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Druhá etapa rekonstrukce Nádražní ulice
by měla být ukončena v říjnu 2019
Z obsahu
Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Participativní rozpočet – pravidla a formulář k podávání návrhů
• V Široké ulici proběhne rekonstrukce vodovodu a kanalizace
• Program Dne města

Vážení občané,
v návaznosti na článek zveřejněný v dubnovém čísle Mimoňského zpravodaje
2019, v němž autorka Mgr. Šárka Krousová, členka Rady města Mimoň, vysvětluje pojem participativní rozpočet,
zveřejňujeme nyní VÝZVU a PRAVIDLA pro podání
návrhu projektů financovaných touto formou.
Ty z předložených návrhů, které získají největší podporu
mimoňské veřejnosti, budou až do vyčerpání finančních
prostředků schválených zastupitelstvem na tuto akci
(200 000 Kč) městem následně realizovány.
Vážení občané, komukoliv z Vás se zájmem o zapojení se
do participativního rozpočtu rádi poskytneme bližší infor-

mace, ať už k pravidlům pro účast v této ,,soutěži“, ke způsobu veřejného hodnocení návrhů, ale i pomoc se zpracováním rozpočtu investiční akce. Se svými dotazy se
obracejte ve věcech organizačních na tajemnici úřadu (tel.
606 602 319) a ve věcech technických na Ing. J. Filka, vedoucího Odboru rozvoje města (tel. 602 154 708).
Protože však i pro nás je tato forma veřejného investování
věcí zcela novou a „nevyzkoušenou“, uvítáme jakékoliv
podněty z řad veřejnosti, které přispějí k zjednodušení
a k upřesnění celého procesu dalšího participativního rozpočtování.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
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Nápad pro Mimoň
Participativní rozpočet –
celková částka v rozpočtu
r. 2019 – 200 000 Kč
1. 1. Participativní rozpočet: (dále také „PaRo“) proces,
v rámci kterého je občanům města umožněno rozhodovat
o části rozpočtu města Mimoň.
2. Občan města: je fyzická osoba, která má trvalý pobyt
v Mimoni a dosáhla věku 18 let.
3. Investiční projekt: akce realizovaná na území a na majetku města Mimoň zaměřená zejména na pořízení hmotného i nehmotného majetku či na zásadní modernizaci
(rekonstrukci) majetku stávajícího. (Nejedná se o drobnou
opravu stávajícího majetku.)
Minimální náklady na předkládaný projekt (včetně tříletých provozních nákladů) jsou 50 000 Kč, maximální
200 000 Kč.
4. Náklady projektu: všechny předpokládané náklady na
přípravu projektu, jeho realizaci a na jeho „udržení“, to
je na provozní náklady s ním spojené po dobu tří let.
Pokud předkládaný projekt bude vyžadovat technickou
dokumentaci, musí být do jeho rozpočtu započítány
i náklady na její pořízení, a to ve výši minimálně 5 %
z ceny investice. (Pokud bude projekt generovat příjmy,
budou součástí rozpočtu města Mimoň.)
5. Navrhovatel projektu: občan města Mimoň předkládající
projekt prostřednictvím zveřejněného formuláře. (Formulář bude k vyzvednutí na podatelně MěÚ Mimoň,
v Městském muzeu, Městské knihovně a na místech určených k distribuci Mimoňského zpravodaje. K dispozici
bude i v elektronické podobě na webových stránkách
města Mimoň.)
I. Podání návrhů
1. Každý občan města Mimoně může podat nejvýše dva
návrhy projektů, a to prostřednictvím podatelny MěÚ
Mimoň, Mírová 120, Mimoň, PSČ 471 24.
2. Návrh musí obsahovat minimálně tyto informace:
a) název projektu
b) popis projektu
c) popis veřejného přínosu projektu
d) místo projektu (případně informaci o jeho navázanosti
na konkrétní místo)
e) předpokládanou finanční náročnost – rozpočet projektu
f) předpokládanou dobu realizace, pokud lze odhadnout
g) kontakt na navrhovatele projektu
h) doplňující situační nákres, fotodokumentaci či ilustraci.
II. Průběh (základní etapy) participativního rozpočtu.
a) seznámení veřejnosti se zásadami „PaRo“ a s podmínkami
pro podání projektu
b) podávání návrhů – nejpozději do 30. 7. 2019
c) posuzování proveditelnosti projektů – zajistí příslušné
odbory MěÚ Mimoň v době od 1. 8. až 31. 8. 2019
d) zveřejnění projektů (na webových stránkách města
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Mimoň a dále při jejich veřejném projednání) a hlasování
občanů o nich: od 1. 9. 2019 do 17. 9. 2019
e) zapojení jednotlivých projektů do rozpočtu města schválením rozpočtových opatření
f) realizace projektu včetně jeho technické přípravy – nepřesáhne 18 měsíců.
III. Hlasování
1. Hlasovat může každý občan Mimoně.
2. Hlasování proběhne prostřednictvím hodnotícího formuláře.
3. Vyplněný hodnotící formulář v zalepené obálce s označením Nápad pro Mimoň může hodnotitel odevzdat
na všech místech určených k distribuci formuláře
pro návrhy projektů nebo zaslat e-mailem na adresu
podatelna@mestomimon.cz.
4. Podporu projektu občan vyjadřuje přidělením dvou kladných bodů. Svůj nesouhlas k soutěžnímu projektu může
projevit zápornými body – celkem max. dvěma.
5. Hlasování je tajné.
IV. Výběr projektů k realizaci
Po ukončení hlasování budou sečteny všechny platné kladné
hlasy i záporné hlasy. Rozdíl mezi kladnými a zápornými
hlasy bude výsledným hlasováním o podpoře projektu.
1. Projekty budou dle dosaženého pořadí zařazovány do
seznamu úspěšných projektů, a to až do vyčerpání schválené finanční částky, to je 200 000 Kč.
2. Vítězné projekty se stanou součástí rozpočtu roku 2019
a 2020 a budou zveřejněny.
V. Realizace projektů
1. Realizátorem projektů bude MěÚ Mimoň, případně jiný
subjekt, a to na základě rozhodnutí Rady města Mimoň.
2. Pokud skutečné náklady na projekt překročí předpokládanou částku o maximálně 20 % z celkové ceny za daný
projekt, budou městem dofinancovány na základě rozpočtové změny. Pokud skutečné náklady nedosáhnou
předpokládané částky, zůstane úspora městu.
3. Pokud z objektivních důvodů dojde k prodloužení realizace projektu nad 18 měsíců, bude projekt dokončen.
4. Na realizaci projektu není právní nárok.
Petr Král, starosta města Mimoň

Co vás zajímá
Spodní část Nádražní ulice od křižovatky s Mírovou ulicí až
po křižovatku s Jiráskovou ulicí byla uvedena do předčasného
užívání a bylo tak možno obnovit provoz dopravy v této části
ulice. Dílo bylo od dodavatelské firmy převzato, ale je nutné
ještě odstranit některé drobné závady, které již ale nebrání
užívání. Kolaudace pak bude probíhat až po dokončení celé
Nádražní ulice, tj. ke konci letošního roku. Druhou etapu již
bude provádět jiná dodavatelská firma, která byla vybrána
na základě řádného výběrového řízení.
Ing. J. Filek, vedoucí ORM
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň IČ: 00260746, (dále jen „Správce“),
aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala
tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– adresa
– e-mail
– telefonní číslo
2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu je nutné zpracovat za účelem možnosti kontaktovat respondenta k doplnění
případných otázek k projektu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním
e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, e-mail:
podatelna@mestomimon.cz
4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo
na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Mimoni…………………………………..
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Podpis…………………………………..
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Proč „odešli“ dva z ředitelů našich
příspěvkových organizací
a zlaté odstupné řediteli
Mimoňské komunální a.s.
Po půl roce ve funkci starosty města jsem se rozhodl, že zveřejním informace o výsledku kontrolních zjištění, která vedla
městskou radu k zásadním rozhodnutím – odvolat z funkcí
ředitele společností Zahradnictví Mimoň a ředitele Sociálních
služeb města Mimoň.
Předtím bych se však ještě alespoň několika slovy vrátil k nejdůležitějším bodům dubnového zastupitelstva, kterými jistě
byly – schválení záměru zrušit po více jak čtvrt století městem
založenou akciovou společnost Mimoňská komunální a.s.
a projednání záměru prodeje bývalé velkovýkrmny prasat.
Pokud vše půjde podle připraveného harmonogramu, tak
k 1. 1. 2020 přestane akciová společnost MK existovat a její
majetek bude vrácen zpět do města. Zastupitelstvo podpořilo
záměr nové koncepce správy bytů, a tak od nového roku
bude město spravovat všech svých 1186 bytů. Jsem přesvědčen, že to bude správa transparentní a hospodárná.
Na bodu jednání byl i zmiňovaný záměr prodeje bývalé velkovýkrmy prasat. Náš důvod byl zřejmý, máme majetek, pro
který nemáme využití, a proto chceme zjistit, zda o něj bude
zájem a co s ním zájemce investičně zamýšlí. Bylo pro mne
velkým překvapením, (většinou jsem připraven na všechno
a moc věcí mne už nepřekvapí), že nynější opoziční zastupitelé
v čele s panem Kaiserem, panem Mgr. Konopiským a panem
Zubkem tento záměr zamítli se zdůvodněním, že nyní průmyslovou zónu nepotřebujeme a nepotřebujeme ani peníze
z prodeje areálu. Pokud si občané vzpomínají, tak tito stejní
zastupitelé ještě před rokem opakovaně obhajovali nákup
areálu s tím, že potřebujeme průmyslovou zónu, která vytvoří
pracovní příležitosti pro naše občany. (Z chovu ryb? Z pěstování rajčat?). Pan Zubko šel ještě dál. Jako realitní specialista
rovnou doporučil pozemky prodávat, až za 20 let. Obávám
se, že po dvaceti letech zase jiný odborník na nemovitosti
přijde s návrhem, že je dobré s prodejem počkat na vyšší ceny
pozemků a tak znovu. Tak vlastně ani nevím, co bylo skutečným důvodem pro koupi areálu, když dle znaleckého posudku
stav, ve kterém areál byl, již chov prasat nedovoloval a zájem
o budování průmyslové zóny evidentně minulá koalice neměla. (Doporučuji znovu shlédnout záznamy na Mitelu z jednání
o koupi areálu, včetně zdůvodnění předkladateli…)
Dostávám se k avizovanému témat „nucených odchodů“
ředitelů našich dvou příspěvkových organizací. V případě
Zahradnictví Mimoň mě k tomu vybízí na webových stránkách Pirátské strany zveřejněná rozsáhlá kritika současného
vedení města. K tomu jen stručně. Není pravda, že pan Novotný dřevo prodával za 300 Kč /m3. Pan ředitel dřevo v roce
2018 neprodával (možná jen minimum), ale rozdával (dle
jeho dopisu se jedná o desítky kontejnerů se dřevem), a to
včetně sobě. (Mám k dispozici dopis, ve kterém mi dnes již
bývalý ředitel Zahradnictví přiznává, kolik dřeva a komu
rozdal jako nezdaněný „naturální deputát“, tedy nevyjímaje
ani svou osobu – měla to být údajně naturální mzda o které,
ale jaksi účetní nevěděla, a proto nikde nebyla vedena.)
Stejně tak není pravdou, že o odvolání ředitele rozhodla
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jedna strana – ANO. Rada města je kolektivním orgánem.
Na základě předložených informací rozhodli o odvolání
všichni její přítomní členové (4 – Ing. Ráček byl nemocen).
Ještě aktuálně k řízení a hospodaření uvedené organizace.
Na nejbližším jednání Rady města bude řešen problém
„schválení“ účetní závěrky Zahradnictví Mimoň k 31. 12.
2018, protože vykazuje ztrátu 500 000 Kč a to je z hlediska
zákona vážné porušení zásad hospodaření organizace.
A vánoční strom na náměstí? Stál 50 000 Kč, ale tady zřejmě
došlo k chybě na straně reportéra iDNES.
Jinak Pirátské straně gratuluji k tak literárně činorodému
straníkovi či sympatizantovi strany.
I v případě kritiků odvolání ředitele příspěvkové organizace
Sociální služby města Mimoň (SSMM) slýchávám, že to bylo
politické rozhodnutí, ačkoliv v minulém čísle Zpravodaje paní
J.Bizoňová vyjmenovává oblasti, ve kterých byly panem ředitelem porušeny směrnice a zákonné předpisy. Pro ty občany
– čtenáře, kteří si to konkrétně neumí představit, jakých pochybení se vedoucí organizace dopustil a na co poukázaly výsledky
kontroly: Poplatky za telefonní „paušál“ pana ředitele Tichého
činily neuvěřitelných 2800 Kč měsíčně, což je neomezený
paušál v rámci EU. Bez vědomí zřizovatele prodal starší, ale
jezdící auto organizace za 3500 Kč, při tom po několik měsíců
platil z prostředků organizace, novému majiteli vozidla pojistku
na vozidlo. O předražených a dělených investičních zakázkách
(např. jedna koupelna za 300 000 Kč), které byly vydávány za
opravy, se p. Bizoňová obecně zmínila, co však zmíněno ještě
nebylo je, že organizace má uzavřenou smlouvu pouze s jedinou pojišťovnou, a to VZP. Takže v případě, že byl přijat klient,
který s VZP smlouvu neměl a přestoupit k této pojišťovně ani
nechtěl, příspěvková organizace za provedené úkony (služby)
finanční náhradu od VZP nedostávala. Není však tajemstvím,
že příspěvek SSMM od zřizovatele byl tak „štědrý“, že organizace kompenzaci části výdajů asi ani nepotřebovala…
O neoprávněně vyplacených mzdách, stejně jako o dělených
zakázkách, nehospodárných výdajích apod. si lze udělat obrázek ze zápisu o provedené veřejnosprávní kontrole.
Na závěr ke zlatému odstupnému skvělému a ve funkci končícímu řediteli MK a.s.
Dne 30. 10. 2018, těsně před ustanovujícím listopadovým
zastupitelstvem po volbách do zastupitelstva města Mimoň,
zasedlo Představenstvo společnosti MK a.s.ve složení
Mgr. Jirůtka, pan Zubko, pan Chýle a pan Starý. Mimo jiné
rozhodlo o několika mimořádných odměnách (v řádech
desítek tisíc korun) panu řediteli, a to za splnění stanovených
úkolů (např.opravy střech, zastupování na soudu apod.).
Následně v reakci na jeho sdělení, že ukončuje pracovní
poměr k 31. 12. 2018 mu schválili „odstupné“ ve výši 10 jeho
platů s odůvodněním na kvalitu jeho práce a dobu jmenování
ve funkci. Částka s odvody přesahuje 500 tis. Kč. V hlavě se
mi honí teoretický propočet, kolik nových sporáků či kuchyní
za to mohlo potěšit nájemníky bytů MK a.s.
Nynější představenstvo společnosti aktuálně řeší problém,
jak se s tímto nechtěným „dědictvím“ vypořádat a neporušit
při tom zákon. Pro mne zůstává otázkou, proč tak představenstvo rozhodlo před volbami? A proč tak vůbec rozhodlo?
Určitě se jich na to osobně zeptám a myslím si, že s otázkami
nebudu sám, ale že se budou ptát i další občané – nájemníci
Pokračování na straně 6
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Dokončení ze strany 5
bytů MK a.s. Zastávám názor, že by zastupitelé, bývalí členové
představenstva MK a.s., ze situace měli vyvodit politickou
zodpovědnost a měli by se mandátu zastupitele vzdát.
Poslední věcnou informaci: Byla vysoutěžena cena za nové
střechy na panelových domech v bytech společnosti MK a.s.,
a to za částku kolem 15 mil. Kč bez DPH. Přihlášeny byly tři
společnosti a to není málo vzhledem k tomu, že společnost
za minulého vedení disponovala jen jedinou nabídkou za
cca 32 mil. Kč bez DPH a neustále všem sdělovala, že to
nikdo jiný nechce dělat.
Petr Král, starosta města Mimoně

(inzerce)

V Mimoni v ulicích Široká a Okružní
začne rekonstrukce poruchového
vodovodu a popraskané kanalizace
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2019: V Mimoni, v ul. Široká
a Okružní, provedeme rekonstrukci téměř 600 metrů vodovodu a 140 metrů kanalizace. Stavbu koordinujeme s městem Mimoň, které zde plánuje obnovu povrchů.
Více o stavbě:
V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litiny DN 200
z roku 1971 a úsek z litiny DN 80 z roku 1968. Řady jsou již
zastaralé s narůstajícím počtem poruch. Stoka je tvořena potrubím z kameniny DN 300 z roku 1978 a úseky různého materiálu v dimenzi DN 300 (z betonu, kameniny, PVC).
Kamerová prohlídka prokázala praskliny, posunuté a netěsné
spoje, destrukci revizních šachet, chybějící stupačky a poškozená dna. Z výše uvedených technických důvodů stavu
sítí a s ohledem na plánovanou investiční akci města k obnově
povrchů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 595,5
metrů a kanalizace v délce 139,5 metrů. Pro novou kanalizaci
bude použito potrubí z kameniny DN 300 mm. Pro nový vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu
d 225 a d 90 mm.
Rekonstrukce kanalizační stoky „1“ (v ul. Okružní) bude zaPokračování na str. 7

(inzerce)
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čínat v křižovatce ulic Široká/Okružní/Luční již ve stávající
šachtě Š1.1. Rekonstrukce kanalizace IO 01bude provedena
z kameninových trub hrdlových DN 300 vč. přepojení stávajících, popř. přepojení nových kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a rekonstrukce celkem devíti revizních
šachet. V celé délce rekonstrukce IO 01.1 kanalizační stoky
„1“ se předpokládá provádění otevřeným výkopem společně
s rekonstrukcí vodovodu IO 02.1.
Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu v ul.
Široká a v ul. Okružní. Trasa rekonstrukce začíná v křižovatce
ulic Široká/Ralská. Řad „1“ PE-HD d225 vede v místní asfaltové komunikaci v ulici Široká a Okružní a končí u objektu
č.p. 571 v ul. Okružní. Řad „2“ PE-HD d90 vede ulicí Široká
v místní asfaltové komunikaci od křižovatky ulic
Široká/Luční, kde se napojuje na vodovodní řad „1“ až do křižovatky ulic Široká/Příčná. Řad „3“ PE-HD d90 tvoří odbočku z řadu „1“ z ul. Okružní do zeleně k panelovým
domům č.p. 527, 528, 529.
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou
bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem
Stavbu koordinujeme s městem Mimoň, které bude provádět obnovu komunikace. Stavba bude časově rozdělena
na dvě etapy.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Etapa I. bude realizovaná v roce 2019 a zahrnuje rekonstrukci IO 02.1 vodovodní řad 1 (cca 255 m), a IO 01.2 kanalizace šachty.
Etapa II. bude realizovaná v roce 2020 a zahrnuje rekonstrukci IO 02.2 Vodovodní řad 2, IO 02.1 vodovodní řad 1
(cca 206 m), IO 01.1 kanalizační stoka 1, a také IO 02.3 vodovodní řad 3.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. února 2019. Následně zhotovitel
zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč.
podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění
stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště.
Vlastní stavební práce začnou ve 21. kalendářním týdnu.
Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději
do 18 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. srpna 2020.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká
Lípa, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 29 staveb
k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou),
a to o celkovém objemu investic téměř 103 mil. korun bez
DPH.
Zdroj informací o důležitých uzavírkách:
http://mapa.dopravniinfo.cz

Červen 2019
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Z jednání Rady města
(11., 12., a 13.)
Rada města Mimoň na svém 11. zasedání schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku: Pokládka kamenné dlažby
Zámecký most Mimoň. Vítězem se stala firma ONERO s.r.o.
Po četných stížnostech obyvatel města na špatnou schůdnost
Zámeckého mostu připravuje v letošním roce naše město
jeho předláždění. Most byl komplexně opravován v letech
2009–2010. Prioritou oprav bylo zachování původního charakteru mostu a jeho autentických konstrukcí. S malými
výjimkami bylo zachováno původní zdivo, násyp a použity
byly i původní materiály, včetně čedičové dlažby. Zachována
byla také původní nosná konstrukce (kamenné klenby, masivní zdivo) a autentická skladba vrstev bez fóliových izolací.
Čedičová dlažba je však těžce schůdná, proto po dohodě
s památkáři dojde k jejímu kompletnímu rozebrání, odebrání
15 cm podkladních vrstev pod kamennou dlažbou a následně
novému položení kamenné dlažby. Přibližně z 30 % bude
využit materiál stávající dlažby, a zbytek bude dlažba nová.
Další připravovanou investiční akcí v letošním roce je rekonstrukce vnitřních rozvodů vody, kanalizace a elektroinstalace
v Mateřské škole pod Ralskem. Již v loňském roce byly naplánovány i úpravy venkovních prostor, k nim však nakonec
nedošlo. Vzhledem k prováděné rekonstrukci jsme se rozhodli
dříve naplánované úpravy venkovních prostor realizovat, a to
z důvodu havarijního stavu herní plochy a hracích prvků.
Jedná se zejména o úpravy zadních ploch. (Na nový povrch
bude použit granulát EDPM.) Dále dojde k odstranění betonových květináčů, k instalaci nových herních prvků, opravě
zbylé části oplocení a výměně ocelového zábradlí u svahu.
Již před několika lety byl na tyto úpravy vyhotoven projekt
a na tento projekt právě plánované úpravy navazují. Cena
byla předběžně odhadnuta na 1 300 000 Kč bez DPH, tj.
1 600 000 Kč vč. DPH.
Na Radě města dne 26. 3. 2019 bylo rozhodnuto o bezplatné
distribuci Mimoňského zpravodaje. Odbor kultury následně
vstoupil v jednání se stávajícími distributory, kteří souhlasili
s tím, že v jejich zařízení bude nadále Mimoňský zpravodaj
k dispozici – nyní zdarma. Zároveň jsme oslovili další subjekty
tak, aby byly rovnoměrně pokryty všechny městské části, ale
zároveň nedocházelo k hromadnému ,,odebírání“ zpravodaje.
Níže uvádíme seznam distribučních míst:
– Prodejna COOP – Sídliště pod Ralskem
– Zmrzlinárna Ralsko – Sídliště pod Ralskem
– Městská knihovna – Svébořická ulice
– Trafika Chlubna – Husova ulice
– Cukrárna Pod věží – Mírová ulice
– Traficon – Mírová ulice
– Mimoňská komunální – Mírová ulice
– Elektro Rampas – Mírová ulice
– Městský úřad – podatelna v 1. patře
– Trafika Klazar – nám. 1. máje
– Městské muzeum – V Lukách
– Trafika Bozadžieva – Letná
Dne 7. 5. 2019 se uskutečnil konkurz na místo ředitele Sociálních služeb města Mimoň, příspěvková organizace. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři uchazečky.
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Konkurzní komise ve složení J. Bizoňová (místostarostka
města Mimoň), Bc. M. Kabeš (vedoucí správního odboru
města Mimoň), Mgr. V. Kusá (Sociální služby města Mimoň,
příspěvková organizace), Mgr. Š. Krousová (radní města
Mimoň), Mgr. D. Žaloudková (ředitelka Domova důchodců
ve Sloupu v Čechách) se na základě předložených materiálů
a řízeného rozhovoru s uchazeči hlasováním usnesla, že pro
výkon činnosti ředitele je nejvhodnější kandidátkou
Mgr. Kateřina Kapičková dosavadní vedoucí Oddělení sociálních záležitostí MěÚ Mimoň.
Usnesení konkurzní komise má pro zřizovatele doporučující
charakter.
Členové rady se tímto doporučením řídili a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků
konkurzního řízení ze dne 7. 5. 2019 jmenovali od 1. 7. 2019
ředitelkou Sociálních služeb města Mimoň, příspěvková organizace Mgr. Kateřinu Kapičkovou. Přejeme jí mnoho úspěchu
v nelehké práci.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Sběr jedlých olejů
Nově bude možné třídit použitý jedlý olej. Olej po smažení
nebo z friťáku již nevylévejte do odpadu. Použitý zchladlý
olej slijte do PET lahve, uzavřete a vhoďte do nádoby určené
pro sběr olejů.
Od měsíce června budou ve městě přistavené nové nádoby na třídění a to
v lokalitách: Malá ulice u záchodků, Letná před školou, Sídliště pod Ralskem
u podzemních kontejnerů a na sběrném
dvoře.
Oleje je možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně
v PET lahvích, z důvodu následné manipulace, kde by v případě například skleněných lahví hrozilo rozbití nádoby, poranění a rozlití obsahu.
Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro nás bude
zajišťovat firma Černohlávek oil.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.
Prodejní dny:
10. 6. 2019 v 14.30 hod.
Mimoň u Benziny – Směr Stráž p. Ral.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod,
www.drubezcervenyhradek.cz
tel. 601 576 270, 728 605 840
(inzerce)
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 18. dubna 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/50
Parkování v Mírové ulici – uzavření dodatku ke smlouvě
o dílo – narovnání
Zastupitelstvo města Mimoň rozhodlo zmařenou investici
„Parkování v Mírové ulici“ ve výši 80 000 Kč vzniklou
v souvislosti se zrušením této zakázky dle důvodové zprávy
a dodatkem ke smlouvě o dílo s firmou Green Centre s.r.o.,
Zenklova 39, 180 00 Praha 8, IČO 471 21 572, odepsat.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

Z19/51
Návrh na pořízení změny č. 7 Územního plánu Mimoň
1. Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje pořízení změny č. 7
Územního plánu Mimoň zahrnující tyto předložené
návrhy v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy:
a) Návrhy na pořízení podané podle ustanovení § 44
písm. a) stavebního zákona – z vlastního podnětu:
1. Stezka a lávka pro pěší a cyklisty a zrušení přeložky silnice II/270 podél Ploučnice a úprava
regulativů v textové části územního plánu
2. Změna využití zastavitelné plochy Z55 části
pozemku parc. č. 2063 v k.ú. Mimoň
3. Změna využití plochy pozemků bývalých ubytoven u Falconu
b) Návrh na pořízení podaný dle ustanovení § 44
písm. d) stavebního zákona – na návrh fyzické osoby
Ing. Josefa Žida, který má vlastnické právo k pozemku na území města:
4. Změna využití plochy pozemku parc. č. 3916/5
v k.ú. Mimoň,
2. Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením
§ 45 odst. 4 stavebního zákona, nepodmiňuje pořízení
dílčí změny Územního plánu Mimoň (náklady na zpracování změny územního plánu a vyhotovení úplného
znění územního plánu po jeho změně) vyvolané
navrhovatelem Ing. J. Ž. žádnou úhradou nákladů na
její pořízení ze strany navrhovatele dle důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

Z19/52
RZ – zvýšení výdajů na akci Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543, 544
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Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 11 – zvýšení kapitálových výdajů na akci Snížení energetické náročnosti BD U Nemocnice 543, 544 a navýšení
financování o 170 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

Z19/53
RZ – zvýšení kapitálových výdajů na Rozšíření a modernizace informačního systému MěÚ
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 12 – zvýšení kapitálových výdajů na akci Rozšíření
a modernizace informačního systému MěÚ Mimoň a navýšení financování o 40 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 1

Z19/54
RZ – zvýšení kapitálových výdajů na Domov důchodců
Mimoň, Pražská č. p. 273 – stavební úpravy zajišťující
zvýšení požární bezpečnosti objektu
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 13 – zvýšení kapitálových výdajů na akci Domov
důchodců Mimoň, Pražská č. p. 273 – stavební úpravy
zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu a navýšení
financování o 1 200 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Z19/55
RZ – SMOČR
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 14 – zvýšení běžných výdajů a navýšení financování
o 8 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Z19/56
RZ – navýšení finančních prostředků na nákup výstražného zařízení na služ. vozidlo MěPo
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 15 – navýšení finančních prostředků na nákup výstražného, světelného a zvukového zařízení na služební vozidlo
Červen 2019
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MěPo Mimoň a navýšení financování o 10 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Z19/57
RZ – zvýšení kapitálových výdajů – Městský kamerový
systém – etapa IV
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 16 – zvýšení kapitálových výdajů na akci Městský kamerový systém – etapa IV a navýšení financování o 20 000 Kč
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Z19/58
Žádost o dar na projekt sociální automobil Dacia
Dokker pro SSMM
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 70 000 Kč z dotačního fondu
na poskytnutí finančního daru dle přílohy č. 1.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje:
a) poskytnutí daru ve výši 70 000 Kč na projekt sociální
automobil společnosti Kompakt spol. s r. o., Opletalova 683, 290 01 Poděbrady, IČ 49551027;
b) darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru
ve výši 70 000 Kč dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá starostovi smlouvu podepsat. Dar bude
hrazen z § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče, položka 5213 Neinvestiční transfery
nein. podnik. subj. – práv. osobám, org. 999.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí informaci
o realizaci přijatého záměru zrušení Mimoňské komunální a.s., IČ 250 09 133 se sídlem Mírová 76, převodem
jmění na akcionáře dle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb., v platném
znění k 1. 1. 2020.
2. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí, že v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, je Rada města Mimoň, jakožto valná hromada
společnosti Mimoňská komunální a.s. IČ 250 09 133
se sídlem Mírová 76, oprávněná k provedení všech
potřebných úkonů ve výše uvedené věci a bude bezodkladně jednat.
3. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou
změnu č. 17 navýšení běžných výdajů o 700 000 Kč na
konzultační, poradenské a právní služby potřebné při
zrušení Mimoňské komunální a.s. IČ 25009133 se sídlem Mírová 76, a navýšení financování města
o 700 000 Kč.
Hlasování: pro 13, proti 2, zdržel se 1, nepřítomen 1

Z19/61
Vymáhání škody po zaměstnancích
Zastupitelstvo města v souladu s § 85 písm. f ) zákona
č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje prominutí dluhu ve výši 159 311 Kč
po Ing. H. J. a po P. Š. ve výši 169 547 Kč, a to z důvodů,
že nelze zcela jednoznačně dospět k závěru, že žaloba vůči
výše uvedeným bude úspěšná, a že soud uloží žalovaným
škodu zaplatit. V případě neúspěšnosti žaloby na náhrady
škody hrozí městu Mimoň povinnost úhrady nákladů soudního řízení, zejména nákladů na právní zastoupení žalovaných advokáty, dle vyhl. č. 177/1996 Advokátní tarif,
v platném znění.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 5, nepřítomen 1

Z19/59
Volba zástupců zřizovatele do školské rady
1. Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje dle § 167 odst.
2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do školské rady Základní školy a Mateřské
školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace pro
funkční období tří let členy: Evu Hrončekovou a Martinu Honsovou.
2. Zastupitelstvo města Mimoň jmenuje dle § 167 odst.
2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) do školské rady Základní školy a Mateřské
školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace pro funkční období tří let členy: Mgr. Šárku Krousovou a Věroslava Tomáška.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 1

Z19/60
Zrušení Mimoňské komunální, a. s.
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Z19/62
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8. 4. 2019, který je přílohou
důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Z19/63
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 15. 04. 2019, který je přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1

Kompletní znění přijatých usnesení lze nalézt na stránkách
www.mestomimon.cz.
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OZNÁMENÍ
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 21. června
2019 na náměstí 1. máje.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek
20. června 2019 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16.30
hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci červnu dožívají naši spoluobčané:
Eva Szakálová
Marie Kartáková
Josef Nagy
Božena Biglová
Erika Kabíková
Josef Kirschner
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší!
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

Blahopřání ke zlaté svatbě
Blahopřejeme manželům Vyčítalovým ke
zlaté svatbě. Manželství paní Marie a pana
Ladislava bylo uzavřené před 50 lety
21. června 1969.
Hodně štěstí, lásky a zdraví do dalších let přejí dcera Lucie
s manželem Borisem, syny Jakubem a Ondřejem a dcera Lada
se syny Josefem a Lukášem

Poděkování: Čarodějnice
Odbor kultury Města Mimoně děkuje firmě PRESCO
Group, výrobce školních potřeb značky BAAGL, která
dodala ceny do soutěže o nejlepší čarodějnici a čaroděje.
Dále děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Mimoň,
Mimoňským Skautům, Domu dětí a mládeže Vážka,
zahradnictví MIJANA, Městské policii, Billiard Burgru
a dalším dobrovolníkům, kteří se na přípravě a realizaci
akce podíleli.
Děkujeme!

Poděkování: Setkání kočárků
Milí přátelé a příznivci této, doufejme nově se rodící tradice.
Moc Vám děkujeme za naprosto skvělou účast, za Vaše úžasné
kočárky, ale i za krásné koně, nádherný kočár a historická
kola a motocykl, se kterým dorazili naši přátelé z Horní Police.
I přes nepřízeň počasí se akce opravdu povedla a rádi jsme
se s Vámi viděli.
Zvláštní poklona patří všem, kdo se podíleli na organizování
celé akce, městu Mimoň, odboru kultury, naší předsedkyni
Lence Špačkové, Monice Janecké, Blaženě Suchomelové a vůbec
všem, bez nichž by tato skvělá akce nemohla vzniknout.
Těšíme se na Vás opět za rok, na jaře 2020.
Spolek historie Mimoňska

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

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. 6. 2019, 26. 6. 2019 od 8 do 10 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

Letní příměstský tábor
HRAVÁ ANGLIČTINA
Hrát si a učit se přitom anglicky? Ano, toto je náplň letního
příměstského tábora HRAVÁ ANGLIČTINA. Tábor je určen
pro děti od 5 let do 10 let a je vhodný jak pro úplné začátečníky,
tak i pro mírně pokročilé, kteří se chtějí zdokonalit v porozumění angličtiny a v konverzaci.
Děti si osvojí základní slovní zásobu pomocí pěti tematických
celků. Výuka probíhá formou písniček, říkadel, zábavných
her a výtvarné činnosti. Hravost a radost jsou klíčem k osvojení
si cizího jazyka. Program tábora zahrnuje odpolední i dopolední výukové bloky, dramatizace a čtení pohádek, kreativní
činnosti, vaření a procházky po okolí.
Téma tábora:
CESTOVÁNÍ ZA DOBRODRUŽSTVÍM
Termín: 29.7. – 2.8. 2019
Místo konání: bývalá budova Chanosu – taneční sál vedle
zmrzlinárny, Dolní sídliště pod Ralskem, Mimoň
Pokud nám počasí dovolí, budeme denně trávit část programu
v prostorách koupaliště.
Přihlášky a více detailů: tel. 721 835 462
nebo diana.freiova@gmail.com
Mgr. Diana Freiová

Poděkování
Místní organizace zdravotně postižených děkuje prostřednictvím Mimoňského zpravodaje starostovi, radě a zastupitelům našeho města za finanční dar. Ten naší organizaci
velice pomáhá při zajišťování poznávacích zájezdů, rekondice a sportovních her.
Vážíme si velice přístupu, který máte k naší organizaci.
Za výbor ZO
Erich Eichler

Červen 2019
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KULTURA
Zakončili jsme další ročník pasování
na Rytíře řádu čtenářského
I v letošním roce, tak jako v letech minulých, připravila naše
knihovna pravidelné besedy v Městské knihovně, jejichž
cílem je přivést žáky prvních tříd do knihovny a tím jim
usnadnit cestu k rozvoji „čtenářské gramotnosti“.
Během těchto návštěv můžeme postupně sledovat, jak mravenčími krůčky dohání své starší kamarády-čtenáře. Vyvrcholením jejich snažení je slavnostní pasování na Rytíře
řádu čtenářského, které proběhlo v Městské knihovně
21. května 2019.
Po splnění všech úkolů a složení Slibu čtenáře byly dětem
předány nejen drobné dárky a pozvánka k bezplatnému
zápisu do knihovny, ale v letošním roce poprvé dostaly
i krásné šerpy, které osobně vyrobila paní místostarostka
Jaroslava Bizoňová.

Svoz seniorů do knihovny
Svoz seniorů nad 65 let do městské knihovny
se tento měsíc koná v pondělí 10. 6. a 24. 6.
2019.

Nové knihy
Dítě školkou povinné, autor M. M. Cabicar
Další skvělá nálož vtipných a roztomilých příhod, které prožívají všichni dospělí, jejichž dítě se chystá do školy. Okouzlující a bezprostřední „kousky“ pětileté Viky jsou podané
autorem, který má dar vidět humor běžných situací a vystihnout každodenní zážitky tak, až máte pocit, že v tom nejste
sami! Rozverné příběhy si získaly statisíce příznivců a ti se
shodují v jediném: „Při čtení nejezte ani nepijte! A pokud
vaše dítě spí, zamkněte se s knihou za čtvery polstrované
dveře.“
Lékařem v africkém pekle, autor Denis Mukwege
Když lékař a pastor Denis Mukwege podal roku 2006 svědectví o systematickém sexuálním násilí páchaném na ženách
ve východním Kongu, jeho život se ocitl v nebezpečí. Ale ani
krvavé, barbarské útoky na jeho dům a nemocnici ho neodradily. Nepřestal dál informovat celý svět o hromadném
znásilňování, které bylo jedním z prostředků vedení války,
a o jeho devastujících následcích.

Zároveň byli odměněni ti, kteří mají z celé třídy nejvíce načtených minut a nejhezčí obrázky:
– ze třídy 1. A. ZŠ a MŠ Ralsko měl Jakub Novotný 3572
načtených minut,
– ze třídy 1. B. ZŠ a MŠ Ralsko měla Anička Niklová 2070
načtených minut.
Přitom je potřeba poděkovat hlavně rodičům, kteří dětem
pravidelně čtou, protože pochopili, jak důležitý význam má
pravidelné čtení pro intelektuální a citový vývoj i budoucí
uplatnění jejich dětí. Díky společnému čtení rodičů a dětí
je totiž velká naděje, že se z dítěte stane celoživotní čtenář.
Také bych chtěla poděkovat za sponzorský dar ve formě
krásného dortu pro vítěznou třídu, který nám upekl pan
Vratislav Štěpán.
Na závěr děkuji ještě všem paním učitelkám za krásnou spolupráci a především pak knihovnici Miroslavě Jesínkové,
která se dlouhých 11 let tomuto projektu velmi intenzivně
věnovala a budeme se těšit na další ročník. Věříme, že tyto
děti zůstanou věrnými čtenáři naší knihovny. ☺
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury
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Máma, autor Táňa Keleová-Vasilková
Helga dělala vždycky všechno s plným nasazením. Toužila
být dobrou manželkou, mámou i babičkou. Podařilo se jí to.
Rodině vytvořila bezpečný přístav naplněný láskou a pochopením. A i když syn a dcera jsou už dávno dospělí a mají své
rodiny, nic se na tom nezměnilo. Pořád je ochotná pomoct,
vyslechnout si každého, poradit. Nečekala za to přehnaný
vděk, ale nepočítala ani s chladem a kritikou… Jak to
zvládne?

Prázdninová výpůjční doba
v Městské knihovně
Platí od 1. července do 30. srpna 2019 (mimo uzavírky)
Oddělení pro dospělé
PO
13–18 hod.
ST
8–11 a 13–18 hod.
Oddělení pro děti a mládež
ÚT
9–11 a 12–17 hod.
ČT
zavřeno
POZOR! Od pondělí 22. července do pátku 9. srpna bude
knihovna ZAVŘENÁ!
Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky,
e-mailem nebo prostřednictvím on-line vstupu do
čtenářského konta na www.knihovnamimon.cz
Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami
a dovolenými prodloužit nebo vrátit!

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

příloha Libereckého kraje
červen 2019

událost měsíce

PAULIE GARAND BUDE HLAVNÍ HVĚZDOU KRAJSKÝCH
SLAVNOSTÍ A DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LIBERECKÉHO KRAJE
Krajské slavnosti a Den otevřených dveří

Akci zahájí v 10 hodin na venkovním pódiu

Libereckého kraje budou letos ukázkou

hejtman Libereckého kraje Martin Půta

budou k vidění a k vyzkoušení ukázky

toho nejlepšího, co náš kraj může nabíd-

v doprovodu hrdinů kresleného časopisu

sportů Olympijských her dětí a mládeže

nout. Celodenní akce pro širokou veřejnost

Čtyřlístek. V rámci celodenního programu je

2019. Další disciplíny budou představeny

se bude konat v pátek ��. června v budově

pro návštěvníky připraveno dětské vystou-

v multimediálním sálu úřadu. Chybět nebude

a okolí Krajského úřadu Libereckého kraje

pení Mateřské školy Kulička, které vystřídá

ani tradiční tržnice, kde si návštěvníci nejen

(U Jezu ���/�a) v Liberci. Hlavním hos-

pohádka v podání Naivního divadla Liberec.

zakoupí dobroty a produkty regionálních

tem večera bude rapper Paulie Garand &

V programu se představí také Střední škola

výrobců, ale zároveň si řemesla pod vedením

Kenny Rough.

hospodářská a lesnická Frýdlant, která

Mistrů tradiční rukodělné výroby vyzkouší.

připravila soutěž v dojení krávy a v průběhu

V rámci programu se představí také jed-

odpoledne její žáci ukáží, jak náročná je

notky Integrovaného záchranného systému

práce s motorovou pilou. Následovat bude

Libereckého kraje.

hudební blok Základní umělecké školy Česká

V parku směrem k obchodnímu centru

Samotná budova Krajského úřadu

Lípa a koncert romské kapely Rumungre.

Libereckého kraje bude zpřístupněna

Odpolední program bude pokračovat Piráty

od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou

z Kamrlíku – šermířským vystoupením

podívat do kanceláří členů rady, prohléd-

skupiny GREX SEVER Liberec, vystoupe-

nout si sál, kde jedná zastupitelstvo, nebo

ním dětského pěveckého sboru Altituda,

se projet netradičním výtahem páternoster.

taneční půlhodinkou s Country Road Česká

V téměř každém patře na ně budou čekat

Lípa a Jazzovou farmou ZUŠ Česká Lípa.

zajímavé workshopy představující činnost

Podvečer otevře ukázka juda v podání

úřadu – formou naučné stezky o ceny si je

libereckých judistů následovaná školou žon-

mohou všechny projít a vyzkoušet. Potkají

glování LaMíčky. Večerní koncerty odstartuje

se tu i s hrdiny ze Čtyřlístku. V provozu bude

skupina HUSH a tu správnou atmosféru

také oblíbená provizorní kavárna na vyhlídce

před hlavní hvězdou večera navodí Vem

v 17. patře budovy kraje.

Camará Capoeira Liberec. V 19.30 hodin
vystoupí rapper Paulie Garand & Kenny

Text: Květa Šírová

Rough. Po něm návštěvníci uvidí bubenickou

Foto: Hlavním hostem krajských slavností

show ARIES a večer uzavře rocková kapela

bude rapper Paulie Garand & Kenny Rough.

DANGAR SIX.

Archiv Paulieho Garanda

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Soutěž „Kniha roku Libereckého
kraje“ zná své vítěze

30. října 2019 u příležitosti Dne vzniku

V letošním roce porota udělila ceny ve všech

v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

kategoriích soutěže. V kategorii Populárně

samostatného československého státu

Jaký sport vás v dětství nejvíce bavil?

Daniel David (SLK)
V dětství jsem byl živé dítě, které si potře-

na Ploučnici, kterou do soutěže přihlásilo

Hlasujte o Cenu veřejnosti
Stavba roku LK

Město Česká Lípa. V kategorii Beletrie

O tom, která ze staveb nominovaných

lyžování, atletiku a skončil jsem u basket-

a poezie byl oceněn Jan Šolc za knihu

v soutěži Stavba roku Libereckého

balu, u kterého se pohybuji dodnes. Bavil

Žít v Liberci. Václav Dvořák získal ocenění

kraje, která od letoška nově nese titul

mě v podstatě jakýkoliv sport.

v kategorii Literatura pro děti a mládež,

Soutěž Karla Hubáčka, získá cenu

učebnice, za knihu Písečníci a bludný

veřejnosti, může rozhodnout kdoko-

Martina Teplá (ANO 2011)

liv. A to prostřednictvím veřejného

Badminton, dnes již olympijský sport,

internetového hlasování na webových

tehdy sport neobvyklý a málo rozšířený.

stránkách www.stavbaroku.lk. Hlasovat

Díky několikaletému závodění v této

je možné od 15. června do 15. října

disciplíně jsem získala spoustu přátel,

tohoto roku.

se kterými se potkávám dnes. Jen tu

naučná literatura knize Česká Lípa město

Uzavření krajské knihovny
Krajská vědecká knihovna v Liberci
bude z důvodu rekonstrukce vnitřních

bovalo vyzkoušet pokud možno všechny
sporty. Závodně jsem zkoušel sjezdové

raketu jsem pověsila už dávno na hřebík
a každý rok si říkám, že zase začnu.
Tak letos na to třeba dojde…

prostor v letních měsících pro veřejnost

Josef Šedlbauer (ZpLK)

Zvláštní cena Libereckého kraje za mimořádný přínos
v oblasti literatury byla udělena Miloši Zapletalovi, českému
spisovateli literatury pro mládež. Foto: Eva Říhová.

kompletně uzavřena, a to v termínu

Mě bavila četba.

oprav poskytne knihovna svým uživate-

Přemysl Sobotka (ODS)

asteroid. V kategorii Monografie, výtvarná

lům dočasně prodloužení výpůjční lhůty

Sport byl a je mou náplní od dětství.

publikace pak ocenění převzal autor Jan

pro vracení dokumentů. Objednávky

Turistika, volejbal, tenis a lyžování mi

Luštinec, zástupce Správy Krkonošského

ze skladů a půjčoven v hlavní budově

vyplňují veškerý můj volný čas dodnes.

národního parku, za knihu Jan Nepomuk

nebude možné během uzavření vyřizovat,

hrabě Harrach – ze života českého kavalíra.

výdej rezervací bude však po domluvě

Jan Mečl (ČSSD)

Cenu čtenářů, kteří měli možnost v letoš-

umožněn na vybrané pobočce. Všem čte-

Od mládí do současnosti jsem aktivním

ním roce hlasovat pomocí facebookových

nářům bude prodloužena platnost regis-

stolním tenistou. Tenhle krásný sport

stránek, získala kniha Výlety po Hodkovicích

trace o tři měsíce. Během letních měsíců

mám navždy ve svém srdci, lze jej aktivně

nad Mohelkou, aneb �� let Cesty za poznáním.

mohou čtenáři využívat služeb městských

dělat celý život. Dnes již hraji méně,

poboček knihovny. Ty budou zásobo-

pomáhám našemu klubu shánět peníze

vány větším množstvím žádaných knih

a těším se z úspěchů svého syna.

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

od 1. června do 31. srpna 2019. Po dobu

a denního tisku. K dispozici uživatelům

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého

budou v rozšířené otevírací době pobočky

Martina Sejkorová (SPD-SPO)

kraje se každoročně uděluje osobnostem,

Králův Háj, Vesec a Ruprechtice. Pobočka

Když se vrátím ve vzpomínkách do svého

které se svým celoživotním dílem nebo

Kunratická bude mít v květnu a červnu

dětství a sportu, vybaví se mi závody

významným skutkem zasloužily o dobré

z technických důvodů omezený provoz,

v běhu, skoku vysokém i dalekém. Medaile

jméno Libereckého kraje. Již tradičně

během letních prázdnin bude uzavřena.

za tyto disciplíny v soutěžích i v olympiádě

může výjimečné osobnosti nominovat

Pobočky Machnín a Rochlice budou

škol. Později jsem si oblíbila sjezdové

také veřejnost. Návrhy jsou přijímány

v měsíci červnu otevřeny dle své běžné

lyžování a v létě plavání, které jsou dodnes

do 28. června 2019. Podrobné infor-

otvírací doby, poté ale uzavřeny. Veškeré

mými oblíbenými sporty.

mace včetně formuláře, který je třeba

informace o službách a omezeních

vyplnit, jsou zveřejněny na webových

provozu knihovny včetně otevírací doby

Miloš Tita (KSČM)

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.

poboček v letních měsících naleznete

V dětství mě bavilo sportů víc, tehdy jsme

cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-

na webových stránkách www.kvkli.cz/leto.

byli venku celé dny. Ale nejvíc mi učaro-

libereckeho-kraje-2014/pocty-hejtma-

val lední hokej, takže jsem se i přihlásil

podané návrhy budou předloženy

Dětskou olympiádu letos hostí
náš kraj

pracovní skupině složené jak ze zástupců

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže

talent. Pak to byl aktivně sdruženě ještě

zastupitelských klubů, tak ze zástupců

2019 se uskuteční poslední červnový týden

orientační běh.

organizací spjatých s Libereckým krajem.

(23.–28. 6.) na sportovištích v Liberci,

Ta následně navrhne finální seznam

Jablonci nad Nisou a Bedřichově.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

Více jak 4000 sportovců s doprovo-

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

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát

dem bude soutěžit v 19 disciplínách

jim bude předáno během slavnostního

včetně Freestyle graffiti. Více informací

večera, který se bude konat ve středu

na odm.olympic.cz/2019.

na-lk-2019-nominace. Všechny správně

do oddílu a tři roky se snažil prosadit
v mladších žácích. Ale asi jsem nebyl extra

1, 2 | Paulie Garand, vlastním jménem Pavel Harant,
pochází a žije v Liberci. Je velmi akční a stojí
za množstvím zajímavých projektů.
Foto: archiv Paulieho Garanda.

1

2

Osobnost KRAJe

PAULIE GARAND
Liberecký rodák, v současné době jeden

v mých textech. Někdy nemusím mít ani

Jaký žánr by měl film mít? Bude v něm

z nejznámějších umělců české rappové scény.

nápad, sednu k hudbě a inspirace vás

hodně hudby?

Vydal šest sólových alb, která se vyznačují

postupně obklopí sama.

Mám strašně rád přidrzlé snímky režiséra

jeho osobitým stylem. Od vážných skladeb,

Guye Ritchieho, jako třeba Sbal prachy

přes kritiku až po odlehčená témata. Aktuální

Máte nějaký hudební či osobní vzor?

a vypadni, Podfu(c)k nebo RocknRolla.

album DANK nahrál opět se svým dvorním

V hudbě je to Mac Miller a osobní vzor je

Kdybych dokázal napsat a natočit něco

producentem Kenny Roughem. Paulie pracuje

můj děda.

v podobném stylu, byla by to výhra. Hudby

i na jiných projektech jako je jeho vlastní módní

by ve filmu bylo hodně, ale rozhodně ne

značka Garand Brand, kterou založil v roce

Jaký je váš vztah k módě a na koho přesně

����. Kromě rapu a produkce se Paulie věnuje

cílí značka Garand Brand? Co vás vedlo

filmařině a natáčení videoklipů.

k jejímu založení?

Na co se mohou fanoušci těšit v rámci

Vždycky mě nějak podprahově bavila móda

libereckého vystoupení?

Budete hlavním hostem Krajských slav-

a snažil jsem se dobře oblíkat. Už jenom to,

Můžou se těšit na singly z nové desky DANK,

ností a Dne otevřených dveří – 14. června.

že si ze mě táta dělá srandu, že jako malý

ale taky na průřez celou tvorbou, kde zazní

Jaké to je vystupovat před domácím

jsem na sebe furt čuměl do zrcadla, něco

věci jako třeba Retard, nebo Pavučina lží.

publikem?

napovídá. K založení značky Garand Brand

Sám jsem rád, když slyším u mého oblíbence

Vždy je to pro mě výzva. I když je to domo-

vedl fakt, že za éry skateboardingu bylo mým

na koncertech i starší písně a nezaměřuje se

vina, tak i tady se peru s nervozitou a odhod-

snem mít firmu na oblečení a sponzorovat

jen na momentální desku. Už několikrát jsem

láním dát co nejlepší koncert.

talentované skejťáky. To se v podstatě povedlo

si potvrdil, že je naše hudba trvanlivá, takže

a zároveň funguje jako podpora mojí hudby.

hrajeme to, co nás baví napříč roky.

Co obnáší a jak náročné je natočit a vydat

Mnoho lidí si v dnešní době koupí spíš triko,

novou desku od A do Z?

než CD.

Díky tomu, že už jsem byl od samých začátků

z mojí dílny.

Jste velmi vytížený. Jak vypadá váš den?
Poslední dobou jsem stále v pohybu,

v hudbě samorost, je to proces, ve kterém

Dráha profesionálního zpěváka a pro-

takže nemám žádný standardní rozvrh

se cítím jako doma. Většina vizí a idejí jde

ducenta je určitě dost náročná. Jak

dne. Jsem sám sobě pánem, takže můžu

přímo ode mě, nahráváme i mícháme desku

odpočíváte?

strávit celý den ve studiu, nebo se sbalit

ve vlastním studiu, a všechno promo i výrobu

Odpočívat moc neumím. I když se válím

a odjet do hor. Nemám však rád resty,

zaštiťuje náš team a label Ty Nikdy. Náročné

na gauči, stále mi v hlavě kmitají myšlenky

takže jsem stále v pracovním zápřahu,

to je vždy, ale jsem hrdý na to, že jsme

a nápady. Kdyby měl někdo recept na to, jak

kde řeším brand, koncerty, administrativu

soběstační a děláme věci plně podle sebe.

být v klidu, napište mi.

a další věci spojený s tím, když umělec

Kde berete inspiraci pro skládání textů?

Jaké máte plány do budoucna?

Tohle je vždy úsměvná otázka. Sám vlastně

Chtěl bych natočit film, který trošku rozčeří

ani nevím. Nasávám život a ten se odráží

vody české uťáplé kinematografie.

není jenom umělec, ale i taková malá PR
agentura v jednom člověku.
Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1–5 | Olympiáda dětí a mládeže bude v letošním
roce největší sportovní událostí v našem kraji
i České republice.
Foto: archiv ODM 2019.
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Krajem

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019
Jména jako Markéta Davidová nebo Nikola

v Liberci. Kromě koncertů skupin Perutě,

Sudová známe všichni. Málokdo už ale ví,

Poetika nebo rappera Paulieho Garanda

že jedním z důležitých odrazových můstků

a Kenny Rough se můžete těšit na taneční

jejich kariéry byla účast na Olympiádě dětí

vystoupení, soutěže a samozřejmě medai-

a mládeže (ODM). Letos tuhle význam-

lové ceremoniály.

nou sportovní událost hostí, již po druhé

Z loňské zimní olympiády dětí a mlá-

v historii, Liberecký kraj. Fandit mladým

deže, která se konala v Pardubicích, přivezli

sportovcům a užít si bohatý doprovodný

reprezentanti našeho kraje celkem 39 medailí

program může poslední červnový týden

a stali se tak nejúspěšnější výpravou. Podle

i široká veřejnost. Sportovní klání se budou

slov náměstka hejtmana pro školství, mlá-

konat na sportovištích v Liberci, Jablonci

dež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost je

nad Nisou a Bedřichově.

Liberecký kraj sportovním krajem, který se

ODM 2019 je největší sportovní

na olympiádě neztratí. Hlavní je ale samo-

akcí, která se letos v Libereckém kraji

zřejmě olympijská myšlenka, fair play a pře-

uskuteční. V devatenácti disciplínách

devším podpora a motivace dětí ke sportu.

změří síly na čtyři tisícovky dětí z celé

Rozhodně se ale bude na co dívat. Mladí

republiky. O medaile se bude bojovat

sportovci si určitě zaslouží podporu. Všechna

celkem na 23 sportovištích v celém kraji,

sportovní klání budou přístupná veřejnosti.

hlavním centrem sportovního dění bude

Zda se podaří výpravě Libereckého kraje

Home Credit Arena, Sport Park Liberec

obhájit titul nejlepšího kraje i letos se tak

a Technická univerzita v Liberci. Liberecký

může přijít podívat každý. Souběžně s letní

kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém

olympiádou se budou konat také Celostátní

hostil zimní verzi dětské olympiády. Vedle

sportovní hry sluchově postižených žáků.

tradičních sportů, jako je atletika, plavání,

Více informací o olympiádě dětí a mládeže

volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také

2019, která se v Libereckém kraji uskuteční

soutěž v letním biatlonu nebo uměleckou

ve dnech 23.–28. 6. se dozvíte na portálu

soutěž v graffiti. Nejen pro účastníky her,

odm.olympic.cz/2019.

ale i pro veřejnost je připraven bohatý
doprovodný program na Benešově náměstí
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK Beseda: Sudety a jeho obyvatelé
8. června–1. září 2019
Připravili jsme pro vás velkou rodinnou interaktivní výstavu
za světa loutek. Výstava bude rozdělena do dvou pater.
V prvním patře bude k vidění divadlo zrozené z vody aneb
unikátní výstava vietnamského vodního loutkového divadla,
kterou zapůjčilo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi.
Prostřednictvím loutek, fotografií a videozáznamů seznámí
návštěvníky s touto jedinečnou formou loutkového divadla,
která se ve Vietnamu odehrává uprostřed jezírka nebo jiné
vodní nádrže. Výstava bude velmi autentická, jelikož většina
exponátů pochází přímo z Vietnamu. Muzeum loutkářských
kultur je získalo do své sbírky během badatelské cesty do
Hanoje a okolí delty Rudé řeky, kde se tradice tohoto druhu
umění zrodila. Ve výstavě bude také umístěn zmenšený model
vodního divadla, ve kterém si návštěvníci vyzkouší manipulaci
s loutkami.
Vietnam je zemí, jejíž břehy omývá Jihočínské moře a kam
letní monzun pravidelně přináší od dubna do října období
dešťů. „Je zemí, kde si vodu velmi dobře uvědomujete při každém nádechu i sebemenším pohybu, neboť zdejší vzduch je
jí plně nasycen“ popisuje své dojmy z Vietnamu kurátorka
původní výstavy Mgr. Jana Tomášová. Voda se zde již před
staletími stala divadelním jevištěm, hereckým prostorem
a zároveň jednotícím motivem divadelních výstupů. Díky ní
se zrodila ve střední a nížinné části severního Vietnamu, deltě
Rudé řeky, tradice vodního divadla překládána jako „loutky
tančící na vodě“ sahající do 12. století, se kterou se budete
moci setkat v Městském muzeu v Mimoni od začátku července.
Výstava Divadlo zrozené z vody vznikla díky finanční podpoře
Ministerstva kultury České republiky, ve spolupráci s Vietnamským velvyslanectvím v Praze a Ministerstvem kultury,
sportu a turistiky ve Vietnamu.
V druhém patře pak budou vystaveny kouzelné dřevěné loutky
Zdeňka Nytry, Evy Makowkové a Frýdeckého divadla.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 8. června 2019, a to
zcela netradičně již od 13.00 hod. dílničkami pro děti, které
potrvají do 15.00 hod., kdy začne loutkové divadelní představení!

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

13. června 2019 od 17.00 hod.
Je opravdu málo našich občanů-starousedlíků, kteří trvale
bydlí v Mimoni od svého narození v období první republiky
dodnes. Zvláště mužů je v našem městě tolik, že by se spočítali
na prstech jedné ruky. Patří mezi ně i pan Osvald Hons, kterému loňského roku vyšla kniha, jejíž název je uveden na
obrázku. Líčí v ní osudy a vzpomínky několika bývalých starousedlíků, kteří dnes již v Mimoni nežijí. Spoluautoři Roland
Andert i Josef Lehmann, kteří psali své paměti německy stejně
jako Josef Tille, autor kvintalogie Historie města Mimoně
psané navíc německým kurentem, již bohužel nežijí a spisování pana Heinricha Blobnera, dnes již 85letého středoškolského profesora německého jazyka a historie, přeložil a doplnil
dalšími obrázky výše uvedený Osvald Hons, který s jejich
a svými vzpomínkami se bude snažit podělit s Vámi na besedě
„Sudety a jeho obyvatelé“. Beseda bude doplněna dobovými
obrázky z uvedené knihy.
Knihu bude možné na besedě zakoupit.
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Tipy na výlet
Cyklostezka Varhany (17 km úsek mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem)
Téměř 17 kilometrů hladkého asfaltu, krásná příroda, roztomilé vesnické
kostelíky, ale i delší stoupání pro aktivní sportovce. To vše nabízí cyklistům
cyklostezka Varhany. Cyklostezka Varhany vede po bývalé železniční trati
z České Lípy do Kamenického Šenova. Začíná nedaleko vlakové zastávky
Střelnice v České Lípě, končí u bývalého vlakového nádraží v Kamenickém
Šenově, několik set metrů od Panské skály. Cyklostezka je projektovaná
jako tři metry široká veřejně přístupná komunikace pro cyklisty a pěší.
Myšlenka propojení obcí a dvou významných měst pomocí cyklokoridoru
se datuje již od roku 2001, kdy za tímto účelem byl založen dobrovolný
svazek obcí. Vznikl tak ojedinělý projekt, jehož cílem je zvýšení atraktivity
přilehlých obcí a podpora rozvoje turistického ruchu. V neposlední řadě
přináší projekt zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců v celé oblasti.
Stavba cyklostezky se rozběhla v roce 2007, rozdělená byla do tří etap.
První se postavila část z České Lípy přes Horní Libchavu do Manušic, druhá byla etapa z Manušic až do Volfartic a třetí,
nejnáročnější z Volfartic až do Kamenického Šenova.
Směrově i výškově stezka kopíruje profil zrušené železniční tratě, což přináší mimo jiné také příznivé sklonové poměry
stoupání, které nepřesahují 2,9 %. Povrch je tvořen asfaltobetonovou vrstvou, která umožňuje využití nejen pro cyklisty, ale
stává se tak ideální pro trávení volnočasových aktivit např. in-line bruslařů. Úklid stezky je zajišťován v měsících duben –
říjen dle možností a potřeby. Stezka vede v lesním prostředí, což může způsobovat ne vždy zcela hladký povrch stezky,
spadané listí apod.
Půjčovna koloběžek
Od 2. května funguje v České Lípě v Regionálním turistickém informačním centru půjčovna koloběžek značky Yedoo. Mají
jich 19, pro děti i dospělé. Při zapůjčení dostanete ke koloběžce i zámek a pro děti a mladistvé helmu. Výpůjční dobu a ceník
naleznete na stránkách města Česká Lípa http://mucl.cz
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
RADŮZA s kapelou

Krajské slavnosti a Den otevřených dveří

Koncert se koná 6. června 2019 od 19.00 hod. v Kulturním domě Crystal v České Lípě.
Více info na www.cl-kultura.cz

Hlavním hostem Krajských slavností a Dne otevřených dveří
Libereckého kraje bude rapper Paulie Garand. Slavnosti se
budou konat v pátek 14. června 2019 od 10.00 do 22.00 hod.
u budovy Krajského úřadu Libereckého kraje, který zároveň
otevře své dveře všem zvědavcům. Připravený bude celodenní
program jak uvnitř budovy, tak ve venkovních prostorách.
Více info na www.liberecky-kraj.cz

Chrastavské slavnosti
Zveme Vás na Chrastavské slavnosti, které proběhnou ve
dnech od 7. do 9. června 2019. Bohatý program naleznete
na www.chrastava.cz

Liberecký jarmark 2019
Nenechte si ujít atraktivní historický program Libereckého
jarmarku, který je opět dvoudenní. Dobová tržnice nabídne
i letos tradiční keramické a proutěné zboží, oděvy, dřevěné
meče a loutky či šperky. V doprovodném programu se můžete
těšit na dobovou hudbu i tance, rytířské turnaje, šerm apod.
8. až 9. června 2019 na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci.
Podrobný program na www.visitliberec.eu

Exkurze na Vranovské skály
Geopark Ralsko pořádá dne 9. června 2019 exkurzi s Petrem
Mužákem na Vranovské skály. Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o fenomenálním pískovcovém útvaru. Čas
exkurze a další podrobnosti naleznete na stránkách
www.geoparkralsko.cz
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Sklářské slavnosti
Tradiční Sklářské slavnosti v Novém Boru s bohatým programem proběhnou ve dnech 14. a 15. června 2019. Podrobný
program naleznete na http://www.kulturanb.cz

Kundratická lávka 2019
V sobotu 15. června 2019 od 15.00 hodin proběhne v Osečné
– Lázních Kundraticích tradiční „Kundratická lávka“, na
níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na jízdním kole
a trakaři. Více info na www.osecna.cz

4TET Jiřího Korna
Koncert se koná na nádvoří zámku Lemberk dne 21. června
2019 od 20.00 hod. Vstupenky si je možné zarezervovat a koupit v infocentru v Jablonném v Podještědí – tel.: 487 829 972,
infocentrum@jvpmesto.cz
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HISTORIE
Setkání historie a současnosti
Po roce v sobotu 11. 5. 2019 se opět setkala historie a současnost. Retro kočárky, ale i ty novější, zkrášlily mimoňské
náměstí. Pozornost poutaly nejen kočárky, ale i panenky,
hračky a různé doplňky, které neodmyslitelně do kočárku
patří. Obdiv si zasloužily i kostýmy „maminek“. V 11 hod
se všichni vydali na spanilou jízdu Mírovou a Malou ulicí,
v čele s kočárem taženým koňmi a doprovázenou dámami
v sedle a historickými bicykly. K ještě větší spokojenosti
chybělo slunce nad hlavou, ale úsměv na tvářích zúčastněných nechyběl. Závěrečné vyhodnocení kočárků a vyhlášení
vítězů jednotlivých kategorií už zkrápěl déšť, ale ani ten
neubral na dobré náladě.

Závěrem velký dík hlavně organizátorce a majitelce většiny
kočárků, paní Lence Špačkové, dále Blaženě Suchomelové,
Monice Janecké, městu Mimoň a všem bezejmenným, kteří
pomohli k uskutečnění této akce.
Olga Galabová

Mimoň průmyslová a letovisko
Docela zajímavý, leč obsažný problém sociologický. Město
Mimoň řešilo v době meziválečné otázku, jakým městem
vlastně bude. Mělo ambice letoviska, ale svým základem
byla městem průmyslovým.
Zkusme nahlédnout na tento vztah, srážku reality a přání,
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očima spisovatelky, která náš kraj dobře znala: Marie Majerové (1882–1967). Nejlepšími svými díly je spjata s Kladnem.
Před válkou trávila četné prázdniny mezi skláři z Nového
Boru a se zájmem cestovala po kraji, který dnes nazýváme
Máchův. V novinách a časopisech uveřejňovala cestopisné
fejetony. Dva roky před smrtí udělala výbor z těchto literárních maličkostí a vydala je pod názvem Důvěrné stránky.
V žádném fejetonu není přímá zmínka o Mimoni, ale jeden
na naše město dobře sedí: „Městečka a letoviska“.
„Prázdniny jsou dobou vlastivědného poznání názorného
na rozdíl od ostatku roku, kdy svou vlast poznáváme jen
z četby“. Hned první věta je charakteristická pro postoj českého vzdělance ke své zemi.
Městečko charakterizuje takto: „Náměstí mají divadelní
dekorace se štíty domů, v nich zbytky slohů různých staletí.
Štíty bývají nastavovány prázdnou zdí, jakoby chtěly zakrýt
svými kulisami pole a louky, tak příliš blízko se deroucí
mezi jejich budovy“. Dobře se tato charakteristika hodí pro
Mimoň časů meziválečných. Teprve nemilosrdné bourání
nechalo loukám a porostům vstoupit dovnitř. „Jdeš a nepozoruješ, že se ti chodníček přeměnil v úvoz mezi poli“. Jak
blizounko je alej do Vranova od náměstí.
„Město průmyslové ožívá v jiném rytmu. Čas je tu rozdělen
pracovní dobou určitého okruhu lidí, kteří putují jako krvinky žilami do stále stejných ulic, ve všech ročních obdobích
stejně, za tmy i nepohody“, tak uvádí Marie Majerová industriální město, jímž Mimoň také byla. Hovoří o tom, že každé
podnikání zanechává stopy ve městě. V kraji sklářském najdeš kopy sklářského písku. Sem tam se leskne nějaký úlomek
skla. V kraji tkalcovském jsou všude také různé stopy na
stromech a cestách. Důležité však je, že kraj se zásadně
nepřeměňuje. Výjimkou jsou místa, kde se dobývá uhlí
a vyrábí železo.
Závěrem si odpovídá na otázku, která za první republiky
trápila i mimoňské. Může být město letoviskem a zároveň
městem průmyslovým? „Ano, jen ta uhelná a železářská
nikoliv. Dým, dusivé plyny, odvaly – to není osvěžení ani
pro plíce, ani pro nervy. V tom je jen neklid, spěch a pobídka
k většímu úsilí“. Tak tedy, dle mínění spisovatelky, by Mimoň
jako dobré místo k osvěžení a letnímu pobytu docela ušlo.
Ladislav Smejkal

Dětské centrum Delfínek, z.s.
Přijímá děti od 1 roku do 7 let
do miniškolky v Mimoni na Letné
od 2. 9. 2019.
Předběžný zájem můžete potvrdit na
e-mail: miniskolka-delﬁnek@seznam.cz
Web: www.miniskolka-delﬁnek.webnode.cz
Fcb: Dětské centrum Delfínek
(inzerce)
Červen 2019
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Den Země na naší škole
22. duben je dnem svátku naší planety, který vždy oslavujeme
úklidem okolí školy. Letos toto datum vyšlo na Velikonoční
pondělí, a tak jsme se rozhodli spojit dvě akce v jednu. Úklid
s putováním za velikonočním pokladem. Celou akci zorganizoval tým vytvořený z členů žákovského parlamentu, jmenovitě Jan Kovář (8.B), Natálie Krejčí (8.B), Patrik Krejčík
(8.A), Tereza Opeltová (8.A), Daniel Šámal (9.B) a Tereza
Zikmundová (9.B).

Celá akce se uskutečnila ve středu 17. 4. poslední dvě vyučovací hodiny. Každá třída obdržela obálku s plánem trasy,
seznam úkolů, které má splnit, a křížovku, jejíž vyluštěná
tajenka odhalila místo ukrytí velikonočního pokladu. Samozřejmostí byly také jednorázové gumové rukavice pro každého
žáka a pytle na nasbíraný odpad.

Počasí nám velmi přálo a všechny třídy si užily krásnou procházku se spoustou zábavy, kdy např. poznávaly rostliny, stavěly domečky pro skřítky, vymýšlely básničku na téma
Velikonoce nebo se pokoušely o co nejvtipnější třídní fotku.
V cíli na ně čekal velikonoční poklad ve formě čokoládových
vajíček.
Podle ohlasů se akce vydařila a jejím organizátorům a pomocníkům patří velký dík.
Mgr. Lenka Jarošová
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Dopravní hřiště
Žáci 4. tříd získali „Průkaz cyklisty“ po splnění teoretické
a praktické části. Před samotným zakončením jsme navštívili
Dopravní hřiště v České Lípě na podzim a na jaře, kde žáci
získávali vědomosti v oblasti dopravy (značky, křižovatky
a řešení dopravních situací). Nezbytnou součástí byla i praktická část – jízda na kole, kde žáci jezdili dle pokynů policistky.
Dětem přejeme mnoho šťastných kilometrů bez nehody.

Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková
Pohádkový duben v MŠ Eliášová
Duben byl u nás v MŠ ve znamení spousty různých akcí. Na
začátku měsíce jsme navštívily muzeum v Mimoni, kde jsme
si s dětmi prohlédly výstavu velikonočních kraslic. Přitom
jsme si povídaly o velikonočních tradicích a odpoledne ve
školce si ozdobily vajíčko.

Také jsme s dětmi navštívily zvěřinec v cirkuse, který zavítal
k nám do Mimoně. Děti si prohlédly spousty různých zvířat- lvy, tygry, velblouda, koně nebo lamy. Druhý den děti
vyprávěly, kdo byl s rodiči v cirkuse, co se mu tam nejvíce
líbilo a jaká zvířátka tam vystupovala.
Další akce, která na nás čekala, byl výlet do Naivního divadla
v Liberci. S dětmi jsme zhlédly představení „Proletět duhou“.
Formou písní, hry světla a stínu, mluveného slova a vtipu
jsme se dozvěděly, jak se střídá roční období, co se v každé
části roku děje a čím se vyznačuje. Herci uměli děti vtáhnout
do děje, zapojit je do představení. Odcházeli jsme všichni
plní dojmů. Výlet jsme zakončili u stánku se zmrzlinou.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
jarních zpěváčků z naší školy a ze ZŠ a MŠ v Kuřívodech.
Paní učitelka Lenka Vrbová přivezla velmi šikovné děti.
Bylo pět kategorií dle ročníků. Zde jsou ty děti, kterým se
vystoupení velmi zdařilo:
Karolína Bradáčová, Khada a Tamir, Matyáš Antonín Hrubý,
Kristýna Hrubá, Zuzana Nešporová, Veronika Jarošová, Kristýna Juhásová, Ela Mojžíšková, Lucie Matýšková, Natálie
Čonková, Nikola Maříková, Tereza Andrlová, Barbora Vraná,
Klára Česáková a Šárka Kindermannová. Za svůj výkon si
děti odnesly diplomy, účastnické listy a drobné odměny.
Přejeme všem krásné jaro!
za 1. stupeň Jitka Horčíková

Poslední akce v tomto měsíci byly čarodějnice. Od rána děti
ve školce běhaly v maskách, zadováděly jsme si při čarodějnické diskotéce a každý si pak vytvořil čarodějnici z papíru
a klacíku. Potom jsme šly na „Pohádkové putování“. V lesíku
za koupalištěm jsme plnily různé úkoly - proletět se na koštěti,
uvařit lektvar, najít nějakou havěť a říct zaříkadlo, kouzelnou
formuli. Na konci cesty nás čekal sladký poklad, který si děti
musely najít. Na kouzelném stromě nám vyrostly medaile
a děti si domů odnesly i čarodějný diplom za splněné úkoly.
Ty tři roky, které jsem zastupovala ve školce za mateřskou
dovolenou, mi daly mnoho zkušeností s prací s dětmi
a naplňovaly mě. Tímto způsobem bych se s Vámi chtěla rozloučit. Přeji všem dětem i rodičům hezké prožití následujícího
léta a předškolákům hodně úspěchů ve škole.
Zuzana Horáčková

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Komenského a MŠ
Letná
Dne 2. 5. 2019 proběhl v naší MŠ Komenského zápis pro děti
ve věku 3–6 let (nejdříve však pro děti dvouleté). V tento den
se svými rodiči či zákonnými zástupci přišlo 29 dětí, o které
se během vyřizování písemných formalit postaraly paní učitelky i asistentky pedagoga. Spolu s nimi se všechny zvídavé
děti seznámily jak s líbivými hračkami, tak s prostředím,
v němž se později budou začleňovat mezi ostatní vrstevníky,
se kterými zde budou objevovat všechno nové. Rodiče měli
taktéž možnost prohlédnout si zázemí školky, technické
i materiální vybavení a v neposlední řadě si popovídat o svých
ratolestech. Náš kolektiv, doufejme, vstřícně odpověděl na
všechny rozmanité a i pro nás přínosné dotazy.

ZŠ a MŠ Mírová
Hudebna ZŠ a MŠ Mírová se rozezněla zpěvem malých zpěváků

16. dubna se zde konala tradiční přehlídka v sólovém zpěvu
Skřivánek. Svými písněmi nám odpoledne zpříjemnilo 30
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Celý zápis proběhl i díky milým rodičům za příjemné atmosféry. Věříme, že naše společná spolupráce povede k šťastným
a spokojeným dětem.
Na závěr bychom rády poděkovaly všem zúčastněným rodičům za jejich důvěru.
kolektiv pedagogů MŠ Komenského a MŠ Letná
Červen 2019
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Duben na gymnáziu
I v dubnu se děla na našem gymnáziu řada věcí – od těch běžných a očekávatelných po mimořádné, případně nečekané.
Do té první kategorie patří třeba skutečnost, že oktaváni uzavírají zkrácené druhé pololetí, píší maturitní písemky a chystají
se doma na maturitní zkoušky. Odchod na „svaťák“ je spjat
s obřadem posledního zvonění – tradiční mírné násilí v mezích zákona proběhlo i letos, následovalo rozloučení s učiteli.
Do kategorie jevů očekávatelných patří i panika v řadách
divadelního souboru – naši „dadaisté“ (členové Dívčího Amatérského Divadelního Ansámblu) tráví víkendy celodenními
zkouškami a termín premiéry se nezadržitelně blíží. Až budete
číst tyto řádky, budete už vědět, jak náš Kat a blázen ve Stráži
pod Ralskem dopadl. Kdo nestihl premiéru, možná ještě stihne reprízu v rámci setkání studentských divadelních souborů
Tyjátr na hradě 15. června na vodním hradě Lipý v České
Lípě.

Ještě sem náleží velikonoční svátky – fyzikální kroužek se při
této příležitosti zaměřil na pokusy s vejci. Úplně na konci
měsíce se školní chodby zaplnily malými i většími čaroději
a čarodějkami v rámci tematického čarodějného dne.
Z oboru událostí spíše mimořádných potěšila účast naší studentky v celostátním kole olympiády v německém jazyce,

jakož i druhé místo naší školy v celostátní soutěži Fandíme
fairtrade. A nesmíme zapomínat ani na sportovní úspěchy –
v republikovém finále soutěže AŠSK ČR ve sportovní gymnastice obsadilo naše gymnázium druhé místo, v soutěži jednotlivců jednotliví reprezentanti našeho gymnázia obsadili
první a čtvrté místo.

(inzerce)

(inzerce)
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RŮZNÉ
Mimoňáci vystavovali
v Městském muzeu
Celý květen byla v muzeu k vidění výstava bývalých žáků
ZUŠ, kteří jsou absolventy výtvarného oboru Mgr. Šárky
Krousové. Vystavovalo jich celkem dvanáct: Tomáš Bár, Honza
Bielik, MgA. Tomáš Černý, Stáňa Doležalová, Karolína Hauserová, Petra Kopřivová, Vanda Michalská, MgA. Matěj Polách
a Martina Žádníková. Tradičně jsme přizvali i hosty: BcA.
Terezu Bielik, Sáru Michailidisovou DiS. a MgA. Vojtěcha
Říhu.

Vernisáž probíhala v mile uvolněné atmosféře, která podtrhla
díla autorů, za které se rozhodně nemuseli stydět. Během
celého večera hrálo uskupení Radio Hot Club Praha jazzové
a swingové melodie, bohatý raut zpříjemnil akci. Sešlo se přes
sedmdesát příznivců výtvarného umění, rodiče, příbuzní
a přátelé vystavujících. A bylo se na co dívat. Výstava byla
velmi pestrá, vidět jste tady mohli nejen malby a kresby, ale
také textilní modely, porcelán a keramiku, malbu na textil
a porcelán, krásné spodní prádlo a fotografie svatebních šatů
jedné z autorek, kovářské výrobky i počítačové malby a zajímavou ukázku řešení architektury v krajině, týkající se přímo
naší oblasti. Každý si mohl vybrat něco zajímavého.

Děkuji všem vystavujícím za jejich ochotu stále se vracet do
rodného města a chtít ukázat, čeho na své výtvarné cestě
zatím dosáhli. Děkuji jejich rodičům za podporu, bez které
by to nešlo. Děkuji městu Mimoň za umožnění vystavovat
opět na domácí půdě. Děkuji ZUŠ za umožnění tisku propagačních materiálů, jejichž autorem je MgA. Tomáš Černý.
Dík patří také sponzorům – panu ing.Tomáši Tayerlemu,
který financoval vystoupení hudebníků a cukrárně Dana za
sladké pamlsky na raut.
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Závěrem bych chtěla říct, že výtvarných návratů dětí, dnes
už dospělých, do města, ve kterém vyrostli a kde se jim dostalo
základního vzdělání a impulsů pro další vývoj, si velmi cením.
Kdo jiný by měl reprezentovat naše město také jinde než právě
oni.
Mgr. Šárka Krousová

Den matek v Domově pro seniory
Den matek je dnem, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se na mnoha místech po celém světě a vychází z pohanských tradic. V Česku letos připadl na druhou květnovou
neděli, v Československu se začal slavit po americkém vzoru
v roce 1923, a to díky iniciativě Alice Masarykové.
Den matek je den v roce, kdy máme skvělou příležitost poděkovat našim maminkám za to, co všechno pro nás v životě
udělaly. Pozornost bychom měli věnovat i babičkám a prababičkám.

Popřát přišly do Domova pro seniory v Pražské ulici se
svým pásmem písniček děti ze Základní školy a Mateřské
školy Mírová. Za úspěšné vystoupení je všichni přítomní
pochválili a sklidili potlesk. Následně popřál starosta města
Petr Král za přítomnosti členky Sboru pro občanské záležitosti Boženy Kučové přítomným babičkám zdraví, štěstí,
pohodu.

Mgr. Vendula Böhmová, SPOZ
Červen 2019
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RŮZNÉ
KESAJ TCHAVE V MIMONI
Dne 5. 5. 2019 zavítal do Mimoně zcela mimořádný hudebně
taneční soubor Kesaj Tchave, který byl právě na cestě na turné
do Francie, ve které pravidelně vystupuje již od roku 2003.
Uznávanému uměleckému tělesu se dostalo i takové pocty,
že vystupovalo například i v pařížské Olympii. Vedoucí souboru Ivan Akimov obdržel v roce v 2015 vysoké státní ocenění
z rukou francouzského velvyslance za svoji záslužnou činnost.
Tohoto slavnostního udílení jsme měli tu čest se osobně na
zámku Kežmarok zúčastnit. Práce Ivana a jeho manželky
Heleny si velice vážíme i z toho důvodu, že ve velice složité
situaci, ve které se děti a mládež z romských podtatranských
osad nalézají, má jejich práce nejenom kulturní, ale i sociální
dimenzi.

soubor v rámci již tradičního festivalu, který bývá pořádán
naší organizací LAMPA, z. s. na podzim v Kulturním domě
Crystal v České Lípě, a kterého se vždy zúčastní 15 souborů
z České republiky a mnoho dalších hostů. Radost, kterou děti
mají z tance a z veřejného vystupování je to, proč již pátým
rokem provozujeme tuto zájmovou činnost. A pro nás osobně
je tato skutečnost i značně dobíjejícím a motivujícím faktorem
do budoucna.
V současné době je přímou lektorkou tance Simona Siváková
s aktivní pomocí Boženy Fedákové. V letošním roce nás čeká
opět mnoho vystoupení na festivalech, ale především hodně
dřiny, aby se soubor kvalitativně posunul a stejně jako například Kesaj Tchave dosáhl úspěchu i za hranicemi našeho
kraje.
Bc. Jiří Hanzl, DiS.

Výlet do Motýlího domu v Německu
Již poněkolikáté jsme se vydali s našimi klienty na výlet do
Motýlího domu v Německu. Cesta, na kterou jsme vyrazili
chvíli po snídani, ubíhala rychle. Bylo příjemné jarní počasí,
a tak se celá posádka osobního automobilu tranzit cítila příjemně. Do cíle jsme dorazili pár okamžiků po otevírací době,
měli jsme tak dostatek prostoru k prohlídce.

Vystoupení souboru je vždy zcela výjimečný zážitek, protože
v tanečním pásmu se zároveň prolínají tance a písně za živého
doprovodu hudebníků a zpěváků. V čem je však naprosto
výjimečné je energie, radost a nadšení, která vystoupení
doprovázejí. Jejich první vystoupení, které jsme zažili bylo
v Praze v květnu roku téhož roku v Divadle Dobeška, a bylo
pro nás a náš taneční soubor Kale jakha naprosto inspirující
a zásadní. Proto jsme byli velice rádi, že náš soubor mohl být
předskokanem samotného hlavního programu a velice nás
potěšilo, že naše vystoupení se setkalo s takovým ohlasem
pana Akimova, že naše děti jím byly přinuceny opakovat své
krátké vystoupení.

Taneční soubor Kale jakha se v současné době schází pravidelně dvakrát týdně v Mimoni, V současné době tancuje
v souboru celkem 15 dětí. V loňském roce soubor úspěšně
vystupoval například na festivalech v České Lípě, v Ústí nad
Labem, v Krásné Lípě, v Liberci, v Předlicích, v Tanvaldu
a letos například v Jablonci a v Desné. Hlavní představení má
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Ve vstupní hale naše klienty upoutalo krásné akvárium
s pestrobarevnými mořskými živočichy. Pak jsme se pomaličku vydali k pavilonu motýlů, kde jsme viděli mnoho krásných barevných druhů, které mezi námi poletovaly a potěšily
nás svou krásou. Zde jsme se s klienty usadili na lavičky
a pozorovali je. Po návštěvě v motýlím pavilonu jsme byli
vstřícným personálem vyvezeni rampou do prvního patra,
kde byly k vidění různé druhy ještěrek, želv, hadů a tropických
žab. Po zajímavé prohlídce jsme se vydali na oběd a po výtečné
zmrzlině jsme se rozjeli zpět domů. Výlet za motýly byl pro
obyvatele Domova příjemným zpestřením a již se těší na jeho
opakování.
Lenka Blahová, DiS
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INZERCE
Ukliďme příkopy 2019
Již tradičně proběhl v průběhu dubna jarní úklid nejen příkopů. Akce byla pořádána ve spolupráci s Podralským nadačním fondem.

Horáčková třetí místo a další děti se umístily těsně pod stupni
vítězů. Byly to Monča Horáčková, Anežka Dušková, Eliška
Čermáková, Vojta Bodlák a Tomáš Zoufalý.
Závěrem děkuji všem dětem za účast a přeji jim do dalších
let této soutěže skvělé zážitky a mnoho úspěchů.
Myslivosti zdar!
Jiří Punčochář

Poděkování
Vážení městští představitelé,děkujeme vám touto cestou za
poskytnuté dotace na činnost našeho mysliveckého kroužku.
Rádi vás pozveme na některou z našich akcí, abyste viděli,
jak trávíme svůj volný čas.
S pozdravem děti z mysliveckého kroužku Koloušci pod vedením pana Jiřího Punčocháře.
Úklid podél hlavních silnic provedl pracovník VPP města.
Do úklidu se zapojili i maminky s dětmi, zahrádkáři, skauti
i jednotlivci. Nebyla organizována společná akce, kdo chtěl
si vyzvedl pytle a pak nahlásil, kde uklízel a nechal pytle
s odpadem. Svoz pytlů, pneumatik a ostatních „pokladů“
zajistili pracovníci Zahradnictví Mimoň, p.o.
Letos máme nasbíráno asi 20 ks malých pneumatik, 2 pneumatiky velké.
Pytlů min 50 ks a k tomu různé desky, role lepenky, pozůstatky
televize apod. Konečný odvoz nasbíraného odpadu (včetně
pneumatik) zajistila Krajská správa silnic Libereckého kraje
prostřednictvím firmy AVE.
Všem účastníkům děkuji.
Jaroslava Vítková, DiS.
odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o

Zlatá srnčí trofej
V sobotu 11. května se v Brništi na chatě Diana, stejnojmenného místního mysliveckého spolku, konalo okresní kolo
Zlaté srnčí trofeje. Jedná se o soutěž určenou pro děti a mládež,
která se zaobírá myslivostí a přírodou.

Děti nejprve poměřily své teoretické znalosti v písemném
testu a dále pokračovaly v praktické části, kde na ně čekaly
otázky a úkoly z oborů: péče o zvěř, botanika, zoologie, ekologie, kynologie, zdravověda, zbraně a střelivo, střelba ze
vzduchovky.
I letos se zúčastnil myslivecký kroužek Koloušci z Mimoně
a stejně jako v loňském roce si nevedl vůbec špatně. V konečném zúčtování obsadila Anička Hradecká druhé místo, Verča
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přijme

ŘIDIČE MEZINÁRODNÍ DOPRAVY.
Požadujeme:
* řidičský průkaz sk. C, E
* profesní průkaz
* kartu do digitálního tachografu
* praxi
* spolehlivost
Nabízíme:
* nový vozový park
* měsíční příjem 35–40 000 Kč
* třináctý plat
* příspěvek na důchodové připojištění
* příspěvek na dopravu na pracoviště
* stabilní přepravy a víkendy doma.
Kontakt: 775 321 002
(inzerce)
Červen 2019
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