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Vážení občané,
v poslední době jsem byl často dotazován, zda
se snažíme o získání praktického lékaře do našeho města. Rád se s občany podělím o dobrou
zprávu. Podařilo se nám společně se zdravotnickým střediskem dohodnout otevření nové
ordinace s nástupem obvodního doktora. Bude
mít svoji ordinaci v původním zdravotním středisku v ul. Nádražní. Ordinace se zařizuje a od ledna 2023 by měl
lékař začít ordinovat (snad se nic nestane). Město Mimoň se dále
dohodlo se současným majitelem zdravotního střediska na jeho
odkupu, a tudíž město Mimoň bude vlastnit toto středisko. Částku
zatím nezveřejňuji, ale je více než příznivá a musím říci, že majitelé
střediska se zachovali velmi vstřícně vůči městu a jeho občanům.
Zároveň se nám podařilo v létě získat areál Božího hrobu od místní
církve, který následně chceme zrenovovat, aby zahrady byly přístupné občanům k odpočinku po celý den. Dohodli jsme se, že
v Božím hrobě bude moci město pořádat světské svatby a různé
slavnosti, které nebudou toto náboženské místo nijak narušovat.

Chtěl bych zmínit termíny pravidelných schůzek s občany a vedením města: 7. 9. v 15.30 hod. pro občany Sídliště Pod
Ralskem a okolních ulic proběhne setkání v jídelně ZŠ Ralsko,
14. 9. v 15.30 hod. pro občany Letné a okolních ulic ve třídě Gymnázia v Mimoni vchod ze zadní části školy, 19. 9. v 15.30 hod. pro
občany sídl. U Nemocnice a okolních ulic v domově důchodců
v altánu, 26. 9. v 15.30 hod. pro občany středu města, tzv. Mimoň
V. a Slovan – bude změna a setkání se bude konat na městském
úřadě v budově „C“ ve třetím patře. Ve Vranově pod Ralskem se
setkání uskuteční v říjnu a termín a místo budou upřesněny v říjnovém Mimoňském zpravodaji.
Závěrem Vás chci všechny pozvat ke komunálním volbám, které
se konají od 23. 9. do 24. 9. V nich můžete vydat vysvědčení
místním politikům, zda se o město starají či nikoliv. Takže přijďte
k volbám, aby účast byla hojná a politici, co se dle Vás snažili,
dostali dobré hodnocení a ti, co se nesnažili, špatné hodnocení,
protože o tom, koho si zvolíte, rozhodujete Vy.
Petr Král, starosta města Mimoň
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VOLBY 2022
Vážení občané,
tento rok se konají volby zastupitelstev obcí, které se uskuteční
ve dnech 23. a 24. září 2022.
Volební okrsky zůstávají nezměněny, tak jako v předchozích
volbách a jsou zveřejněny na výlepových plochách města
Mimoň, web. stránkách města a el. úřední desce MěÚ Mimoň
v tomto znění:

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva obce
Starosta města Mimoň podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zveřejněním v místě obvyklým
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva města Mimoň, se uskuteční v pátek
dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ZŠ a MŠ, Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň I, Mimoň zahrnující ulice
Kosovo Pole, Novopolní, Polní, Sídliště pod Ralskem 561571, 575-578, 582-594, 602, 603, 605, 631, 632, Horská
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost
ZŠ a MŠ, Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň I, Mimoň
zahrnující ulice Eliášova, Lesní závod, Luční, Nový domov,
Okružní, Podhájek, Pražská, Růžová, Sídliště pod Ralskem
573, 574, 579, 581, 604, Sokolská, Široká, Tyršovo nám.
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost
Městská knihovna, Svébořická 309, Mimoň I, Mimoň
zahrnující ulice Husova, Hvězdovská, Kamenná, Křížová,
Lipová, Nábřežní, náměstí J. Fučíka, Nová, Pod Křížovým
vrchem, Ralská, Skřivánčí, Sluneční, Smetanova, Staré nádraží, Svébořická, U Nemocnice
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost
Dům kultury Ralsko, nám. Čsl. armády 173, Mimoň III,
Mimoň
zahrnující ulice Březinova, Hřbitovní, Jiráskova, Komenského, Malá, Mírová, Mlýnská stezka,
Nádražní, náměstí Čsl. armády, Okrouhlická, Poštovní,
Potoční, Příkop, Raisova, Slovany, U Hřebčína, Vrchlického,
Zahradní
ve volebním okrsku č. 5je volební místnost
Budova na adrese Letná 253 – přední vchod, Mimoň IV,
Mimoň
zahrnující ulice Českolipská, Barvířská, Baarova, Hraničářská, Kozinovo náměstí, Letná, Lužická, Pertoltická, V Lukách,
Žitavská
ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost
ZŠ a MŠ, Sídliště pod Ralskem 572, Mimoň I, Mimoň
zahrnující ulici Ječná, nám. 1. máje, Pánská, Ploužnice 284,
286, 287, 288, 289, 290, 474, 475, 476, Srní potok, Ve Stráni,
Vranov, Vranovská, Žitná
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3. Pro volby do zastupitelstva obce bude voliči umožněno
hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
4. Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce bude
voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.
V den konání voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve
volební místnosti.
HLASOVACÍ LÍSTEK JE OBOUSTRANNÝ, obsahuje
6 volebních stran, které byly zaregistrovány. Zastupitelstvem
města Mimoň byl schválený počet zastupitelů na další volební
období v počtu opět 17 zastupitelů.
Volič může upravit hlasovací lístek 3 způsoby formou KŘÍŽKOVÁNÍ:
– Volič hodlá volit jen jednu volební stranu
– Volič hodlá volit napříč volebními stranami jednotlivé
kandidáty
– Volič hodlá volit jednu volební stranu a zároveň kandidáty
jiných volebních stran
Podrobnější informace naleznete na www.mestomimon.cz –
sekce Volby.
Kromě občanů ČR mají právo volit do zastupitelstev obcí
i státní občané jiného státu zemí Evropské unie, kteří alespoň
druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhli věku 18 let, jsou v den
voleb v této obci přihlášeni k pobytu a jsou vedeni v dodatku
stálého seznamu voličů vedeného městským úřadem.
Pokud jste cizincem ze země patřící do Evropské unie, chcete
se letošních komunálních voleb účastnit a již v minulosti jste
ve volbách do zastupitelstev obcí volili, kontaktujte pracoviště
evidence obyvatel a ověřte si, že v dodatku stálého seznamu
voličů jste uvedeni a uvedené informace k vaší osobě jsou aktuální. Pokud jste cizincem ze země patřící do Evropské unie,
chcete se letošních komunálních voleb účastnit a doposud jste
se voleb neúčastnili, dostavte se nejpozději do středy 21. září
2022 do 16.00 hodin na pracoviště evidence obyvatel MěÚ
Mimoň, Mírová 120, Mimoň, 2. patro, dv. č. 204 a požádejte
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. K žádosti budete
potřebovat předložit platný průkaz o povolení k pobytu.
Připomínáme, že při volbách do Zastupitelstva města Mimoň
nelze hlasovat v nemocnici či obdobných zařízeních, pokud
nemá volič v okrsku, do kterého zařízení spadá, trvalý pobyt
a ani nelze hlasovat na voličský průkaz. Každý volič může volit
pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu
voličů.
Vyzýváme voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, pokud nevlastní ještě platný cestovní pas a příp.
si včas požádali obec s rozšířenou působností (MěÚ Česká
Lípa, Nový Bor, Liberec atd.) o vydání nového dokladu totožnosti. Již se nevydávají občanské průkazy s dobou platnosti
pouze 1 měsíc ve dnech, kdy se konají volby.
Kontaktní osoby: Bc. Gabriela Ježková, 487 805 001, Bc. Matyáš
Kabeš, 724 066 017.
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Oprava náměstí 1. máje
v Mimoni je hotova
Tak jsme opravili náměstí 1. máje v Mimoni! Bezmála 40 let
se o tom jen debatovalo, debatovalo a něco řešilo, ale nikdo
nic nevyřešil. Během čtyř let jsme náměstí vyprojektovali
a zařídili stavební povolení, domluvili jsme se
s firmou SVS, a. s. na opravě kanalizace a vodovodu a samotná
stavba trvala asi 15 měsíců i s kanalizací a vodovodem, a ještě
jsme náměstí rozšířili až k Zámeckému mostu. Toto jsme
stihli, protože jsme pořád nedebatovali a jen nedebatovali,
ale rozhodli jsme se jako vedení města s tím něco udělat, a to
se nám povedlo ještě získat dotaci na náměstí ve výši 4 mil. Kč.
Ještě je potřeba dokončit na podzim výsadbu a za rok dát ke
stromům mříže, které sem nejdou dát z důvodu ukotvení
stromů a zasklít studni, kterou jsme zde nalezli. Celá akce
stála kolem 15 mil. Kč a dodnes mi je záhadou, proč to někdo
neudělal již před námi. Pro srovnání sem dávám fotografii,
jak náměstí vypadalo před rekonstrukcí.

Petr Král, starosta města Mimoně
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Co se stihlo ve městě opravit přes prázdniny
O prázdninách jsme nelenili a dokončili jsme plno dalších staveb po celém městě. Myslím, že budete sami překvapeni, kolik
se toho stihlo za tak krátkou dobu dokončit. Samozřejmě stavby započaly o něco dříve, ale dokončení proběhlo až nyní,
a ještě toho je plno rozpracováno.

Nově vyasfaltovaná silnice v ulici U Nemocnice

Dům čp. 225-228 na Letné, Mimoň

Opravené mlatové cesty v bývalém letním kině

Ulice Vranovská u koupaliště

Dům čp. 239 na Letné, Mimoň

Další část ulice Zahradní

Hrací stolky v bývalém letním kině
Petr Král, starosta města Mimoň
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

USNESENÍ
z jednání zastupitelstva č. 5/2022
města Mimoň, které se uskutečnilo dne 23. 6. 2022
usnesení č. Z22/53
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: pí
J. Bizoňovou a Bc. J. Pittnera.
usnesení č. Z22/54
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání.
usnesení č. Z22/55
Směna pozemků, směnná smlouva-úprava
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) upravené znění směnné smlouvy na směnu pozemků schválenou usnesením číslo Z22/18 dne 24. 2. 2022 s pí MP, v předloženém znění a
b) ukládá starostovi města, směnnou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
usnesení č. Z22/56
Prodej pozemku p. č. 2121, 2125 a 2124 v k. ú. Mimoň –
lokalita Husova ul.
Zastupitelstvo města schvaluje:
a) prodej pozemku parcelní číslo 2121 o výměře 405 m2, zahrada
a pozemku p. č. 2125 o výměře 41 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Mimoň za jednotkovou cenu 865 Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem č. 1835-39/2022 s tím, že k ceně
pozemku bude připočítáno DPH p. JA a pí KH, a
b) prodej pozemku p. č. 2124 o výměře 17 m2 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Mimoň za jednotkovou cenu 865 Kč/m2
stanovenou znaleckým posudkem č. 1835-39/2022 s tím,
že k ceně pozemku bude připočítáno DPH manželům JG
a EG
c) a kupní smlouvy v předloženém znění a
d) ukládá starostovi města podepsat kupní smlouvy, které jsou
přílohou tohoto usnesení.
usnesení č. Z22/57
Směna pozemků s Římskokatolickou farností
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) směnu (převod) části pozemku v k. ú. Mimoň:
• část pozemku p. č. 4645, orná půda, označená dle GP
č. 2443-324/2021 parc. č. 4645/2 o výměře 11672 m2 (celková výměra pozemku je 26497 m2), z majetku města
Mimoň, za cenu tržní ve výši 27 Kč/m2, za pozemek v k. ú.
Mimoň:
• pozemek p. č. 4540 orná půda, o výměře 11672 m2 z majetku Římskokatolické farnosti Mimoň, Kostelní vrch 106,
Mimoň III, 471 24 Mimoň, IČ 49864041, za cenu tržní
ve výši 27 Kč/m2 a

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

b) směnnou smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi
města směnnou smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení,
podepsat a
c) pověřuje Radu města Mimoň schválením aktualizované
směnné smlouvy v případě drobných změn vyplývajících
z podmínek budoucího jednání s Římskokatolickou farností
Mimoň.
usnesení č. Z22/58
SVS-vodovod CL 039004 Mimoň-Hradčany-kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej vodohospodářského majetku-vodovod o délce 101,9
m, který je součástí stavby "CL 039 004 Mimoň-Hradčany,
vodovod a kanalizace 80 b. j." na základě Smlouvy o vypořádání investice ze dne 7. 12. 1998 za cenu 626 000 Kč Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 a
b) kupní smlouvu na převod stavby "CL 039 004 Mimoň-Hradčany, vodovod a kanalizace 80 b. j." v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
usnesení č. Z22/59
Směrnice ZM – Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí
v majetku města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
Směrnici zastupitelstva města č. 1/2022 Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň v upraveném znění.
usnesení č. Z22/60
Smlouva o spolupráci-vybudování připojovací komunikace
k lokalitě RD Vranovská alej
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) záměr vybudovat připojovací komunikaci na pozemcích
pč. 2000, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053 a 2067 společně
s investorem akce – novostavba RD Vranovská alej společností RD Vranovská alej, s. r. o. a
b) Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
„Dopravní a technická infrastruktura – přístupová komunikace pro RD Vranovská alej-Mimoň“ s RD Vranovská
alej, s. r. o. se sídlem Na Šumavě 1555/5, 150 00 Praha 5, IČ
10759115 v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat. Smlouva bude platná pouze tři roky
od podpisu smlouvy.
usnesení č. Z22/61
Darovací smlouvy-RD Vranovská alej
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje:
a) budoucí nabytí a smlouvu o smlouvě budoucí darovací na
část stavby "Dopravní a technická infrastruktura-přístupová
komunikace pro RD Vranovská alej-Mimoň" na pozemcích
p. č. 2000, 2057, 2056, 2055, 2053, 2054 a 2067 v k. ú. Mimoň
a
b) budoucí nabytí a smlouvu o smlouvě budoucí darovací na
stavbu "Dopravní a technická infrastruktura-přístupová
komunikace pro RD Vranovská alej-Mimoň" na pozemku
p. č. 2027/1 v k. ú. Mimoň včetně příslušné části tohoto
pozemku od investora staveb RD Vranovská alej, s. r. o. se
Září 2022
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sídlem Na Šumavě 1555/5, 150 00 Praha 5, IČ 10759115
v předloženém znění a
ukládá starostovi města darovací smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení podepsat.

c)

usnesení č. Z22/62
Prodej podílu 10/12 z pozemku p. č. 1920 v k. ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) ruší své usnesení č. Z21/146 ze dne 25. 11. 2021 a
b) schvaluje prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 10/12
z pozemku p. č. 1920 ostatní plocha o výměře 20 m² v k. ú.
Mimoň, jehož součástí je stavba přízemní zděná garáž, za
cenu ve výši 4389 Kč/m2 + DPH p. PS, za podmínek uvedených v kupní smlouvě a
c) schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění a ukládá
starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto
usnesení, podepsat.
usnesení č. Z22/63
Finanční dar – Hospic sv. Zdislavy
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 31.805 Kč organizaci Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.,
Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec – IV Perštýn, IČ 28700210
a ukládá starostovi města Mimoň podepsat darovací smlouvu.
usnesení č. Z22/64
ZR č. 9 – Finanční dar na zvony pro kostel sv. Petra a Pavla
v Mimoni
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 9 – příděl do Dotačního fondu ve výši 1 mil. Kč na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 1 mil. Kč Římskokatolické farnosti Mimoň, Kostelní Vrch 106, 471 24 Mimoň,
IČ 498 64 041, na nákup a instalaci dvou zvonů střední velikosti, a to 415 kg a 200 kg, dále k opravě zvonové stolice
a odbíjení hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Mimoni, schvaluje uzavření darovací smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
usnesení č. Z22/65
Změna rozpočtu č. 5 – projektová dokumentace na ústřední
vytápění DPS Pražská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 5 –
navýšení kapitálových výdajů a financování o 115.000 Kč na
vypracování projektové dokumentace pro ústřední vytápění pro
dům s pečovatelskou službou, Pražská č.p. 177, 188, 274, Mimoň
dle důvodové zprávy a přílohy č.1.
usnesení č. Z22/66
Změna rozpočtu č. 10 – příjem dotace na akci „Zřízení
vegetačních ploch lokalita u Mitexu Mimoň“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 10 –
příjem dotace k akci „Zřízení vegetačních ploch lokalita u Mitexu
Mimoň“ ze Státního fondu životního prostředí České republiky
ve výši 241.960 Kč a navýšení kapitálových výdajů na akci
„Rekonstrukce náměstí 1. máje“ ve výši 241.960 Kč, dle důvodové
zprávy a přílohy č.1.
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usnesení č. Z22/67
Změna rozpočtu č. 11 – akce „Revitalizace náměstí 1. máje,
Mimoň“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 11 –
navýšení kapitálových výdajů ve výši 500 000 Kč a navýšení
financování o 500 000 Kč na akci „Revitalizace náměstí 1. máje,
Mimoň“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
usnesení č. Z22/68
Změna rozpočtu č. 12 – bytová zástavba u MITEXU
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 12 –
navýšení kapitálových výdajů ve výši 250 000 Kč na akci „Bytová
zástavba u MITEXU“ a navýšení financování o 250 000 Kč dle
důvodové zprávy a přílohy č.1.
usnesení č. Z22/69
Změna rozpočtu č. 13 - Navýšení provozního příspěvku
pro Zahradnictví Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 13 –
navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, IČO 21551367,
na údržbu zeleně v areálu TJ Jiskra Mimoň a navýšení financování
o 174 tis. Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
usnesení č. Z22/70
Splátkový kalendář na úhradu faktury
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Dohodu o plnění dluhu
ve splátkách za dluh vzniklý nezaplacením vystavené faktury za
opravu bytu Ploužnice 339 č. b. 14 nájemnice AŽ ve výši 26 824 Kč.
Celková částka bude zaplacena na základě dohody a splátkového
kalendáře s úrokem z prodlení dle přílohy č. 1 a č. 1a. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.
usnesení č. Z22/71
Splátkový kalendář na úhradu škody dle pravomocného
Rozsudku jménem republiky
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Dohodu o plnění dluhu
ve splátkách za dluh vzniklý způsobenou škodou přiznanou
Rozsudkem jménem republiky s JT ve výši 125.017,39 Kč. Celková částka bude zaplacena na základě dohody a splátkového
kalendáře bez úroku dle přílohy č. 2 a č. 2a. Zastupitelstvo města
Mimoň ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.
usnesení č. Z22/72
Splátkový kalendář na úhradu škody dle pravomocného
Rozsudku jménem republiky
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Dohodu o plnění dluhu
ve splátkách za dluh vzniklý způsobenou škodou přiznanou
Rozsudkem jménem republiky s JT a MT společně a nerozdílně
ve výši 470 952 Kč. Celková částka bude zaplacena na základě
dohody a splátkového kalendáře bez úroku dle přílohy č. 4 a č. 4a.
Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi tuto dohodu
podepsat.
usnesení č. Z22/73
Závěrečný účet za r. 2021
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Závěrečný účet města
Mimoň za rok 2021 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření města Mimoň za rok 2021 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradou. Náprava uvedeného
dílčího nedostatku roku 2021 byla, v souladu s § 17 odst. 7 písm.
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b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, provedena opatřením popsaným v důvodové zprávě.
usnesení č. Z22/74
Účetní závěrka za r. 2021
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje v souladu s ustanovením
§ 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města
Mimoň, sestavenou k 31. 12. 2021 a převod výsledku hospodaření
ve schvalovacím řízení v částce 20 513 557,66 Kč na účet výsledků
hospodaření minulých účetních období.
usnesení č. Z22/75
Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje aktualizovaný Střednědobý výhled rozpočtu města Mimoň na r. 2023–2029 dle přílohy
důvodové zprávy.
usnesení č. Z22/76
Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633226149/LCD ze
dne 27. 4. 2021 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o úvěru č. 0633226149/LCD ze dne 27. 4. 2021 uzavřené s Českou
spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO
45244782 dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy a ukládá starostovi
města tento Dodatek č. 1 podepsat.
usnesení č. Z22/77
Vydání Změny č. 9 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň:
1) schvaluje, že ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 1
a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že Změna č. 9 Územního plánu Mimoň není v rozporu
s Politikou územního rozvoje České republiky v aktuálním
znění, s územním rozvojovým plánem, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje ve znění aktualizace č. 1, se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Libereckého kraje a dále, že nebyly řešeny žádné rozpory,
2) bere na vědomí, že k veřejnému projednání změny č. 9
Územního plánu Mimoň nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky, o kterých by muselo rozhodnout,
3) vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c), § 54
odst. 2, § 55b odst. 10 a za použití ustanovení § 43 odst. 4
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále
v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve
znění pozdějších předpisů, a § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů –
Změnu č. 9 Územního plánu Mimoň opatřením obecné
povahy.
usnesení č. Z22/78
Zastavení exekuce – J. M.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
úplné zastavení exekuce 4 EX pro vymožení částky s příslušenstvím, vedené proti pí JM.
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usnesení č. Z22/79
Darovací smlouva-Boží hrob
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje:
a) nabytí nemovitých věcí (nemovitých kulturních památek)
v k.ú. Mimoň, a to pozemku parcelní číslo 1481 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 355 m2, jehož součástí je jiná
stavba bez čp/če (budova kaple Božího hrobu) a pozemku
parcelní číslo 1482 ostatní plocha – zeleň o výměře 2299 m2
a movitých věcí – inventáře kaple, které jsou součástí nebo
příslušenstvím výše uvedených nemovitých věcí nebo se
v nich nacházejí, formou přijetí daru od Římskokatolické
farnosti Mimoň, IČ 49864041 se sídlem Kostelní vrch 106,
Mimoň III, 471 24 Mimoň, se zřízením předkupního práva
pro dárce a za podmínek a se závazky uvedenými v předložené „Darovací smlouvě“ a
b) zřízení služebnosti užívacího práva bezplatného užívání
kaple Božího hrobu, která je součástí pozemku parcelní
číslo 1481 v k.ú. Mimoň a práva stezky a cesty na pozemku
parcelní číslo 1482 v k.ú. Mimoň ve prospěch oprávněných
1 a 2, kterými jsou Římskokatolická farnost Mimoň, IČ
49864041 a Biskupství litoměřické, IČ 00445126 na dobu
neurčitou bezúplatně a
c) „Darovací smlouvu“ spojenou se smlouvou o zřízení služebnosti a zřízením předkupního práva v předloženém
znění a
d) ukládá starostovi města „Darovací smlouvu“, která je přílohou toho usnesení, podepsat.
usnesení č. Z22/80
Smlouva o dílo – pořízení nového LHP
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo č. 42/2022 u zpracovatele se společností Ekoles-Projekt
s.r.o., se sídlem Mládí 4024/15a, 466 04 Jablonec nad Nisou,
IČO 613 24 787 a ukládá starostovi města podepsat smlouvu,
která je přílohou tohoto usnesení, v předloženém znění.
2) Zastupitelstvo města Mimoň ukládá Odboru správy majetku
zařadit odpovídající částku na pořízení Lesního hospodářského plánu do rozpočtu roku 2023 a 2024.
usnesení č. Z22/81
Závěrečný účet – Mikroregion Podralsko
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí předložený závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2021, který je přílohou
tohoto usnesení.
usnesení č. Z22/82
Termíny jednání zastupitelstva města na 2. pololetí roku
2022
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na druhé pololetí roku 2022:
22. 9. 2022, 21. 10. 2022, 24. 11. 2022, 16. 12. 2022. Jednání bude
probíhat vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin v zasedací místnosti
budovy „C“ (Malá 181) MěÚ Mimoň.
usnesení č. Z22/83
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápisy z jednání
kontrolního výboru ze dne 18. 5. 2022 a 15. 6. 2022, které jsou
přílohou.
Září 2022
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usnesení č. Z22/84
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 20. 6. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
usnesení č. Z22/85
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
usnesení č. Z22/86
Změna rozpočtu č. 14 – Autobusové zastávky
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 14 –
snížení běžných výdajů a navýšení kapitálových výdajů spojených
s pořízením autobusových zastávek o 220 000 Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Petr Král, starosta
Jaroslava Bizoňová, místostarosta

Návštěva partnerského města
Naše partnerské město Zlotoryja mělo tu čest pořádat ve
dnech 14. - 20. 8. 2022 již 45. mistrovství světa v rýžování
zlata. Město Zlotoryja pořádá toto mistrovství již po třetí,
předchozí ročníky se konaly v letech 2000 a 2011.

Po proslovech hlavních organizátorů akce jsme popřáli hodně
štěstí závodícím jednotlivcům i skupinám a zahájili tím šampionát Mistrovství světa v rýžování zlata 2022.
Věřím, že tento druh mezinárodních iniciativ je velmi důležitý
v těchto těžkých časech, kdy se svět opět snaží otevřít jim
dveře a dát lidem nejen možnost soutěžit, ale také vyměňovat
si názory, vzájemně si porozumět, akceptovat odlišnosti a hledat kompromisy.
Za pozvání velmi děkuji panu Robertu Pawłowskemu, starostovi našeho partnerského města Zlotoryje a těším se na
další setkání.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
(inzerce)

S velkým potěšením jsem přijala pozvání starosty města Zlotoryja na slavnostní zahájení této mimořádné sportovní události, které se účastnilo 700 zlatokopů z 11 zemí, a zúčastnila
jsem se společně s dalšími hosty zahajovacího ceremoniálu,
který spočíval v historické přehlídce za účasti soutěžících
ulicemi města, pozdravením se s občany i závodníky a pasováním nových zlatokopů mezi členy „zlatokopecké rodiny“.

8

Září 2022

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO
OZNÁMENÍ
VÁS ZAJÍMÁ
Mimoňské trhy

Nové facebookové stránky kina

Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 16. září 2022
na náměstí 1. máje.

Na fb Kino Mimoň si přečtete novinky z filmového světa
a informace o chystaných snímcích. Najdete zde i videa či
fotky z natáčení, trailery, plakáty, rozhovory s herci a samozřejmě i aktuální program našeho kina.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 22. září 2022
v budově „C“ Městského úřadu Mimoň, Malá 181 od
16.30 hodin.

Podzimní burza ošacení
Srdečně vás zveme na podzimní burzu ošacení, kterou pořádá
Kultura Mimoň, příspěvková organizace dne 26. září 2022
v Domě kultury Ralsko. Od 9 do 17 hodin máte možnost
nakoupit si oblečení pro děti a dospělé, hračky, obuv a jiné
potřeby. Těšíme se na vás.
Pokud máte zájem se burzy zúčastnit jako prodejce, kontaktujte nás na níže uvedených kontaktech. Počet míst je omezen!
E-mail: kultura@kulturamimon.cz, tel.: 603 250 403.

Provozní doba Městské knihovny
Provozní doba Městské knihovny je do 10. 10. 2022 z personálních důvodů změněna takto:
po
st

13–18 hod.
8–11 a 13–18 hod.

V tyto dny budou otevřena obě oddělení, tedy dospělé
i pro děti a mládež.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého se v měsíci září dožívají naši spoluobčané:
Renata Rosenkrancová
Libuše Jonášová
Irena Řehořová
Anastazie Lorencová
Štěpánka Orthová
Jana Mrtková
Jan Alexa
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Oznámení
Vážení spoluobčané, v souvislosti s plánovanou opravou
komunikace do Brniště, která bude zahájena 15. 8. 2022
a potrvá odhadem do konce října 2022, bychom vás rádi
informovali, že vaše oblíbená prodejna krůtího masa PROMINENT v Brništi zůstává otevřena beze změny.
Těšíme se na vás v obvyklé době a čase, jak jste byli zvyklí
u nás nakupovat. Omlouváme se za komplikace.
Váš Prominent CZ, https://www.krutimaso.cz/prodejny"

Řádková inzerce
Prodej
Vyměním byt 2+1 ve vlastnictví města za větší, 3+1 nebo
4+1, ve vlastnictví města. Tel.: 728 234 224.
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Taneční zábava pro seniory
Tradiční zábava se koná v Domě kultury Ralsko v Mimoni
dne 7. září 2022 od 15.00 hod. K poslechu a k tanci zahraje
kapela Septima Milana Ševčíka.

Pozvánka na promítání
Pomalu nám končí čas dovolených a přichází čas zrekapitulovat jejich průběh. Nicméně, ať se vydařily nebo ne, můžeme
už přemýšlet o těch příštích. Pokud máte trochu toulavé
boty, nebo Vás zajímají cizí kraje a měli byste chuť poznat
i jejich kulturu, pak budete mít možnost se s námi do některého z nich podívat.
Zveme vás na premiéru filmu ze zájezdu do Litvy a Lotyšska
„S covidem do Pobaltí“. Promítání proběhne v klubovně
v Chanosu 13. září 2022 od 16.30 hod. Vstupné 50,- Kč.
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CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Přátelské setkání malých a velkých
Žáci 3. tříd připravili pro MŠ oddělení Motýlků „Cestu kolem
světa“. Naše setkání se uskutečnilo v parku, kde byla stanoviště
– světadíly. Každé stanoviště symbolizovalo jeden světadíl
a za splnění úkolů děti získávaly obrázek se zvířátkem, které
v tomto světadíle převažuje. Starší žáci se ujali menších kamarádů, kterým byli oporou, ochráncem, průvodcem. Volili
jsme úkoly jednoduché a zároveň naučné, jako např. vázání
tkaniček, třídění odpadků, hod na cíl, procvičování čísel
a barev nebo porovnání sil při přetahování lanem. Naši žáci
si pro předškoláky připravili v hodinách výtvarné výchovy
diplomy a památeční obrázky s pohádkovými postavami.
Cílem našeho setkání byla kooperace mladších a starších
žáků, vzájemný respekt mezi nimi. Mezi našimi kamarády
z MŠ byli hlavně předškoláci, kteří se v září opět setkají se
svými staršími kolegy ve škole.

Mgr. Martina Tomaštíková, Mgr. Marcela Famfulová
Výlet 1. A do Kryštofova Údolí
Žáci z 1. A zamířili na školní výlet do Kryštofova Údolí.
Dobrodružství odstartovalo na vlakovém nádraží v Mimoni.
Už ve vlaku měli žáci důležitý úkol, a to sledovat a zapisovat
všechny stanice, ve kterých vlak zastavil. Po příjezdu do cílové
stanice jsme udělali svačinovou zastávku, kde žáci baštili své
svačiny. Následně jsme se vydali na 2km túru. Míjeli jsme
místní orloj a došli až k vysokému viaduktu ve vesnici Novina,
přes který jezdí pravidelná vlaková linka Liberec-Mimoň.
Pod viaduktem jsme si dali další zastávku na svačinu a volnější
zábavu. Po odpočinku jsme se vydali zpět ke kavárně U Ježka.
Tam jsme strávili asi 2 hodiny. Žáci byli nadšení, nakupovali
dobroty a dárkové upomínky. Domů jsme jeli opět vlakem,
který měl zpoždění, a tak jsme měli čas ještě na drobné hry
a povídání. Výlet se velmi vydařil.

Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová
Tažení husitů do bitvy – vystoupení žáků 4. A a 4. B
Žáci čtvrtých tříd vyrobili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností husitské zbraně, pavézy a válečné vozy.
V rámci hudební výchovy se naučili husitský chorál ,,Ktož
jsú boží bojovníci“ a nacvičili si krátké vystoupení, které
ve čtvrtek 9. 6. předvedli dětem z nižších ročníků I. stupně.
Mohutný zpěv, pokřiky a předvedení útoku husitů diváky
doslova strhlo. Zástup téměř čtyřiceti husitských bratrů
a sester pod vedením hejtmana Jana Žižky prošel budovami
prvního stupně. První vystoupení se odehrálo na chodbě
před třídami a druhé proběhlo před školou. Dramatické provedení bylo natolik sugestivní, že malí diváci se dali na útěk
a husité je pronásledovali. Vše skončilo oboustrannou veselostí a spokojeností.
Tento projekt byl zakončen návštěvou profesionálního představení ,,Jak válčili husité“.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Petra Tomková
Pasování na čtenáře
Na konci 1. třídy probíhá v Městské knihovně v Mimoni slavnostní Pasování na rytíře řádu čtenářského. Nejinak tomu
bylo i letošní školní rok.
Pasování proběhlo ve středu 22. června za přítomnosti paní
knihovnice, královny, rytíře a také paní místostarostky Bizoňové. Než byli žáci slavnostně pasováni, museli splnit tři
úkoly. Říct celé své jméno a adresu, dále přečíst jednu větu
ze známé pohádky a poznat název pohádky a na závěr si vyloZáří 2022
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sovali písmeno a měli za úkol říct slovo, které začíná na dané
písmeno. Úkoly splnili někteří skvěle, někteří s malou pomocí,
ale byli moc šikovní. Na úplný závěr společně opakovali slib
a přísahali na Slabikář, že jej budou dodržovat. Slib obsahoval,
že se budou o knihy vzorně a svědomitě starat a že budou
pravidelně číst.
Za splnění úkolů a slibu obdržel každý žák knížku, diplom,
odznak čtenáře a průkazku na bezplatnou návštěvu knihovny
na jeden rok. Od vedení města dostali žáci dort.
Tímto velmi děkujeme Kultuře Mimoň za celoroční práci
v knihovně a městu Mimoň za sponzorské dary.

Všem účastníkům chceme poděkovat za statečné výkony
a dobrou náladu. A doufáme, že jsme žákům ukázali krásy
našeho kraje a že budou ve výletech pokračovat.

Michal Procházka, Lenka Jarošová a Jiří Punčochář

Mgr. Olga Stará
Exkurze na kozí farmu
Poslední dny školního roku jsme strávili na kozí farmě
u Komínků. Naše prohlídka začala drůbeží a následně jsme
se přesunuli k ohradě s koňmi, kde žáci měli možnost jim
podat nějaké pamlsky (jablka, mrkve). Měli jsme možnost
nahlédnout také do truhlárny, ve které žáci viděli různé stroje,
které jsou potřeba při výrobě dřevěného nábytku. Po prohlídce jsme měli připravenou od žákyň hru, kde v tajence
bylo překvapení „BAZÉN“. V parném dnu nám to přišlo
vhod. Žáci se mohli svlažit a zařádit si ve vodě.
Děkujeme rodině Komínkových za poskytnutí vyžití pro
žáky a za poutavé vyprávění o farmě.
Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová
Cyklistický výlet pro 9. ročník
V pondělí 20. 6. a v úterý 21. 6. jsme vyrazili na cyklistický
výlet, kterého se tradičně účastní žáci posledního ročníku
naší školy.
První den odstartovalo 17 žáků na trasu dlouhou 35 km
kolem Ralska (Svébořice–památník gen. Sochora–OsečnáHamr-Stráž pod Ralskem-Noviny). Počasí nám celkem přálo.
Nebylo velké teplo a ani zima. Jen v dálce se hnala bouřka,
která nás naštěstí minula. Ve Stráži proběhlo občerstvení
u známé zmrzlinárny.
Druhý den počet žáků nepatrně ubyl na 14. Tentokrát jsme
zamířili do Máchova kraje. Trasa měřila 41 km (Hradčany,
Staré Splavy, Dělová cesta, letiště, Ploužnice). Po celou dobu
nám svítilo sluníčko, ale bylo chladněji než v pondělí. Občerstvovací stanice u Máchova jezera přišla všem vhod.
Stoupání k Dělové cestě prověřilo naše fyzické i psychické
síly.
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Akademie žáků 9. tříd
Po covidové odmlce se žáci letošních devítek odhodlali obnovit tradici závěrečných rozlučkových akademií. Práce to není
snadná. Ani pro žáky, ani pro učitele, bez jejichž pomoci se
vystoupení a celá organizace akce neobejdou.
Ve středu 29. 6. to konečně po dlouhých přípravách celé
vypuklo! Velká tělocvična se zaplnila žáky druhého stupně,
učiteli, rodiči a přáteli deváťáků. Nechyběli ani bývalí žáci
naší školy, kteří se alespoň na tu chvíli rádi vrací na „místo
činu“.
Program letošní akademie byl opravdu pestrý. Diváci si užívali
vystoupení rockové kapely, nejrůznější tance a scénky.
Vyvrcholením akce bylo taneční vystoupení deváťáků a jejich
šerpování.
Jak zmínil i pan ředitel ve svém krátkém proslovu, žáci nás
všechny příjemně překvapili. Udělali obrovský kus práce
a akademii zvládli na jedničku. Velký dík patří nejen všem
účinkujícím, ale také všem učitelům, kteří se na přípravě celé
akce podíleli, a Martinu Dejdarovi za profesionální ozvučení
– bez něj by to nešlo!

Mgr. Lenka Jarošová
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Konec školního roku
Celý školní rok byl pro nás deváťáky hodně náročný, hlavně
kvůli přijímačkám. Po přijímačkách se všem ulevilo a konečně
byl čas taky na zábavu. Konec školního roku byl nakonec
nejlepší částí celého roku.
Obě devítky si na konec roku přály akademii, protože už dva
roky nebyla, a tak se začala chystat. Proběhly i jiné věci, například cyklokurz nebo návštěva IQ LANDIA. Celý ten konec
všechny tak nějak sblížil. Zlepšila se spolupráce mezi oběma
třídami a nakonec se všechno vydařilo a dobře dopadlo, včetně akademie a předávání vysvědčení na MěÚ.
Na závěr bych chtěla za všechny poděkovat všem učitelům
za to, jak se nám věnovali, a všem kamarádům a rodinám za
podporu, děkujeme vám moc.

ZŠ a MŠ Mírová
Může zachránit život
Během měsíce května jsme s dětmi z 1. a 2. ročníku absolvovali
hodiny zdravovědy a první pomoci.
Děti si vyzkoušely resuscitaci, jednoduché obvazové metody,
jak se zachovat při uštknutí hadem apod. Stále se dětem opakovala čísla IZS.
Celý tento projekt jsme ukončili 21. 6. Na stanovištích si děti
zažily skutečné situace – autonehoda, nehoda na koloběžce,
kolaps, zaskočení sladkosti apod. Vše pod dozorem zkušené
všeobecné zdravotní sestry. Na závěr celého dne nás navštívily
všechny složky IZS se sídlem v Mimoni – Policie ČR, městská
policie a Hasiči Mimoň. Doufejme, že i když jsou naše děti
řádně vyškolené, užijí si prázdniny v poklidu a tyto zkušenosti
nebudou muset použít v reálném životě.
Poděkování patří paní Monice Dobrovové za vedení projektu
zdravovědy a první pomoci, složkám IZS – MěPo Mimoň,
panu strážníkovi Vaškovi, strážníkovi Krajíčkovi, SDH
Mimoň panu Jiřímu Beranovi, Danieli a Janu Beranovým
a v neposlední řadě OOP Mimoň panu prap. Dobrovovi,
prap. Horáčkovi a nstržm. Davidové.

Barbora Jarošová
Zprávičky z MŠ Eliášova
Červenec je měsícem plným výletů, besídek a různých akcí
a ani tento školní rok nás to neminulo.
Na závěrečné výlety se vydaly třídy do ZOO Liberec a Děčín.
Také jsme si našli chvilku na návštěvu Zmrzlinárny. Dětem
nejvíce chutnala citronová a unicorn. Třída Motýlků měla
letos opět zahradní slavnost s občerstvením, skákacím hradem a spoustou jiných věcí. Po zahradní slavnosti mohly děti
přespat ve školce do druhého dne. Všichni jsme si to užili.
Největší akcí tohoto měsíce byla školní akademie, kterou
jsme pořádali v kulturním domě v Mimoni. Všechny čtyři
třídy si pro rodiče připravily pásmo písniček, básniček a tanečků. Také se objevila pohádka O veliké řepě. Na konci akademie
jsme ošerpovali předškoláky, kteří v září nastupují do prvních
tříd. Myslím, že mluvím za všechny, a chtěla bych poděkovat
všem, co přidali ruku k dílu a pomohli.

Zuzana Horáčková

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Barbora Krejbichová
Úspěch našich skautek
Krajské kolo závodu mladších skautů a skautek proběhlo
11. 6. nedaleko Českého Dubu na tábořišti Klamorna. Účastnilo se 12 hlídek z celého kraje, z Liberce, Jablonce nad Nisou,
Semil, Doks, Nového Boru... Závod probíhal na třech okruzích, kde dívky plnily disciplíny na stanovištích. Úkoly byly
složitější a náročnější než v kole okresním. Ošetřování raněných, příprava chlebíčků, vyhledávání informací v textech,
znalost přírody, dopravních značek, práce s mapou... Na trati
strávily téměř 6 hodin a vybojovaly krásné 3. místo. Holkám
moc gratulujeme!

Jana Beranová
Září 2022
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Volejbalový turnaj
Druhou červnovou sobotu se v 9.00 hodin opět sešli milovníci
volejbalu, aby se utkali v již 47. ročníku volejbalového turnaje,
který již tradičně pořádal Mgr. Jaroslav Jirůtka společně
s Petrem Janouškem. Sportovci přišli s nadšením, i proto, že
léto začínalo krásným počasím. Sportovci si na venkovním
sportovišti u Základní školy Pod Ralskem řádně protáhli
těla. Volejbalistů se sešlo cca 50 a utvořili 8 startovních družstev. Nejednalo se pouze o Mimoňáky, ale dorazili i spřátelení
sportovci z Liberce, Zákup, České Lípy, Dobranova a Stráže
pod Ralskem. Po celodenních vzájemných kláních, kdy každý
z nich odehrál 7 zápasů, nastalo v 17.00 vyhodnocení. Na 3.
místě se umístilo družstvo z České Lípy, na 2. místě družstvo
z Liberce a vítězství si odnesl tým ze Stráže pod Ralskem. Ti
si tedy odvezli putovní pohár pro vítěze.
Mgr. Jaroslav Jirůtka

Mezinárodní spolupráce
Tento rok jsme měli možnost účasti na mezinárodním projektu UMĚNÍ-PŘÍRODA-HISTORIE. Naši žáci týden pobývali v Německu, kde se v rámci hudebních či divadelních
workshopů podíleli na společné tvorbě. V tu samou dobu
probíhaly workshopy i v Mukařově a celá akce vyústila landartovým festivalem v zaniklé osadě Jabloneček.
Někteří žáci naší školy se pod vedením kolegyně Jirkovské
zúčastnili mezinárodní výtvarné soutěže Krakonoš a jeho
přátelé. Monika Čechová z tercie v této soutěži uspěla a odjela
si převzít svou cenu dokonce až do Polska.

Červen na gymnáziu
Výlety
Červen je měsíc školních výletů. Ne každý výlet ale musí být
jen o odpočinku. Třídy kvinta a tercie se nezávisle na sobě
vydaly do Liberce poznat krásy flóry v botanické zahradě.
Kvintáni, jako „služebně starší a zkušenější“, využili čas strávený na tomto místě nejen k vlastnímu obohacení, ale
i k vytvoření pracovních listů pro žáky tercie, které je poté
svým způsobem celou zahradou provedly. Výlet zorganizovala
pro obě třídy kolegyně Maslenová.
Za poznáním se vydala i třída prima spolu se svou třídní učitelkou Věrou Doubkovou. Cílem jí byla liberecká IQLANDIA.
Žáci prošli všechna čtyři patra a vyzkoušeli si spoustu interaktivních experimentů.

Naopak sportovní zážitek v podobě vodní turistiky za sebou
mají třídy sekunda, tercie a septima. Sekunda se vydala do
Hrádku nad Nisou k jezeru Kristýna, kde žáci strávili několik
dnů naplněných pěší turistikou a koupáním. Sjíždění řeky
bylo náplní výletu třídy tercie, která se vydala na několikadenní výlet až do jižních Čech. Stejný program, tentokrát ale
poblíž Mimoně, čekal i třídu septimu. Pro tu se konal tradiční
vodácký sportovní kurz se sjížděním řeky Ploučnice. Na kurz
bylo možné docházet denně, táboření milující žáci měli možnost stanování přímo v místě konání akce, v Borečku poblíž
Hradčan.
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Dne 6. června 2022 zavítali na naše gymnázium zástupci
Americké ambasády a Amerického centra. Celá akce probíhala pod záštitou US Embassy, která spustila projekt zvaný
America On Wheels. Diplomat Todd, který dříve působil
v mnoha zemích po celém světě včetně Afghánistánu, si přijel
popovídat se žáky kvinty, sexty, septimy a zájemci ze tříd
kvarta a tercie. V rámci hodinové přednášky se žáci dozvěděli,
co obnáší život diplomata, dozvěděli se o několika projektech,
které jim umožní studovat i pracovat v USA, a rozebírali
problematiku propagandy, dezinformací a fake news. V závěru debaty měli ještě několik doplňujících otázek, které Todd
vždy rád zodpověděl. Celý program probíhal v anglickém
jazyce. Todd se českému jazyku teprve učí, a tak jen občas
zkusil prohodit pár slov česky, aby si jazyk procvičil. Druhá
část programu byla za odměnu všem účastníkům debat.
V tělocvičně byla pro žáky připravena FUN zóna plná amerických her. Mezi nejoblíbenější patřil Cornhole, XBox a virtuální realita. Poslední skupinka měla dokonce to štěstí, že
si mohla zahrát zmíněné hry přímo s Toddem, který se milerád zapojil. Přestože FUN zónou měl program skončit, pokračoval ještě v jídelně obědem, kde nakonec proběhla
neplánovaná diskuze mezi zástupci ambasády a třídou kvintou. Zdařilá akce tak skončila ještě odpoledním programem,
který bychom mohli nazvat „oběd s diplomatem“.
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Další akce ve škole i mimo ni
Pravidelní čtenáři našich článků již velmi dobře znají akci
zvanou Vánoční akademie. Tato akce proběhla v „tradičním“
pojetí i letos v červnu. No, v tradičním… Tradiční byl spíše
jen průběh celé akce, tedy scénky jednotlivých tříd, učitelská
scénka a hudební vložky. Netradiční byl samozřejmě termín,
který se letos posunul z prosince na červen, a to hlavně z důvodu protiepidemických opatření, která ještě na podzim neměla
svou přesnou podobu a nebylo tedy jisté, zda se akce bude
moci konat v podobě, na jakou byli všichni zvyklí.

Školní rok byl kromě vysvědčení zakončen o dva dny dříve
i Sportovně-branným dnem pod vedením třídy kvarty. Na
žáky nižšího gymnázia čekalo několik stanovišť, u kterých
mohli získat body. Kromě střelby či zdravovědy žáky čekaly
i další záludné sportovně-branné disciplíny. Vyhlášení proběhlo ve středu 29. června. O den později si všichni již jen
vyzvedli svá vysvědčení a těšili se na zasloužené dvouměsíční
volno!
Mgr. Jaroslav Balcar

Léto s Vážkou 2022
Stejně jako každý rok i letos přichystalo středisko volného
času Vážka Mimoň pestrou nabídku činností pro děti školního
věku. Rodiče měli příležitost přihlásit své děti jak na pobytový
tábor, tak na řadu příměstských táborů. Všechny tábory byly
řádně naplněné, pobytový i příměstské, a byl o ně velký zájem.

V pondělí 20. června proběhla na naší škole zajímavá akce
v rámci projektu „Bankéři do škol“. Z liberecké pobočky
Komerční banky k nám dorazily dvě odbornice na téma bankovnictví, paní Veronika Jiřímská a paní Petra Masopustová.
Naplánovány byly dvě přednášky – pro kvartu bylo připraveno
téma „Finanční gramotnost“ a pro starší žáky (kvintu, část
sexty a septimu) téma „Kyberbezpečnost“. Obě přednášející
dorazily skvěle připraveny; v jejich podání nešlo jen o klasickou přednášku. Posluchači byli prostřednictvím mobilní
aplikace zapojeni také do hlasování, diskuse i závěrečného
kvízu. Velmi potěšující byla kladná reakce obou bankéřek
na znalosti našich žáků a jejich aktivitu během přednášek.
Věříme, že spolupráce s organizátory akce bude pokračovat
i v budoucnu.
Již v měsíci dubnu proběhla akce Ukliďme Česko, během níž
se žáci a učitelé našeho gymnázia zapojili do úklidových akcí
v Mimoni a blízkém okolí. V rámci této akce byla hlavním
organizátorem vyhlášena i videosoutěž, které se zúčastnily
i některé skupiny našich žáků. Výsledek této soutěže, který
byl vyhlášen až v průběhu června, byl naprosto skvělý! Z deseti
finalistů jsme obsadili tři místa, z toho místo čtvrté, a dokonce
i místo první. Odměnou pro žáky na prvním místě byl tablet,
pro ostatní balíček s kosmetickými produkty. Gratulujeme
ke skvělému výsledku!

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Pobytový tábor „Borůvčí 2022“ se letos po dobrých loňských
zkušenostech opět konal v prostorách Vážky. Na vážkovské
zahradě tak na téměř 14 dní vyrostl klasický stanový tábor,
který však byl skryt městskému ruchu, a tak si všichni účastníci mohli spokojeně užívat táborového života – stejně jako
v letech předešlých. Táborový program mohl být opět doplněn
o několik „cestovatelských“ zážitků – děti si udělaly několik
výletů jak vlakem, tak pěšky, tak na kole. Letošní horké léto
velmi přálo vodním hrám a bitvám, takže jsme s dětmi často
trávili čas u vody a ve vodě. Nechyběla ani skvělá etapová
hra – tentokrát jsme bojovali se špatnými vlastnostmi
a zachraňovali tak zemi Zlozemi krále Targa. A nesmíme
zapomenout na téměř každodenní večerní zpívání u ohně,
to je jedna z nejoblíbenějších táborových činností. Děti z tábora odjížděly pořádně unavené, ale spokojené a šťastné.
Vážka uspořádala také celkem 5 příměstských táborů, které
pokryly celý zbytek letních prázdnin.

Září 2022
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Snažili jsme se opět být s dětmi co nejvíce venku, a tak se
není čemu divit, že jsme podnikli řadu „objevitelských“ výletů
za krásami blízkého, i vzdálenějšího okolí. Děti mohly navštívit jak řadu historických památek, tak přírodních i kulturních
zajímavostí. Velmi se nám líbil třeba výlet na zámek Lemberk,
do Dolánek u Turnova anebo turistické výlety do okolí Mimoně.

Na spoustu úžasných zážitků z léta s Vážkou děti určitě ještě
dlouho nezapomenou. Svědčí o tom nejen to, že o nich svým
rodičům ještě i teď vyprávějí, ale také řada krásných vzkazů,
které se k nám dostávají.
Děkujeme a těšíme se zase za rok!
Holky z Vážky

Nabídka kroužků DDM Vážka Mimoň pro školní rok 2022–2023
Už víš, jak budeš trávit svůj volný čas? Ne? Tak mrkni, co jsme pro tebe letos přichystali :-)
Našich kroužků je spousta a ty máš jedinečnou možnost si vybrat! Přihlášky přijímáme až do naplnění kapacity jednotlivých
kroužků. Za každý kroužek u nás zaplatíš 150,- Kč na celý školní rok.
Co získá každý, kdo se řádně přihlásí?
• kvalitní zájmové vzdělávání probíhající po celý školní rok
• na konci školního roku osvědčení o absolvování zájmového vzdělávání
• klíč k vlastnímu rozvoji, nové přátele, kamarády...
• možnost ovlivnit dění ve Vážce
Tak proč to nezkusit? Těšíme se na tebe :-)
Název kroužku

Vedoucí

Čas konání

1. Chovatelský kroužek

B. Špásová

Po, st, pá

14.00 - 15.00

2. Klub Cvrček

B. Špásová

Út, st, čt

9.00 - 11.00

3. Výtvarná dílna v OK Cvrček

B. Špásová

Út, st, čt

10.00 - 10.30

4. Kuchařská dílna (vaření)

K. Petrová

Pondělí

14.00 – 16.00

5. Zumba (11–15 let)

B. Špásová

Pondělí

15.00 – 16.00

6. Hry v přírodě

K. Petrová, B. Špásová

Pondělí

16.00 – 17.00

7. Angličtina hravě

K. Petrová

Úterý

14.00 - 14.45

8. Aerobik

K. Petrová

Úterý

15.00 - 16.00

9. Výtvarná dílna pro nejmenší

B. Špásová

Úterý

15.00 - 16.00

10. Taneční školka (5–6 let)

B. Špásová

Středa

16.00 - 17.00

11. Kuchařská dílna (pečení)

K. Petrová

Středa

14.00 – 16.00

12. Míčové hry

B. Špásová

Středa

15.15 – 16.15

13. Fitness kroužek

K. Petrová, B. Špásová

Středa

16.15 – 17.15

14. Pěvecký soubor

K. Petrová

Čtvrtek

14.00 - 15.00

15. Zumba pro děti (7–10 let)

B. Špásová

Čtvrtek

14.00 - 15.00

16. Výtvarná dílna

B. Špásová

Čtvrtek

15.15 - 16.45

17. Šikovné ruce (tvořivá dílna)

K. Petrová

Čtvrtek

15.00 – 16.00

18. Pohybové hry

K. Petrová

Pátek

14.00 - 15.00

19. Korál

K. Petrová

Pátek

16.00 – 18.00

20. Kroužek „Výletníček“

K. Petrová, B. Špásová

1x–2x /měsíc

(sobota)

Podmínkou otevření kroužku je alespoň 5 přihlášených zájemců. Přihlásit se můžeš třeba hned, kroužky začnou od 3. 10.
2022!
Přihlášky a další podrobnosti včetně popisů kroužků najdete na zsamsmirova.cz/ddm-vazka, na fcb profilu DDM Vážka
nebo přímo ve Vážce v Nádražní ulici 169 v Mimoni.
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32. letní soustředění karate
Lindava 2022, SSC Č. Lípa

Kasinec-stavební činnost, Partner in pet food Brniště, BazarSevil Bodzadziev, Meďák-Pepa Šiška a Aleš Červinka, Radek
Titěra-stavební činnost.

V průběhu měsíce července pořádal náš klub třicátý druhý
letní tabor. V týdenních turnusech se na táborech vystřídalo
110 dětí, velká část z nich byla z Mimoně.
Trénovali jsme každý den. Při výletě na kopec Ortel jsme
nasbírali borůvky a mlsali vynikající koláč. Prolezli jsme
čertí jeskyně ve Svitavách, opékali buřty, každý pátek byla
diskotéka.
Olympiádu završil střelecký den, pravidelně nás nadchli svým
vystoupením pejsci ze Cvikova.
Nejoblíbenější byla noční snajpra, nechyběly stezky odvahy
a bylo spousty další zábavy. Už se těšíme na příští rok.

Václav Konopiský

Vícemístná kola měla sraz

Od 7. září 2022 pořádáme nábor dětí do sportovní přípravky,
kde vyučujeme sportovní karate, sebeobranu, při tréninku
cvičíme s moderními pomůckami. Naučíme děti ovládat své
tělo, skákat přes švihadlo, padat, posilovat, nebát se míče.
Nenutíme dětem profesionální sport, nehoníme je za tituly,
chceme, aby sport byla pro ně zábava. Protože normální je
sportovat a hýbat se.
Tak neváhej a přijď v září na nábor, zkušební lekce zdarma.
Kontakt: www.karatepolak.cz, Facebook-Shotokan Sport
Centrum Česká Lípa. Tel 606 842 983.
Josef Polák, hlavní trenér

Mimoňský míčový sedmiboj
Ve druhém prázdninovém víkendu proběhl 23. ročník
Mimoňského míčového sedmiboje. V tradičním sportovním
klání dvojic zvítězili domácí borci Pepa Pobuda a Filip Jiránek.
Na druhé pozici pak zkušení sedmibojaři Tomáš Křenek
a Martin Šteffl a na bronzové příčce Filip Nešněra a Jakub
Solík. Všech šestnáct dvojic si opět užilo pohodovou atmosféru společensko-sportovního setkání. Mockrát děkujeme
věrným rozhodčím sedmiboje Oskaru Krejčímu a Martině
Kabešové. Velké poděkování pochopitelně i všem sponzorům
tradiční akce - Město Mimoň, Charlie´s Club, RockdesignTomáš Skalka, MUDr. Eva Frýdová, Pizzerie Brucione, Tenisový klub Mimoň, Bobyn Špaček-Válcovna, Billiard, KM
koupelny, s.r.o. - Kučera, Mojžíšek, Jaromír Plíva-restaurace
Mimoň, Restaurace Český Lev, Domeček, Lamal s. r. o., Torafleisch-Lubánek Podmanický, Vojtěch Zadák-Lékárna, Honza

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Jak je již 42 let v Mimoni zvykem, konalo se i letos poslední
červnový víkend setkání vícemístných kol.
Setkání proběhlo na statku u Komínků od pátku 24. 6. do
neděle 26. 6. 2022. V sobotu se jelo na projížďku přes Hradčany (zmrzlina), Provodín (oběd) do Starých Splavů. Po prohlídce přístavu a přilehlých restaurací jsme se zase přes
Hradčany vrátili do Mimoně na Dny města. Večer, po snědení
guláše, jsme strávili při příjemné country hudbě pana Komínka. V neděli po ukončení se účastníci rozjeli domů.
Děkujeme městu Mimoň za finanční podporu naší akce.

za účastníky M. Kúča
Září 2022
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RŮZNÉ
Léto v Domově pro seniory
Ani v létě jsme u nás nezaháleli a zajistili pro klienty spoustu
aktivit. Kromě těch běžných, kdy spolu hrajeme hru Bingo,
pečeme, smažíme či připravujeme lívance, sušíme bylinky
atd. jsme v letních měsících mezi nás pozvali kouzelníka,
Mistra Waldiniho, který nás vždy překvapí svými triky.
S radostí jsme uvítali, již poněkolikáté, bývalého člena skupiny
Šlapeto, pana Pecháčka, který nám zazpíval hity Karla Hašlera.
Stále mezi nás chodí naše psí kamarádka Bezinka. Nově ale
měli klienti možnost se seznámit s agamou Stevem, kterého
klientům představila naše kolegyně Andrejka. Dalším překvapením z říše zvířat byla ukázka dravců, kdy do našeho
areálu přijela paní Hendrychová, jejímž koníčkem je sokolnictví. Velmi poutavým způsobem seznámila klienty se svými
svěřenci, jako například s poštolkou, kánětem, sovou nebo
puštíkem Filípkem, který se nechal i ochotně pohladit. Tuto
možnost měli i obyvatelé na pokojích. Nově mezi nás zavítala
také kočička Akaša, se kterou nás přišla seznámit paní Tereza
Puldová.

Po dvou letech za námi přijeli motorkáři. Celkem 20 majitelů
silných strojů si udělalo čas a přijelo pozdravit naše seniory
a co víc, přivezli jim dárky od spolku Babíkov, polštářky
a ponožky. Někteří klienti měli i dost kuráže a na motorku
se posadili, odvahu se svézt však nikdo neměl. Zvuk burácejících naleštěných mašin v našem areálu uchvátil doslova
každého.

Věříme, že nám to situace dovolí a v aktivitách s našimi klienty
budeme i nadále pokračovat.
Mgr. Kateřina Kapičková, MBA, ředitelka organizace
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby v přírodě nehořelo!
Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a do
lesa se následně rozšíří. Jedná se o nežádoucí hoření zasahující
velké plochy se závažným dopadem na chráněné zájmy, tzn.
život, zdraví, majetek a životní prostředí.
Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se často
do hloubky kolem kořenů např. proschlém humusu nebo
rašeliništích). Pozemní v našich podmínkách se vyskytuje
nejčastěji a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu,
mech a korunový (jeho hlavním nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). Lesní požáry vznikají působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení),
technických nebo technologických závad (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na strojích), ale nejčastější
příčinou je nedbalost či úmysl člověka (odhození nedopalku,
žhářství).
Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit
mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč. Navíc likvidace lesních požárů
je pro hasiče nebezpečná, zdlouhavá, materiálně i fyzicky
náročná činnost.
Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba
dodržovat základní preventivní zásady chování.
Hasiči radí:
• V lese nikdy nekuřte.
• Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech.
• Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě
nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné
vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh,
suché listí, kořeny stromů, větve apod.).
• Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např.
obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a v případě většího ohně oddělte až metr širokým pruhem, který zbavte veškerých hořlavin.
• K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako např. benzín, naftu či líh.
• Nachystejte si předem prostředek pro hašení, kdyby se oheň
vymkl kontrole (hasicí přístroj, dostatek vody, písek, hlínu
apod.).
• Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a nikdy do něj
nevhazujte výbušné předměty.
• Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé osoby.
• Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, popřípadě
zasypejte zeminou. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí
kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo
112.
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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Tip na výlet
Skalní sousoší Čertovy hlavy
Nedaleko Liběchova u obce Želízy najdete monumentální
skalní skulptury. Řada reliéfů v pískovcových skalách byla
vytesaná v polovině 19. století.
Čertovy hlavy jsou okolo devíti metrů vysoké skalní reliéfy
dvou obřích (čertovských) hlav vytesaných do pískovcových
bloků v borovém lese nad obcí Želízy v okrese Mělník na
kraji Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Jde o dílo sochaře
Václava Levého, které vytvořil v letech 1841-1846. Václav
Levý byl kuchařem liběchovského zámku a později jedním
z nejvýznamnějších sochařů 19. století. Jeho pozdější díla
naleznete v kostele sv. Karla Boromejského a v chrámu sv.
Víta v Praze.
Z hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o zcela unikátní dílo. Jsou to druhé největší reliéfy hlav na světě. Svou
impozantností připomínají skály hlavy čtyř amerických prezidentů na Mount Rushmore v Jižní Dakotě.

mohou vzít s sebou baterky a pomocí nich sledovat a poznávat
podobu jednotlivých reliéfů, které ve tmavé jeskyni nejsou
vždy dobře znatelné.

Asi 2,5 km po turistické značce severozápadně od Želíz se
také nalézají skalní reliéfy Harfenice – žena s harfou a Had
– ve skále vytesaný had, přeťatý sekerou z let 1840-1845.
Lokalita zaujala také filmaře. Koho by zajímalo, jaké pohádky
se zde točily, tak namátkou třeba Láska rohatá, Kočičí princ
nebo historický film Mág.
Tyto jeskyně a sochařská díla jsou přístupné celý rok bez
omezení a žádné vstupné se nevybírá. V tento čas blížícího
se podzimu je krásná i samotná příroda, kdy les začne hýřit
všemi barvami. A kdo nebude unaven, může vyrazit dále,
protože krásných a zajímavých míst v oblasti Kokořínsko je
opravdu hodně.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.vylety-zabava.cz

Okolní akce

Reliéfy jsou v současné době již dosti poškozeny pově trnostními vlivy a zejména lidskou nekázní spočívající v lezení
po nich. V roce 2011 byl před reliéfy vykácen borový les
a stráň vyčištěna a hlavy jsou tak pěkně vidět ze silnice.
Výchozím bodem trasy je obec Želízy, kde je možné zaparkovat automobil na centrálním parkovišti. Odtud se vydáte
severním směrem podél silnice. Po asi sto metrech odbočíte
k základní škole a dále pokračujete po modré turistické značce. Cesta vede lesní pěšinou lemovanou skalisky k Čertovým
hlavám. V počátku je poměrně strmá a není vhodná pro
kočárek. Nenechte se však odradit, jde o malou část cesty,
po které následuje rovinka a první skály, kde začíná zábava
hlavně pro děti. Po chvilce plné zábavy dojdete do cíle. Hlavy
jsou součástí menšího pískovcového města, které se dá různě
prolézat a pokud máte odvahu, dá se na ně i vylézt. Z vrcholu
je výhled na údolí Liběchovky.
Dále odtud můžete pokračovat k jeskyni Klácelka s reliéfy
významných osobností a hrdinů českých dějin. Za vstupní
železnou branou před jeskyní vznikl prostor zvaný Blaník.
Zde zpodobnil ve skalách Václav Levý vůdce husitských vojsk
Jana Žižku a Prokopa Holého a v křesle vůdce blanického
vojska Zbyňka ze Zásmuk. Spatříte tu také spící blanické vojsko a trpaslíky kovající zbraně pro Blanické rytíře. Jeskyně
skrývá symboly lidských vlastností ve zvířecích podobách
podle bajek Františka Matouše Klácela. Odtud také vznikl
název jeskyně. I tato památka vznikla v roce 1845. Děti si
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Od 1. 9.–30. 9. 2022 můžete na hradě Grabštejn v Hrádku
nad Nisou zhlédnout výstavu výtvarného umění Děti památkám, památky dětem. Více informací: www.hradgrabstejn.cz
Od 3. 9.–4. 9. 2022 můžete navštívit Sychrovskou pouť –
trhy, jarmark, akce pro děti. Více informací: www.obecsychrov.cz
Od 3. 9.–23. 10. 2022 můžete navštívit v informačním centru
v Kravařích Výstavu děl Jana Saudka v čase od
10.00–16.00 hod. Více informací: www.kravarecl.cz
9. 9. 2022 začínají na koupališti v Zákupech tradiční Zákupské
slavnosti s bohatým programem, pouťovými atrakcemi
a kolotoči. Více informací: www.zakupy.cz
9. 9. 2022 proběhne od 20.30 hod. netradiční dvouhodinová
Noční prohlídka Zámku Svijany s archeologem Petrem Brestovanským. V areálu zámku se můžete zúčastnit Putovní hry
ARCANA – dobrodružná cesta za ukrytým pokladem plná
úkolů a hádanek. Tato akce pro děti trvá do 30. 10. 2022. Více
informací: www.zameksvijany.cz
Do 30. 9. 2022 potrvá v České Lípě výstava Komenský
v Komiksu, která originálním komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo Učitele národů J. A. Komenského.
Expozice je doplněna o knihy ze 17. a 18. století. Více informací: www.muzeumcl.cz
Do 2. 10. 2022 se koná Výstava – Vozy L&K a Škoda se hlásí
do služby. Tematická řada vozů je ve stálé expozici k vidění
v Škoda muzeum Mladá Boleslav. Na stejné adrese probíhá
do 30. 10. 2022 Výstava – Jak se rodí automobil. Více informací: www.museum.skoda-auto.cz
Září 2022
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RŮZNÉ
Psychický teror bez hranic?
KYBERŠIKANA
Internet je bezesporu dobrým sluhou, ale může být také velice
zlým pánem. Kromě toho, že se na brouzdání po internetu
můžete stát velice rychle závislými, je to také živná půda pro
šíření dezinformací a pomluv. Každé sdělení se na internetu
šíří rychlostí blesku, a tak i třeba v první chvíli nevinný vtípek
může napáchat mnoho škod. A co teprve když jde o promyšlený plán.
Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to dlouhodobé
a opakované zasílání obtěžujících zpráv, pronásledování
v kyberprostoru, vyloučení z určité skupiny na sociálních
sítích, manipulace s citlivým materiálem, urážení a ponižování ve veřejných diskuzích, vydírání… Poměrně novým
typem kyberšikany je pak tzv. happy slapping, který se těší
„oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde o velmi nebezpečný
„koníček“, který často končí vážnou fyzickou újmou. Agresor
si totiž vyhlédne svou oběť, setká se s ní a fyzicky ji napadne.
Často je útok opravdu brutální. Podstatou je celý útok natočit
a později (nebo v živém vysílání) jej veřejně sdílet pro „pobavení“ okolí.

veškerou komunikaci s agresorem, zablokujte a odstraňte
všechny své účty na sociálních sítích, změňte si virtuální
identitu. Rozhodně si ale uschovejte všechny důkazy, jako
jsou kopie e-mailů, stránek s obtěžujícími příspěvky apod.
V žádném případě se nesnažte agresorovi oplácet stejnou
mincí, takováto forma pomsty není řešením, naopak může
vaši situaci ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také v různých
organizacích, které se touto problematikou zabývají, kontaktujte linku důvěry, psychologa, obraťte se na policii.

Online psychologická poradna MOJRA.cz, www.mojra.cz
(inzerce)

PRODEJ SLEPIČEK
Jaká jsou rizika?
Stejně jako u jiných tipů šikany i zde je rizikovost opravdu
veliká. Zásadním problémem je to, že agresor se často skrývá
pod rouškou anonymity, čímž oproti oběti získá opravdu
velkou výhodu a jeho chování tak není omezeno jakoukoliv
hranicí. Dokonce, i když je agresor odhalen, nemusí být
šikaně konec. A to z jednoho prostého důvodu – materiály
jsou na internetu stále uloženy, velmi rychle se šíří, kdokoli
si je může uložit… Doslova si tak žijí vlastním životem a je
otázkou času, zda se znovu někde nevynoří.
Oběť kyberšikany je tak pod dlouhodobým a neustávajícím
psychickým tlakem, který může vyústit až v paranoiu, úzkosti
a deprese. V nejvážnějších případech vše může vést k sebevražedným pokusům.
Co z toho plyne?
Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citlivé informace.
Citlivá videa a intimní fotky patří do soukromého archivu,
a ne veřejně na internet. Tak jako chcete, aby ostatní vnímali
a respektovali vás a vaše soukromí, i vy respektujte je. Pokud
jste se stali obětí kyberšikany, je důležité začít se včas bránit.
Nenechávejte si problém jen pro sebe, svěřte se někomu blízkému, někomu, komu bezmezně věříte, případně vyhledejte
odbornou pomoc. Aby byl váš boj úspěšný, musíte ukončit
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Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. stáří 16–20 týdnů,
cena 220-269,- Kč/ ks.

Prodej: 25. 9., 23. 10. a 13. 11. 2022 ve 14.20 hod.
Mimoň – Benzina – směr Stráž pod Ralskem
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PRONÁJEM BYTŮ
Pronajmu zrekonstruovaný byt
2+kk v Mimoni.

Jedná se o kompletně zrekonstruovaný, nezařízený byt
s kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči. Mám zájem
pouze o slušné, pracující a bezproblémové nájemníky. Možnost
parkování ve dvoře. K dispozici zahrada.

Volejte 777 940 743
MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO INZERCE
VÁS ZAJÍMÁ
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CO INZERCE
VÁS ZAJÍMÁ

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá strana A4 černobíle . . . . . . . . . . .
1/2 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/4 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/8 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
Celá strana A4 barevně . . . . . . . . . . . .
Celá zadní strana A4 barevně . . . . . . .
1/2 strany A4 barevně . . . . . . . . . . . . .

1 400,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
2 300,- Kč
2 500,- Kč
1 600,- Kč
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