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Mimoňské koupaliště Vás zve k relaxaci
a odpočinku v horkých letních dnech.
Z obsahu

Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

•
•
•
•

Modernizace silnice II/268
X. ročník soutěže Rozkvetlá okna a balkony 2017
Čtvrtletní kalendář akcí
Nejlepší žáci uplynulého školního roku

OKÉNKO STAROSTY
Člověk se opravdu nestačí divit, jak ten
čas letí. Je to skoro neskutečné, ale opravdu jsou tady prázdniny a dovolené. Ne, že
bych něco měl proti těmto časovým úsekům, které s nadšením vítá jak studentský
národ, tak pracující občané. Ale po uplynutí prázdnin, studenti mi prominou toto rouhání, je již jen skok do podzimu. A přitom toho máme ještě tolik v plánu.
V minulém čísle Zpravodaje jsem se zmínil, že je ještě
v jednání možnost dotace od ministerstva financí na rekonstrukci pavilonu prvního stupně Základní školy Pod Ralskem. Trpělivost a pokora v jednáních se vyplatila. V půlce června mi v poště přišla překvapující a radostná zpráva
v podobě, z ministerstva podepsané, dotace na jmenovanou
rekonstrukci. A co více, námi požadovaná částka necelých

jedenáct milionů, byla navýšena na částku 12 236 000 Kč
Krásný dárek k prázdninám. Takže nebudeme čerpat
schválený úvěr a ušetříme tak finanční prostředky do dalších let. Jinak rekonstrukce pavilonu prvního stupně běží
na plné obrátky a i přes některé nepředvídané skutečnosti
při rozkrytí stavby, je reálný předpoklad, že škola bude připravena otevřít 1. září.
Ale nebudu předbíhat. Jsou prázdniny, čas dovolených,
proto odložte všechny starosti a vrhněte se do víru cestování, poznávání, kempování, třeba jen i lenošení, prostě
všeho, co tento tolik očekávaný čas přináší. Přeji Vám,
abyste si odpočinuli, načerpali nové síly a hlavně, abyste
se po prázdninách ve zdraví vrátili domů.
František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Dny města Mimoň 2017 ve fotografii

Program zahájili Petra Černocká s Jiřím Pracným.

Inflagranti se skupinou to pořádně rozjeli.

Kale Jakha z centra Lampa ve víru tance.

Na Johnyho Machettu dorazily davy fanynek.

Sestry Havelkovy nás potěšily jazzovými písněmi.

Na skupinu Synkopy 61 se těšily především starší ročníky.

Pro děti bylo připravené zábavné odpoledne s Petrem Vackem.

Závěr večera patřil Petře Janů s kapelou AMSTERDAM
a ohňostroji.
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Modernizace silnice II/268
V programovém prohlášení koalice Libereckého kraje je mj. záměr
spolupracovat s Ministerstvem dopravy na přípravě staveb nových
silnic I. třídy v dopravně nedostatečně řešených trasách: Turnov –
Semily – Jilemnice, Mníšek – Albrechtice – Frýdlant, Mnichovo
Hradiště – Mimoň – Zákupy – Česká Lípa, obchvat České Lípy,
Sosnová – Nový Bor, nová trasa mezi Českou Lípou a Děčínem.
V případě silnice II/268 Mnichovo Hradiště – Mimoň – Zákupy –
Česká Lípa má Liberecký kraj dlouhodobý záměr kompletně rekonstruovat vybrané úseky.
V současné době je dokončena projektová dokumentace rekonstrukce úseku Krupá – Ralsko – Mimoň a probíhá inženýrská činnost za účelem získání územního a stavebního povolení. Cílem je
realizovat rekonstrukci v letech 2018-2019.
V návaznosti na studii obchvatu Mimoně, o které jsem informoval
v minulém čísle zpravodaje, je zpracována na katastru Ralska studie propojení komunikace II/268 s komunikací II/270 podél letiště
Hradčany. Celková délka navržené přeložky je 4,11 km a vyhovuje
i parametrům silnice 1. třídy. Vzhledem k tomu, že se jedná o technicky relativně jednoduché řešení bez mimoúrovňového křížení,
jsou odhadovány měrné náklady na realizaci okolo 57 mil. Kč/km.
Předpokládám, že v nejbližší době Město Ralsko předloží navrhované řešení Radě Libereckého kraje ke schválení a že s ním bude
vysloven souhlas.
Nové řešení obchvatu Mimoně bude technicky náročnější. V porovnání s přeložkou na území Ralska obsahuje mimoúrovňová řešení.
Měrné náklady na realizaci jsou odhadovány okolo 121 mil. Kč/km.
Celková délka je 3,04 km.
Složitý a časově náročný bude proces schvalování. Než bude možné
zahájit projekční práce na technickém řešení obchvatu, bude nutné
upravit vedení koridoru pro jeho umístění v Zásadách územního
rozvoje Libereckého kraje. S odborem územního plánování Libereckého kraje jsme se dohodli, že se naše město aktivně zapojí do
přípravy podkladů pro tuto změnu. Na základě studie obchvatu
Mimoně jsme zpracovali návrh, který bude předložen Úřadu územ-

ního plánování MěÚ v České Lípě. Ten vydá stanovisko k pořízení
změny územního plánu, které bude předloženo k rozhodnutí zastupitelstvu našeho města. Následně Úřad územního plánování zpracuje návrh zadání změny územního plánu Mimoně, v němž stanoví
hlavní cíle a požadavky na zpracování dopravního řešení města.
Návrh bude zaslán dotčeným orgánům státní správy, ale i sousedním obcím a krajskému úřadu a bude zveřejněn. Krajský úřad rozhodne, zda změna územního plánu bude ještě posouzena podle
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Po tomto procesu
Úřad územního plánování ve spolupráci s námi upraví návrh zadání
a předloží jej ke schválení zastupitelstvu města. Po schválení projektant zpracuje grafickou a textovou část návrhu změny územního
plánu Mimoně a Úřad územního plánování svolá společné jednání
s dotčenými orgány. Návrh vedení obchvatu tak bude s dotčenými
orgány předjednán. V této fázi bude naše aktivita přerušena a dokumentace bude předána odboru územního plánování Libereckého
kraje. Ten ji bude, společně s další dokumentací, projednávat v rámci Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Časový horizont ukončení tohoto procesu je obtížné nyní specifikovat.
Po schválení a nabytí účinnosti Aktualizace č. 1 Zásad územního
rozvoje Libereckého kraje dokončíme projednání změny v našem
územním plánu a následně budeme pokračovat ve zpracování technické dokumentace k územnímu řízení, jak schválilo naše zastupitelstvo. Po získání územního rozhodnutí předáme dokumentaci
Libereckému kraji, který bude pokračovat dokumentací ke stavebnímu řízení a k realizaci.
Po dobu čekání na schválení Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje se budeme zabývat řešením vlastnických
vztahů k pozemkům dotčeným obchvatem, aby současně s ukončením legislativního procesu byl obchvat vyjasněn i majetkově.
V přiloženém obrázku je uvedena situace navrhovaného regionálního řešení zahrnující návrh nových komunikací na území Ralska
i Mimoně.
Ing. Stanislav Baloun, místostarosta města
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Socha svatého Vavřince se je zpět a v celé své kráse
Socha sv. Vavřince z Poutní cesty (ulička od Besedy ke kostelu sv. Petra a Pavla) byla po roce a půl opět vrácena na své
místo a v původním kabátě. Město Mimoň tak má restaurovanou další významnou kulturní památku. Datace vzniku sochy
sv. Vavřince sahá k roku 1750. Tato pozdně barokní památka
je sekaná z pískovce a není tedy divu, že bylo třeba provést
záchranné restaurátorské práce.

V roce 2014 byl proveden restaurátorský průzkum, který zjistil, že podstavec je porostlý mechy, lišejníky a místy se tvoří karbonové krusty. Celkově chybělo spárování, místy byly
otlučené profily a rohy. V nice chyběl reliéf Narození Ježíše
a reliéfy po obou stranách byly poškozeny. Vlivem povětrnostních podmínek docházelo k rozpadu kamenné hmoty. Plastice
chyběly dva prsty levé ruky, železný zlacený rošt a palmeta.
Bylo nutné přistoupit k záchraně památky.
Proto v loňském roce rozhodlo Zastupitelstvo města Mimoň,
že bude socha opravena a vyčlenilo prostředky na její záchranu
v rozpočtu města. Následně bylo vypsáno výběrové řízení, které
vyhrál Bc. Jan Fedorčák z České Lípy. Současně byla zpracována a podána Odborem rozvoje města žádost o finanční příspěvek
z Dotačního fondu Libereckého kraje, jmenovitě z programu 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Celkové náklady na restaurátorské práce v roce 2016 činily 122 590 Kč,
přičemž město Mimoň získalo dotace ve výši 61 295 Kč.
Při záchranných pracích na pískovcové plastice bylo na místě
zjištěno, že socha je výrazně vychýlena ze své osy a to zejména
podstavec pod samotnou sochou. Příčinou bylo poškození kamenného základu vlivem prorůstání kořenového systému a sedání navážky kolem sochy. Vychýlení bylo značné a byla velká
pravděpodobnost, že tímto dochází k poškození sochy v oblasti
plyntu a nohou. Současně by byla v budoucnu i problematická
otázka statistického zajištění celé památky. Proto rozhodla Rada
města, že se opraví i samotný základ a schody k soše a to v roce
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2017. Socha sv. Vavřince byla mezitím přesunuta do ateliéru pana
Fedorčáka, který provedl očištění celé památky, zpevnění kamenné hmoty, doplnil chybějící části, sochu biocidně a hydrofobně
ošetřil. Současně byly doplněny zlacené atributy.

V letošním roce přistoupilo město Mimoň k druhé etapě záchranných prací. Celkové náklady v letošním roce činily 141 319 Kč.
Dotační příspěvek na tyto práce budou řešeny s Ministerstvem kultury, kde bude Odbor rozvoje žádat z programu Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
O tom, jak se celková záchrana této významné památky povedla, si
můžete udělat obrázek sami. Socha sv. Vavřince je od 5. června opět
na svém původním místě a stala se tak dalším krásným místem, které si zaslouží naši pozornost. Město Mimoň má ještě v plánu kolem
sochy položit čedičovou dlažbu a zkulturnit tak i okolí sochy.
Za Odbor rozvoje města Mimoň Ing. Miroslav Řepka

inzerce

CO VÁS ZAJÍMÁ
Nejenom více finančních prostředků do oprav bytových domů, ale také
vyšší efektivita jejich využití
To jsou cíle, k nimž směřuje správa bytů prostřednictvím odboru
správy majetku již třetím rokem.
V roce 2017 se odbor správy majetku zejména v oblasti bytového hospodářství intenzivně zabývá drobnými opravami v bytech, které má ve správě. Mnoho zařizovacích předmětů v bytech dožívá, je třeba realizovat jejich výměny, opravy podlah,
omítek a dalších náležitostí. Cílem pracovníků odboru správy
majetku je nejen získat a vložit co nejvíce finančních prostředků
do oprav bytových (ale i nebytových) domů, ale především tyto
prostředky využít s vyšší efektivitou. Troufáme si tvrdit, že se
nám tento cíl daří plnit. Porovnáme-li vynaložené prostředky na
opravy a údržbu (bez investičních, tedy velkých akcí), pak náklady roku 2015 při počtu objednávek 313 byly 1 656 034,- Kč
tedy v průměru 5 290,- Kč na 1opravu. Od roku 2016 se podařilo cíleným poptávkovým řízením a výběrem kvalitních, ale
levnějších firem dosáhnout snížení cen od dodavatelů o v průměru 34%. Náklady na drobné opravy a údržbu v roce 2016 se
při počtu objednávek 349 vyšplhaly na částku 1 645 073,- Kč, to
je v průměru 4 713,- Kč na 1 opravu. Za necelé 1. pololetí roku
2017 (do 14.6.), se při počtu objednávek 255, podařilo snížit vynaloženou částku na opravy na 1 028 999,- Kč, což je v průměru
4 035,- Kč na 1 opravu.
Jen pro ilustraci – od počátku roku 2017 byly provedeny například tyto opravy a údržba bytového fondu:
- odstranění škod na střechách bytových domů po zimě
- výmalby společných prostorů domů na Ploužnici
- výměny
zvonkových
tabel
Ploužnice
339-348,
zprovoznění domácích telefonů a elektrických vrátných
- postupné výměny zařizovacích předmětů s končící
živostností a funkčností
- přestavba měřidel ústředního vytápění na dálkový odečet
- postupná výměna měřidel na studenou vodu a teplou
užitkovou vodu s dálkovým odečtem
- opakované vyklízení společných prostorů – bytové domy
Ploužnice
- zajišťování objektů po násilném vniknutí a poškození
vybavení
- další drobné opravy v bytech
- generální opravy bytů po exekucích

Z oprav, které se netýkají bytového fondu, jmenujme alespoň zajištění nové regulace vytápění všech tří objektů městského úřadu
– Malá 181, Mírová 120 a Mírová 121 – kdy došlo k úspoře na
nákladech vytápění 18 % a zateplení a výměnu oken na stavebním odboru v budově Mírová 120, Mimoň a dále nově vyjednané a nastavené podmínky pro úhrady srážkové vody v areálu
bývalých kasáren, kdy dojde k úspoře cca 112 tis. Kč ročně.
Některé z oprav řešíme jako pojistné události s využitím řádně
pojištěného majetku města. Vandalismus a násilná vniknutí řešíme s policií české republiky.
V druhé polovině roku plánuje odbor správy majetku společně
s odborem rozvoje města realizovat velké investiční akce jako
je zateplení, výměna oken a střešní krytiny v domě Letná 255
a 256 v Mimoni. Dále z větších akcí odbor správy majetku hodlá
provést odkanalizování veřejného WC, rekonstrukci a zateplení
střešního pláště v domě Ploužnice 321-326 a změnu vytápění na
plyn v domě Polní 337 v Mimoni.
Z drobných oprav pak máme naplánovánu realizaci výmaleb
společných prostorů v bytových domech Malá 140, nám. J. Fučíka 155, Polní 337. Budeme pokračovat ve výměně nefunkčních a dožívajících zařizovacích předmětů v bytech, opravách
a modernizaci uvolňovaných bytů, repasování poškozených van.
Při naší snaze zlepšovat prostředí pro bydlení našich nájemníků
nás nejvíce trápí skutečnost, že naše práce přichází dost často
vniveč, protože dochází k opakovanému vandalismu a ničení
především společných prostorů domů, vstupních dveří, zvonků
apod.
A čím se odbor správy majetku zabývá dále? Naší snahou je soustředit veškerou správu majetku na jedno místo, tedy na náš odbor. Kromě nejdůležitějších hlavních činností odboru, jako jsou
prodeje a pronájmy nemovitých věcí, sklepních prostorů, bytových a nebytových prostorů a zajištění jejich oprav a údržby, vymáhání pohledávek vzniklých z nájmů bytů a nebytových prostorů, zřizování věcných břemen a dalších věcných práv, máme
rovněž ve správě opravy a údržbu budov městského úřadu. Dále
zajišťujeme komplexní správu IT, včetně servisu kopírek, tiskáren a zajištění tonerů, přešla na nás správa autodopravy, to
vše pro všechna pracoviště městského úřadu. Co se týká města,
pak zajišťujeme zimní a letní údržbu místních komunikací, chod
kašny, varovného systému, veřejných WC, autobusové zastávky,
směrovky a velkou částí naší činnosti jsou dětská hřiště, jejich
kontrola z hlediska bezpečnosti, údržba a opravy. Dále ve spolupráci s úřadem práce zajišťujeme práci a kontrolu pracovníků
veřejně prospěšné služby a pracovníků veřejné služby a ve spolupráci s probační a mediační službou zajišťujeme realizaci výkonu trestu formou obecně prospěšných prací. Do náplně našeho
odboru spadá péče a hospodaření v městských lesích a agenda
ztrát a nálezů.
Výše uvedený výčet činností určitě není zcela vyčerpávající
a úplný, naší hlavní snahou je ale usnadnit občanům vyřizování
jejich žádostí a potřeb, a to i přes častou náročnost úkonů spojených s vyřizováním jednotlivých agend.
Ing. Blanka Fialová
vedoucí odboru správy majetku
Městský úřad Mimoň

Červenec - Srpen 2017

5

CO VÁS ZAJÍMÁ
Rekonstrukce průjezdních úseků komunikací II. třídy v Mimoni
Liberecký kraj ve spolupráci s městem Mimoň připravuje na letošní
rok rekonstrukci dvou úseků komunikací II. třídy. První úsek je na
komunikaci II/268 ulice Českolipská. Začíná u kruhového objezdu
na Kozinově náměstí a končí za železničním viaduktem na křižovatce komunikace II/268 s ulicí Nový domov. V celém úseku bude
kompletně odfrézován dožitý asfaltový povrch a položen nový,
včetně nového vodorovného dopravního značení. U železničního

viaduktu budou osazena svodidla. V tuto chvíli probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby. Realizace stavby je plánována na léto
letošního roku.
Druhý úsek je v ulici Lužická na komunikaci II/270. Jedná se
o 100 metrů dlouhý úsek od Písečného mostu až za křižovatku komunikace II/270 s ulicí Pertoltická.
V úseku budou odstraněny žulové kostky, které jsou pro provoz
ve ztížených klimatických podmínkách nebezpečné. Po odstranění
kostek budou opraveny podkladní vrstvy a položen nový asfaltový
povrch. Realizace stavby je plánovaná na konec roku 2017 nebo
začátek roku 2018. Město Mimoň dlouhodobě spolupracuje s Libereckým krajem na opravách a rekonstrukcích krajských komunikací. Správce komunikací města zadá projektovou dokumentaci, rozpočty a zajistí povolení stavby. Poté předá podklady Krajské správě
silnic Libereckého kraje, která stavbu zrealizuje.
Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek
Městský úřad Mimoň

Zámecký rybník se letos dočká kýžené opravy
Zámecký rybník je ,,srdeční“ záležitostí občanů Mimoně. Ti starší,
k němu vážou vzpomínky na doby, kdy na něm jako děti bruslily,
mladší ročníky k němu vážou vzpomínky na procházky Zámeckým
parkem se svými malými ratolestmi. Není proto překvapením, že
téma revitalizace rybníka bylo opakovaně předmětem jednání Zastupitelstva města. Cíl byl jasný: najít cestu a finanční prostředky,
které by mu vrátily jeho čestné místo v postupně obnovovaném Zámeckém parku.
Zámecký rybník je také ale významným biocentrem městského
parku. Jako přírodní nádrž, která je zásobována vedle dešťových
srážek vodou z podzemních pramenů, je součástí nemovité kulturní památky – Zámeckého parku navazujícího na dnes již ,,bývalý
zámek“. Po druhé světové válce a odchodu majitelů zámku došlo
k postupnému chátrání areálu, včetně zámeckého rybníka. V sedmdesátých letech 20. století pak s cílem jeho ,,vyčištění“ došlo při jeho
odbahňování k nevhodnému odbagrování i původního dna a rybník
tak dnes není možné zcela vypustit. Následně proběhlo i částečné zasypání jednoho z pramenů rybníka v souvislosti se stavbou
kulturního domu „Družba“. V důsledku všech těchto zásahů dnes
rybník již není bez nutných oprav schopen sám sebe zásobit vodou.
Dalším důležitým faktorem spojeným s rybníkem je blízkost řeky
Ploučnice, s níž komunikuje skrze spodní vody. Její regulací došlo
k poklesu hladiny rybníka o cca 30 cm. Vzhledem k jeho blízkému
kontaktu s vodním tokem Ploučnice je rybník součástí záplavového
území, k jehož zatopení dochází již při průtocích Q20. Jako součást
aktivní záplavové zóny sice neplní v případě povodňových stavů
funkci protipovodňového opatření, je však schopen akumulovat
vodní sloupec až na úroveň výšky hlavní hráze a přelivové hrany,
čímž významně napomůže při zachycení záplavové vody.
V paměti občanů je rok 2010, kdy město zasáhla povodeň, při které byl rybník zcela zaplaven a došlo k jeho významnému zanesení
sedimenty z vodního toku Ploučnice. Zároveň došlo i k zanesení
cizopasnou houbou, která dlouhodobě poškozuje stromy vysázené
jako ,,stabilizační hráz“ po obvodu rybníka.
Všechny výše uváděné aspekty způsobily, že není možné rybník
zcela vypustit, což přináší velké technické problémy při plánovaných revitalizačních pracích. Proto město zahájilo rekonstrukci tohoto díla nejprve realizací výpustního objektu. Jeho nezbytné udržovací práce byly provedeny v roce 2015. Z důvodu nemožnosti
vypuštění nádrže byl návrh revitalizace přehodnocen a po provedených dalších průzkumových prací město Mimoň rozhodlo o větším
rozsahu obnovy tohoto vodního díla. V roce 2016 vedle průzkumo-
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vých prací byla i ověřena vydatnost podzemních pramenů. Ukázalo
se, že je dostatečná pro zásobení nádrže. Bohužel současně vyšlo
najevo, že dochází k vážnému prosakování hlavní hráze. K dalším
nutným přípravným krokům pak mimo jiné patřilo prověření mocnosti sedimentů a jejich nezávadnost pro další nakládání.
Cílem plánovaných prací je celkové zlepšení technického stavu
rybníka a navrácení jeho základních vodohospodářských funkcí.
Současně bude dosaženo zvýšení ochrany hráze před vodní erozí
a erozí vzniklou působením kořenového systému okolních stromů.
Narovnána bude optimalizace vodního režimu a dojde ke zlepšení
akumulace vody v krajině, což je aktuálně prioritní úkol české vlády
pro boj s klimatickými změnami.
Konkrétně: Hlavní hráz bude těsněna bentonitovou rohoží a opevněna kamennou rovnaninou uloženou do místní zeminy. Pata hráze
bude opevněna lomovým kamenem. Opevnění východního břehu
rybníka bude proti erozi opevněno vegetační zatravňovací rohoží
a u Družby bude písčitý břeh. Severní břeh bude opevněn dubovými kůly s přisypáním místní zeminy na geotextilii. Jižní břeh bude
opevněn dubovými kůly s přisypáním místní zeminy na geotextilii.
Opevnění ostrůvku bude provedeno stejně jako opevnění severního
a jižního břehu rybníka tedy kůly. Dále bude zpevněno dno rybníka
bentonitem v rozsahu stanoveným hydrogeologem, aby došlo k zabránění průsaku vody.
S cílem získat co nejvyšší finanční podporu na realizaci revitalizace
rybníka byly podány žádosti o finanční příspěvek na opravu Zámeckého rybníka do dvou dotačních programů. Dne 27. 10. 2016
město Mimoň obdrželo z Ministerstva zemědělství Souhlas se
zadáním akce a podmíněný příslib dotace, a to do výše 2 mil. Kč
z uznatelných nákladů. Dále dne 16. 1. 2017 schválilo Ministerstvo
životního prostředí dotaci na realizaci opatření Úpravy Zámeckého
rybníka v Mimoni z programu IROP – resp. OPŽP. Výše uznatelných nákladů činí 6 716 948 Kč a výše dotace činí 50 % z uvedené
částky, tedy 3 358 474 Kč.
Jakmile jsme obdrželi kladné vyjádření k získání dotace z programu
OPŽP, začala probíhat jednání s poskytovateli dotací.
Aktuálně se dokončuje projektová dokumentace k realizaci stavby,
která je nezbytná pro vypsání VŘ na dodavatele stavby. Pravděpodobným termínem, kdy budou moci práce na opravě Zámeckého
rybníka začít, je září 2017.
Ing. Miroslav Řepka
Odbor rozvoje města
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Starosta, místostarosta a jejich
Městská policie - díl první
mě na zastupitelstvu odvolali po třech letech, co jsem řídil
toxická skládka v Mimoni – díl první Tak
městskou policii. Neodvolali mě, protože jsem měl špatné výMilí občané, pokud si budete číst tento článek a myslet si, že to
je žert, tak se opravdu mýlíte, a vše, co zde napíšu, je pravda. Je
pravdou, že když jsem se to dozvěděl, představil jsem si americké
filmy, kde mafie za městy potají likviduje toxický odpad, a nikdy
jsem si nemyslel, že se toto bude dít i v Mimoni.
Někdy na začátku roku jsem na zastupitelstvu sdělil panu místostarostovi, že v Mimoni připravuje třídírnu odpadů pro střední
Čechy a Liberecký kraj. Pan místostarosta reagoval, že to je jen
myšlenka, a v podstatě mi naznačil, že si to vymýšlím, a ani mi na
to pořádně neodpověděl. Také na podzim roku 2016 jsem přednesl
na zastupitelstvu informaci, že se má pročišťovat štěrk z kolejí za
prasečákem a má se svážet z celé ČR. Starosta a místostarosta byli
docela v šoku, kde jsem k informaci přišel a narychlo poté udělali
na radě jen gesto, že s tím nesouhlasí, ale ono to již bylo schváleno a toto bylo divadlo jen pro občany. Také jsem se zeptal pana
místostarosty, zda je pravda, že sem tuto firmu dovedl on a co s ní
má společného, když to tak prosazoval na úřadě. On se mi vysmál,
že to je nesmyl, a dál se k tomu již nevyjadřoval. Teď jsem vám
nastínil, co předcházelo věci, o níž nyní budu psát.
Někdy minulý týden jsem se dozvěděl, že firma, kterou celou
dobu na úřadě prosazuje pan místostarosta, podala žádost na město, že potřebuje vyjádření města, zda souhlasí s třídírnou odpadů
na katastru města za bývalým prasečákem, a tímto si chce rozšířit svoje podnikání. Zjistil jsem, že spádová oblast ke svozu bude
Liberecký kraj, půl Středočeského kraje a půl Ústeckého kraje.
V této třídírně na kraji města se má tedy třídit dle mých informací
komunální odpad, ale také kapalné látky, a to i toxické a ropné.
Když jsem se zeptal známého, jak se čistí tyto toxické látky, bylo
mi sděleno, že louhováním. To tedy znamená, že toxické kovy
z kapalin se budou uchovávat v nějaké vybudované nádrži, která
bude vedle ostatních nádrží. Kousek od místa je řeka a spodní
voda se nachází asi v hloubce 25 metrů pod povrchem a do
města to je asi 300 metrů vzdušnou čarou. Také všechen odpad bude muset na místo někdo dovézt a následně odvézt, a co si
budeme povídat, vozit štěrk z celé republiky a odpady ze tří krajů
asi nezvládnou tři vozidla. Tato třídírna (spíše skládka) má krásný
název, a to Logistické centrum Mimoň, ale naše vedení tuto třídírnu obhajuje, a ještě jí pomáhá a chce jí vydat souhlasné stanovisko k udělení povolení. Ono se z toho totiž nebude prášit, zápach
z toho také nepůjde a toxický odpad přece není škodlivý – to jsme
se všichni učili v chemii! Peníze z toho obec mít také nebude, protože to není vyloženě skládka, a ten provoz se přece také nezvýší.
No nevím, občani a zastupitelé, máte zde děti a nevím, zda tyto
děti chtějí vyrůstat v tak „nezávadném“ prostředí. Starosta s místostarostou mají asi už dost peněz, a tak se odstěhují z města jinam
do krásného prostředí a my tu budeme žít s jejich dědictvím. Teď
přichází otázka, pro koho to je zase výhodné, a rovnou odpovím,
no přece pro občany města! Budeme tam mít cyklostezku, aby si
návštěvníci Mimoně mohli říct: „Jsou to Mimoňové anebo spíš
volové, když s tím souhlasili!“
P.S.: Požádal jsem stavební úřad o další informace a poté vám napíši přesný objem odpadu v tunách a jeho skladbu.
Král Petr
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sledky, ale protože jsem nekomunikoval se starostou, jak sdělil
na zastupitelstvu, kde jsme k tomu měli veselou debatu. No on
byl důvod totiž jiný, a to hlavně, že jsem nesouhlasil s novou
koncepcí městské policie, kdy část strážníků nahradí bezpečnostní agentura.
Možná byste se měli dozvědět, že zde bude s městskou policií
sloužit v týdnu bezpečnostní agentura, která bude dohlížet na
dodržování zákonů a vyhlášek města, a pokud něco zjistí, bude
volat na 158 nebo na městskou policii a tito přijedou na místo
a budou celou věc řešit. Docela úsměvné, protože se čtyřmi muži
městské policie na služebně asi nikdo nebude, a tak tam nikdo
ani nepojede. Státní policie je zde ve dvou a má občas na hlídání
Mimoň, Ralsko, Zákupsko a Stráž pod Ralskem a ti asi taky tedy
nepřijedou. Hlídací agentura nemá žádné pravomoce, a pokud
ten člověk nic dělat nebude, tak je asi pošle do háje a půjde pryč.
Také pokud si přečtete smlouvu, kterou jsem měl k dispozici,
zjistíte, že služba agentury čítá asi kolem 2500 hodin za rok ve
třech lidech. Na toto bylo vypsáno výběrové řízení, které bylo
zrušeno, protože bylo špatně vyhlášené a zde se tedy částka dostala na 1 365 333 Kč (na období 30 měsíců) za uvedené služby.
No to bychom si to měli tedy spočítat, městský strážník stojí
městskou kasu asi 400 000 Kč i s odvody a odpracuje v průměru
asi 2040 hodin za rok (170 hodin x 12). Zde budeme mít agenturu, která nás bude stát ročně 546 000 Kč, bude bez pravomocí
a nevyškolená, ale bude jen o pouhých 146 000 Kč dražší. Pokud
se tedy na to, milí občané, podíváte, nepřipadá vám to tak trochu
nevýhodné pro obec? Velmi by mě zajímalo, proč místostarosta a starosta prosazují takto „výhodnou“ smlouvu a pro
koho je vlastně výhodná.
Také bych chtěl zastupitelům a vedení radnice poradit, jak udělat novou koncepci městské policie. Je to totiž hrozně jednoduché. Naberte dva městské policisty a toho sedmého nenabírejte
a místo něj naberte tři zaměstnance za minimální mzdu s částečným nebo plným invalidním důchodem a zaměstnejte je jako
ostrahu kamer. Pokud bude tento zaměstnanec mít asi 9000 Kč
čistého a k tomu asi 5000 Kč invalidní důchod, tak mi věřte, že
bude spokojen, a ještě si úřad udělá body za zaměstnání invalidních lidí a peníze na rozpočet městské policie zůstane ve stejné
výši. No jo, vždyť my musíme šetřit, když už máme dluhy přes
50 miliónů.
Petr Král

Omluva

Tímto se musím omluvit dvěma lidem, o kterých jsem si myslel, že napsali anonym v dubnovém čísle Mimoňského zpravodaje. Tyto lidi nebudu jmenovat, protože jsem je nejmenoval
ani ve své odpovědi, ale 18. 5. 2017 jsem dostal hrozně milý
článek z redakce Mimoňského zpravodaje, kde se k anonymu
přiznává člen(ka) redakční rady Mimoňského zpravodaje a je
zde ke mně hrozně milý(á). Tento článek redakční rada nezveřejnila a já se k němu také nebudu vyjadřovat. Tímto také gratuluji panu starostovi, že si vybral správný tým do redakční
rady Mimoňského zpravodaje, protože to jsou loajální lidé.
Petr Král

CO VÁS ZAJÍMÁ
Tak budeme mít třetí benzínku

V Mimoňském zpravodaji schází rubrika o tom, co schválila
rada a zastupitelstvo, aby se o tom občané dozvěděli. Tuto
rubriku vydával čtyři roky pan Vrba a poté jsem jej čtyři roky
vydával já, ale nikdy jsme pod tím nebyli podepsáni. Po mém
odstoupení z rady se tyto informace přestaly ve zpravodaji
zveřejňovat, takže se občani vlastně ani nedozví, co na ně
vedení města chystá a co si schválilo. Nyní vám tedy vytrhnu
jeden bod z květnové rady, který stojí za to, aby o něm občani
města věděli, a proto zde zkopíruji usnesení rady:
Rada města Mimoň odkládá projednání pronájmu pozemku p.č.3309/1, ostatní plocha, část o výměře 306 m2,
pozemek p.č.3309/2, ostatní plocha, část o výměře 58 m2,
pozemek p.č. 3309/6, ostatní plocha, 35 m2, pozemek
p. č. 3309/7 ostatní plocha část o výměře 2 m2, pozemek
p. č. 3309/9 ostatní plocha část o výměře 16 m2, pozemek
p. č. 3310 zastavěná plocha a nádvoří 22 m2 v k. ú. Mimoň, firmě JANDA&SYN COMPANY, SE, sídlo firmy
Moskevská 674, 470 01 Česká Lípa, na dobu neurčitou, za
účelem vybudování samoobslužné čerpací stanice za cenu
100,-Kč/ m2/ rok.
Vyjádření aktérů:
Ing. Baloun: Doporučuji doplnit do usnesení - za účelem vybudování čerpací stanice pro osobní automobily. Navrhuji to
odložit, a ještě jednat se zájemci o vyšší ceně za pronájem
200,- Kč/m2. – úkol pro OSM
R. Zubko: Byl bych raději, kdyby toto schvalovalo zastupitelstvo.
Ing. Fialová: Nájemní smlouvu zastupitelstvo schválit nemůže, pouze záměr využití území. Do příští Rady bude připraven
návrh usnesení v tomto znění.
Tak jste se, milí občané, dozvěděli, že rada chce ve městě
vybudovat benzínovou čerpací stanici, a to na ploše mezi restaurací Dřevěnka a OD Penny – zatím to jen odložili kvůli
ceně, ale v červnovém jednání rady se to bude již schvalovat. No, co k tomu dodat, v Mimoni budeme mít tři benzínky
a jednu v centru města Mimoně, no není to krása?! Jen by mě
zase zajímalo, proč takový nesmysl radnice prosazuje a pro
koho to je výhodné – no pro město určitě ne. Jinak hlavně to
bezpečí pro občany, na tom záleží nejvíce, že pane místostarosto a starosto!
Petr Král

Pár odpovědí k článku „Tak budeme mít třetí benzínku“

Rada města nebude budovat žádnou benzínovou čerpací stanici. Na městě leží žádost o pronájem pozemku pro tento záměr
od firmy Janda a syn s.r.o., proto se projednává. Pro koho je to
výhodné? Je to jenom názor: deklarovaná nižší cena za pohonné hmoty může být dobrá konkurence pro naše dvě stávající
čerpací stanice, které jsou nejdražší v regionu, roční nájemné
za pozemek, který jinak leží ladem, ve výši 100 000 Kč půjde
do rozpočtu města a v neposlední řadě pro občany - nakoupím

a natankuji. Navíc nejde o trvalou stavbu, stanice je samoobslužná a v případě vážného zájemce o pozemky u Penny do
šesti měsíců zmizí. Ještě poznámka k umístění. V padesátých
letech stála benzínová stanice na místě dnešní Dřevěnky, tedy
asi 300 metrů od požadovaného pronájmu. Co se týká čerpacích stanic v městské zástavbě, mohu jmenovat namátkou třeba
Českou Lípu nebo Litoměřice. A na závěr, Rada města si je
vědoma vážnosti kroku, proto je celý záměr předložen k projednání na zasedání zastupitelstva 22. 6. 2017.
František Kaiser, starosta města

Jak to bylo s kamerami

Chtěl bych informovat občany, že pokud jde o kritizované
kamery na Tyršově náměstí ještě z éry pana Škubala, bylo
tedy zjištěno, že kamery jsou opravdu u labutí jiné. To by
nevadilo, pokud by byly za stejnou cenu, ale tyto jsou o asi
30 000 Kč levnější než ty, co jsme si koupili za 48 000 Kč.
Dle vyjádření firmy, která nám tedy vrátila kamery, které
tam měly původně být, se prý dohodla s někým z úřadu,
že si levnějšími kamerami bude kompenzovat nějaký vícenáklad někde jinde. Nyní radnice hrozně přemýšlí, s kým
se asi ta firma dohodla, že tam dají jiné, levnější kamery.
Trochu radnici poradím, přečtěte si prosím odložení policie,
které vám poslala, a tam zjistíte, kdo za tím stojí - nevím, co
v tom šetření pořád zdržujete. Občané, schválně si tipněte,
kdo ty kamery přebíral na podpis - to neuhodnete. Ještě by
měla radnice zjistit, co bylo tak drahé na těch pár hmoždinkách u namontované televize k tomuto kamerovému sytému
(jen připomínám, pomalu 10 000 Kč s DPH). Jen bych ještě
k tomuto dodal, že na zastupitelstvu jsem byl párkrát napaden koaličními zastupiteli, ale ti nyní mlčí, a pokud bych to
na zastupitelstvu opět nesdělil, tak by to rada ani nešetřila.
Trvalo to celkem asi čtyři zastupitelstva, než radu začalo
zajímat, kdo se tedy s firmou dohodl.
Petr Král

Vážení zákazníci. Dovolujeme si
informovat Vás o omezení provozu
naší prodejny

Dle usnesení Rady Města z 5. Zasedání ze dne 27. 2. 2017
bude provoz naší prodejny Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace omezen pouze na sezónní prodej. Prodejna
bude veřejnosti uzavřena od 1. 7. 2017 do 1. 4. 2018.
Toto omezení se nevztahuje na příležitostné potřeby a zakázky většího rozsahu, které lze dojednat na místě nebo korespondenčně.
Důvodem tohoto omezení je přísnější legislativní rámec
hospodaření státních organizací a větší orientace naší firmy
na práce pro město Mimoň.
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a budeme se
těšit na zahájení příští sezóny 2018.
V případě potřeby větší zakázky se na nás můžete obrátit.
Budeme se snažit Vašim potřebám vyhovět.
Novotný Petr, ředitel společnosti Zahradnictví Mimoň,
příspěvková organizace
Červenec - Srpen 2017
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Bezpečnost a prevence
V měsíci červnu absolvovali zaměstnanci našeho úřadu kurz
praktického nácviku první pomoci. Kurz pro ně připravil Jan
Smolucha, záchranář z Jablonného v Podještědí, který je zkušený
praktik i školitel. Po zkušebním testu, jímž si přítomní ,,ověřili“
své nedostatečné teoretické i praktické dovednosti v oblasti první pomoci, následoval velmi fundovaný a praktickými ukázkami
doplněný odborný výklad. Na závěr došlo i na praktický nácvik
jednotlivých úkonů, včetně nácviku resuscitace. Všichni se
shodli na tom, že tři takto strávené hodiny byly využity skutečně
smysluplně.
Ani žáci ze základních škol a děti z mateřských škol nebyly pozadu. Žáci I. stupně základní školy Komenského se v rámci sportovního dne účastnili ukázky požární techniky, kterou jim na Sokolce
předvedl sbor dobrovolných hasičů z Mimoně. Jednalo se o nové
dopravní vozidlo FORD pro přepravu osmi osob i hasičskou
stříkačku MAN. Překvapením pro většinu byl rozsah vybavení
„hasičské stříkačky“.
Žáci 2. tříd ze základní školy Pod Ralskem vedle informací o činnostech hasičů získali i praktickými ukázkami základní kroky
první pomoci. Přednáška probíhala před hasičskou zbrojnicí, kde
byla vystavena hasičská auta, a zajímavá byla i ukázka vyprošťovacího zařízení.
Stranou nezůstaly ani ti nejmenší – děti z mateřské školy, jimž
poutavý výklad člena JSDH Mimoň, Jiřího Berana doplnily zkušenosti a rady příslušníků Policie ČR.
Samozřejmě, že ze všeho nejvíce upoutala děti hasičská stříkačka,
kterou důkladně prozkoumaly, a z výrazu tváře bylo vidět, že se
všichni aspoň na malou chvíli cítili jako odvážní záchranáři.
Praktický nácvik první pomoci
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Ukázka techniky a vybavení hasičských vozidel

Eva Kolaříková
vedoucí správního odboru
Městský úřad Mimoň

OZNÁMENÍ
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách

Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství
pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná
v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní: 12. 7. 2017 a 26. 7 2017 (středa) 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

Zahájení sezóny na koupališti

Mimoňské trhy

Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek
21. července a 18. srpna 2017 na náměstí 1. máje.

Blahopřání

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci červenci a srpnu dožívají:
Kabešová Berta
Korušková Libuše
Chour Pavel
Klúčik Ján
Vraštil Josef
Mlateček Josef
Suchopárková Miluše
Marková Marie
Regnerml Ervín
Spilková Jaroslava
Tuček František
Jarošová Ludmila
Langer Karel
Všetíčková Bohuslava
Krédl Zdeněk
Novotný Václav
Ederová Marie
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Starosta města, Komise pro občanské záležitosti.

Upozorňujeme

Na prázdninový provoz Domu kultury Ralsko – Mimoň.
Od 24. července do 13. srpna 2017 bude uzavřen.

Prázdninová výpůjční doba v Městské knihovně
Platí od 3. července do 3. září 2017 (mimo uzavírky)
Oddělení pro dospělé
PO 3 - 18 hod.
ST 8 - 11 13 - 18 hod.

Oddělení pro děti a mládež
ÚT
9 - 11 12 - 17 hod.
ČT
zavřeno

POZOR! Od úterý 24. července do neděle 13. srpna je
knihovna ZAVŘENÁ!

Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace Vás zve
k návštěvě mimoňského koupaliště, které prošlo
s přispěním města ozdravnou kůrou.
Můžete se těšit na posezení na terase s občerstvením,
zrekonstruované toalety, venkovní sprchování pitnou
vodou, koupání a relax u vody s možností sportovního
využití na beach volejbalovém hřišti.

Rozpis stomatologické pohotovostní služby
Ordinační hodiny
soboty, neděle, svátky: od 18.00 - 22.00 hodin
• Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné nám. 121/1, Liberec
budova DUNAJ - 4. patro
tel. 777 738 625
• Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357 (pavilon Oddělení následné péče – budova D),
Liberec
tel. 485 312 187
V okrese Česká Lípa a Semily již nebudou zubní lékaři ve
svých ordinacích sloužit.
Více informací na http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi.
Červenec - Srpen 2017

11

KULTURA
Malé ohlédnutí za dnem dětí v Mimoni Ekodění na Ekocentru Brniště
1. 6. 2017 proběhl na náměstí 1. máje v Mimoni Den dětí,
který uspořádal Dům dětí Vážka a odbor kultury MěÚ Mimoň. Přípravy byly náročné, ale myslím, že konečný výsledek byl dobrý a to hlavně zásluhou těch, kteří s námi
spolupracovali a ve svém volnu se ujali soutěžních stanovišť. Těch jsme měli letošní rok 15 a děti mohly soutěžit
například v hodu podkovou, poznávání hub, házení míčkem na cíl, zatloukání hřebíků atd. Velký dík patří dobrovolníkům, kteří zajistili, aby si mohly naše děti zasoutěžit.
Bez nich by to opravdu nešlo.

Ohlédnutí za uplynulým měsícem:
Naše pravidelné aktivity se v červnu rozloučily se svými příznivci. Relaxační a tvořivé večery, Ekokroužek i klub Hastrmánek jsou po dobu prázdnin uzavřené. Moc všem děkujeme, že
nás pravidelně navštěvujete. Moc nás to těší a baví a na všechny se moc těšíme opět v září!!! Jediná aktivita, která zůstává
po celé léto, je cvičení s dětmi zvané „Hýbánky v ekoši“. Cvičení je vhodné pro děti předškolního věku od 3 – 6 let a probíhá každou středu od 16.00. Za hezkého počasí budeme cvičit
venku, v případě nepříznivého počasí uvnitř Ekocentra.
Připravujeme:
16. – 21. 7. 2017 Dobrodružství animace – workshop pro
rodiny s dětmi v Brništi. Srdečně Vás zveme na setkání rodin v krásném prostředí.
Vítány jsou rodiny, které mají zájem prožít týden plný zážitků, objevit kouzlo animace a vytvořit si se svými dětmi vlastní animovaný film. Více informací naleznete na
http://www.ekocentrumbrniste.cz, nebo facebooku Podralského Nadačního Fondu ZOD a Ekocentra Brniště.

Další velký dík patří našim záchranným složkám, které
i přes velké pracovní vytížení dorazily na místo akce a poskytly dětem možnost, prohlédnout si z blízka vůz Státní
policie Mimoň, vůz dopravní zdravotní služby Misan Mimoň a vozy Sboru dobrovolných hasičů Mimoň.

5. 8. 2017 Festival jurt – Oheň, světlo, teplo a život.
5. ročník se koná v areálu Lesního Zátiší v Brništi.
Připraven je bohatý program a prostředí přátelské celé
rodině. Těšit se můžete na spousty krásných přednášek,
workshopů, divadelní a hudební představení. Mimo jiné
uvidíte Báru Hrzánovou & Condurango či Mária Biháry
& Bachtale Apsa.
Více informací http://festival-jurt.webnode.cz/
Těšíme se na Vás a krásné slunečné dny přeje Katka Filingerová a tým PNF ZOD!
Aktivity Ekocentra Brniště jsou podpořeny Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020, z Fondu malých projektů ERN a Libereckým
krajem.

Kavárna

Vážíme si této spolupráce a doufáme, že v příštích letech
v ní budeme úspěšně pokračovat.
Krásné léto.
Za odbor kultury Mimoň Miroslava Jesínková
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Začátkem července bude v Brništi otevřena nová kavárna
„Na hradě“ konkrétně v přízemí budovy ředitelství ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1. Kavárna bude nabízet kromě výborné
kávy, také různé zákusky jako moravské koláče, perníčky
aj., stejně tak jako osvěžující ovocné či bylinné limonády.
V letních měsících a teplých dnech bude přístupná i letní zahrádka před budovou. Součástí kavárny je také dětský koutek. Otevírací doba kavárny bude stanovena takto:
ST, ČT 11 - 15, PÁ - NE 11 - 17 hod, PO - ÚT zavřeno.
Těšíme se na vás.

