citový rozvoj dítěte i pro jeho
budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších
věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku,
je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou
(prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním)
I poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby
knihovny, prostor pro sdílení s ostatními rodiči
I orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti
I inovovat a rozšířit služby knihovny pro nejmladší děti
a pro rodiny.
Je prokázané, že časné předčítání dětem vede k rozvoji mentálních schopností dětí – ty prokazatelně dříve mluví a již
v útlém věku je u nich patrný lepší rozvoj slovní zásoby, ale
např. také fantazie. Děti pak mají výrazně lepší výsledky
během studia.
A jak to bude celé probíhat? Knihovna předá rodičům při
vítání občánků dárkovou knižní sadu. Sada obsahuje knížku
lidových říkadel a písniček „Předčítánky“ a audioknihu „Špalíček říkadel a pohádek“ pro dítě, pro rodiče pak pod názvem
„S knížkou do života“ stručný návod jak a co dítěti číst, a dále
seznam doporučené aktuální literatury pro děti do 3 let. Tyto
dárky centrálně zajišťuje SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) s podporou několika klíčových partnerů
jako je Ministerstvo kultury ČR, ČEZ a dalších.
Zároveň do dárkové sady přidáme členskou legitimaci do
knihovny, kterou doplníme o nabídku svých speciálních aktivit pro rodiče. Následně budeme pořádat ročně alespoň
4 aktivity pro rodiče a jejich malé děti. Na tyto aktivity budeme zvát primárně ty, kdo obdrželi dárkovou sadu, ale pokud
se bude chtít zúčastnit i někdo, komu se děťátko narodilo
ještě před spuštěním našeho projektu, dveře má k nám otevřené. Jen je potřeba zohlednit věk dětí ve skupině, který se
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při první akci bude pohybovat od cca 6 měsíců do 1 roku.
Vzhledem k tomu, že půjde o práci s relativně netradiční
uživatelskou skupinou (nejmenší děti a jejich rodiče), budeme
se tomuto projektu snažit přizpůsobit prostředí knihovny
tak, aby se něm děti i rodiče cítili komfortně. Do rozpočtu
na příští rok proto dáme požadavek na přebalovací pult,
několik židliček pro nejmenší děti.
V současné době už má naše knihovna požádáno o sady startovních balíčků na rok 2020, které obdrží bezplatně díky
dotaci Libereckého kraje. Ten se rozhodl podpořit knihovny
zapojené do projektu a přispěje částkou 200 000 Kč na nákup
2 500 ks setů, které nakoupí Regionální organizace SKIP
a bude je ve spolupráci s krajskou knihovnou distribuovat
do knihoven, které se do projektu zapojily.
Ve chvíli, kdy k nám startovací balíčky dorazí, oslovíme první
rodiče a následně je budeme informovat o připravovaných
aktivitách.
Věříme, že jde o projekt, do kterého se zapojí většina rodičů
se svými malými dětmi a půjde o příjemná setkávání v naší
knihovně.
Ing. Helena Jakešová
Vedoucí odboru kultury

Nové knihy
Podivné vraždy, autor: Petr Bambas
Sugestivní a napínavé povídky s kriminální zápletkou a překvapivou pointou zaujmou od první stránky. Někdy se jen
náhodou z jednoduché záležitosti, jako je návštěva banky,
přespání v hotelu s přítelem nebo setkání s neznámou půvabnou ženou, během chvíle vyvine nebezpečná situace, která
začne ohrožovat život hrdinů. Jindy zapracuje špatný odhad
rizika, když uzavřete sázku s lumpem nebo podceníte konkurenta a ještě horší je to, když si vás někdo vyhlídne, aby
na vás mohl hodit vraždu. Nečekané události se pak začnou
valit jako lavina a z poklidného života se stane akční drama,
vyžadující od člověka maximální nasazení, odvahu a vynalézavost.

Český lev v boji, autor: Milan Kovář
Český lev v boji: Speciální operace česko-slovenských zvláštních jednotek. Autor, zabývající se dlouhodobě problematikou zvláštních sil, nás uvádí do oblasti speciálních operací,
prováděných československými/českými zvláštními jednotkami. A to od roku 1914 do roku 2016. Jednotlivé kapitoly
odhalují odhodlání i statečnost československých vlastenců
a jsou plné napětí a nových faktů rozšiřujících obzor jak
ohledně historie československého/českého státu, tak i historie československých/českých zvláštních jednotek, jejichž
chronologie je uvedena v závěru. V závěru jsou rovněž uvedeny stručné charakteristiky těchto zvláštních jednotek
a jejich výzbroje, ale i fakta o osobách hrajících klíčovou roli.
Také proto zde najdeme mnoho inspirací i pro dnešní dny
a jistě to prohloubí naši hrdost na vlast.
Září 2019
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: Eduard Milka
Neopakovatelné chvíle v místech důvěrně známých
7. září–6. října 2019
V galerii Městského muzea v Mimoni představí Eduard Milka
na výstavě pod názvem „Neopakovatelné chvíle v místech
důvěrně známých“ výběr tvorby za poslední desetiletí zahrnující obrazy, grafické listy a soubor kolorovaných kreseb a akvarelů, z nichž je část inspirovaná Mimoní a jejím okolím.
Na počátku tvorby Eduarda Milky, od níž se vše vyvíjí, je
kresba. Ta je základem pro grafické listy, které jsou patrně
díky výstavám spolku Hollar nejznámější částí z autorovy
obsáhlé tvorby. Náročná technika leptu a akvatinty umožňuje
Eduardu Milkovi přetavit čáry v plochy a valéry, jež jsou
následně přítomné v dynamičtější podobě v jeho akvarelech.
Hloubku grafických listů a lehkost akvarelu doplňuje samostatná kapitola autorova díla, jíž je malba. V té vrcholí práce
s barvou a v krajině přibývá nový prvek, lidský jedinec. Zobrazeny však nejsou konkrétní osoby, jsou to spíš zástupci,
jejichž prostřednictvím autor naznačuje pomyslný děj. Na
první pohled banální situace, v nichž se aktéři nacházejí, však
v sobě nesou určitou osudovost každodennosti, jež o to více
vypovídá o existenci jako takové.
Grafika, akvarel i malba představují rozličné možnosti estetického výrazu, vždy jde však o vyjádření autorova niterného
vztahu k životu, který nás obklopuje, k světu, v němž žijeme.
Právě toto nazírání světa je přítomné v motivech krajiny
a městských vedut, s nimiž se v dílech Eduarda Milky setkáváme nejčastěji. Jsou to motivy nám důvěrně známé, které
díky Eduardu Milkovi můžeme spatřit v novém světle.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 7. září 2019
v 15.00 hod. Úvodního slova se ujme sám autor výstavy
a o hudební doprovod se na klasickou kytaru postará Patrik
Czuczor.
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Přednáška v rámci Dnů evropského
dědictví 2019
V sobotu 14. 9. 2019 v 16.00 hod. proběhne
v rámci Dnů evropského dědictví 2019 přednáška v Městském muzeu v Mimoni na téma,
které bylo pro letošek vybráno a tím je
„Památky a zábava“. Přednášet bude Ing. Jiří
Šťastný, který si pro vás připravil zajímavé povídání na již
zmíněné téma v návaznosti na mimoňskou historii. V tento
den bude také od 13.00 do 16.00 hod. volně přístupný areál
Kaple Božího hrobu s průvodcem.
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příloha Libereckého kraje
září 2019

událost měsíce

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ SLAVÍ 100 LET
OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Výstava k 100. výročí založení Českého

Výstava nejen připomene celorepublikové

tak historické i současné fotografie. Součástí

červeného kříže se bude konat ve vestibulu

výročí vzniku organizace Český červený kříž,

výstavy bude ukázka historického zdravot-

budovy Krajského úřadu Libereckého kraje

ale hlavně bude zaměřena na stoletou historii

ního vybavení, které poskytne Muzeum hasič-

od 7. do 30. října. Zahájí ji slavnostní

místních oblastních spolků. Návštěvníci si

ské techniky v Chrastavě. V rámci výstavy

vernisáž v pondělí 7. října v 16 hodin.

budou moci prohlédnout expozice zaměřené

bude vysílána smyčka s informacemi, mimo

na činnost organizace včetně hlavních aktivit

jiné také se spotem, který vznikl k příleži-

oblastních spolků působících v Libereckém

tosti stého výročí organizace a upozorňuje

kraji – Liberci, Jablonci nad Nisou a Semilech.

na potřebu první pomoci v běžném životě lidí

Výstava přiblíží kurzy první pomoci, ukáže

s mottem: „Už 100 let nečekáme, až pomůže

cestu k dobrovolnictví a zmapuje místa, kde

někdo jiný…“

mohou dobrovolníci darovat krev.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout

Text: Květa Šírová

panely s historií jednotlivých oblastních

Foto převzato z publikace Století s Červeným

spolků, které budou obsahovat jak texty,

křížem, autoři: Marek Jukl a Jana Majrichová

krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

liberecký kraj hostil olympiádu
dětí a mládeže 2019

14. září od 10 hodin tak návštěvníci budou

Největší sportovní akci letošního roku hostil

nout si jindy nepřístupné prostory vysílače,

martin půta (slk)

na konci června Liberecký kraj. Během pěti

hotelu, strojovny kabinové lanovky, areálu

Daruji krev, protože to pokládám za to

dnů se utkalo celkem 3400 mladých spor-

skokanských můstků či stanice horské

nejsnadnější a zároveň nejcennější, co

tovců o 1163 medailí. Nejúspěšnější byla

služby. V rámci Oslav proběhne tradiční

mohu pro ty, kteří to potřebují, udělat.

výprava z Prahy, která si za zisk 459 bodů

závod ve vynášení pivních sudů na vrchol

Nic mě to nestojí, jen trochu času. Zároveň

a 88 medailí odvezla pohár vítězů. Nejlepším

Ještědu. Doprovodný program bude plný

mne nesmírně těší vědomí toho, že třeba

sportovcem her se stal Jakub Krischke

koncertů, divadelních i kouzelnických

můžu pomoct zachránit někomu život.

z Moravskoslezského kraje, který si doplaval

představení. V centru Liberce doprovodí

Je to pocit k nezaplacení a darovat krev

akci Den otevřených dveří Dopravního pod-

má rozhodně smysl.

Jste dárcem krve a proč?

mít opět jedinečnou příležitost prohléd-

niku měst Liberec a Jablonec nad Nisou.
Více informací na www.jestedliberec.cz.

martina teplá (ano 2011)
Ano jsem. Slogan „Daruj krev, daruješ život“

hlasujte o cenu veřejnosti
stavba roku lk

zní někomu možná jako klišé, ale je to to

O tom, jaká ze staveb nominovaných

a proto daruji krev.

nejmenší, co můžeme pro druhé udělat,

v soutěži Stavba roku Libereckého kraje,
která od letoška nově nese titul Soutěž

josef šedlbauer (zplk)

Karla Hubáčka, získá cenu veřejnosti,

Ano. Proč ne?

může rozhodnout kdokoliv. A to prostředOlympijskou pochodeň zapálila úspěšná sportovkyně
z Libereckého kraje Eva Samková. Foto: Jaroslav Appeltauer.

nictvím veřejného internetového hlasování

vít němeček (ods)

na webových stránkách www.stavbaroku.lk.

Dárcem krve jsem řadu let byl, ze zdravot-

pro 8 zlatých medailí. Výprava Libereckého

Hlasovat je možné do 15. října.

ních důvodů jsem však musel skončit. Ale
jako chirurg a ředitel nemocnice vím, jak

kraje skončila na pátém místě ze 14 krajů.

jsme na dárcích této drahocenné tekutiny

umístění na letní mládežnické olympiádě.

memoriál záchranářů
z manhattanu se koná v nejvyšší
budově v liberci

Štafetu v pořádání her převzal Karlovarský

Memoriál záchranářů z Manhattanu,

ňovat životy. Zejména chci ocenit Český

kraj, kde se bude pořádat Zimní olympiáda

tradiční závod hasičů, policistů a zdravot-

červený kříž, který na tomto poli odvádí

dětí a mládeže 2020.

nických záchranářů, už posedmnácté uctí

neocenitelnou práci!

Zisk 37 medailí – 11 zlatých, 16 stříbrných
a 10 bronzových znamená historicky nejlepší

závislí. Za naše pacienty chci vyjádřit
obrovský dík všem, kteří pomáhají zachra-

památku obětí útoků z 11. září 2001 v New

semináře pro žadatele
o kotlíkové dotace

Yorku. Dějištěm soutěže se stane, stejně

jan mečl (čssd)

jako v předchozích letech, výšková budova

Býval jsem, nyní mi to zdravotní stav

V letošním roce je to naposledy, co si

a přilehlé parkoviště Krajského úřadu

nedovoluje. Jako lékař si ale velmi vážím

žadatelé budou moci požádat o tzv. kotlí-

Libereckého kraje. Závod se uskuteční

všech, kteří jsou ochotni nejdražší tekutinu

kové dotace. Jak, kdy, kde a u koho žádat

v sobotu 7. září od 9 hodin. Závodníky

na světě nabídnout jiným.

se dozvědí na seminářích, které pořádá

čeká silový víceboj a výstup do 17. patra

Krajský úřad LK. Semináře se budou konat

na terasu budovy úřadu s plnou výbavou

radovan vích (spd-spo)

během celého září v několika městech

a v dýchacích maskách. Během výstupu

Nejsem dárcem krve. Dárcovství krve by mělo

našeho kraje. Podrobný rozpis míst je

do výškové budovy mají hasiči zapnuté

být součástí celkové koncepce financování

k dispozici na https://dotace.kraj-lbc.cz.

dýchací přístroje, na sobě mají přilbu

zdravotnictví, které by systémově zabezpečo-

a zásahový komplet. V jiné předepsané

valo v dostatečné skladbě zásoby krve a krev-

výstroji závodí také záchranáři a policisté.

ních derivátů pro naše potřebné občany.

v sobotu 7. září 2019 v obci Studenec.

dorostenky z karlinek vynikly
v požárním sportu

Byl jsem dárcem krve, v současnosti již

Návštěvníci se mohou těšit na tradiční

Družstvo dorostenek Sboru dobrovolných

vyřazen z evidence z důvodu věku. Vedl

nabídku našich regionálních potravin,

hasičů z Karlinek se ve dnech 5.–7. čer-

mě k tomu pocit sounáležitosti s ostatními

dožínkový průvod a předání ocenění výher-

vence zúčastnilo Mistrovství České repub-

lidmi a skutečnost, že krev se prostě ničím

cům soutěže Výrobek roku 2018. Chybět

liky mládeže v požárním sportu, které

nahradit nedá. A asi i výchova, má matka

nebude ani doprovodný program, vystoupí

se konalo ve Svitavách. Děvčata bojovala

byla zdravotní sestra.

např. Martin Maxa s kapelou, Monika

v disciplínách: běh na 100 m překážek,

Absolonová nebo skupina Queenie.

štafeta 4 × 100 m s překážkami a požární

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

útok. Trenéři Michal Gierlovski a Josef

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

krajské dožínky budou letos
ve studenci
Letošní Krajské dožínky se uskuteční

oslavy ještědu

Charvát dovedli své svěřenkyně až k zisku

V letošním roce slaví vysílač a horský hotel

třetího místa v požárním útoku. V celko-

Ještěd, dominanta Libereckého kraje, už

vém pořadí družstev se pak dívky umístily

46. výročí od svého otevření. V sobotu

na deváté příčce.

miloš tita (ksčm)

1 | Ředitel Oblastního spolku Českého červeného kříže
Liberec Karel Studený je také instruktorem kurzů první
pomoci, na snímku vlevo. Foto: archiv ČČK Liberec.
2 | Karel Studený s nejvyšším oceněním Českého červeného
kříže. Foto: Květa Šírová.
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Dlouholetý ředitel Oblastního spolku

V našem kraji jsou v současné době tři oblastní

pomoci. Dále provádějí monitorovací činnost.

Českého červeného kříže v Liberci. Aktivní

spolky – Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily.

To znamená, že úzce komunikují s obyvateli

záchranář, instruktor kurzů první pomoci,

Ještě tu byl spolek v České Lípě, ale ten bohu-

zasažených oblastí a získávají tak podrobné

vede dobrovolníky a v případě vyhlášení stavu

žel v loňském roce zanikl. Jeho povinnosti tedy

informace o rozsahu škod. Na základě těchto

nebezpečí také člen stálé pracovní skupiny

přešly na liberecký spolek.

informací pak dochází k rozdělování humani-

osobnost kraje

KAREL STUDENÝ

tární i zdravotní pomoci. Po povodních v roce

Krizového štábu Libereckého kraje. Zároveň
Je činnost ve spolku dobrovolná?

2010 jsme společně s Hasičským záchranným

Ano, je zásadně dobrovolná. Bohužel je nás

sborem LK vytvořili systém koordinace huma-

Jak dlouho funguje Český červený kříž

čím dál méně, protože dobrovolnictví se

nitární pomoci „Panel“, abychom zabránili

v našem kraji?

v dnešní době už moc nenosí.

doposud dost časté praxi, že v některých

je instruktorem kurzů první pomoci.

částech postiženého území je pomoci příliš

Přesnou historii spolku vám neřeknu, ale podle
záznamů našich kronik jsme vznikli kolem

Co musí člověk udělat, aby se stal členem

a někde úplně chybí. Tento systém by měl

roku 1929. Moc daleko od sta let, které letos

ČČK a jakou musí mít kvalifikaci?

zajistit, že pomoc bude na postiženém území

od založení oslaví naše celostátní organizace,

Podá si přihlášku, seznámí se s činností

rozdělena rovnoměrně.

to není. V začátcích historie organizace, ještě

spolku a celé organizace, a pokud se mu to

v rámci Československé republiky, fungovaly

zalíbí, stane se členem Českého červeného

Jste držitelem medaile Alice Masarykové,

skupiny tehdy Československého červeného

kříže. Pokud se pak chce zařadit do nějakých

předsedkyně-zakladatelky Československého

kříže při okresních výborech. Po roce 1993,

specifických činností, to znamená do humani-

červeného kříže. Za co se tato medaile

kdy zanikly okresy a vznikly kraje, zahájily

tární nebo záchranné složky, která tu dnes je

uděluje?

svou činnost oblastní spolky naší organizace.

vybudována, tak musí projít školeními a kurzy

Medaile se uděluje za dlouholeté členství.

a opatřit si potřebnou kvalifikaci.

U organizace jsem přes padesát let. Jedná se
o nejvyšší ocenění, které může člen červeného

Čím se spolek zabývá?
Hlavní činností je humanita, ta je na prvním

Jak vypadá život spolku? Jak často se

kříže obdržet. Dostal jsme ho za zásluhy

místě. Pak je to dárcovství krve a vzdělávací

členové schází?

o rozvoj a činnost červeného kříže.

školící činnost v poskytování první pomoci.

Pokud budu mluvit za oblastní spolek Liberec,
tak naše členská základna se schází každých

Červený kříž nabádá k dárcovství krve.

Co znamená humanita?

14 dní. V současné době máme 45 aktivních

Jak se člověk stane dárcem?

Humanitou je myšlena pomoc, například

členů včetně dětí. Pak máme i dobrovolníky,

Český červený kříž spravuje agendu dárců krve

v případě nějaké katastrofy, všem bez rozdílu

kteří ale nejsou členy spolku. Takové dob-

v naší republice, zaznamenává počty odběrů

na jakémkoliv území, kam jsme vysláni.

rovolníky povoláváme, když dojde k nějaké

a následně oceňuje dárce. Kromě toho, že

Můžeme působit kdekoliv, nejen na území

mimořádné události. Například o povodních

vedeme podrobnou evidenci dárců, se také

Libereckého kraje. Zahraniční pomoc je řízena

tito lidé přijdou, aby pomohli s odebíráním

snažíme lidi přesvědčit, aby se stali dárci

naším ústředím v Praze, které dle možností

či rozdávání potřebných pomůcek v rámci

a pomáhali zachraňovat lidské životy. Dárcem

oblastních spolků vysílá naše lidi, kam je třeba.

humanitární pomoci. 24 členů spolku je

se člověk stane jednoduše. Nejlépe, když

Naši členové mohou operovat na celém území

součástí záchranného týmu, jako součást

navštíví Transfúzní oddělení Krajské nemoc-

republiky, podle toho, kde je to nutné.

ostatních složek Integrovaného záchranného

nice Liberec, ale před tím bych doporučil

systému České republiky. Jsou tedy nápo-

prostudovat si podrobné informace o dárcov-

Kolik oblastních spolků zde působí a jak

mocni hasičům či záchranářům zdravotnické

ství na www.nemlib.cz.

máte rozdělené činnosti – pravomoci?

služby. Jsou to zdravotníci, kteří jsou odborně

Podle území?

vyškoleni v poskytování první a psychosociální

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Liberec.
2 | Jednou z aktivit ČČK jsou zdravotnické dozory při sportovních, společenských či kulturních akcích.
3 | Další aktivitou jsou kurzy první pomoci.
4 | Sanitky a vozy Českého červeného kříže Liberec.
5 | Medaile Prof. MUDr. Jana Janského, které se udělují
za 10, 20 a 40 odběrů. Ocenění dárcům předávají Oblastní
spolky ČČK. Zlaté kříže za 80, 120 a 160 odběrů předává
krajský oblastní spolek ČČK.
6 | Členové spolku pomáhají i při nevšedních záležitostech — například s transportem do muzea tanků klientovi
libereckého hospice při plnění jeho posledního přání.
Foto: archiv ČČK Liberec.
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krajem

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ A JEHO POSLÁNÍ
Červený kříž v bílém poli je symbolem posky-

především na propagaci dobrovolného

tování pomoci, kterému rozumí všechny

dárcovství krve a kurzy první pomoci.

národnosti světa. Je znakem organizace,

V případě stavů ohrožení či nebezpečí se

jejíž hlavním posláním je humanita. Ať

pak zaměřuje na organizaci systematické

už v podobě zmírňování lidského utrpení

pomoci tam, kde je to třeba.

a všech jeho forem bez rozdílu mezi těmi,

Služeb oblastních spolků ČČK využívají

kdo pomoc potřebují nebo v podobě dárcov-

například organizátoři kulturních a spo-

ství krve či kurzů první pomoci.

lečenských akcí pro zajištění zdravot-

Organizace Český červený kříž v letošním

nického dozoru. Dobrovolníci ČČK také

roce slaví sté výročí svého založení. Její histo-

pořádají kurzy první pomoci, po domluvě

rie se ale začala psát již v roce 1863, a to 9. 2.

je možné jejich kurzy uspořádat téměř

v Ženevě. Zde byl ustanoven tzv. Výbor pěti,

kdekoliv. Pomáhají ale například také

jehož cílem bylo přenést ochranu raněných na

při plnění přání umírajících… Další, a to

mezinárodní úroveň. Výsledkem jejich sna-

velmi důležitou činností je propagace

žení bylo uspořádání konference 26.–29. října

dobrovolného dárcovství krve, vedení

v Ženevě, která je považována za ustavující

evidence dárců a jejich odměňování

mezinárodní konferenci Červeného kříže.

záslužnými medailemi doktora Janského

Konference uznala humanitární snahy Výboru

a dalšími oceněními. V těchto činnostech

pěti mezinárodním společenstvím, přijala

jsou oblastní spolky velmi úzce napo-

červený kříž na bílém poli jako znak ochrany

jeny na transfúzní oddělení nemocnic.

raněných i zdravotníků za války a nastavila

V Libereckém kraji je několik bezplatných

vznik národních společností Červeného

odběrných míst, jsou to vždy ta ve zdra-

kříže v jednotlivých zemích. Český červený

votnickém zařízení. Krajská nemocnice

kříž navázal na Vlastenecké pomocné spolky

Liberec má přímo transfúzní oddělení, kde

pro Království české i pro Moravu, které zde

se provádí veškeré odběry – krve, krevní

pomáhaly za první světové války. Díky Alici

plazmy atd. Veškeré informace o kurzech

Masarykové, dceři prezidenta T. G. Masaryka

první pomoci a zdravotnických dozorech

byl Československý červený kříž 1. prosince

jsou k dispozici na www.cck-liberec.cz

1919 uznán součástí Mezinárodního červe-

nebo www.cck-jablonec.cz a o dárcovství

ného kříže ve smyslu Ženevské úmluvy.

krve na www.nemlib.cz.

V současné době se organizace prostřednictvím svých oblastních spolků zaměřuje

3

Text: Květa Šírová
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KULTURA
Rozloučení
Vážení čtenáři,
k 1.září 2019 jsem po 18 letech ukončila svoji činnost na pozici vedoucí
odboru kultury a tím i šéfredaktorky Mimoňského zpravodaje. Je to
opravdu velký kus života, dovolte mi proto malou rekapitulaci.
Když jsem v roce 2001 nastupovala, byla ve městě funkční pouze Městská knihovna. V roce 2002 se k tomu přidal po rekonstrukci Dům kultury Ralsko, v r. 2006 vzniklo Informační centrum, v r. 2010 Městské
muzeum, ve kterém jsme vybudovali rozsáhlou sbírku vztahující se
k Prusko - rakouské válce 1866. Tato sbírka je dle informací Komitétu
1866 nejucelenější sbírkou vztahující se k tomuto tématu v České
republice. Za to si zaslouží velké poděkování pan Jiří Náhlovský, který
nám pomáhal tuto expozici vytvářet. Od roku 2014 jsme v muzeu
rozjeli pod záštitou ČZU Praha Virtuální univerzitu třetího věku. Zároveň odbor kultury koordinoval vydání dvou knih (o Mimoni amimoňském zámku) a realizoval obnovu Poutní cesty Mimoní. Pravidelně
jsme podávali žádosti odotace do projektu VISK 3, ze kterého se hradila
elektronizace knihovnického výpůjčního systému a všechny jeho
up-grade až do současné doby akoordinovali činnost dalších projektů
např. Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni nebo projekt od
nadace VIA, z jehož peněz adíky práci dobrovolníků OHMO se opravil
celý prostor za kostelem sv. Petra a Pavla, kde se místo rumiště vytvořil
hezký parčík. Od příštího roku je knihovna připravena rozjet projekt
Bookstart, o kterém se víc dozvíte v jiném příspěvku zpravodaje.
Byla to opravdu dlouhá doba, po kterou jsem se snažila vymýšlet různé
kulturní aspolečenské akce, výstavy arozvíjet kulturu v Mimoni. Snad
úspěšně, jak vyplynulo z dotazníku spokojenosti, jehož výsledky byly
otištěny v letním dvojčísle. Ale stejně jako ve většině činností, tak
i v kultuře jde o kolektivní práci, v níž jednotlivec může mít nějakou
vizi, předkládat nápady aněkam tu loď směrovat, ale k realizaci adobrým
výsledkům je potřeba fungovat jako tým. Proto bych ráda poděkovala
mým kolegům, Lence Proboštové, Heleně Brázdové, Josefu Baltiarovi,
Vlastimilu Rovnému, Renatě Kaiserové, Kateřině Vodičkové ale
i pokladním a promítačům Domu kultury Ralsko, externím pracovnicím muzea aprůvodcům v Božím hrobu, ale také bývalým kolegyním
Miroslavě Jesínkové, Nikole Pokorné, Pavlíně Pelcové a Haně Fuitové,
protože jsme byli fajn kolektiv a moc ráda jsem s nimi pracovala.
Zároveň bych ráda za spolupráci poděkovala i školám, DDM Vážka,
Sociálním službám města Mimoň, zahradnictví Mijana, Spolku historie
Mimoňska, místní organizaci Junák a různým dobrovolníkům, např.
Robinu Příhodovi nebo Pavlu Skálovi, Ivaně Bodlákové a spoustě dalším, kteří nám pomáhali některé akce realizovat, shánět sponzory nebo
třeba přispěli svými výtvory do expozicí výstav (betlémy, kraslice…).
Momentálně se vydávám jinou cestou, ale bylo mi ctí pro město Mimoň
pracovat a děkuji za podporu, které se nám při naší činnosti dostávalo.
Mému nástupci, který vzejde z výběrového řízení, ať to bude nový
vedoucí odboru nebo ředitel příspěvkové organizace, o které vedení
města uvažuje, bych chtěla popřát, aby ho práce bavila a naplňovala
tak, jako mě, občanům města spoustu krásných kulturních akcí
a Mimoňskému zpravodaji spoustu spokojených čtenářů.
Ing. Helena Jakešová

Dovolte i mně se s Ing. H. Jakešovou, dlouholetou vedoucí Odboru
kultury touto cestou rozloučit, poděkovat jí a popřát mnoho úspěchů
na novém pracovišti. S jejím loučením a ohlédnutím se za dosavadní
úspěšnou cestou rozvoje kulturního života ve městě je na mně, abych
zmínila inesnadné úkoly, které jejího nástupce –ať už nového vedoucího
odboru či ředitele samostatné organizace, čekají. Díky její úzké spolupráci s vedením, především s bývalým panem starostou Františkem

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Kaiserem, a finančně ,,velkorysé“ kulturní politice města, se dnes
Mimoň může pochlubit nejen víceúčelovým kulturním sálem, městským muzeem, ale ikinem či velkou tradicí pravidelných výstav, z nichž
některé, třebaže nesplnily očekávanou návštěvnost, přesáhly svým
významem hranici regionu (připomeňme např. výstavu pořádanou
v roce 2012 a věnovanou skupině Beatles).
Dnes již klíčovým problémem není dosažení politického koncensu
při rozhodování ovelkých investicích do kultury, ale především otázka
udržitelnosti provozních výdajů do zbudovaných zařízení, výdajů,
které ročně dosahují (mimo investic) cca 10 mil. Kč. Jak vyplývá ze
zmiňovaného Dotazníkového šetření, které je součástí aktuálně připravovaného 10letého Programu rozvoje města, občané jsou skulturní
nabídkou spokojeni, současně však očekávají, že v příštích letech bude
dost finančních prostředků např. ina zasíťování pozemků pro výstavbu
rodinných domů, revitalizaci stávajícího městského bytového fondu,
zástavbu náměstí, modernizaci koupaliště, vytvoření podmínek pro
dostupné zdravotní služby, modernizaci venkovních sportovišť (nelze
nezmínit, že byla zahájena jednání o převedení venkovních sportovišť
z majetku TJ Jiskra na město) apod. Samozřejmě, že chceme zachovat
celé spektrum nabídky společenského a kulturního vyžití ve městě.
Možné to však bude jen za splnění předpokladu, že se podaří zefektivnit
výdaje směřující do této oblasti veřejného života. Azačít lze např. uprověření efektivity všech užívaných nástrojů propagace (TV Mitel, Zpravodaj, propagační bannery v okolních městech, rozhlasová reklama
apod. –ročně více jak 1 mil. Kč) či uvyhodnocení celoroční návštěvnosti
muzea a po vzoru ostatních obdobných zařízení zvážit omezení jeho
zimního provozu. Hledáme cestu jak dosáhnout vyšší návštěvnosti
městského kina asnížit tak jeho ztrátovost. V této věci pak nelze vyloučit
ani oslovení podnikatelského subjektu s nabídkou kvalifikovaného
pronájmu kina. Je nutné dosáhnout vyšší míry zapojení dotačních
zdrojů do financování místní kultury, ato ať už z dostupných národních
nebo evropských zdrojů. Za nutné považujeme dokončit instalaci stálé
expozice odějinách města azačít v souladu se zakládacími podmínkami
muzea tvořit sbírkový muzejní fond. Úkol je to velmi náročný, a to jak
po stránce finanční, tak odborné. Proto jsme již v květnu požádali
Muzeum v České Lípě (zřizovatelem je Liberecký kraj) o převzetí
odborné záštity nad činností našeho muzea. Věříme, že smluvní forma
takovéto spolupráce bude Libereckým krajem schválena a nám se
podaří expozici o dějinách Mimoně dokončit a třeba i část muzejních
kapacit nadregionálně profilovat tématem historie zdejšího ,,vojenského
újezdu“. Mnoho si slibujeme i od spolupráce se členy nově zřízené
kulturní komise, s níž aktuálně řešíme chybějící logo města avytvoření
tradice vydávání celoročního kalendáře kulturních, společenských
a sportovních akcí ve městě. Před námi jsou i finančně náročné úkoly
např. zateplení a výměna krovů v Domě kultury Ralsko s odhadem
nákladů 8 mil.Kč., zajištění bezbariérového přístupu ke knihovnickým
službám apod. Úkolů tedy mnoho. Zvažujeme znovu navrhovat jako
nejefektivnější formu pro zajištění kulturního života ve městě zřízení
samostatné organizace s právní subjektivitou. Přehledné soustředění
veškerých výdajů spojených s financováním této oblasti veřejného
života pod jeden samostatný rozpočet, uplatnění principu hmotné
zainteresovanosti i na příjmové stránce rozpočtu organizace, snížení
administrativní zátěže a zjednodušení všech schvalovacích procesů,
větší rozhodovací pravomoc, ale i přímá zodpovědnost ředitele…
mnoho důvodů, pro které je rozhodně na místě o změně dosavadní
formy po vzoru ostatních měst alespoň uvažovat…
Každého dne se něco končí, něco začíná… …amy se chystáme, obrazně
řečeno, hodit rukavici. Kdo z odvážných, ať už jako vedoucí odboru
či ředitel samostatné organizace, ji zvedne?
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
Září 2019
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Tipy na výlet
ROZHLEDNA HVOZD (HOCHWALD)
Kopec Hvozd, který leží na česko-německé hranici má tvar
protáhlého hřbetu, ze kterého vyčnívají dva vrcholky, které
jsou od sebe vzdáleny asi 0,5 km. Na severním vrcholku
s nadmořskou výškou 749 m n. m. stojí rozhledna Hvozd
(německy Hochwald) s turistickou chatou.
Stavba rozhledny Hvozd na severním vrcholu byla dokončena v roce 1892 a její slavnostní otevření bylo naplánováno
na 14. září 1892. Tedy přesně rok poté co byla otevřena rozhledna Jedlová, která je vzdálena asi 15 kilometrů. Rozhledny na Hvozdu a na Jedlové spojuje nejen datum
otevření, ale i použitý materiál a jejich téměř stejná výška.
Výška rozhledny na Hvozdu je 25 metrů a pro krásný výhled
nejen na Lužické hory musíte zdolat 133 schodů a zaplatit
vstupné 1,5 Eur (nejde platit v českých korunách). Za dobrého počasí můžete obdivovat nejen Lužické hory, ale i hřebeny Krkonoš a Jizerských hor. Směrem na jihozápad pak
lze spatřit například Bezděz, Říp a vrcholky Českého středohoří.
Jižní vrcholek Hvozdu je o 6 metrů vyšší (750 m n. m.) a naleznete na něm taktéž turistickou chatu, jejíž terasa nabízí zajímavý
výhled do okolí. V této chatě, narozdíl od té, která je umístěna na severním vrcholku, můžete platit českými korunami. Zajímavostí je také to, že terasou u chaty prochází Česko německá hranice. Takže zatímco vy na jedné straně stolu si svůj oběd
budete vychutnávat v České republice, kamarádi sedící proti vám budou jíst v Německu :)
Nejsnažší přístup na rozhlednu Hvozd je ze západu po červené turistické značce z obce Krompach, kam jezdí několikrát
denně autobusy. Další možností je dojet vlakem do Jablonného v Podještědí a odtud pokračovat severním směrem po modré
turistické značce až na rozcestí „Na Šestce“, kde se napojíte na červenou značku, která vás na vrchol Hvozdu dovede od
východu.
Zdroj: http://www.outdoortipy.cz/rozhledna-hvozd-hochwald/

Okolní akce
Mezinárodní noc pro netopýry
6. září 2019 od 21.00 hodin proběhne u ústí ledové jeskyně
Naděje noc pro netopýry. Možnost příchodu a odchodu
kdykoliv v průběhu akce, která může trvat cca i do 24.00
hodin, podle výskytu netopýrů. Nutné a doporučené vybavení – baterka schopná svítit déle než jednu hodinu, hrneček
na čaj nebo kávu. Více informací na stránkách
http://www.nyctalus.cz/cz/akce_s_netopyry

Jiráskovo divadlo v České Lípě

Speciální dětské prohlídky na zámku
Frýdlant
Prohlídka i pro ty nejmenší na státním hradu a zámku ve
Frýdlantě nabízí několik místností, kde mohou děti vidět,
jak se dříve žilo a hospodařilo. Sednou si na královské křeslo,
vezmou si do ruky meč a na cestu si namalují obrázek. Prohlídky potrvají až do 28. 10. 2019. Více informací:
https://www.zamek-frydlant.cz/cs/zpravy/8386-specialnidetske-prohlidky-na-frydlantu-po-cely-rok

18. 9. 2019 od 19.00 hod. Chantal Poulain s jazzovým triem
21. 9. 2019 od 15.00 hod. dětské představení Na kouzelném
paloučku s Jů a Hele
22. 9. 2019 od 18.00 hod. Vandráci Vagamundos na cestě
Střední Amerikou – herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard
26. 9. 2019 od 19.00 hod. Božská Sarah s hereckou legendou
Ivou Janžurovou

Lidové tradice

Vlastivědné muzeum a galerie

Dne 7. 9. 2019 vystoupí na Bezdězu šermíři ze skupiny Corvus
Milites v čase 11.00, 12.30, 14.00 a 15.30. Mimořádně bude
otevřen i ochoz v královské raně gotické kapli. Na prvním
hradním nádvoří bude k vidění kovářská dílna. Informace
na stránkách www.hrad-bezdez.eu/cs

V muzeu v České Lípě probíhá po celý měsíc výstava Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století a výstava Tomáše Záborce –
Dřevomalba. Obě výstavy trvají do 29. 9. 2019. Více informací
na www.cl-kultura.cz
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Město Jablonné v Podještědí a Společnost přátel historie města
pořádá v zámečku Pachtů z Rájova výstavu Lidové tradice.
Výstava je přístupná do 28. 9. 2019, vždy v pondělí, středu,
pátek a sobotu od 10.00 do 17.00 hodin. Více na
http://www.jablonnevp.cz/lidove-tradice-vystava/a-1522

Šermíři na Bezdězu
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Nad stoletým výročím
Rovných sto let uplynulo po prázdninách od vzniku české
školy v Mimoni. Uskutečnění tohoto snu zdejší české menšiny je dosti podrobně popsáno v knize „Mimoň v zrcadle
staletí“. Předmětem této malé úvahy je vsadit onen okamžik
do širších dějin regionu.
Předně je třeba si uvědomit, že v celém prostoru od Labe
až k Ještědu nebyla do první světové války žádná česká
škola, pouze německé. Výjimkou byla města Děčín a Liberec, kde Ústřední matice školská pomohla prosadit české
školy, existující ve velkém napětí se stálou šikanou německých úřadů.
Soukromým šetřením odhadla ještě roku 1910 Národní
jednota severočeská počet Čechů na Českolipsku na 5–7%
ze stotisícové populace. V Mimoni udávalo úřední sčítání
lidu v tomto roce jen 53 Čechů, zatímco přepočet Jednoty
se dostal k číslu 300 osob. Sčítací komisaři totiž zjišťovali
národnost podle „obcovací řeči“. Mluví-li dotazovaná osoba
německy, je tedy Němcem. Češi byli nuceni okolnostmi
hovořit německy a u dětí to už byl jen krůček k tomu, aby
i vlivem školy je prohlásili za Němce.
V nově založeném státě hrála národnost důležitou roli. Češi
byli národem státotvorným na rozdíl od Němců, kteří se
ve své většině stavěli k novému státu kriticky až odmítavě.
Odnárodnění znamenalo oslabení státu. Kdyby nevznikly
české školy, tak na třetině Čech by náš jazyk postupně vymizel. Vezmeme-li do úvahy celé pohraničí, tak by šlo nejméně
o milion duší.
Stát měl zájem o budování českých škol v pohraničí. Jejich
vznik usnadnil nový školský zákon ze 3. dubna 1918, kde
se určovalo, že menšinová škola má vzniknout všude tam,
kde bude sečteno alespoň čtyřicet dětí jiné národnosti než
většinové. Republika však zápasila s politickými problémy
a hmotnou nouzí svých obyvatel. Neměla prostředky
k investicím do školství. Nové školy vznikaly de facto svépomocí místního českého obyvatelstva a to přes překážky,
které většinou kladla německá samospráva.
Tovární dělník Chládek obcházel v Mimoni české rodiny
a zapisoval děti do školy. V České Lípě to činil třeba krejčí
Kubálek nebo sokolský aktivista Polanský. Podporou jim
byl v obou případech místostarosta v Bělé pod Bezdězem,
učitel a ředitel školy, Josef Maštálko. Jeho prostřednictvím
se vyřizovaly papíry a město Bělá poskytlo prostředky na
poplatky a kolky.
Umístění škol bylo vesměs provizorní. Mimoňská škola
byla v patrovém provlhlém domě, kde v přízemí měli své
potřeby hasiči. V Dubé se dostala do opuštěného chorobince
a v září 1919 se začalo učit bez lavic i bez židlí. V Zahrádkách
byla škola v ratejně u statku. V Novém Boru v soukromém
domě. Jen v České Lípě měla větší štěstí, získala dřívější
německou obecní školu. Místa však tu bylo málo a se zařízením to bylo také na pováženou, protože za války tu byla
umístěna armáda.
Smysl toho všeho? Aby z českých dětí byli Češi, kteří se
dokáží postavit vedle svých německých spoluobčanů jako
rovnoprávní svým vzděláním a zdravým sebevědomím.
Nechtěli být pokládáni za pouhý národnostní živel. Rok
1938 ukázal, že česká škola v pohraničí dokázala vychovat
uvědomělé hraničáře.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Když se zlepšily podmínky státu po roce 1925, pomohl
vybudovat nové školní budovy. Jmenujme třeba nejkrásnější
českou školu na Českolipsku v Zahrádkách z roku 1925.
Dále třeba škola ve Svoru (1926), Masarykova česká škola
v Novém Boru (1928), Tyršovy školy v České Lípě (1932)
a konečně Benešova česká škola v Mimoni (1937). Právě
Mimoň na minulost českého školství nezapomněla. Při
padesátém výročí v roce 1969 byla na místě první české
školy umístěna pamětní deska. Je jediná na Českolipsku.
Ladislav Smejkal

Oslavy Horních vsí na Náhlově
Rok s rokem se sešel a 11. ročník Oslav Horních vsí, které
pořádá Spolek historie Mimoňska a Spolek Náhlov je za námi.
I letos se začalo krátkou mší, kterou celebroval mimoňský
p. farář Horniak.
Vzpomněli jsme vysvěcení kapličky sv. Floriána v r. 2009 monsignorem Kouklem, kterému byla přítomna také hraběnka
Hartigová. Poté křest kalendáře Mimoně na starých pohlednicích na r. 2020.V zastoupení představitelů Mimoně se křtu
ujali starosta a místostarostka Ralska. Představení knihy
o zaniklých obcích, prvotina našeho kamaráda, člena SHM,
badatele Jaroslava Dvořáka. Obojí, kniha i kalendář, bylo možné na oslavách zakoupit. Prostor dostal i pěvecký soubor Dobrovan, který do Náhlova přijel po 83 letech, v r. 1936 zde byl
na soustředění v rámci podpory české menšiny.

Velkým lákadlem bylo slavnostní otevření expozice Horních
vsí v podkroví Muzea vystěhovalectví. Pomyslnou pásku přestřihla Mgr. Vinklátová za Liberecký kraj a zástupci rodáků

Pokračování na straně 18
Září 2019
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Dokončení ze strany 17
z Německa. Expozice je tvořena panely, na kterých jsou dobové
pohlednice dnes již zaniklých obcí, doplněno různými nálezy,
střípky z dob, kdy tyto vesnice byly živé.
Promítání – vzpomínky na uplynulé ročníky, se bohužel
z technických důvodů nezdařilo. Bylo by to určitě zajímavé,
dokumenty zachycují účastníky, rodáky, kteří bohužel již nejsou mezi námi. Nicméně se ze stovky účastníků nenašel „technický typ“, který by dataprojektor sladil s počítačem. Tak snad
příště.
Nechybělo Řehečské kvarteto se svojí říznou hudbou, která
lákala k tanečku. Prostonárodní písničky v jejich podání
nemají chybu, a když společně s externím členem z Izraele
zahráli i židovské a řecké písně, málokoho to nechalo klidným.

utvrzuje v tom, že další ročník bude. Že se díky nám scházejí
rodáci, letos se dokonce poznali příbuzní, kteří se neznali
a nám to nám dává podporu v tom, abychom v oslavách
pokračovali.
Počasí nám přálo, guláš a klobásy chutnaly, chleba se sádlem
a škvarky přišel k chuti. Káva a napečeno jako od maminky…, co víc si přát.
Děkujeme městům Ralsko a Mimoň. Bez spolupráce s nimi
by to opravdu nebylo ono. Děkujeme za zapůjčení lavic, stolů,
stanů, ale i za finanční příspěvek a hlavně za podporu naší
činnosti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu
oslav.
Za Spolek historie Mimoňska

Zhodnocení? 11. ročník je za námi a 110 podepsaných hostů
v návštěvní knize, kteří se v průběhu dne zůčastnili, nás

Lenka Špačková

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.
Prodejní dny:
25. září a 23. října, 14.30 hod.
Mimoň u Benziny – Směr Stráž p. Ral.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576 270, 728 605 840
(inzerce)

(inzerce)

(inzerce)
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Umístění vycházejících žáků
Pro zajímavost vám předkládáme přehled umístění našich
letošních vycházejících žáků. Na maturitní obory nastoupilo
celkem 16 žáků, na čtyřleté gymnázium 4 žáci, na osmileté
gymnázium 10 žáků, na učební obory s výučním listem 15
žáků a na učební obory bez výučního listu 2 žáci
Mgr. Jana Poláchová

pravili putování za pohádkou, které umístili za koupalištěm
v příjemném ranním slunci. Každé stanoviště mělo svůj kostým (jako např. kovbojové, víly, čarodějnice atd.) a děti z MŠ
tam plnily připravené úkoly (např. házení šiškou na cíl,
poznávání pohádkových bytostí, co do lesa nepatří nebo
závody na koních).

Branný den
V pondělí 24. 6. proběhl v areálu školního sportoviště branný
den pro 5.–9. třídy. Třídy stejného ročníku chodily vždy spolu
a navštívily celkem pět zajímavých stanovišť: 1. ukázka zbraní
a střelba ze vzduchovky, 2. hod granátem na cíl, 3. přenos
zraněné osoby, 4. závod v běhu v ochranném oděvu, 5. výbava jízdního kola a lékárničky.

Další část školáků dostala na starosti dvě děti z MŠ a procházela jednotlivá stanoviště a dbala na bezpečnost, případně
dopomohli se zdoláním daného úkolu.

V 10 hodin nám přijeli členové kynologického klubu pod
vedením pana Petra Krále předvést několik ukázek zadržení
pachatele cvičenými psy. Mnozí viděli takový zákrok vůbec
poprvé.
Děti i učitelky si společné dopoledne velice užily a velké
díky patří organizátorům za jejich přípravu a nápady.
Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková

Myslím, že jsme si branný den všichni užili, i přes horké
počasí. Velký dík patří hlavnímu organizátorovi panu učiteli
Jirkovi Punčochářovi.
Mgr. Lenka Jarošová
Putování za pohádkou
Rozloučení se školním rokem prožily čtvrté třídy společně
s dětmi MŠ (Berušky a Motýlci). Žáci základní školy si při-
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Zakončení školního roku 4. tříd
Poslední den před vysvědčením jsme si zpestřili dopoledne
ve firmě Beneš a Lát. Provázely nás celým objektem Kristýna
Bártová s Ing. Romanou Zvolánkovou a velmi mile nás přivítal pan ředitel RNDr. Jan Kučera, který nám odprezentoval
chod závodu. Vysvětlil dětem princip forem a různých strojů
pro výrobu komponentů. Pro osvěžení žáci dostali nanuky.
Tímto děkujeme celé firmě Beneš a Lát za příjemně strávené
dopoledne.
Jako sponzorský dar jsme ještě obdrželi z Cukrárny Pod
věží od rodičů Honzy Sutra pro každé z dětí zmrzlinu. Za
osvěžující ňamku díky!!!
Vrcholem dnešního dne byl společný a slavnostní oběd
v hotelu Beseda. Žáci měli možnost vybrat si ze dvou jídel,
na stole měli karafu s vodou. Nově zrekonstruované prostory
restaurace žáky nadchly a o to lépe se nám stolovalo. Zároveň
se nám podařilo svátečně zakončit školní rok.
Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková

Září 2019
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Vyhodnocení soutěže PO očima dětí a mládeže 2019
Naše škola se v lednu zúčastnila výtvarné a literární soutěže
s názvem Požární ochrana očima dětí a mládeže. Bohužel ve
výtvarné kategorii jsme se neumístili, kdežto v literární soutěži
úspěšně zabojoval žák Marek Bartoš, který zvítězil v okresním
i v krajském kole. Tímto mu velmi gratulujeme!
Mgr. Libuše Pittnerová

Jako každoročně, i letos dominovaly červnovému dění dva
podstatně protichůdné procesy: na jedné straně neochvějné
přesvědčení studentů, že už je to v podstatě za nimi a že nastal
čas lenošného letního zevlování, školních výletů a odpočítávání dnů do prázdnin; na straně druhé pak drsná realita souhrnného zkoušení, čtvrtletních a pololetních písemných prací
a vůbec závěrečného šturmování a dohánění restů.

ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná
Na konec školního roku bylo pro děti připravené ještě malé
překvapení. Školní zahradu navštívili psovodi a s nimi dva
cvičení psi. Nejdříve se s nimi děti seznámily, dozvěděly se
něco o tom, jak jsou staří a jak se učí poslouchat. Pak následovaly ukázky povelů a vyhledání a zadržení „pachatele“. Vše
děti sledovaly se zatajeným dechem, vždyť nejstarší pes byl
skoro tak velký jako ony, a přesto vzorně plnil všechny povely.
Na závěr si odvážnější děti mohly psy pohladit. Nakonec
neodolaly ani ty nejmenší, když viděly i psí přítulnost a hravost.

Do toho vedra, letos vskutku úmorná, která podobně jako
v globálním měřítku i v podmínkách gymnaziálního klimatu
vyvolávala nezvladatelnou migraci tříd, putujících chodbami
ve snaze najít alespoň o něco chladnější učebnu.
Se začátkem prázdnin se ve třídách promíchaly děti z různých
školek. Počáteční ostych překonal čas trávený na zahradě.
Díky slunečnému a teplému počasí byly děti téměř pořád na
krytém pískovišti, hrály si s míčem nebo jezdily s auty a kočárky. Ta opravdová vedra jim zpříjemňoval stín mnoha stromů
naší rozlehlé zahrady a zahradní rozstřikovač. Jekot a radostný
vřískot bylo slyšet hlavně při podbíhání a přeskakování několika oblouků jemně rozprašované vody. Nezapomínalo se ani
na pitný režim a dosušení v ručníku na lavičce. A když se
počasí pokazilo, ve třídách bylo k dispozici dost omalovánek,
stavebnic a jiných hraček.
Ve druhé polovině prázdnin se školka hlavně uklízela a připravovala se výzdoba, která přivítá děti v novém školním
roce. Budeme jim přát, aby si zde našly nové kamarády a bavila
je ta spousta zajímavostí, her a činností, které pro ně paní
učitelky připravily.
Kolektiv MŠ

Červen na gymnáziu
Hlášení o červnovém dění na gymnáziu se ke svým čtenářům
dostane se značným zpožděním, takže už opravdu nepůjde
o žádné aktuality. Nic zvláště aktuálního se ale v červnu ani
nepřihodilo.
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A když jsou všechny písemky napsány a známky uzavřeny,
nastane tradiční branný den, v němž si studenti formou celoškolní soutěže osvojují a prohlubují své znalosti první pomoci,
bezpečnosti silničního provozu apod.; i na nějaké ty školní
výlety se našel čas.
A úplný konec školního roku byl poznamenán stěhováním
a vyklízením, neboť přes prázdniny se ve škole budují dvě
nové učebny – jedna pro výuku jazyků pomocí počítačů,
druhá pro výuku chemie a laboratorních prací.
David Hollan
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Nejlepší žáci v roce 2018/2019
Vyhodnocení nejlepších žáků mimoňských škol za školní
rok 2018/2019 se konalo za přítomnosti starosty města Petra
Krále a místostarostky města Jaroslavy Bizoňové v obřadní
místnosti Městského úřadu Mimoň v pondělí 14. 6. 2019.
Nejlepším žákem na ZŠ a MŠ Pod Ralskem byla pedagogickým sborem zvolena pro letošní školní rok Tereza Zikmundová, žákyně 9.B, která dosahovala po celou dobu
základního vzdělávání vynikajících studijních výsledků –
její vysvědčení nikdy nepoznalo horší známku než jedničku.
Svou všestrannost a všeobecný přehled prokázala v různých
školních soutěžích, Pythagoriádě, okresním kole olympiády
z geologie a německého jazyka.
Přesto si Terezka dokáže udělat čas na spoustu koníčků.
Umí hrát na flétnu i kytaru, má ráda přírodu, je sportovně
nadaná. Jako mladší žákyně vyhrála Zákupskou laťku, osm
let byla hráčkou školního florbalového družstva, lyžuje,
v současné době reprezentuje sportovní klub Torik Doksy
ve volejbale.
Tereza je pilná, zodpovědná, přesto velmi skromná. Působí
vyrovnaně, vyzařuje z ní klid a pohoda, proto je mezi spolužáky oblíbená. V dalším studiu bude pokračovat na mladoboleslavském gymnáziu.

koordinoval a technicky zajišťoval vydávání školního časopisu. Velkou měrou se podílel také na tvorbě závěrečné akademie 9. ročníku. Vždy byl vstřícný a velmi ochotný
komukoliv pomáhat. Ocenění si opravdu zaslouží.
Pro ocenění „NEJLEPŠÍ ŽÁK ŠKOLY“, si dnes zaslouženě
přichází Jana Müllerová, žákyně ZŠ a MŠ Mírová – speciální
třídy.
Jana začala navštěvovat základní školu ve školním roce
2015/16, kdy nastoupila do 6. ročníku. Janička je milá, klidná,
spolehlivá a kamarádská dívka, která pracuje s chutí a se
zájmem. Ráda pomáhá dětem i dospělým. Poradila si
i s nelehkou pozicí jediné dívky v chlapecké třídě. Pobyt
mezi chlapci zvládala s nadhledem a s humorem. Nebála se
pomoci s řešením problematického chování některých žáků
ve třídě. Přispěla ke zlepšení situace, k ozdravení třídního
kolektivu a její zásluhou patří tato třída k velmi dobrým
kolektivům na škole. Často úspěšně reprezentovala školu
na okresním kole ve Sportovních hrách mládeže v České
Lípě a vybíjené v Doksech, kde patřila k oporám týmu a i její
zásluhou získaly týmy školy četná medailová ocenění. Pravidelně se účastnila soutěže zručnosti Zlatá jehla v Novém
Boru. V letošním roce byla svědkem útoku na člověka, který
byl neprávem agresivně napaden a zraněn. Jako jediná z přítomných přivolala pomoc. Svou pohotovou reakcí tak přispěla k záchraně jeho života a dopadení viníka. Janička patří
mezi vycházející žáky školy. Byla přijata k dalšímu studiu
na Středním odborném učilišti Jablonecká v Liberci, kde
bude studovat obor „Stravovací a ubytovací služby“. Přejeme,
aby se jí ve studiu i nadále dařilo, studium úspěšně dokončila
a na škole se těší, že se přijde pochlubit se svými úspěchy.
Nejlepším žákem Základní umělecké školy se v letošním
roce stala Anna Peschelová. Anička je velice sympatická,
sečtělá, nadaná a usměvavá mladá dáma. Její zájem o současnou hudební scénu výborně doplňuje všeobecný přehled.
Anička je skromná a cílevědomá. Nikdy neřekne ne vztyčování nových cílů, a její ochota pro vystupování a prezentaci
školy neměla nikdy hranic. Svou vášeň pro zpěv a hudbu
jako takovou, umocňuje i příležitostnou skladbou písní na
klavír. I přes svou zálibu v hudbě populární, neváhá vystupovat v žánrech odlišných, jako je středověký, renesanční,
či barokní repertoár. Letošní volba nejlepšího žáka byla tedy
jasnou volbou. Je jím slečna se smyslem pro humor a smyslem pro umění, se kterou se můžete bavit jako se sobě rovným kolegou!

Na ZŠ a MŠ Mírová byl vyhodnocen za nejlepšího žáka
Pavel Chludil, žák 9.A. Titul si zaslouží z mnoha důvodů.
Vytvořil a sám prezentoval projekt – Bezpečný internet.
Jeho cílem bylo seznámit žáky s tím, na co si mají dávat
pozor na obří internetové síti, čeho si všímat a jak se vyvarovat kyberútokům. Do projektu bylo zapojeno 6 ročníků
o celkovém počtu 97 dětí. Délka jednoho projektu byly dvě
vyučovací hodiny. Celý tento projekt Pavel sám vymyslel
i realizoval. Pokud se týká jakéhokoli problému s počítačem,
Pavel je vždy ochoten pomoci všem spolužákům i vyučujícím. Pavel se zapojoval i do dalších školních aktivit. Vymyslel,
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Za Gymnázium Mimoň byl nejlepším žákem zvolen David
Drahota ze třídy septima. Slušný, klidný, bezkonfliktní, přátelský – takový je v očích svých učitelů, kamarádů a spolužáků ze třídy septima všestranně nadaný David Drahota –
hudebník, sportovec, fotograf, redaktor školního časopisu
a grafik v jedné osobě, který si vždy najde čas na to, aby
pomohl druhým.
David je velmi snaživý a cílevědomý žák. Velmi rád cestuje,
a proto je i studium cizích jazyků pro něj spíše zábavou než
povinností. Velmi rád a pravidelně se účastní školních akcí,
a to i v době mimo výuku.
Září 2019
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Zahájení nového školního roku v ZUŠ
Vážení rodiče, žáci
a přátelé,
prázdniny utekly jako
voda a ZUŠ V. Snítila
opět zahajuje svou
činnost. Čeká nás
školní rok plný novinek. Nejen že žáky
a rodiče přivítáme
v nově vymalované
a zabezpečené budově, ale mohou se těšit
i na nové tváře z řad
pedagogického sboru. Novou posilou
naší ZUŠ bude laureátka mnoha soutěží
a především skvělá
sopranistka Veronika Kaiserová a klavírista Marek Čechák,
známý svou spoluprácí například s Jakub Děkan Bandem
nebo Sebastianem. Pro rodiče předškoláků je tu opět
k dispozici PRŮŘEZOVÁ PŘÍPRAVNÁ VÝCHOVA. Žáček
ochutná od každého oboru (hudebního, tanečního, výtvarného) trochu a až se bude jako školák rozhodovat co dál,
bude mít jasnější představu, co ho naplňuje a čemu se chce
věnovat naplno. Pro zájemce o hru na bicí nástroje, která
měla zastoupení pouze na detašovaném pracovišti ve Stráži
pod Ralskem, jsme zřídili a vybavili třídu i zde v Mimoni.
Třída bude sloužit zároveň jako zkušebna pro nově vznikající školní kapelu, která se díky šikovným saxofonistům
pana učitele Marka Musila, může pustit do popového, jazzového či funkového repertoáru, na což se všichni moc
těšíme. Absolutní novinkou letošního roku, je předmět
HUDEBNÍ DIVADLO. Žáci se zde budou učit prvky divadelní deklamace a herectví spojeného s hudbou. Cílem
HUDEBNÍHO DIVADLA je kolektivní práce na větším
díle, například muzikálu a hlavně ukázat dětem radost
z umění jako takového, při užití v praxi. Tento obor vzhledem ke své náročnosti doporučujeme starším dětem, ideálně od deseti let. Přátelé, školní rok 2019/2020 bude velmi
kulturně bohatý a dovolte nám, abychom se s Vámi o toto
bohatství podělili. Ať už budete součástí jako posluchači,
diváci či vystupující, v ZUŠ V. Snítila máte dveře vždy otevřeny. Hezký start žákům do nového školního roku a rodičům pevné nervy.
Zdeněk Lorenz, DiS., ředitel ZUŠ V. Snítila

Léto v Domově pro seniory
I přes mnohé, nadprůměrně teplé dny, se během léta
v domově pro seniory „nelenošilo“.
Radost klientům udělala naše místní cvičitelka psů, která
nám předvedla, co vše svého psa naučila, a tím samozřejmě
našim klientům zvedla náladu.
Následovalo představení mistra Waldiniho, To se konalo
venku v areálu našeho domova, kde Mistr Waldini předvedl
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své triky, přičemž do svých kouzel neustále zapojoval publikum.
Při narozeninovém posezení, které se koná pro všechny
klienty domova každý měsíc, nám zazpíval pěvecký sbor
seniorek z Mimoně. A jelikož se do zpěvu zapojovali i naši
klienti, věříme, že vystoupení bylo úspěšné. Neméně úspěšný byl i odpolední turnaj v „Člověče nezlob se“. Zúčastnilo
se 14 klientů a za svůj výkon dostali všichni diplom.
Aby toho nebylo málo, zpříjemní nám poslední dny srpna
svým pěveckým uměním sbor Zpěvandule a vše zakončíme
plavbou parníkem po Máchově jezeře. Věříme, že se nám
podařilo klienty pobavit a zpříjemnit jim tak letní dny.
Mgr. Vilemína Kusá
sociální pracovnice

Z činnosti kroužku
mladých hasičů Mimoň
V letošním pololetí náš sbor pracoval v kroužku s 65 dětmi
ve všech kategoriích. Letošní ročník celostátní hry Plamen,
celoroční činnosti dorostu a celoroční činnosti přípravky
jsme završili takto. Pro doplnění ve hře Plamen soutěží 10ti
členná družstva mladších (od 6 do 11 let) a družstva starších
(12 až 15 let). V přípravce jsou dětičky od 3 do 7 let a dorost
jsou od 13 do 18 let. Výsledky v Přípravce: nejmladší Ruczová Vanesa 2. místo, Kraus Lukáš 3. místo. Mladší děvčata:
Koldová Valerie 3. místo, mladší kluci: Polopruský Petr
3. místo, Novák Jiří 6. místo, Sýkora Jakub 7. místo. Starší
děvčata: Dejdarová Natálie 1. místo, Vítů Anežka 6. místo,
Hromková Nela 7. místo, Nováková Mária 8. místo, starší
kluci: Rucz Marek 1. místo, Sykáček Pavel 5. místo, Kmecík
Vojtěch 6. místo, Trojík Lukáš 9. místo, Jechoutek Petr
12. místo, Hromek Nikolas 14. místo.
Ve hře Plamen jsme měli 2 družstva mladších a 2 družstva
starších. Mladší B 1. místo a mladší A 3. místo. Starší A
2. místo a tím si vybojovali postup do krajského kola, které
proběhlo v červnu v Turnově, kde se umístili na 8. místě.
Starší B se umístili na 3. místě v okrese. Zvlášť hodnocenou
disciplínou je přebor na 60 m s překážkami, kde se naši
umístili: starší: Novák Karel 6. místo, Novák František
7. místo, Šimůnková Adéla 2. místo, Doleželová Kristýna
3. místo. Mladší: Kučírková Lucie 2. místo, Linhartová Barbora 3. místo, Zítka Vojtěch 2. místo.
V dorostu postoupil v kategorii starší dorost do kraje Szabo
Michal 1. místo v okrese, Šácha Jan 2. místo v okrese. Děvčata postoupila do kraje v kategorii dorostenky družstvo
z 1. místa v okrese, na kraji se umístila na 7. místě.
V červenci jsme pro ně uspořádali na 12 dní letní soustředění ve Vižňově, účastnilo se 42 dětí z našeho kroužku.
Tímto bych chtěl i poděkovat za finanční podporu všech
našich akcí městu Mimoň, Libereckému krajskému úřadu,
p. Josefu Netušilovi a dalším sponzorům a lidičkám, kteří
jsou nápomocni naší činnosti.
Zítka Jan, starosta SDH Mimoň

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

RŮZNÉ
Pestrý hudební zážitek
při červnových Dnech města Mimoně
Kdo chtěl během dnů našeho města 22. a 23.6. vidět jakýkoli hudební styl, který dneska frčí, nemohl být – snad
s výjimkou rapu či klasické hudby – vůbec zklamán. Pestrý
koktejl začal již v sobotu ráno, a to „domácími“ vystoupeními, kdy excelovaly Zpěvandule, děcka z Lampy a ze
ZUŠ. Je vidět a hlavně slyšet, že máme v Mimoni nadané
ratolesti, které baví prožívat muzikální projevy. Děti byly
určitě nadšené, že si po svém vystoupení mohly jít
zablbnout na přehršel atrakcí, které se pro letošní oslavy
vyrojily na travnaté ploše sahající od „skautského parkingu“ až po můstek přes Panenský potok. Bungee jumping,
lítací skákačka Avengers, skákací hrad ve dvojím provedení, efektní řetízkový kolotoč taktéž – dokonce ten malý
byl v jednu chvíli nabízen výjimečně zdarma! – byly
neustále obsazené, a to po dobu celého odpoledne i večera.
Odpolední program po kouzelníkovi Čaroslavovi a reklamní akci rádia Contact nabídl legendární folkové seskupení
Poutníci, u kterého musela plesat hlavně starší generace.
Třeba taková „Panenka“ je píseň, která se hraje u táboráků
už více než pět desetiletí, jako kluk jsem ji měl strašně rád
na prvních pionýrských táborech. Souputníky mohli dále
být sice prošedivělí, ale originálně energičtí THE GERONT
SHADOWS REVIVAL. Parádní retro rock z 60. let, kapely
kolem kytaristy Milana Šteruského, neměl chybu! Je pravda, že podobných big beatových revivalových souborů se
za poslední dobu nejen u nás vyrojilo mraky, milovníci
legendárních The Shadows, zpěváka Cliffa Richarda, ale
i feelingu Elvise Presleyho mohli chrochtat blahem, protože
tohle se jen tak neslyší. Doporučuji všem DVD „The
Geront Apached Shadows Revival“. V retro duchu, ale
pořádně hutném, zůstala i další vystupující kapela, jejíž
název hovoří za vše. HARD ROCK TRIBUTE je revivalová
banda z pražského klubu Chapeau Rouge, která se ve svém
repertoáru zaměřuje na hard rockové giganty Led Zeppelin
a Deep Purple, ale nejen ony. Jejich špičkový 70kový zvuk
se krásně vyjímal na poloprázdném náměstí, hamondky
i čistá sóla skvěle vynikla, jen je škoda, že kapela nehrála
v pozdějších hodinách. Šero by se k jejich muzice hodilo
lépe. Ač jsem si osobně nemohl vychutnat celou kapelu
u pódia, neboť mne ratolesti rozhodně nepustily od pouťových atrakcí, lahůdkové skladby „Smoke on The Water“
nebo joplinovské hity v podání zpěvačky Terky Chovitové
byly slyšet určitě daleko do zámeckého parku.
Úžasný zvuk byl vůbec dominantou celého večerního programu. Pro škarohlídy to mohlo být nahlas, ale kdo si chtěl
poslechnout a ocenit kvalitní provedení, mohl už vesele
dovádět při mladé pražské rockové kapele JAMARON,
která se na place objevila po půl osmé. Ambiciózní parta
sourozenců z Prahy, kteří už tři roky vystupují s původními
písněmi debutu „Nahá“, sázeli do neznalého mimoňského
davu jednu pecku za druhou. Drnčící kytary ve spojení
s čitelným saxofonem zpěvačky Marie si získaly naše publikum poměrně záhy, stylově je skupina něco jako legendární
Mňága a Žďorp, tu a tam je slyšet folkový nádech Jarka
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Nohavicy, ale kapela předvedla i nádhernou skladbu „Osudová balada“, která si na portálu youtube už získala téměř
milión posluchačů. Že je stylově nezařaditelná, dokázala
i závěrečnou punkovou odrhovačkou, při které se chtělo
vesele tancovat. Pro mne první vrchol večera!
Přiblížila se devátá hodina a prostor u jeviště se zcela
zaplnil. Bylo jasné, že na hvězdu večera MIRAI přijeli
i okolní nadšenci. Album „Konnichi wa“, které skupina
vydala před dvěma lety, je podle mého názoru jedním
z nejhitovějších poprockových alb, které vznikly u nás za
poslední roky. A nejsou to jen prvoplánovité skladby s jasným refrénem, právě pestrý záběr od stadiónovky „Když
nemůžeš přidej více“, kterou kapela u nás zahrála jako přídavek, přes šlapavou „365“ až po ikonickou baladu „Anděl“
dělá z Mirai hudební lahůdku k pozornému poslechu.
Nádherná atmosféra s rozsvícenými mobily při písni
„Anděl“ toho byla důkazem. Na tuhle skupinu, která, troufám si říci, může časem vytěsnit už dnes hodně masové
Kryštofy, není možné neskandovat, když spustí hitovku
„Chci tančit“! Obecenstvo pělo všechny hity a které už
vlastně nejsou? Mirai si dovolili i výborný cover „We Will
Rock you“ od Queen. Chyběla mi jen epická „Divadlo“,
která možná zní až moc dramaticky naživo, všichni však
mohutně aplaudovali na „Cesta z města“, kterou jsem absolvoval s tleskající dcerkou za hlavou. Úžasný zážitek!
Grandiózní závěr? Ještě ne! Po Mirai přišlo dance-beatové
zjevení – původně elektrická swingová parta pod názvem
MYDY RABYCAD v čele s ryšavě charismatickou vokalistkou Žofií svým jedinečným projevem rozpumpovala
náměstí krátce po jedenácté hodině! Tvrdé samply, světelné
efekty a křiklavý oblek Žofie, který si ničím nezadal s provokativními kostýmy Eltona Johna v právě uváděném filmovém trháku The Rocketman, dominovaly skoro
hodinové show. Jestliže Mirai byli lehkou taneční pohodovkou, MR představují energickou esenci moderní taneční hudby, která ale není jen tuc tucováním, využívá tu
a tam swingování či rockové riffy – hit „Rise Up“ byl toho
jasnou ukázkou. Je očividné, že si MR chtějí vydobýt mezinárodní ohlas, anglický zpěv na druhém albu „M.Y.D.Y“,
z kterého se u nás víceméně hrálo, to jen potvrzuje, ale
kvalita hudební produkce, která se prohnala před půlnocí
náměstím, byla neoddiskutovatelná. Skutečný vrchol hlavního dne města, který pak stvrdil perfektní ohňostroj krátce po půlnoci.
Nesmím ale na závěr zapomenout na originální skupinu
GNOMUS, která o den později zahrála dvakrát u mimoňského Muzea. V postředí areálu Božího hrobu byla jejich
středověká hudba tím nejlepším dobovým zážitkem na
závěr Dnů města Mimoně.
Bez váhání nejlepší hudební koktejl, který nám kulturní
odbor mohl na letošek nabídnout!
David Frei
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RŮZNÉ
SPLNIT SI SVŮJ SEN
Vedle populárních hitmakerů Mirai a beatové senzace Mydy
Rabycad byla rozhodně nejzajímavější hudební atrakcí červnových Dnů města rocková skupina JAMARON. Pětice
mladých ambiciozních hudebníků z Prahy v čele se zpívajícími sourozenci, kytaristou Ondrou a saxofonistkou Marií,
sklidila po energickém vystoupení zasloužený potlesk,
a proto jsem neváhal a položil Ondrovi pár otázek.

Všetečná otázka hned na úvod – jak se Vám líbil dnešní koncert?
Bylo to super, protože po dlouhé době klapalo snad úplně
všechno. Hrálo se nám výborně, všechno dobře zvučelo,
takže takhle bychom tady chtěli zahrát i příště!
Ale naše městečko asi neznáte?
Budeš se možná divit, ale naše mamka Věra se tady narodila!
Sice se pak přestěhovala a my už se narodili v Praze, ale
Mimoň jsme všichni trochu z doslechu znali.
Jak jste se rozhodli, že dáte dohromady rodinnou kapelu a co
znamená JAMARON?
Jsme to my: JAkub, MARie a ONdra. Kdybych měl jít hodně
hluboko, tak já osobně jsem měl jednou sen, že něco velkého
chci v životě dokázat. Napadlo mne, že bych chtěl rozjet
kapelu. Zkusil jsem zahrát na kytaru, ale ze začátku mi to
fakt nešlo. Řekl jsem teda bráchovi, ať zkusí on něco zahrát
a tomu to kupodivu šlo. Nápady se nám začaly hrnout.
Marušce jsme pak spontánně řekli: „hele ségra, zkus něco
zazpívat tady na tu hudbu“, ona to zkusila a první kousek
byl na světě! Vlastně to bylo hodně spontánní, našli jsme
pak intuitivně basáka i bubeníka, no a JAMARON byl na
světě. Co bylo nejzajímavější, že jsme se vůbec neomezovali
v tématech textů. Milujeme rozmanitost, proto mají první
písně svůj vlastní svět.
To rozhodně! Zpíváte o tramvaji „Na Maninách“, čmelácích,
kytaře, akvarijních rybičkách – je to taková všehochuť, která
má ale hezký náboj a energii. Je pravda, že vaše debutní CD
„Nahá“ je ale i žánrově velice pestré. Já tam slyším trochu
Mňágy a Ždorp, malinko Nohavicy, překvapil mne ten punkový odvaz, ale i hard rocková „Osudová balada“. To každý
přinesl nějaký nápad a pak jste to „upekli“ dohromady?
Dá se to taky tak říci, i když nejvíce skládáme já s bráchou.
Každý z nás má rád různé styly, ale já jsem si uvědomil, že
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jsem v jádru rocker. Naše hudba je však různorodá, protože
nás nebaví škatulkování. Tvoříme písně, jak to cítíme. První
album jsme před lety natáčeli ve studiu, kde jsme se cítili
trochu omezeni, ale novinku, kterou právě intenzivně připravujeme, si děláme už kompletně sami, protože jsme zjistili, že nad tím máme vlastní kontrolu.
Jeden song z novinky jste už pustili na internetový portál
youtube. Ač popová, nová klipovka je hodně svá, se silným
pozitivním poselstvím. Je možné říci, že v duchu skladby
„Habaděj přání“ se ponese i celé nové CD?
Hudebně ani ne, tahle píseň je totiž určitě nejpopovější.
Novinka bude však ve spektru od folku po hard rock, určitě
se všichni mohou těšit. Ale co se týče tématiky přání, my
si přejeme, aby naše nové album bylo pozitivní a aby naše
hudba dala lidem příjemný pocit, že si mohou splnit ve
svém životě své nejhlubší sny.
Kdy nové album vyjde a jaké poselství byste chtěli pozornému
posluchači novou deskou sdělit?
Novinku budeme křtít 23. ledna 2020 v pražském Lucerna
Music Baru, ale CD vyjde již na podzim letošního roku.
Přejeme si, aby ho fandové dobře naposlouchali. Co se týče
poselství, bude to určitě výzva ke slušnému chování vůči
naší planetě Zemi, na které všichni žijeme a kterou bychom
měli mít v úctě. Současná situace je dost neúnosná. Čeká
nás všechny ještě těžký, ale rozhodující boj.
Tuším, že řekneš, že to jsme my sami, s kým se máme utkat.
Ano! Je to skutečně tak, protože všechno je v nás. Vidím,
že máš na sobě tričko inspirující se seriálem Hry o trůny,
takže ti řeknu, že my všichni se musíme postavit našemu
vlastnímu Nočnímu králi (hlavní negativní postavě seriálu
– pozn. red.). Ten Noční král je ta část v nás, která se vůči
Zemi nechová slušně. Jsem ale optimista a pevně věřím,
že, i když to bude těžké, tak to dokážeme. My s JAMARON
se o to naší hudbou budeme poctivě snažit.

To je silné poselství, Ondro. Ještě jednou veliké poděkování
za skvělý koncert u nás a děkuji pěkně za rozhovor. Ze srdce
přeji celé Vaší partě co největší naplnění svého snu.
David Frei
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SPORT
Proběhl 20. ročník Mimoňského
míčového sedmiboje
Druhý prázdninový víkend proběhl jubilejní 20. ročník
Mimoňského míčového sedmiboje. Neúprosná sportovní
klání dvojic v sedmi míčových disciplínách proběhla opět
v rivalitním, především však přátelském duchu. Vítězství
nakonec po zásluze vybojovala dvojka Filip Nešněra a Kuba
Solík. Na stříbrné pozici skončila dvojice Maslen, Neuman
a na pomyslný bronzový stupínek vystoupili bratři Cyprychovi.

Velké poděkování patří věrným rozhodčím sedmiboje Oskaru
Krejčímu a Martině Kabešové a sponzorům akce: město
Mimoň, Giacomini / Arnesport, Hospůdka na hřišti,
MUDr. Eva Frýdová, Pizzerie Brucione, Bobyn Špaček – Válcovna, Startip KM koupelny, s.r.o. - Kučera, Mojžíšek, Jaromír
Plíva – restaurace Mimoň, „Klubovna, Domeček“, Lamal s.r.o., Torafleisch – Ludva Podmanický, Vojtěch Zadák –
Lékárna, Honza Kasinec – stavební činnost, Partner in pet
food Brniště, Restaurace Český Lev, Bazar – Sevil Bodzadziev,
Meďák – Pepa Šiška, Prodej medu – Aleš Červinka.
Mgr. Václav Konopiský

Jan Čejka z Hrádku nad Nisou. Turnajem totiž proplul bez
ztráty jediného zápasu. Ve finále ale musel k dosažení trofeje
vynaložit všechny své síly, domácího hráče Davida Gregora
ovšem dokázal v napínavé koncovce přece jenom porazit.
Třetí místo uzmul hráč vietnamské národnosti Jimi Pham.
Sobotní klání se stalo skvělou propagací tenisu a sportu v České Lípě. Na každého účastníka čekal i pamětní list se jménem
a podpisy všech aktérů. V blízké době budou Tenisovou rodinou pořádány další turnaje. Už 31. srpna je na programu
mužská čtyřhra, o čtrnáct dnů později pak figuruje v termínové listině týmová soutěž. Registrace do obou akcí jsou pro
všechny zájemce stále otevřené. Přijďte proto aktivně strávit
den v příjemné společnosti a férově poměřit své dovednosti
s ostatními!
Finále o poháry: Čejka – Gregor 6:4
Finále o medaile: Mondok – Uhlíř 6:4
Radek Barkman

Vydařený singlový turnaj
U Ploučnice opanoval Jan Čejka
Sobota 20. července patřila v areálu U Ploučnice vyznavačům
kvalitního tenisu. Na programu zde byl totiž otevřený turnaj
ve dvouhře pro rekreační hráče pod patronátem neziskové
organizace Tenisová rodina, kterého se zúčastnilo celkem 16
nadšenců. Nejednalo se však pouze o místní rodáky. Ve startovní listině nechyběli borci z Chomutova, Hrádku nad Nisou,
Mimoně či Nového Boru. Dorazil dokonce účastník z dalekého Jičína. Toho ovšem nakonec do hry nepustilo zranění.
Celý turnaj se odehrával v tradičně velmi přátelské atmosféře.
Zápasy se odehrály bez velkých prodlev a sobotní zápolení
tak mělo i díky využití všech čtyř kurtů velmi plynulý spád.
Po základních skupinách se ke slovu dostaly boje o poháry
a medaile. Prvně jmenované ceny se týkaly těch, kteří v první
fázi turnaje obsadili ve skupině první a druhé místo, o cenné
kovy bojovali hráči na třetí a čtvrté pozici. V obou částech
pavouka tak bylo o co hrát.
V pavouku takzvané útěchy, kde se bojovalo o medaile, se prosadili zejména hráči z Chomutova. Pro zlato si nakonec dobrými
výkony v druhé části došel Daniel Mondok, který v závěrečném
utkání přetlačil pro sebe dobře známého soupeře Michala Uhlíře. Bronz pak vybojoval další hráč z tohoto města Luboš Kvapil.
Výbornou formu potvrzoval od prvního do posledního zápasu
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Dialog mistrů
Špaček, Bendix-Balgley 23/9/Česká Lípa

Purgatio
Kchun & Igor Orozovič 29/9/Česká Lípa

Sólo
Radim Vizváry 24/10/Česká Lípa

23/8–26/10/2019
Josef Špač
Špaček
ček
k – umělecký garant festivalu

Janoska Style
Janoska Ensemble 26/10/Nový Bor
Informace a vstupenky na www.lipamusica.cz

Festival se koná za laskavé podpory:

Hlavní partneři festivalu:

Oﬁciální partneři:

Hlavní mediální partneři:

Mediální partneři:

Nový Bor
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Upozornění pro přispěvatele
do Mimoňského zpravodaje
Rada města Mimoň schválila na svém
jednání 13. srpna 2019 usnesením
R19/588 Dodatek č. 1 Statutu Mimoňského zpravodaje s účinností od 1. 9. 2019.
Tímto dodatkem se rozšiřují:
článek 3. Tematické zaměření a obsah zpravodaje o bod
(nejsou uveřejňovány příspěvky)
• které se opakovaně vrací ke stejnému veřejně diskutovanému tématu, a to za předpokladu, že osobě dotčené obsahem původního článku byla dána příležitost
k vyjádření.
článek 6. Příprava vydání zpravodaje a pravidla pro
uveřejňování příspěvků o tyto body:
• Rozsah příspěvku je omezen na 1 normostranu, tj.
rozsah textu v délce 1 800 znaků (symbolů a mezer),
což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo
přibližně 250 slovům běžného textu.

• V případě obdržení více příspěvků od jednoho pisatele,
může redakční rada rozhodnout o jejich vyřazení či
postupném uveřejňování v následujících číslech
Mimoňského zpravodaje s ohledem na rozsah aktuálního čísla.
Všechna ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Důvodem
tohoto opatření byl nepřiměřený rozsah některých příspěvků, které tak výrazně navyšovaly rozsah stran a tím
i rozpočet pro tisk zpravodaje.
Plné znění Statutu Mimoňského zpravodaje najdete na
webových stránkách města: mestomimon.cz, v sekci
důležité dokumenty.
Děkujeme za pochopení.
Redakce
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