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Po dvou měsících byla dokončena oprava vstupní haly
do Městského úřadu a na poštu. Omlouváme se občanům
za vzniklé potíže při provádění prací, věříme, že výsledek se podařil.
Z obsahu
Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání
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Vyhodnocení dotazníkového šetření
Vše o obchvatu města
Soutěž o nové logo města
Kalendář kulturních a sportovních akcí na 3. čtvrtletí
Den města ve fotogalerii

Co ukázalo dotazníkové šetření?
Úvodem stručného seznámení s prvními
výsledky dotazníkového šetření vyhlášeného v souvislosti s přípravou dlouhodobého Programu rozvoje města mi
dovolte, abych v první řadě poděkovala
všem, kteří se ankety zúčastnili a osobně tak vyjádřili svůj
zájem o další rozvoj města. Během jednoho měsíce od
vyhlášení ankety jsme obdrželi 563 vyplněných dotazníků,
což představuje hodnocení cca 10 % dospělých občanů
města. Z výsledku vyplývá, že se ho zúčastnili občané všech
věkových kategorií, s mírnou převahou kategorie nad 50
let.

Dotazník zahrnoval odpovědi na 10 vybraných otázek, z nichž
klíčovými byly otázky č. 5. – zhodnocení života v obci z hlediska spektra nabízených služeb, pracovních podmínek,
životního prostředí, příležitostí k volnočasovým aktivitám
apod., a dále č. 10. – stanovení preferencí určitému typu
veřejného výdaje. U odpovědí na tyto otázky jsme sledovali
i kritérium věku hodnotitelů a dosažené vzdělání. Podnětné
jsou pro nás však i četné další poznámky, připomínky a náměty, kterými řada z Vás dotazník „rozšířila“. S podrobným
vyhodnocením dotazníkového šetření budou nyní seznámeni
zastupitelé, aby jej využili k návrhu dlouhodobého rozvojového plánu města.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
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Co vyplynulo z dotazníkového šetření
Hodnocení podmínek pro bydlení

Bydlení
Hodnocení/věk
1. Velmi spokojen
2. Spíše spokojen
3. Spíše nespokojen
4. Velmi nespokojen
5. Je mi to lhostejné
Nevyplnilo

Počet hlasů
15–29
30–49
11
35
38
80
11
30
0
5
0
0
2
1

Hodnocení nabídky a úrovně vzdělávání.

50–64
21
73
20
4
1
7

65+
74
113
14
2
3
8

Za nedostatečnou považuje v kategorii 15–29 let bytovou
výstavbu ve městě 12 dotázaných.
Lepší financování bytové výstavby požaduje v této věkové
kategorii 25 dotázaných.
Za nedostatečnou považuje v kategorii 30–49 let bytovou
výstavbu ve městě 30 dotázaných.
Lepší financování bytové výstavby požaduje v této věkové
kategorii 50 dotázaných.
Za nedostatečnou považuje v kategorii 50-64 let bytovou
výstavbu ve městě 21 dotázaných.
Lepší financování bytové výstavby požaduje v této věkové
kategorii 34 dotázaných.
Za nedostatečnou považuje v kategorii 65 a více let bytovou
výstavbu ve městě 37 dotázaných.
Lepší financování bytové výstavby požaduje v této věkové
kategorii 58 dotázaných.

Hodnocení nabídky a úrovně vzdělávání dle dosaženého
vzdělání hodnotitelů
Školství
1. Velmi spokojen
2. Spíše spokojen
3. Spíše nespokojen
4. Velmi nespokojen
5. Je mi to lhostejné
Nevyplnilo

Počet hlasů
Z
V
3
26
12
79
7
26
2
8
6
12
14
23

SŠ
32
101
38
7
26
14

VO
3
14
6
2
7
2

VŠ
9
42
18
6
9
3

Hodnocení nabídky a úrovně kultury
a společenského života

Hodnocení nabídky zdravotních a sociálních služeb.

Zdravotnictví
Počet hlasů
Hodnocení/věk
15–29
30–49
6. Velmi spokojen
5
11
7. Spíše spokojen
29
69
8. Spíše nespokojen
18
54
9. Velmi nespokojen
6
13
10. Je mi to lhostejné
1
1
Nevyplnilo
3
3
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50–64
8
54
40
13
2
9

65+
31
85
69
12
4
13
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Hodnocení života ve městě z hlediska
mezilidských vztahů

Mezilidské vztahy
Hodnocení/věk
1. Velmi dobré
2. Docela dobré

3. Ne moc dobré
4. Špatné
5. Nedovedu posoudit

Počet hlasů
15–29
30–49
1
2

20
21
5
15

71
47
8
23
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50–64
3

65+
98

50
33
9
30

53
13
38
4
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Velký obchvat města
– kudy, kdy a za kolik?
KUDY JE VELKÝ OBCHVAT MĚSTA PLÁNOVÁN?
Městem Mimoň prochází v současné době dvě silnice II. třídy,
a to silnice II/268 (Zákupy – Mimoň – Mnichovo Hradiště)
a silnice II/270 (Jablonné v Podještědí – Mimoň – Doksy).
Obě silnice prochází přímo středem města ve společné trase
mezi Kozinovým náměstím a náměstím Čs. armády. Dopravní
zátěže na tomto společném úseku dosahují hodnoty 11480
vozidel/24 hod. s podílem nákladní dopravy 18,6 %.
Platný Územní plán Mimoň navrhuje provést přeložku společného úseku silnic II. třídy z ulic Mírová, Pánská a Malá
do trasy podél pravého břehu Ploučnice mezi Kozinovým
náměstím a náměstím Čs. armády (v současné době probíhá
pořízení změny č. 7 Územního plánu Mimoň, které tuto trasu
přeložky ruší a nahrazuje stezkou pro pěší a cyklisty), alternativně územní plán navrhuje přeložku silnice II/268 v trase
západního obchvatu města, která je z větší části vedena v těsném souběhu se stávající železniční tratí Mimoň žst. – Mimoň
staré nádraží. Ve výhledu by měla být trasa západního obchvatu města doplněna o přeložku silnice II/270, pro kterou je
v územním plánu vymezen koridor územní rezervy R2 v severozápadní části nezastavěného území města. Dle územního
plánu by měla převzít přeložka silnice II/268 dopravní zátěž
5500 vozidel/24 hod. a výhledová přeložka silnice II/270
v popsané trase západního obchvatu města 4800 vozidel/24
hod. Lze tedy konstatovat, že po realizaci přeložek obou silnic
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II. třídy by se intenzita dopravy v centu města měla snížit na
polovinu, přičemž kromě dopravní obsluhy by bylo možné
z centra města zcela vyloučit nákladní dopravu, což by podstatným způsobem snížilo nepříznivé vlivy dopravy a umožnilo zklidnění centra města.
Protože původně plánovaná přeložka silnice II/268 v kategorii
S9,5/70 vedená z větší části podél železniční trati (vlečky)
navržená v platném územním plánu dnes již nesplňuje platné
normy pro projektování silnic a dálnic, je vedena v těsné blízkosti ploch, které územní plán navrhuje jako rozvojové plochy
bydlení, a občané města v místním referendu v roce 2017
odmítli vedení přeložky silnic II. třídy vnitřním průtahem
podél Ploučnice a výsledek místního referenda je závazný
pro další jednání samosprávy města, tak byla v roce 2017
vypracována společností Valbek spol. s r.o. Liberec studie
velkého obchvatu města. Studie nové trasy přeložky silnice
II/268 mezi stávající silnicí II/268 směrem na Českou Lípu
a stávající silnicí II/270 směrem na Doksy tvoří západní
obchvat města. Trasa přeložky je navržena v celkové délce
3,040 km v kategorii silnice S9,5/70 v parametrech silnice
I. třídy, z toho 2,850 km je navrženo v katastrálním území
Mimoň, město Mimoň a 0,190 km je navrženo v katastrálním
území Boreček, město Ralsko. Součástí návrhu je dále trasa
komunikačního silničního napojení na Českolipskou ulici
(kategorie S9,5/60) v délce 0,400 km, na Okrouhlickou ulici
(kategorie S9,5/60) v délce 0,230 km, napojení na Nádražní
ulici (místní komunikace v šíři 7,0 m) v délce 0,280 km, podjezd pod kolejištěm železniční trati v obvodu žst. Mimoň
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v délce 30 m, most na železniční trati TÚ 1142 (vlečka), most
na místní komunikaci, most na polní cestě a úrovňový zabezpečený přejezd na železniční trati TÚ 1142 (vlečka). Navržená
trasa západního obchvatu města je oproti trase navržené
v územním plánu (podél vlečky) situována dále od obytné
zástavby a zastavěného území města, v nezastavěném území
vesměs po zemědělských pozemcích, kromě napojení na
komunikaci v Českolipské ulici, které je z části navrženo po
lesních pozemcích, proto nemůže narušovat pohodu bydlení
v obytných plochách města, respektuje stávající vymezené
rozvojové plochy a do budoucna umožňuje bezproblémové
silniční napojení skladových prostor a výrobních prostor
u vlakového nádraží a navrhovaného výrobního a skladového
areálu na pozemcích bývalé velkovýkrmny prasat Gigant.
Tato studie pod názvem „Změna trasy přeložky silnice II/268
západního obchvatu města“ byla podkladem návrhu na pořízení změny č. 6 územního plánu Mimoň, které schválilo zastupitelstvo města usn. č. Z17/162 dne 14.12.2017. Navrhovaná
trasa přeložky silnice II/268 velkého obchvatu města je pro
lepší orientaci čtenářů zobrazena na situačním výkrese, který
je přílohou tohoto článku. Jelikož přeložka silnice II/268
západního obchvatu města v rozsahu návrhu na pořízení
změny č. 6 Územního plánu Mimoň je nadmístního významu
a není v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací
– Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje (územní
plán Libereckého kraje), proto před vydáním změny č. 6
Územního plánu Mimoň je nejdříve nutné upravit vedení
koridoru přeložky silnice II/268 v územním plánu Libereckého kraje a až po té bude možné schválit změnu č. 6 Územního plánu Mimoň.
Změna územního plánu se rovněž týká města Ralsko, po
jehož katastrálních územích Boreček a Hradčany nad Ploučnicí v celkové délce cca 5 km, z toho cca 1 km po stávající
komunikaci II/270 a cca 4 km v nezastavěném území severně
od letiště Hradčany, je navržena přeložka silnice II/268 mezi
stávající silnicí II/270 směrem na Doksy a stávající silnicí
II/268 směrem na Mnichovo Hradiště nazývaná jako jižní
obchvat města Mimoň. Již z uvedeného je patrné, že velký
obchvat města Mimoň nezahrnuje jen převedení dopravy
z českolipské silnice na silnici směrem na Doksy, ale je třeba
vybudovat i zcela novou komunikaci II. třídy na správním
území města Ralsko, která bude ukončena napojením na stávající silnici II/268 mezi místní částí Ploužnice a odbočkou
na Skelnou Huť. Jen tak bude obchvat města úplný a smysluplný, protože v případě jen vybudování jeho západní části
na správním území města Mimoň by byla doprava vedena
ve směru Česká Lípa – Mnichovo Hradiště nadále přes
náměstí Čs. armády, tedy městem, aniž by se odlehčilo ulicím
Husova a Pražská.
KOLIK BUDE VELKÝ OBCHVAT MĚSTA STÁT?
Hned v úvodu je třeba uvést, že velký obchvat města je přeložkou silnice II/268, která je ve vlastnictví Libereckého kraje
a Zastupitelstvo Libereckého kraje tento obchvat projednává
v rámci aktualizace svého územního plánu – Zásad územního
rozvoje, jako jihozápadní obchvat Mimoň. Z tohoto vlastnictví již vyplývá, kdo bude investorem a stavebníkem této
stavby, kdo bude moci žádat o dotace a býti jejich příjemcem.
Je ovšem nepochybné, že bez součinnosti města Mimoň,
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města Ralsko a Libereckého kraje není vůbec možné stavbu
naplánovat, natož realizovat. Co se týče napojení nových
místních komunikací na přeložku silnice II/268, tak v tomto
případě budou investory a stavebníky citovaná města podle
svého správního území. Náklady na obchvat města je možné
rozdělit na náklady související s přípravnými pracemi a vlastní realizační náklady na stavbu. Náklady na přípravné práce,
které by mělo hradit město Mimoň ze svého rozpočtu dle
požadavku Libereckého kraje: zpracování změny Územního
plánu Mimoň, komplexní posouzení vlivu záměru na životní
prostředí, vyhotovení úplného znění územního plánu po
jeho změně; výkupy pozemků, které nejsou ve vlastnictví
města v koridoru navrhované přeložky silnice II. třídy (takových pozemků je naprostá většina); předprojektová příprava
stavby (průzkumné a geodetické práce); vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí vč. inženýrské činnosti související s podáním žádosti a obstaráním pravomocného
územního rozhodnutí. V tomto momentě si Liberecký kraj
převezme od města Mimoň dokumentaci pro územní řízení
s územním rozhodnutím a obstará a uhradí projektovou
dokumentaci pro stavební povolení a inženýrskou činnost
související se získáním provomocného stavebního povolení.
Za Libereckým krajem půjdou potom i náklady na vlastní
realizaci přeložky silnice II/268, nové místní komunikace
napojované na přeložku uhradí město Mimoň. Součástí stavby mohou být rovněž vyvolané přeložky stávajících dotčených
inženýrských sítí vlastníků veřejné dopravní a technické
infrastruktury, které nelze v tomto stadiu příprav blíže specifikovat. Podle zpracovatele studie přeložky silnice II/268
obchvatu města Mimoň společnosti Valbek spol. s r.o. odhad
investičních nákladů na vlastní realizaci stavby západního
obchvatu v roce 2017 činil cca 425 mil. Kč vč. DPH. Pokud
k tomu připočteme další výše uvedené náklady související
s pořízením změny územního plánu, posouzením vlivu záměru na životní prostředí, práce projekční, průzkumné a geodetické a výkupy pozemků v koridoru navrhované přeložky
západního obchvatu města, tak celkové náklady by mohly
činit odhadem cca 500 – 600 mil. Kč vč. DPH. K navazujícímu
jižnímu obchvatu města vedenému po správním území města
Ralsko nemáme k dispozici kvalifikovaný odhad zpracovatele
studie, ale s ohledem na délku a profil trasy, vlastnictví
pozemků a další okolnosti hodné zřetele odhadujeme celkové
náklady na tento úsek přeložky silnice II/268 cca 700 - 800
mil. Kč, takže celkové náklady na celý jihozápadní obchvat
města Mimoň by mohly činit odhadem cca 1,2 až 1,4 miliardy Kč. Město Ralsko sice souhlasí se změnou územního
plánu na svém správním území, ale nesouhlasí s financováním svého úseku ze svých finančních prostředků pro zajištění
územního rozhodnutí. Pro úplnost uvádíme, že vlivem inflace, rostoucí ceny práce, cen materiálů a dalších souvisejících
nákladů, celkové náklady na stavbu se budou postupně zvyšovat.
KDY SE BUDE VELKÝ OBCHVAT MĚSTA REALIZOVAT?
Tak na tuto otázku je velice těžké v současné době odpovědět
a jakákoliv konkrétnější odpověď by byla pouhá čirá spekulace, do které se nechceme pouštět. Španělé pro takto
neurčitý časový termín používají krásné slovo mañana, což
Pokračování na straně 6
Červenec – Srpen 2019

5

CO VÁS ZAJÍMÁ
Dokončení ze strany 5
lze chápat jako něco mezi někdy a nikdy, každý si může
vybrat podle svého. A jaký by byl teoreticky nejkratší možný
termín realizace? Pokud uvážíme, že změna Územního plánu Mimoň, změna Územního plánu Ralsko a změna Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje, budou schváleny všemi příslušnými zastupitelstvy při optimistickém odhadu
do 3 let a nabydou účinnosti, že obstarání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu vč. výkupu pozemků bude trvat další 3–4 roky, tak nejdříve za cca 6–7 let by
Liberecký kraj mohl vybrat ve výběrovém řízení zhotovitele
a stavbu zahájit. Jak všichni ovšem tušíte, věc má jeden
velký a podstatný háček, a tím je nedostatek investičních
prostředků na takovouto nákladnou stavbu. To ovšem
samozřejmě ne znamená, že město Mimoň nemůže činit
jednotlivé dílčí kroky směřující k vytčenému cíli, ale jenom
na městě Mimoň, jak bylo popsáno výše, to rozhodně nezáleží.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
Ing. Petr Tadlík, vedoucí OVDZaŽP

Co se děje ve městě – probíhající
práce na investicích a opravách
V současné době probíhají práce na několika investičních
akcích, které byly naplánovány na letošní rok a které jsou
těsně před dokončením, anebo se již zahajují. Není jich
zrovna málo a uvádíme pouze jejich stručný přehled. Všechny tyto akce zaštiťuje odbor rozvoje města svými pracovníky.
1. Pokračuje Humanizace Nádražní ulice 2. etapou výměnou vodovodního a kanalizačního řádu, po jejímž
dokončení bude následovat kompletní rekonstrukce
vozovky a chodníků, včetně parkovacích míst, odvodnění, veřejného osvětlení a osázení nových stromů.
2. Probíhají práce na rekonstrukci Zahradní ulice v části
u hřbitova a vybudování parkovacích stání. Společně
s tím se buduje opěrná zeď a bude osazen nový lapač
ropných látek.
3. Pokračuje postupná rekonstrukce a oprava komunikací
a chodníků na dolním Sídlišti Pod Ralskem (Široká,
Okružní). Zároveň s tím probíhá ve spolupráci se SVS
a.s. výměna části kanalizačních a vodovodních řádů.
4. Dokončuje se kompletní demolice areálu bývalého
vepřína. Momentálně je v jednání zda dojde ke kompletní demolici všech objektů nebo jenom samotných
hal.
5. Oprava a zateplení střešního pláště bytového domu na
Letné čp. 254, 255. Probíhá dokončení kompletního
zateplení celého bytového domu.
6. Dokončují se práce na stavebních úpravách Domova
důchodců v souvislosti se zajištěním požární bezpečnosti, v letošním roce probíhají práce na společných
prostorách, zejména chodbách a vestibulu, příští rok
bude probíhat postupná úprava pokojů klientů.
7. Bude zahájena demolice objektu čp. 102 v Lužické ulici,
který je již v havarijním stavu a ohrožuje bezpečnost
chodců i bezpečnost silničního provozu.
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8. Byla dokončena složitá oprava hlavního vstupu do
budovy čp. 120 v Mírové ulici, Městského úřadu a také
pošty (včetně odstranění příčin poruch).
9. Probíhají práce na bezbariérových úpravách městského
úřadu budovy čp. 181 v Malé ulici, kde jako hlavní
bude vestavěn výtah.
10. Opravuje se povrch Zámeckého mostu, kde se překládá
vrchní vrstva z čedičové dlažby z větších plošších kostek.
11. Dokončuje se také dlouhodobá rekonstrukce objektu
Prameniště v Zámeckém parku.
12. Zahájily se konečně také práce na přechodu v Žitavské
ulici s autobusovou zastávkou, semafory a opravou přístupových chodníků.
13. Připravuje se rekonstrukce vnitřních rozvodů vody,
kanalizace a elektřiny MŠ Eliášova směrované na období prázdnin a následně bude probíhat rekonstrukce
venkovních herních ploch v zadní části zahrady.
14. Zahájí se také opravy parkoviště u vlakového nádraží
a autobusového nádraží.
15. Dokončuje se rekonstrukce splaškové kanalizace v lokalitě Ploužnice.
16. Zahajují se práce na rekonstrukci Zámecké zdi v části
pod letním kinem.
Zároveň probíhají přípravné práce na investiční akce na
příští rok tak, aby investiční výstavba plynule navazovala.
Jde zejména o rekonstrukci koupaliště, dvě parkoviště na
dolním Sídlišti pod Ralskem, cyklostezku Potoční ulice –
Ploužnice, regeneraci sídliště Letná, opravu náměstí 1. máje,
chodník podél Ploučnice, příprava lokality u Mitexu pro
výstavbu rodinných domů, kanalizace ve Smetanově ulici
a další.
Ing. Jaroslav Filek,
vedoucí odboru rozvoje města

Nová dotační výzva
– Regionální inovační program
Rádi bychom Vás informovali o tom, že i v letošním roce
vyhlásil Liberecký kraj Regionální inovační program, v rámci
kterého je možné získat podporu ve třech dotačních titulech:
1. Inovační voucher – navázání spolupráce mezi podniky
a výzkumnými organizacemi (pro podnikatelské subjekty
na navázání spolupráce s výzkumnými institucemi)
2. Startovací voucher – podpora vzniku nových podnikatelských záměrů, nastartování inovativních podnikatelských
aktivit, ověření jejich životaschopnosti (pro podnikatelské
subjekty podnikající méně než 3 roky)
3. Technologický voucher – ověření technické/technologické
proveditelnosti produktu v jakékoliv fázi vývoje (pro podnikatelské subjekty a výzkumné organizace)
Termín pro podávání žádostí je od 1. 7. 2019 do 16. 9. 2019
Podrobné podmínky vyhlášeného programu naleznete na
dotačním webu Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz
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(Reakce na článek v Mimoňském Zpravodaji – červen 2019)
Moje manželka mi přinesla červnové číslo Mimoňského
zpravodaje, protože ho kdesi zdarma rozdávali a hned mě
upozornila na článek „Proč „odešli“ dva z ředitelů našich
příspěvkových organizací a zlaté odstupné řediteli
Mimoňské komunální a. s.“
K záležitostem kolem obou „odešlých“ ředitelů se nevyjadřuji. Nevyjadřuji se k věcem, o kterých nemám dost ověřených informací. Jednostranné vyprávěnky pana starosty,
které z mých vlastních zkušeností bývají často klamné i lživé,
nemohu za spolehlivou informaci považovat.
Chci se vyjádřit k opakovaným lžím a pomluvám na adresu
Mimoňské komunální a. s., protože hrubě urážejí a sprostě
se dotýkají mne osobně i dalších poctivých lidí.
Cituji z článku: „Dne 30. 10. 2018 těsně před ustavujícím
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 tisíců korun) panu řediteli, a to za splnění
stanovených úkolů (např. opravy střech, zastupování
u 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.“
Na tomto citátu je pravdivé snad jen datum a složení představenstva (Ing. Baloun byl omluven). Jednání se konalo
v plánovaném termínu, volby na to neměly žádný vliv, a jak
bylo obvyklé, obdrželi jsme program elektronicky týden
předem. Zápis ze 145. Zasedání představenstva Mimoňské
komunální a. s., konaného dne 30. října 2018 mohu komukoliv poskytnout k nahlédnutí. Až na jednání samotném
byly do programu doplněny 3 body:
17. Ukončení pracovního poměru ředitele a.s. Ing. Jaroslava Zahrádky dohodou k 31. 12. 2018.
18. Odstupné ředitele a. s.
19. Odstoupení člena představenstva Ing. Stanislava Balouna.

Takže žádné mimořádné odměny, ale plnění – neplnění
předem stanovených ukazatelů k pohyblivé složce mzdy.
Pan ředitel také neoznámil, že ukončuje pracovní poměr,
ale požádal představenstvo o ukončení pracovního poměru
dohodou k 31. 12. 2018.
Sdělení o částce, která přesahuje s odvody 500 tisíc Kč je
zavádějící. Panu řediteli náleží 10 platů, tj. 360 tisíc, odvody
finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně. Vzhledem
k tomu, že plat pana starosty je proti Ing. Zahrádkovi asi
dvojnásobný, museli bychom asi i dvojnásobně plakat nad
odvody z něj.
Už jsem to publikoval, a pokud si vezmete kalkulačku a údaje ČSÚ, zjistíte jako já, že odstupné 360 tisíc za 24 let do
roku 2018 včetně, po které měl ředitel stále stejný a nikdy
nezvýšený základní plat 36 000 Kč měsíčně, je menší, než
je oficiálně vykazovaná inflace v ČR za toto období
Že se budou ptát i občané nájemníci, z toho nemám vůbec
žádné obavy. Jsem a vždycky jsem byl schopen každému
cokoli vysvětlit. Samozřejmě, pokud je ten člověk schopen
přijímat slušně věcné argumenty. Pokud je zaujatý a neposlouchá argumenty, tak to nejde. Diskuse s blbcem je ztráta
času. Jednoduchým a jasným argumentem je, že se nám
(všem, kteří se na tom podíleli, se sluší upřímně poděkovat)
dařilo postupně překonat dlouhodobé potíže a dostat
finanční stav na úroveň, která umožňuje v Mimoni jedno
z nejnižších nájemných v ČR a v této době není žádný důvod
k jeho navýšení. Podotýkám, že při posledním zvyšování
nájemného z 33 na 39,80 Kč to byli členové právě představenstva, kterým se podařilo udržet a uhájit tuto výši proti
vyšším návrhům, které prosazoval např. i pan Král.
Závěr článku je dobrou ukázkou, jak vznikají nepodložené
drby a báchorky. I na zastupitelstvu mě pan Plíva ohromoval
sdělením, že ve výběrovém řízení ušetřili MK a. s. 20 milionů. Tomu jsem nerozuměl, protože nevím, jaké „výběrko“
měl na mysli. Tak opět citát.
„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.“

Na jednání představenstvo nerozhodovalo o žádných mimořádných odměnách v řádech desítek tisíc. Starosta veřejně
lže. Na tom nic nemění, jestli je to lež převzatá nebo jeho
vlastní výmysl.
O co šlo? Většina průměrně inteligentního obyvatelstva ví,
že mzda zaměstnance se skládá z pevného základního platu
a pohyblivé složky, kterou nazýváme prémií, případně
výkonnostní odměnou. Pohyblivá složka je vázána na ukazatele, které představenstvo schválilo vždy na následující
období. Na závěr období se ukazatele vyhodnotí a peníze
se přiznají nebo nepřiznají. Na jednání 30. 10. 2018 představenstvo vyhodnotilo 3 ukazatele. Byly jiné, než uvádí
starosta. Dva uznalo jako splněné a třetí – rekonstrukce
rovných střešních konstrukcí vč. zateplení nebyl splněn.
Dva prémiové ukazatele byly splněny a prémie 2x 5 % vyplacena, třetí nesplněn a prémie 5 % proto nevyplacena.

Srovnávat, a proto ani chlubit se úsporami, nelze, protože
není s čím srovnávat. Když pominu, že „střechy na panelových domech v bytech MK a.s.“ je poněkud pomatená
formulace, chybí mi sdělení, o kolik domů se jedná, zda
o č. 561–562, 563–564, 565–566, 567–571, 573–574,
575–576 a 631 nebo o jiný počet, protože i my jsme uvažovali
o rozdělení zakázky. Jinak je pravda, že jsme na zakázku
dvakrát vypsali výběrové řízení. Osloven byl dostatečně
velký počet firem a zakázka byla zveřejněna na www stránkách. Přihlásila se ale jen jedna firma a z toho důvodu bylo
výběrové řízení zrušeno bez vyhodnocení, bylo vypsáno
nové, které dopadlo stejně i přes větší počet oslovených
firem. Protože nebyl nikdo vybrán (nebylo z koho vybírat),
nelze srovnávat, protože není s čím.
Diskuzi s panem Králem neočekávám. Asi bychom skončili
Pokračování na straně 8

Mimoň v zajetí lží a klamů
starosty Krále
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Pokračování ze strany 7
dost rychle a podobně, jako jsem odpověděl panu Pittnerovi
– že na hloupé otázky neodpovídám.
A poslední citát: „Zastávám názor, že by zastupitelé, bývalí
členové představenstva MK a. s., ze situace měli vyvodit
politickou zodpovědnost a měli by se mandátu zastupitele
vzdát.“
To považuji za vrchol sprostoty a nehorázné drzosti. Nabízí
se rčení „Zloděj volá – chyťte zloděje.“
Já zase zastávám názor, že člověk jménem Petr Král by
měl vyvodit obyčejnou občanskou odpovědnost, protože
zneužil své funkce a k tomu dostupných sdělovacích prostředků, aby zaplavil občany města snůškou pomluv a lží,
(bezdůvodně pomluvil i několik výše uvedených občanů
pány Jirůtku, Chýleho, Zubka i mě) což je m. j. trestná činnost, kterou bychom od bývalého policisty snad nečekali.
Měl by se za své lživé informace a pomluvy občanům města
omluvit a vzdát se svého mandátu zastupitele.
Současně bych chtěl upozornit některé občany (budou
vědět, kterých se to týká), že šířením lží a pomluv pana
Krále se stávají spoluviníky páchání trestné činnosti. Je
neuvěřitelné, jak někteří lidé takovým nesmyslům uvěří a je
to velká škoda. Nerad bych si přestal vážit některých lidí,
které jsem dosud pokládal za aspoň normální, pane Plívo
nebo i ctihodné, pane Honci a možná další.
V Mimoni 6. 6. 2019
Miroslav Starý, člen SČN (Spolek českých novinářů Praha).

Krátká reakce na článek pana Starého
1. Bývalý ředitel Mimoňské komunální a.s. nebral základní
plat 36 tis. Kč, ale vyšší o pár tisíc – to, ale pan Starý
dobře ví, protože byl jedním z těch, kdo mu plat schvalovali.
2. Odměny, jak o nich píše, byly dle mě mimořádné, protože
většinou mu je schvalovalo představenstvo v listopadu
a v prosinci, ale po listopadových volbách se schvalovaly
již v říjnu.
3. To, co jsem v první řadě kritizoval, bylo schválení
„odstupného“ představenstvem. Nové představenstvo
se rozhodlo bývalému řediteli odstupné nevyplatit, protože k tomu není zákonný důvod. Pokud záležitost skončí u soudu, jsem přesvědčen, že tento názor potvrdí.
(Organizace se nerušila, zaměstnanec nedostal výpověď
pro nadbytečnost apod.) Bývalé představenstvo záměrně
zmatečně s odkazem na dlouhodobé „dobré výsledky“
schválilo odstupné v okamžiku, kdy se zaměstnanec rozhodl pracovní poměr ukončit a je zcela jedno, že, jak
pan Starý uvádí: „zaměstnanec požádal představenstvo
o ukončení pracovního poměru dohodou“.
4. Ano, nájem jsem chtěl mírně navýšit, ale předně – jen
na částku, která je nyní, a to pan Starý také ví, protože
u jednání o nájemném byl. Především jsem však toho
názoru, že tak minimální navýšení nájmu pro nájemníky
problémem není. To, co je opravdu trápí je, jak je s vybranými prostředky „nakládáno“. Jsem přesvědčen, že po
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sloučení správy bytů MK. a.s. s přímou správou městem
to konkrétně pocítí především nájemníci bytů dosavadní
MK.a.s..
5. Smyslem informace o úspěšném výběrovém řízení bylo
jasně ukázat, že když je skutečný zájem zakázky soutěžit,
tak se soutěží a ceny jdou dolů. A to, že se soutěží pomohli akciové společnosti zaměstnanci úřadu nemuselo být
čestnou výjimkou. Naopak znovu připomínám, že dle
mého názoru, který se opírá o aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu, se Mimoňská komunální měla chovat
jako veřejný subjekt – tedy stejně jako město a žádná
obchodní tajemství ji nesvazovala, smlouvy měly být
veřejné, zakázky měly být řádně soutěženy apod.
6. Ještě několik slov k tomu, že „páchám trestný čin pomluvy“. Předně, již několik let to není trestný čin, ale přečin
a především bych musel šířit údaje nepravdivé a to já
nedělám. A potřebné údaje, ty nyní mám a nikdo, s odkazem na obchodní „tajemství“, mi je neodmítá předložit…
Petr Král, starosta města Mimoně

Jsme jen lidi a děláme chyby,
není pochybení jako pochybení
Těsně po komunálních volbách jsem se zařekl, že nebudu
vstupovat do dění na politické scéně v Mimoni, ale nemohu
nereagovat na pár posledních událostí, které vyvolalo nové
vedení. Je s podivem s jak hladkým průběhem se novému
vedení daří prosazovat změny. Nikdy jsem nebyl příznivcem
dělení zastupitelstva na vládnoucí koalici a věčně oponující
opozici. To co se dnes děje mě nemůže nechat chladným.
Opozice je paralyzovaná a její funkce zcela selhává, nechává
koalici naprosto volný průběh v provádění změn, které
budou mít fatální dopad na život všech občanů v Mimoni.
Neříkám, že vše co město nyní dělá je špatně, to v žádném
případě, ale s velkou částí kroků se nemohu ztotožnit.
Nemohu se nedotknout okolností, za nichž končí již čtvrtý
ředitel městské organizace. Mám pocit, že to má neustále
stejný scénář. Najít „pochybení“, zdiskreditovat jedince
v očích veřejnosti a za pomocí výhružek o trestním stíhání
se dotyčného zbavit, samozřejmě tak, aby se nemohl účinně
bránit. Tento styl je velice elegantní, ale ne každý na to má
žaludek. Nejen, že je v rozporu s dobrými mravy, ale balancuje na velmi tenkém ledu trestní odpovědnosti. Obrana
proti tomuto postupu je na dotčených bývalých ředitelích.
Okolností a věcí, které se jim kladou za vinu, se dotknu
v některém z příštích článků, protože způsob jakým byli
odvoláni ředitelé, je minimálně na zamyšlení a podrobnější
rozebrání.
Kladu si jednu jedinou otázku. Pokud má doopravdy nové
vedení potřebu vyměnit vedení organizací, proč to dělá
tímto způsobem? Zatím se to týká jen organizací města.
Veřejně se již spekuluje, zda si své křeslo udrží ředitel ZŠ
a MŠ Pod Ralskem. Jaké pochybení asi způsobil, že by také
dělení zakázky? Tak se společně podíváme, jakým způsobem
zadává město.
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I když jsem třetí rok pryč z úřadu, chce se mi říct díky
bohu, tak stále aktivně sleduji dění v Mimoni. Je to pár dnů,
co jsem se podíval, jaké zakázky město vypisuje a nedalo
mi to, jedné ze zakázek jsem se podíval do zadávacích podmínek. Jedná se o zakázku DOMOV PRO SENIORY –
REKONSTRUKCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ BUDOVY
DOMOVA PRO SENIORY V MIMONI, PRAŽSKÁ 273/1,
MIMOŇ – II. Důležitý je obsah zadávací dokumentace
a k ní zpracované projektové dokumentace. V zadávací
dokumentaci je zakázka označena za stavební práce s hodnotou 4 781 000 Kč. Pokud se alespoň trochu seznámíte
s projektovou dokumentací, zjistíte nemilé překvapení.
Předmětem podle projektové dokumentace je převážně
dodávka strojních zařízení a jejich montáž, nikoliv stavební
práce. Jaký dopad to má do průběhu zadávacího řízení?
Pokud by se jednalo o stavební práce tak, jak město uvádí,
zakázka by se zadala mimo režim zákona (do 6 mil. Kč bez
DPH), tj. podle směrnice, kterou v současné době město
před občany skrývá. Jelikož se ale jedná o veřejnou zakázku
na dodávky, spojenou s provedením stavebních prací a souvisejících služeb, musí být zakázka plněna v režimu podle
zákona. Mohu se jen domnívat, že selhal lidský faktor a došlo
k chybnému zatřídění zakázky. V opačném případě by se
totiž jednalo o úmyslné obcházení zákona o veřejných
zakázkách. Ať je to jak chce, město se vystavuje postihu za
spáchání přestupku s pokutou ve výši 10% z předpokládané
ceny veřejné zakázky. Když zákony poruší městské organizace, je to problém, který stojí ředitele místo, ale když
zákon poruší město, je to pravděpodobně v naprostém
pořádku. Kuriozitou téhle akce je ještě jedna věc. Akce
v současné době není kryta rozpočtem a nevím, jakým způsobem chce vedení na uvedenou akci uzavřít smlouvu, a to
přestože má být zakázka provedena až v roce 2020. Nikde
jsem totiž nenašel podpůrné usnesení rady, které říká, že
akce bude zahrnuta do rozpočtu 2020. Toto usnesení sice
nic neznamená do doby, než bude schválen rozpočet města
zastupitelstvem, ale částečně chrání odpovědné úředníky
a hlavně i radu města.
Na tomto názorném případu chci jen ukázat, že nikdo není
neomylný a doufám, že dotyčná odpovědná osoba a jeho
nadřízení nebudou veřejně zastřeleni nebo oběšeni. Já osobně ani nežádám a nechci jejich potrestání. Kde je kontrolní
systém, kterým se neustále úřad ohání? Pokud by fungoval,
nemuselo by docházet k těmto excesům. Jen chci, než budou
opět vynášeny rychlé soudy na všechny strany, aby si město
nejdříve uklidilo před vlastním prahem a postupovalo shodně jak k městským organizacím, tak k městskému úřadu.
Jen zběžným nahlédnutím do sekce veřejných zakázek,
jsem našel několik dalších pochybení. Na jedno velmi závažné pochybení jsem manažera veřejných zakázek osobně
upozornil, ale nápravu dosud nezjednal. Jaká jsou ta další,
to si zatím nechám pro sebe, třeba je sám úřad odhalí a nebudu se k nim muset vyjadřovat, rozhodně to nejsou pochybení v rovině trestně právní. Bude velmi složité je odstranit
a s jejich vznikem mohlo dojít k nemalé finanční škodě
nehledě na vzniklé přestupky podle zákona o veřejných
zakázkách.
Pavel Škubal
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V čem s panem Škubalem opravdu
mohu souhlasit…
(K tomu, v čem ne, se vyjadřuje ve svém článku Ing. Filek,
vedoucí ORM)
Předně souhlasím s titulem uvedeného článku: nejsou
pochybení, jako pochybení. Rozhodně za velká považuji
taková, která způsobí městu škodu za několik set tisíc korun,
byť by se jednalo o dotaci. Za velké pochybení považuji,
když úředník poruší pro jeho práci klíčový zákon (zákon
o úřednících) a bez vědomí zaměstnavatele si „přivydělává“
u městem založené příspěvkové organizace „prací“, kterou
má ve svých povinnostech. Souhlasím i s tím, že obejít
zákon o veřejných zakázkách je hrubým porušením povinností, jen je třeba prokázat, že k tomu došlo, a to lze tak,
že je podán podnět na Úřad pro hospodářskou soutěž. (To
pane Škubale, pokud jste o své pravdě přesvědčen, určitě
udělejte. Konkrétně se pak k „napadené“ veřejné zakázce
vyjadřuje ve své odpovědi Ing. J. Filek, vedoucí ORM.)
Ke změnám, které, jak píše, mohou mít fatální dopad na
život všech občanů ve městě,se vyjadřovat nemohu, protože
je autor článku zastírá rouškou tajemství. Pokud tím fatálním dopadem měl na mysli odvolání některých ředitelů
městských organizací (pro upřesnění – pan Ing. Zahrádka
se rozhodl ukončit pracovní poměr sám, a to ještě před
zahájením činnosti nového představenstva. Mgr. Majlišové
končil šestiletý funkční mandát a na místo ředitele školské
příspěvkové organizace bylo vypsáno v pořadí 3. výběrové
řízení, v návaznosti na rozhodnutí bývalé rady města), tak
mohu jen souhlasit. Není to nic, co by těšilo. Na druhé
straně – kdo sledoval upozorňování na trvale se navyšující
rozpočet některých městských organizací, závěry jejich
hospodaření, výsledky kontrol či stížnosti občanů, překvapen být nemůže. Spíš se chce říct, že my z žádných důvodů
před nezákonnostmi zavírat oči nebudeme a nebudeme ani
vážné problémy pod stůl zametat, ať už z důvodů jakýchkoliv… My za samozřejmost považujeme, že se nejen úřad,
ale i naše organizace řídí jasnými pravidly pro dobrou správu veřejného majetku a jedním z prvních přijatých opatření
proto bylo rozhodnutí o podání žádosti o dotaci na pořízení
jednotného ekonomického modulu, který umožní v každém
okamžiku sledovat jejich hospodaření.
Taky, pane Škubale, sdílím názor, že každému našemu občanovi nemůže být lhostejné, co se ve městě děje. Vítám, každou upřímně podanou ruku, každý upřímně projevený
zájem o dění ve městě. Nerozlišuji, zda se o město zajímá
občan Mimoně či osoba, která již tři roky v našem městě
nebydlí.
A na úplný závěr, souhlasím s Vámi i v tom, kde říkáte –
díky bohu, že jste z úřadu pryč.
Petr Král, starosta města Mimoně
Pokračování na straně 10
Červenec – Srpen 2019
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Odpověď na článek
„Jsme jen lidi a děláme chyby,
není pochybení jako pochybení“
Autor článku zde uvádí, že město Mimoň vypsalo zakázku
na stavební práce „DOMOV PRO SENIORY – RE KONSTRUKCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ BUDOVY PRAŽSKÁ 273/1, MIMOŇ – II“ s předpokládanou hodnotou
zakázky 4781000 Kč bez DPH. Napadl zde skutečnost, že
se nejedná o stavební práce, ale o dodávku strojních zařízení.
Nevím, kde k této informaci přišel, ale zakázka je vypsaná
na rekonstrukci celého vytápění v budově domova pro
seniory, tj. výměna radiátorů, výměna kompletních rozvodů
a instalace regulace celého systému včetně zednických prací
s tím souvisejících. Původní jednotrubkový systém bude
nahrazen dvoutrubkovým, který lze účinně regulovat a přinese úspory nákladů za vytápění. Jedná se o stavební práce,
neboť topenářské práce jsou zařazeny mezi stavební práce
(což by jako bývalý vedoucí ORM měl vědět). V žádném
případě nedochází k obcházení zákona o veřejných zakázkách.
Zakázka je soutěžena předem proto, abychom získali přesné
náklady, které pak budou zahrnuty do rozpočtu města na
rok 2020. Smlouva s dodavatelem bude samozřejmě podepsána až po schválení rozpočtu na rok 2020 zastupitelstvem
města v závěru letošního roku.
Ing. Jaroslav Filek,
vedoucí odboru rozvoje města

Pravda a lež
v „Království mimoňském“
Vážení občané, po období jednostranné masáže ze strany
vedení města mi dovolte veřejně vyjádřit svůj postoj k mému
odvolání z postu ředitele Zahradnictví Mimoň přísp. organizace a z postu jednatele Zahradnictví Mijana s.r.o. Vzhledem k rozsáhlosti mého článku mi nebylo umožněno
publikovat vše. Toto chápu, ale přesto mohu zájemcům nabídnout celý článek na mém fcb. profilu, případně rozeslat
e-mailem.
Demokratické volby 2018 do Mimoně přivály mj. i nový
styl řízení na Radnici. Po létech strádání v opozici se nové
vedení v čele s panem Králem ujalo vlády se vší vehemencí.
Tak nějak po „babišovsku“ zaklekli tu na ředitele Komunálky, tu na ředitele Zahradnictví, támhle na ředitele Domova důchodců atp. (zřejmě jenom náhodou členy opozičních
stran). Kdo bude další? Aby to nevypadalo okatě, tak např.
v mém případě nejdříve našli nějaký zástupný argument,
účelová a nepravdivá tvrzení plná konspiračních teorií,
zastrašovali kriminálem za škodu 200 tisíc, posílali dopisy
Městskou Policií atp. Hrdě a nekompromisně na mne naházeli přehnaná a vykonstruovaná obvinění bez možnosti se
obhájit nebo argumentovat. Kdo chce psa bít, vždycky si
hůl najde. Až se po čase dozvíme, že to skutečně byly intriky,
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že se ve skutečnosti jednalo o několik tisíc za shnilé dřevo,
bude již ředitel odstraněn a neštěkne po něm ani pes. Prostě
velká politika dorazila z Prahy až k nám na venkov. A také
ano – hned šlo všechno rychleji, ředitelé se moc nevzpírali
a cesta pro nové kamarády do funkcí byla otevřená. Do
Zahradnictví se připravilo Výběrové řízení jakoby náhodou
přesně na míru pro kolegu zastupitele, když se to zadrhlo
a kolega nakonec ucukl, tak se vypsalo nové Výběrové řízení,
ale s již mírnějšími požadavky. Když i toto zase nějak nevyšlo, tak se toto Výběrko prostě v polovině zrušilo úplně a rovnou jmenovali nového ředitele(ku) napřímo a bez soutěže.
Do této chvíle jsem se domníval, že to bez Výběrového
řízení nejde. No, v Mimoni asi ano. Pan starosta tímto
zahájil nový styl řízení a mimoňský precedens – po každých
komunálních volbách je dovoleno rychle odstranit staré
a jmenovat nové, loajálnější ředitele, a to i bez Výběrových
řízení. Když se kdokoli znelíbí vrchnosti, vždycky se něco
najde a pošpiní, rychle vymění a pojedeme dál. Toto asi
nově přicházející ředitelé neuslyší rádi, ale je to tak a měli
by s tím již počítat.
Nezasvěcenému se může zdát tento postup v pořádku, nové
vedení města chtělo změnu, mají kompetence takové změny
provádět a jsou přesvědčení, že noví ředitelé budou určitě
spravovat městské organizace lépe. Forma a způsob odvolávání je sice odpudivá a diskutabilní, ale když na to mají
žaludky, tak budiž.
Ovšem každá záležitost má svůj rub i líc. S kompetencemi
je totiž spjatá i odpovědnost za tato manažerská rozhodnutí.
V budoucnu poznáme, zda budou tyto čistky ku prospěchu
a lepšímu fungování organizací města. Pokud budou organizace fungovat lépe než v minulosti, bude vše v pořádku
a budu muset dát architektům nových pořádků zapravdu.
Pokud tomu ale bude naopak, plně využiji své opoziční
a občanské role a kritikou šetřit nebudu. Nicméně kritikou
slušnou a konstruktivní. V tomto ohledu je demokracie
férová.
Co však nemá s demokracií a férovým politickým bojem
nic společného jsou nepravdivé, smyšlené a překroucené
výroky ze strany pana starosty a některých členů vedení
města. Protože jsem se, ač nedobrovolně, stal součástí této
zpolitizované mašinerie, nehodlám se smiřovat se lživými
výroky kohokoliv a budu na takovéto výroky adekvátně
reagovat a pravdivě popisovat. Pan Král není král, ale zvolený zástupce občanů města, který může být také kdykoliv
odvolán až to někdy přežene za únosnou mez a až se některému ze spřízněných Zastupitelů omrzí. Proto by si měl
i on uvědomit, že služba a informování občanům města by
se měla zakládat na seriozních, pravdivých a férových základech. Ve svém týmu a koalici má jistě i mnoho slušných
zastupitelů, kteří preferují spíše konstruktivní debaty o správě města a nechtějí dělat populistickou politiku založenou
na nepodložené kritice a vykonstruovaných obviněních.
Jako bývalý kriminalista by měl vědět a ctít pravidlo presumpce neviny a sdělovat veřejnosti pouze ověřená fakta
a ne chiméry a konspirační teorie.
Záměr vedení administrativy města a zejména pana starosty
je zřetelný a zřejmý. Po vzoru svého guru, pana premiéra
zatlačují své politické oponenty a nepohodlné mimo sféry
vlivu nechutnými praktikami zastrašováním, vykonstruo-
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vanými obviněními a hrají na city občanů, zejména závisti.
To masy rády slyší a funguje to. A když se k tomu uvolní
např. 130 000 Kč na nějakou slavnost navíc, tak je vystaráno
k lepším zítřkům. Je mi smutno z toho, že si mnoho lidí
stále nechce přiznat, že náš premiér zneužívá své moci
a vytváří zákony spíše ve prospěch vlastní hamižnosti než
ve prospěch občanů této země a stává se, bohužel, vzorem
pro mnoho lidí stejného ražení a pokleslé morálky.
Zavádějících a účelových informací ze strany pana starosty a dalších je příliš mnoho, tak uvedu pouze několik
málo, aby si čtenáři udělali objektivní názor a byli obezřetní, protože tímto stylem řízení se může příště stát
obětí a terčem útoků kdokoliv z Vás, který se dostane do
nemilosti tohoto systému anální turistiky.
Něco málo z minulosti: z živého vysílání Mitel TV
Dle pana starosty za 3 roky rozdáno všechno povolené dřevo,
cca 110 m3, škoda 200 tisíc atd… – zavádějící a nepravdivě
informace – více na mém fcbk. profilu
Novotný byl na Zastupitelstvu veřejně kritizován, obviňován
a poté odvolán i z důvodu, že údajně prodával palivové dřevo
lacino a že měl prodávat za tržní ceny a že prodejem udělal
městu škodu atd...
Nyní si porovnejme minulost se současností:
V jednoduchém příkladu prodeje kontejneru smrkového
dřeva o objemovém rozměru 10 m3 se za mého působení
ve firmě prodávalo za 300 Kč (podotýkám dle schválené
směrnice Rady města). Tzn. za Novotného byla cena
3000 Kč.
Nyní, dle nového ceníku a Radou města schválené Směrnice
objem kontejneru 10 m3 znamená 10 prms a na m3 se přepočítává koeficientem 0,35. Tzn. nyní se cena vypočítává
10x0,35x500 – 1750 Kč. Odpověď na otázku, zda Novotný
prodával hluboko pod tržní cenou a poškodil město
a dokonce stát, ať si každý udělá sám.
Celý život jsem se řídil zdravým selským rozumem a rád
bych tento způsob uvažování doporučil i některým
zúčastněným, protože bezhlavou aplikací Směrnic a pseudovyhlášek bychom např. museli Zahradnictví uzavřít
hned první den po transformaci.
Moje reakce a výtky k článku starosty v červnovém Zpravodaji
Článek vyšel jako vždy bez mého vědomí a bez možnosti se
bránit těmto nařčením. Do února 2019, než jsem byl narychlo
a potichu, také bez mého vědomí, odvolán ze Zpravodajské
rady tohoto měsíčníku, mne nikdy ani nenapadlo, že bych
neumožnil odpověď ve stejném čísle časopisu. Doufám, že to
byl omyl a v příštím období to již nenastane. Možnost odpovědět na něco až za měsíc je nefér. Byl jsem proto tímto postupem zaskočen a víceméně donucen reagovat jiným
způsobem – prezentováním své kritiky ve veřejných médiích
a očekávám, že hodnoty demokracie a práva na svůj názor
nebudou v Mimoni nadále pošlapávány.
Pan Král zmiňuje v článku moje sympatie či dokonce stranictví v Pirátské straně s jasnou známkou arogance a posměchu. Pane starosto, jsem svobodný člověk a budu volit koho
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já sám uznám za vhodné a nenechám se opít koblihou. Tímto
jste se možná zbytečně prozradil a potvrdil, že Vaše čistky
ředitelů mají politický podtext a záměr likvidace svých oponentů. Jen doufám, že jste to šmírování v soukromém fóru
Pirátské strany prováděl doma a ne na Radnici a nezneužíval
tím peníze daňových poplatníků.
Pan Král zmiňuje řešení finančního problému – ztráty
Zahradnictví. Opět to vypadá a je napsáno tak, že pan Novotný je jistě nekompetentní a nehospodárný až hrůza. Ve skutečnosti je to však opět zavádějící informace a skutečnost je
opačná. Není ztráta jako ztráta pane starosto. Pokuste se na
účetní data podívat v širších souvislostech a bude Vám jasné,
že tato ztráta byla plánovaná, a dokonce Vaší osobou podporovaná. Pokud mi data poskytnete, případně pozvete do
Rady, tak rád vysvětlím Vám i veřejnosti.
Moje dotazy k současné situaci v Mimoni
Občany Mimoně bude jistě zajímat nákup nového luxusnějšího osobního automobilu ve vysoké výbavě a metalízovým lakem za bezmála 450 000 Kč. Zrovna v době, kdy
odvolával a šikanoval ředitele z nehospodárností. Tento
člověk, který posílal trestní oznámení za údajné navýšení
ceny držáku kamer o 20 000 Kč a kritizuje každou maličkost
se přitom nestydí zneužívat veřejné prostředky k takovému
zbytečnému a marnotratnému utrácení. Z byrokratického
hlediska je to zřejmě možné – Rada města mu to přiklepla
a odpovědnost je na nich. Z morálního však nikoli. Velmi
živě si umím představit co by nastalo, kdyby si bývalý starosta dovolil nákup takového automobilu za takovou cenu.
S navýšením o metalízu za 15 000 Kč a s navýšením ceny
o nadstandartní výbavu o cca 50 000 Kč. Myslím si, že druhý
den po zveřejnění by na stole Policie ČR přibylo další trestní
oznámení od pana Krále na nehospodárné zacházení se
státními prostředky.
Rád bych se také zeptal na výběrová řízení na post ředitele
Zahradnictví po mém odvolání. Pokud vím, po prvním
výběrovém řízení byl vybrán zastupitel ANO pan Pittner,
což pan starosta veřejně vyhlásil na Zastupitelstvu, potom
jste vyhlásili další výběrové řízení, ale již s menšími nároky,
toto výběrové řízení jste v polovině záhadně zrušili a následně přímo jmenovali za ředitelku paní Konopiskou. Nyní
pan Pittner figuruje na netu Mimoňské Komunální jako
ředitel. Mohl byste mi to dát do souvislostí? Nějak mi to
hlava nebere.
Mohl byste veřejnosti poskytnout skutečnou výši nákladů
za nový vánoční strom? Tzn. cenu za pořízení, dopravu,
práci při výsadbě, náklady za plůtek, náklady za zalévání
atd. Kdo bude odpovědný za tyto náklady, a ponese odpovědnost, až se za několik let bude na tomto místě stavět
a strom se bude muset pokácet?
Mohl byste veřejnosti poskytnout informace a kalkulaci
nákladů na palivové dřevo 2019? Tzn. výši nákladů na převozy kalamitního dřeva do skladovacích prostor, nájem za
pronájem skladovacích prostor, náklady na přerovnávání
dřeva dle tvrdosti, náklady za opětovnou nakládku zákazníkům, náklady za odvoz, abychom veřejně diskutovali
o ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti předávání dřeva
přímo zaměstnancům?
Pokračování na straně 12
Červenec – Srpen 2019
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Pokračování ze strany 11
Přezkoumáte mojí informaci o minulých a současných
cenách palivového dřeva a vyvodíte ze závěrů přezkoumání
míru odpovědnosti a omluvíte se mi za nepravdivé nařčení?
Petr Novotný, Mimoň, bývalý ředitel Zahradnictví Mimoň,
odvolaný politickou čistkou v Mimoni, e-mail pnovot@tiscali.cz
Pozn. redakce: Redakční rada článek projednala a odeslala k vyjádření. Možnost vyjádření v následujícím čísle vyplynula z termínu, protože bezprostředně po redakční radě jde již zpravodaj
do tiskárny. Na základě tohoto, ne úplně šťastného prodlení,
bylo rozhodnuto vedením města, že články budou opět zasílány
automaticky dotčeným osobám i bez schvalování redakční radou.

Bývalému řediteli odvolanému:
„Politickou čistkou v Mimoni“
Vážený pane, na obsah prvních dvou třetin Vašeho článku
bylo již několikrát odpovězeno na různých webových stránkách (tam jsou i přílohy k tomu, co se stalo v Zahradnictví
Mimoň) a ve Zpravodaji. Zde se vyjádřím jen ke kritice
týkající se nákupu vozidla a nového ředitele Mimoňské
Komunální a.s.
Finanční prostředky na nákup vozidla byly řádně schváleny
zastupitelstvem. O typu vozidla rozhodla Rada města a následně byl vysoutěžen dodavatel. Vozidlo, které užíval bývalý starosta bylo za hranou životnosti (12 let staré a mělo najeto
přes 200 tis. km) a náklady na opravu vozidla byly zcela neekonomické. Vozidlo bylo zakoupeno ve standardní výbavě a bez
dalších příplatků. Metalíza a náhradní zimní pneumatiky
byly vysoutěženy v ceně a jednalo se o bonus k vozidlu.
K novému řediteli Mimoňské Komunální společnosti Vám
sděluji, že pracovní smlouva byla uzavřena jen na dobu
určitou, to je do konce činnosti akciové společnosti. Pan
Pittner byl jmenován, protože bývalý ředitel Mimoňské
komunální a.s., sdělil představenstvu této společnosti, že
pokud nedostane plat jako starosta města Mimoně, další
dodatek ke smlouvě neuzavře. Představenstvo se tedy rozhodlo, že jmenuje dočasně jiného ředitele.
Také Vás upozorňuji, že v souladu se Statutem Mimoňského
zpravodaje, článkem 3: Tematické zaměření a obsah Zpravodaje, v němž se uvádí, že ve Zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se celostátní politiky, politických
stran a hnutí (statut schválila minulá Rada města), nebudou
Vaše články v plném rozsahu zveřejňovány.
P.S.: „Vaším držákem kamer“ byl jiný typ kamer, než město
zaplatilo.
Petr Král, starosta města Mimoně

Prodá Mimoň pozemky pro
průmyslovou zónu pod cenou?
Při přípravě areálu bývalého vepřína jako průmyslové zóny
jsme na jedné straně vyhledávali konkrétní zájemce a vedle
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toho jsme realizovali kroky pro její zhodnocení, aby bylo
možné usilovat o co nejvyšší prodejní cenu. Vedli jsme sice
jednání s firmou, která se zabývala aquaponickým pěstováním zeleniny v kombinaci s pěstováním ryb, ale k obchodnímu jednání jsme nedospěli. Vedle toho jsme sledovali cíl
připravit co nejlépe území jako průmyslovou zónu. Připravili jsme demolici hal pro výkrm prasat a dovedli ji do realizace. Měli jsme v záměru zpracovat projekt základního
infrastrukturního řešení a realizovat ho. Prvním krokem
bylo do územního plánu prosadit přímé napojení areálu
na komunikaci Mimoň – Doksy po pozemku v majetku
Pozemkového fondu. To se povedlo. Protože jsme nemohli
žádat o dotační podporu, usilovali jsme o to, aby se Mimoň
dostala do Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Spolupracovali jsme s Mgr. Ottou z KÚ Liberec, který byl členem meziresortní komise připravující pro vládu návrh
tohoto programu. Do návrhu, který v nejbližší době bude
projednávat vláda, byla zařazena území bývalých vojenských
újezdů, mezi které patří i bývalý VÚ Ralsko. Mimoň a další
obce Ralsko, Stráž pod Ralskem…, do jejichž katastru újezd
zasahoval, mají šanci být v podporovaných územích, na
která se budou vztahovat nové dotační programy.
Z hlediska koncepce budoucí průmyslové zóny jsme komunikovali s vlastníky sousedních pozemků, abychom ujasnili
podmínky prodeje a zájem pozemky funkčně sjednotit.
Z uvedeného vyplynulo, že je možné uvažovat s rozsahem
průmyslové zóny přes 185 tis. m2, z toho ve vlastnictví města
přes 86 tis. m2. Ujasňovali jsme si též problematiku napojení
areálu průmyslové zóny na infrastrukturu (kanalizace, voda,
plyn), která je důležitá pro zadání projektové dokumentace.
Za důležité jsme považovali mapování zájmu o investování
v ČR. V tomto směru jsem jednal na MPO a CzechInvestu,
kde nám bylo doporučeno neunáhlit se s prodejem pozemků
a trpělivě území jako průmyslovou zónu připravovat.
V případě prodeje významných území jsme se vždy snažili
postupovat tak, že k vlastnickému převodu došlo, až když
investor dovedl záměr do fáze územního rozhodnutí a bylo
známé, co tam bude. Takto proběhl prodej pozemků pro market PLUS a stejně jsme jednali se zájemcem o zástavbu sousedního území v Husově ulici. Zde jednání nedopadla, protože
investorovi selhal významný nájemce (obchodní řetězec KIK)
a nedostal proto úvěr. Prodělal cca 1,5 mil. Kč na přípravě
území. Pozemky ale zůstaly městu. Stejný přístup bychom
volili v případě prodeje pozemků v lokalitě průmyslové zóny.
Aby bylo možné prodat území za co nejlepší cenu a budoucí
využití bylo v souladu se zájmem města, je potřebné, aby to
vedení města odpracovalo. Je třeba si uvědomit, že potenciál
prodejní ceny pozemků průmyslové zóny je vyšší jak 700 Kč/m2.
Pan starosta 18. 4. 2019 předložil zastupitelstvu návrh
odsouhlasit záměr prodat pozemky průmyslové zóny za
300 Kč/m2. To je podcenění hodnoty majetku města o více
jak 30 mil. Kč! V důvodové zprávě se dokonce uvažovalo
s cenou 200 Kč/m2! Naštěstí to většina zastupitelů nepodpořila. Považuji za smutné, že současné vedení města nevnímá rozsáhlý areál průmyslové zóny jako významnou šanci
pro rozvoj města. Dokladem, že se nevěnuje této problematice s patřičnou vážností a pečlivostí, je i chyba v navrhovaném usnesení, kde je plocha nabízená k prodeji nižší
o 11 109 m2 proti skutečnosti.
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Vážený pane starosto, jste v roli manažera města, které
potřebuje pro svůj rozvoj co nejvyšší příjmy. Uvědomte si,
že když je šance významný příjem získat, musí se za ní jít.
Uvědomte si, že pozemky, které město vlastní v průmyslové
zóně, jsou nejen šancí získat pro Mimoň významné příjmy,
ale i šancí vytvořit pro občany Mimoně pracovní příležitosti
v místě jejich bydliště. Zvláště je to důležité pro rodiny
s malými dětmi. Jakákoliv šance se ale musí odpracovat.
Pokud by Váš záměr prošel, připravil byste rozpočet města
na příjmech o desítky milionů korun a velké území pro
podnikání levně prodal s rizikem využití k naprosto neznámému účelu. Takový přístup lze hodnotit jako porušení
povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti. Pokud
by takový přístup prosadil pan Kaiser jako bývalý starosta,
určitě byste, jak je Vaším zvykem, podal na něj a zastupitele,
kteří by prodej schválili, trestní oznámení.
Ing. Stanislav Baloun

Vážený pane inženýre,
k Vašemu článku se vzhledem k naplněné kapacitě letního
dvojčísla Zpravodaje bohužel mohu, dle požadavku redakční rady, vyjádřit nyní jen opravdu krátce.
Nejdříve k ceně za 1 m2, která byla navrhovaná ve výši za
300 Kč. Tato cena korespondovala se směrnicí o prodeji
městských pozemků schválenou Zastupitelstvem města.
Tuto cenu veřejně zmiňoval i bývalý starosta města, když
obhajoval výši ceny areálu velkovýkrmny. Zcela zásadní na
celé věci je, že byl předkládán pouze záměr prodeje, nikoliv
sám prodej, a bylo jen na zastupitelích, zda navrhnou cenou
vyšší, třeba několikanásobně, ale samozřejmě – reálnou
tržní cenu k jednání. (Já osobně jsem při jednání ZM
navrhoval minim. 500 Kč za m 2.) Smyslem předkládaného
materiálu bylo v první řadě se připravit na vyhledávání
investora, právě proto, aby pozemky „neležely ladem“, ale
aby mohly generovat pracovní příležitosti pro mladé rodiny,
jak píšete... Zahájit jednání a nemít schválený záměr
a orientační cenu k jednání, nemůže vést ke zdárnému cíli,
a to vy, pane inženýre, dobře víte. Je pravdou, že mne již
jedna společnost, která zde chtěla vybudovat třídírnu odpadů, kontaktovala. (Předpokládám, že město nekontaktovala
poprvé). Mé názory na takovéto využití pozemků jsou konsistentní a všeobecně známé, takže jak jednání dopadlo,
bylo předem jasné.
Pár aktuálních čísel nakonec: Dle propočtů je dnes cena za
areál –32 mil. Kč. K tomu je třeba připočítat ještě náklady
na demolice základových desek (odhad 15 mil. Kč)
a demolici zbylých 3 objektů (odhad 1,2 mil. Kč), takže
odhadované celkové náklady na pořízení areálu, po odečtu příjmů za barevné kovy, je 48,2 mil. Kč (Za mne tedy
bez komentáře.)
Vzhledem k velikosti zakoupených pozemků a nákladům
na nákup a demolice, při odečtení příjmů z barevných kovů
mi vychází, že, abychom se dostali na výslednou 0 v poměru
náklady – výnosy z prodeje musíme za pozemky dostat alespoň 542 Kč za m2 pozemku. Zda je to opravdu reálné se
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lze přesvědčit jen tak, že zastupitelé s uvedenou částkou
záměr prodeje schválí a pověří mne hledáním vhodného
investora. … A o to mně právě šlo.
Petr Král, starosta města Mimoň

Jak přežít vedra?
Jak přežít vedra? Komíny, automobily a letadla chrlí „skleníkové“ plyny. Oteplování Země tedy pokračuje. Politiky to
zatím příliš nevzrušuje, a tak občanovi nezbývá nic jiného,
než se o sebe (jako obvykle) postarat sám. Tady je několik
námětů jak lépe přežít vedra: (hlavně v panelovém domě nebo
v kanceláři bez klimatizace). Vypít nejméně 3 litry tekutin
denně (dospělí – zapisovat si vypité množství). Okna na sluneční straně polepit bílým balicím papírem (odráží sluneční
paprsky). Na sluneční straně zatáhnout rolety (svítit úspornými zářivkami). Rolety občas postříkat vodou z ručního
rozprašovače na květiny. Používat stolní neb stojanový ventilátor. Nohy dát do „lavoru“ se studenou vodou. Naplnit
vanu vodou do výšky několika centimetrů (odpařováním se
snižuje teplota) Podobně působí zavěšený mokrý ručník,
zvláště pak před spuštěným ventilátorem. Nosit minimální
oděv (s mokrým ručníkem kolem krku). Občas postříkat tělo
vodou pomocí ručního rozprašovače. Sprchovat se vlažnou
vodou několikrát denně, a to téměř bez sušení. Větrat přes
noc nebo brzy ráno (pokud je venkovní teplota nižší než
teplota v bytě). Při teplotách vyšších než 26 °C pobývat ve
stínu na balkoně (ve sklepě) neb v přírodě. Nekonzumovat
alkohol a kávu, ale pít dobré nealkoholické pivo, studené čaje,
minerálky. Omezit vaření a pečení (nezvyšuje se pak teplota
v bytě). Dopřát si polední siestu. Nemocní by se měli poradit
s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. Když již musíme
ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně pod deštníkem – jsme pak na tom stejně jako ve stínu.
Ing. Zdeněk Joukl
(praktický sociolog, Senior roku 2013 atd.) červen 2019

Řádková inzerce:
KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ, aj. Tel.: 728222938

(inzerce)
Červenec – Srpen 2019
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 23. května 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/67
Nabídka odprodeje části pozemku pč. 2442 pod chodníkem,
lokalita Okružní ulice
ZaMě Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy odkoupení části
pozemku v k.ú. Mimoň pč. 2442 zahrada o výměře odkupované
části cca 20 m2, od p. Z. K., 24 Mimoň, za cenu 300 Kč/m2, po
zajištění souhlasu zástavního věřitele a ukládá OSM zajistit geometrický plán na oddělení příslušné části pozemku.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/68
Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací automaty
v Mírové ulici“ a změna rozpočtu
ZaMě Mimoň schvaluje:
1. zrušení usnesení č. Z19/50 ze dne 18.4.2019;
2. dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Parkovací automaty v Mírové ulici“ s firmou Green Centre s.r.o., Zenklova 39, 180 00
Praha 8, IČ 471 21 572;
3. ZR č. 21 – zvýšení běžných výdajů na akci „Parkovací automaty
v Mírové ul.“ a navýšení financování o 80 000 Kč dle přílohy
č. 1 důvod. zprávy.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3
Z19/69
Vyřazení zmařených investic
ZaMě Mimoň schvaluje vyřazení zmařených investic v celkové
hodnotě 203 250,80 Kč ve znění přílohy č. 1.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/70
Návrh podání žádosti o dotaci z programu MPSV – Operačního programu Zaměstnanost „03_18_092 – Efektivní veřejná
správa“
ZaMě Mimoň bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu
MPSV – Operačního programu Zaměstnanost „03_18_092 –
Efektivní veřejná správa“.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/71
RZ – Doplatek Smlouvy o propagaci – RCL 2019
ZaMě Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 18 – navýšení výdajů
a financování města o 32 000 Kč na úhradu doplatku nákladů
vyplývající ze Smlouvy o propagaci s MEDIA Contact, Liberec,
IČ 61328723 dle přílohy č. 1 důvod. zprávy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/72
RZ – zvýšení kapitálových výdajů – MŠ Eliášova – úprava venkovních prostor
ZaMě Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 20 – zvýšení kapitálo-
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vých výdajů na akci MŠ Eliášova – úprava venkovních prostor,
a navýšení financování o 1 600 000 Kč dle přílohy č. 1 důvod. zprávy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/73
RZ – zvýšení kapitálových výdajů – Obnova lávky přes Panenský potok
ZaMě Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 19 – zvýšení kapitálových výdajů na akci „Obnova lávky přes Panenský potok“ anavýšení
financování o 150 000 Kč dle přílohy č. 1 důvod. zprávy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/74
RZ č. 22 – Opravy v budově městského úřadu
ZaMě schvaluje změnu rozpočtu č. 22 – zvýšení příjmů na základě
přijaté pojistné náhrady za způsobenou škodu o 25 000 Kč a zvýšení běžných výdajů na opravy a údržbu v budově městského
úřadu o 25 000 Kč ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/75
RZ – č. 23 - zvýšení kapitálových výdajů na akci „Domov
důchodců Mimoň, stavební úpravy zajišťující zvýšení požární
bezpečnosti objektu“
ZaMě schvaluje změnu rozpočtu č.23 – zvýšení kapitálových výdajů
na akci „Domov důchodců Mimoň, Pražská č.p.273 stavební úpravy
zajišťující zvýšení požární bezpečnosti objektu“ anavýšení financování
o 1 500 000 Kč dle přílohy č. 1 důvod. zprávy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/76
Systémová obecně závazná vyhláška – odpady
ZaMě schvaluje OZV č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Mimoň v předloženém znění.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/77
Vstup do turistického regionu Máchův kraj
ZaMě schvaluje vstup města Mimoň do spolku Máchův kraj –
destinační management, z. s.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/78
Žádost o dotaci – Jezdecký a dostihový spolek Mimoň
ZaMě schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města
na r. 2019 Jezdeckému a dostihovému spolku Mimoň, ve výši
80 000 Kč na projekt: Dostihy a spřežení a dále schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z roz-
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počtu města Mimoň číslo: ID/05/2019 a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/79
Zápis z jednání kontrolního výboru
ZaMě bere na vědomí zápis z jednání KV ze dne 13.5.2019, který
je přílohou důvod. zprávy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Z19/80
Zápis z jednání finančního výboru
ZaMě bere na vědomí zápis z jednání FV ze dne 20.5.2019, který
je přílohou důvod. zprávy.
ZaMě ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru prověřit právní
důsledky vyplacení odchodného bývalému řediteli Mimoňské
komunální a. s. panu Ing. Zahrádkovi z důvodu možného porušení správy majetku města bývalým představenstvem MK, a.s.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 3
Z19/81
Zpráva o kontrole plnění usnesení
ZaMĚ schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 3
Z19/82
Pověření starosty – valná hromada SVS dne 20.6.2019
ZaMě dle ustanovení § 84 dost. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb. v platném znění (zákon o obcích) deleguje na valnou hromadu
SVS Teplice, konanou dne 20. 6. 2019 starostu města Mimoň
P. Krále. Delegovaný je oprávněn na této valné hromadě jménem
obce vykonávat všechna akcionářská práva. Delegování platí
pouze pro uvedenou jednu valnou hromadu.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 3
Kompletní znění přijatých usnesení lze nalézt na www.mestomimon.cz.
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Z jednání Rady města 14 a 15
Dne 27. 5. 2019 se proběhl konkurz na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Mírová 81, Mimoň, příspěvková
organizace. Členy výběrové komise byli: Petr Král, starosta města
a předseda komise a dále Ing. Pavel Ráček, jmenovaný zřizovatelem školy, Mgr. Renáta Rychetská – za KÚLK, Mgr. Iva Kvízová
zastupující Českou školní inspekci, Mgr. Věra Tvrdíková, odborník - ředitelka ZŠ a MŠ Brniště, Mgr.Radomíra Řeháčková
za pedagogické zaměstnance školy a Mgr. Šárka Kalvová zástupkyně Školské rady ZŠ a MŠ Mírová.
Konkurzní komise se na základě předložených dokumentů a řízených rozhovorů s uchazeči hlasováním usnesla, že pro výkon
činnosti ředitele jsou vhodní oba uchazeči. Následně jejich pořadí stanovila takto:
1. Mgr. Jana Polanecká
2. Mgr. Bc. Eva Majlišová

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Usnesení konkurzní komise má pro zřizovatele doporučující
charakter.
Rada města Mimoň, v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků konkurzního řízení ze dne 27. 5. 2019 rozhodla nejmenovat ředitele/ku ZŠ a MŠ Mírová.
Na 15. zasedání byla Radě města k projednání předložena Zpráva
o provedeném přezkumu hospodaření města Mimoň za rok
2018 a uzávěrka hospodaření organizace Zahradnictví Mimoň
p.o. Příspěvková organizace předložila Radě města účetní závěrku za rok 2018, která vykázala celkovou ztrátu v hospodaření
ve výši – 417 221,85. Při „rozkličování“ příčiny této situace jsme
došli k závěru, že k závažnému pochybení došlo proto, že ředitel
do výdajů roku 2018 nezapojil zdroje svých mimořádných
fondů, ale očekával, že je uhradí z prostředků poskytnutých mu
zřizovatelem v následujícím roce. Takto organizaci vystavil neoprávněnému využití finančních prostředků – rozpočtové nekázni kvalifikované zákonem č. 250/2000 Sb.
Rozpočtové hospodaření města Mimoň v roce 2018 skončilo
přebytkem ve výši 9 276 tis. Kč (tzn., že skutečné příjmy byly
o 9 276 tis. Kč vyšší než skutečné výdaje). Schválený rozpočet
na rok 2018 předpokládal schodkový rozpočet ve výši 59 847
tis. Kč. Stav finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2018 činil
37 063 tis. Kč, na termínovaných vkladech 24 912 tis. Kč. Hospodaření města za r. 2018 bylo přezkoumáno pracovníky kontrolního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje, kteří
neshledali žádná pochybení a nevydali žádná doporučení.
Dalším z projednávaných bodů 15. zasedání Rady města bylo vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Mimoň na období 2017–2021, který schválilo Zastupitelstvo v roce 2016.
(Povinností města je mít tento plán zpracovaný, a to v souladu se
zákonem o odpadech, plánem odpadového hospodářství kraje
a s plánem celostátním.) Plán je pravidelně vyhodnocován tak, aby
bylo možné sledovat průběžné plnění stanovených cílů. Bylo konstatováno, že měřitelné cíle stanovené na rok 2017 byly splněny.
V roce 2018 však byly splněny částečně – nepodařilo se navýšit
(oproti předcházejícímu roku) zpětný odběr elektrozařízení. V letošním roce se proto budeme snažit zvýšit informovanost občanů
o možnosti zpětného odběru elektrozařízení formou letáčků.
V rámci plnění dlouhodobých cílů (do roku 2020) se zaměřujeme na zvýšení množství třídění odpadu jako je papír, plast,
sklo, textil. Cílem je vytřídit nejméně 50% hmotnosti teoretického množství obsaženého v komunálním odpadu a předat ho
k opětovnému použití.
K předcházení vzniku odpadů jistě přispěje i získaná dotace od
Libereckého kraje na pořízení domácích kompostérů. Aktuálně
je zpracována i nová žádost o dotaci na příští rok.
Závěrem bych ráda informovala občany, že v letních měsících
budou po městě rozmístěny nové nádoby na třídění olejů, a to v lokalitách Malá ulice u WC, na sídlišti Letná před školou a na Sídlišti
Pod Ralskem u podzemních kontejnerů a dále na sběrném dvoře.
Oleje bude možné odevzdávat pouze v uzavřených plastových nádobách, ideálně v PET lahvích z důvodu následné manipulace.
Smlouva s dodavatelem je podepsána a čekáme jen na dodávku
nádob.
Jaroslava Bizoňová, Místostarostka města Mimoň
Červenec – Srpen 2019
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Pozor soutěž! Město Mimoň vyhlašuje soutěž o vítězný návrh LOGA
našeho města - pro profesionály i laiky, dospělé i děti, jednotlivce i kolektivy…
Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování loga města
Mimoň. Cílem vyhlášené soutěž je najít zajímavé náměty, ze kterých by v budoucnosti mohlo vzniknout profesionální logo pro
prezentaci našeho města, které přispěje k posílení pocitu sounáležitosti našich občanů se svým městem. Logo musí být jednoduché, lehce zapamatovatelné, nezaměnitelné a dobře čitelné
při zpracování různými technologiemi a v různých velikostech.
Barevnost by mohla vycházet z městských barev – červené a žluté.
Podmínky soutěže: Soutěže je otevřená pro laiky i pro profesionální grafiky, pro studenty a žáky základních a středních škol,
pro místní obyvatele i návštěvníky města. Věku se meze nekladou,
i pohled malého dítěte může být inspirací pro projekt profesionála.
Jejím účastníkem se může stát každá fyzická nebo právnická
osoba se zastoupením fyzických osob (dále jen „účastník“), která
řádně vyplní přihlášku a dodrží všechny podmínky soutěže.
Soutěžící vyplní a odešle nebo osobně doručí přihlášku včetně
fotografií na adresu: podatelna MěÚ Mimoň, Mírová 120,
471 24 Mimoň, e-mailová adresa: podatelna@mestomimon.cz
Pro potřeby soutěže je potřeba udělit městu Mimoň souhlas se
zpracováním osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. (V případě, že souhlas nebude udělen, soutěžícímu
nebude moci být předána případná výhra ani věcný dar.).
– Každý účastník může prezentovat svůj návrh na maximálně
třech kresbách. Kresby budou ve formátu 18 x 24cm v papírové
podobě nebo v elektronické s rozlišením 300Dpi
– na zadní straně kresby bude tužkou uvedeno jméno, příjmení
a pořadové číslo snímku dle přihlášky, v případě zaslání
e-mailem budou kresby popsány v příloze

– Jeden snímek, který se bude účastnit internetové ankety, bude
označen heslem „Internet“. V případě, že takto nebude označen
žádný snímek, bude ze zaslaných fotografií jeden náhodně
vybrán.
Do soutěže budou zařazeny kresby doručené na výše uvedenou
adresu nejdéle do 30. 9. 2019. Nevyžádané fotografie nebudou
vraceny. Přihlášky do soutěže jsou k dispozici v podatelně MěÚ
Mimoň a ke stažení na webových stránkách města. V případě
jakýchkoliv dotazů se obracejte na na Ing. Helenu Jakešovou,
tel. č. 487 805 003, příp. tajemnici MěÚ Mgr. Bronislavu Tvrzníkovou, tel.č. 487 805 043.
Pro hlasování v internetové anketě na oficiálních stránkách města
budou zveřejněny na konci září anonymní fotografie, kterým
bude možno udělit hlas.
Hodnocení, vyhlášení, předání a výše cen:
Hodnocení proběhne neveřejně, a to členy kulturní komise zřízené RM.
Vítěz internetové ankety bude vyhodnocen na základě došlých
hlasů.
Vyhlášení vítězů soutěže a slavnostní předání odměn se uskuteční
v průběhu měsíce září 2019 v zasedací místnosti MěÚ Mimoň.
Fotografie vybraných log budou následně zveřejněny na webových stránkách města a v Mimoňském Zpravodaji.
Ceny stanovila Rada města Mimoně takto:
1. místo: 3 000 Kč
2. místo: 2 000 Kč
3. místo: 1 000 Kč
Vítěz internetové ankety 1 000 Kč

Přihláška do soutěže Návrh loga města
Číslo přihlášky (nevyplňujte)……………
Jméno a příjmení soutěžícího: ……………………………………………....
Datum narození: ……………………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………....………....
Telefon (mobil): …………………………………… e-mail:……………………………………………………………………
Přihlášené kresby:
Číslo fotografie

Popis kresby (co má znázorňovat daný motiv)

1.
2.
3.
Jednu kresbu, která se bude účastnit internetové ankety, označte heslem „Internet“. V případě, že takto nebude označena
žádná kresba, bude ze zaslaných kreseb náhodně vybrána. Já, níže podepsaný(á), prohlašuji, že jsem se seznámil a souhlasím s podmínkami soutěže a pravidly zpracování osobních údajů uveřejněnými na http://mestomimon.cz/pozor-soutez-mesto-mimon-vyhlasuje-soutez-o-vitezny-navrh-loga-naseho-mesta-pro-profesionaly-i-laiky-dospele-i-deti-jednotlivc
e-i-kolektivy/ a dávám svolení k bezplatnému užití mnou zaslaných kreseb pro potřeby města Mimoně.
....................................................................................................
podpis (u osoby mladší 18 let podpis zákonného zástupce)
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událost měsíce

TRADIČNÍ LETNÍ AKCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ
Křišťálové údolí je směr, kterým se nově

Křehká krása je prezentačně-prodejní výstava

14. a 15. září 2019 v Železném Brodě. Tradi-

vydává Liberecký kraj, aby zachoval tradici

skla a bižuterie, kterou již poosmé připravuje

ční setkání sklářů, výtvarníků, historiků,

sklářství v našem regionu i pro budoucí

Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s partnery.

sběratelů i laických obdivovatelů sklářského

generace. Je to způsob, jakým dlouhodobě

V areálu jabloneckého Eurocentra se ve dnech

umění a kvalitního řemesla se letos koná již

ukázat obyvatelům kraje i turistům tradici

8. až 11. srpna 2019 představí a nabídnou své

potřinácté. Nabídne nejen mnoho výstav, ale

sklářství, jeho produkty a akce, které se

nové kolekce čtyři desítky výrobců skla, bižu-

také bohatý kulturní program plný hudby

na jeho oslavu konají. Jsou jimi například

terie a vánočních ozdob. V rámci programu

a uměleckých vystoupení. Více informací

Křehká krása nebo Skleněné městečko.

bude představena nová „Kolekce Miss České

na www.sklenenemestecko.cz.

republiky“ – designová bižuterie z dílen člen-

Nová sklářská akce náš kraj zasáhne

ských firem svazu. Návštěvníci uvidí finalistky

ale až na podzim, 9.–10. listopadu. Bude

soutěže Miss České republiky 2019 a čeká

to Víkend Křišťálového údolí, kdy se veřej-

na ně také výstava „Sklo na Železnobrodsku,“

nosti otevřou i běžně nepřístupné výrobny

která představí několik firem reprezentují-

skla a bižuterie v kraji.

cích výjimečné sklářské a bižuterní techniky
typické pro tuto oblast. Více informací

Text: Květa Šírová

na www.krehkakrasa.cz.

Foto: Bižuterií a sklářskými výrobky je náš kraj

Další akcí oslavující sklářské řemeslo
je Skleněné městečko, které se bude konat

proslulý po celém světě.
Foto: Petr Zbranek

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Hlasujte o Cenu veřejnosti Stavba
roku Libereckého kraje

pod Troskami či Semil. Nově budou vlaky

O tom, jaká ze staveb nominovaných

s parní nebo motorovou lokomotivou. Plán

Jaromír Dvořák (SLK)

v soutěži Stavba roku Libereckého kraje,

jízd je na www.vlakemrajem.cz. Opomenout

Už v dětství byla mezi námi pány kluky

která od letoška nově nese titul Soutěž

nelze ani „sklářský“ motoráček mezi Českou

skleněná kulička nejvíce ceněna. Dnes

Karla Hubáčka, získá cenu veřejnosti, může

Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Výlety

je sklo pro Nový Bor největším pokla-

rozhodnout kdokoliv. A to prostřednictvím

za historií dopravy nejsou jen o svezení, ale

dem, kterým je známý po celém světě.

veřejného internetového hlasování na webo-

i o poznání a návštěvě míst s ukázkou historie

Dává práci tisícům lidí a nikde jinde ho

vých stránkách www.stavbaroku.lk. Hlasovat

dopravy, například Muzeum „zubačky“

nedovedou s takovou láskou a dovedností

je možné do 15. října.

v Kořenově, Technické muzeum v Liberci

tvarovat, jako u nás.

Oslavy Ještědu

jezdit každou prázdninovou sobotu – střídavě

nebo úzkokolejné Frýdlantské okresní dráhy.

Skleněnky nebo hliněnky a proč?

Na sezónní provoz spolků přispívá i Liberecký

Robert Gamba (ANO 2011)

Oslavy Ještědu 2019 se konají v sobotu

kraj. Novinky na cestující čekají také v auto-

Pocházím z Českomoravské vysočiny,

14. září od 10 hodin. V letošním roce slaví

busové dopravě, a to v podobě výletních

která je odjakživa proslulá jako kraj bram-

vysílač a horský hotel Ještěd, dominanta

autobusů s přepravou jízdních kol v Českém

bor. K bramborám patří hlína a tak jsme

Libereckého kraje, už 46. výročí od svého ote-

ráji. Spojení je již zajištěno ze všech stran.

jako kluci cvrnkali hliněnky. Skleněnky

vření. Návštěvníci budou mít opět jedinečnou

Nová linka 392 Liberec – Turnov – Hrad

patřily k vzácnostem. Liberecký kraj je

příležitost prohlédnout si jindy nepřístupné

Kost – Sobotka jezdí o prázdninách od pátku

regionem skla, proto předpokládám, že

prostory vysílače, hotelu, strojovny kabinové

do neděle a v celé trase můžete využít výhodné

hrát v tomto kraji se skleněnkami bylo

lanovky, areálu skokanských můstků či sta-

jízdné IDOL v kombinaci s kartou Opuscard.

přirozenější.

na vrchol Ještědu. Doprovodný program bude

Cykloprohlídky po clam-gallasovském panství

Skleněnky. Vzhledem k postupující

plný koncertů, divadelních i kouzelnických

Hned dvě cykloprohlídky se budou konat

klimatické změně, která ohrožuje lidskou

představení. V centru Liberce doprovodí akci

v červenci po clam-gallasovském panství.

civilizaci, mohou být skleněnky vítaným

program Den otevřených dveří Dopravního

První provede návštěvníky po lemberském

archeologickým nálezem civilizace, která

podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

a libereckém panství – sraz účastníků je

třeba někdy přijde po nás.

Více informací na www.jestedliberec.cz.

14. 7. na vlakovém nádraží v Jablonném

nice horské služby. V rámci Oslav proběhne
tradiční závod ve vynášení pivních sudů

Prázdninové jízdy
historickými vlaky

Jaromír Baxa (ZpLK)

v Podještědí v 9.15. Druhá prohlídka je

Juraj Raninec (ODS)

naplánována na 28. 7., a to po grabštejnském

Vždycky skleněnky! Sklo je s naším krajem

panství. Sraz účastníků je opět na vlakovém

bytostně spojeno, má u nás tradici, živilo

Bohatou nabídku železničního i vlakového

nádraží, tentokrát ale v Hrádku nad Nisou

generace našich předků a je stále výstavní

spojení, která je v době letních prázdnin

v 9.15. Obě cykloprohlídky povede Vladimír

síní našeho kraje.

tradičně posilována na sezónních linkách,

Tregl, který seznámí účastníky se zajímavostmi jednotlivých clam-gallasovských pan-

Pavel Svoboda (ČSSD)

ství. Účast na cykloprohlídkách je zdarma,

Skleněné kuličky byly vždycky vzácnější

zájemci si hradí pouze vstupné do navštíve-

než ty obyčejné hliněné. A taky hezčí.

ných památek.

Vydržely všechno, při cvrnkání se neo-

Výstup na „Ještěd“

tloukaly a urazily delší dráhu. Kdo měl
skleněnky nebo duhovky, byl mezi námi

Další ročník výstupu na imaginární Ještěd

dětmi král. U mne tedy jednoznačně vítězí

pořádala ZŠ Orlí ve spolupráci s Libereckým

skleněnky.

Lokomotiva se speciálním Abtovým ozubnicovým
systémem, který je použit na ozubnicové trati z Tanvaldu
do Harrachova. Foto: Aneta Rolníková.

krajem. 80 žáků školy zdolávalo 352 schodů
budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Radovan Vích (SPD-SPO)

V cíli na terase v 17. patře na soutěžící čekal

Jasně, že skleněnky! Mají v sobě určité

můžete zkombinovat také se zážitkovou

nejen krásný výhled na celé město, ale také

kouzlo zhmotněné prací a uměním našich

dopravou. V Libereckém kraji působí několik

malé občerstvení a věcné ceny pro všechny

sklářů. Skleněnky měly také v dětství mezi

spolků a dopravců věnujícím se záchraně

soutěžící, které věnoval Liberecký kraj.

hráči větší hodnotu. Měnily se v poměru

historických vozidel veřejné dopravy

jedna skleněnka za pět a více hliněnek.

i technického zázemí. Do Českého ráje nebo
Jizerských hor se dá v létě vycestovat také

Miloš Tita (KSČM)

parním vlakem nebo Zubačkou. I letos jsou

Skleněnky, ty průsvitné, světlo se krásně

připraveny nostalgické jízdy na nejstrmější

láme do duhových barev. Ale pozor,

ozubnicové trati v Evropě. Z Tanvaldu

na mělký důlek jsou vhodnější hliněnky.

do Kořenova a Harrachova budou opět

Skleněnky rády vyskakují. Měnit v poměru

vypravovány historické motorové vlaky.

minimálně pět ku jedné.

Podrobný rozpis jízd je na www.zubacka.cz.
Motorové nebo parní vlaky jezdí také
do Českého ráje, a to z Turnova do Rovenska

Budova Krajského úřadu Libereckého kraje se pro žáky
ZŠ Orlí, kteří stoupali po schodech až na vyhlídku, stala
na chvíli Ještědem. Foto: ZŠ Orlí.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst
na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Osobnost KRAJe

PETR NOVÝ
Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci

jinde toho není tolik na tak malém prostoru

Otázkou je, kolik místních obyvatel je srozu-

nad Nisou. Připravuje prezentační projekty a výstavy

jako v Libereckém kraji. Vyplatí se jim proto

měno s tím, že žijí v kraji sklářství a bižuterie.

se zaměřením na sklo a bižuterii v České republice

se tu zdržet, podívat se na výrobu, přímo si

Bez silného marketingového produktu, který

i zahraničí, autor odborných, popularizačních

ji vyzkoušet nebo něco koupit. Vzhledem

bude fungovat víc volebních období a opravdu

a propagačních publikací, studií, textů a přednášek,

k tomu, že tady máme fabriky s automatic-

se stane součástí poznávacího znamení

šéfredaktor a editor odborného časopisu, který stál

kými provozy, které zaměstnávají kolem tisíce

našeho kraje, je to podle mě jediná šance,

u zrodu projektu Křišťálového údolí.

lidí, i malé podniky či studia zaměstnávající

jak tady může sklářství a bižuterie přežít.

jednotlivce, je tu zastoupeno široké spektrum
Jak to všechno začalo?

sklářské výroby. Je to podobné, jako když

Proč?

Původně se jedná o marketingový projekt

přijdete do obchodního domu a tam máte

Není to jen věc České republiky, ale celé Evropy.

Preciosy Lighting, který měl představit

padesát různých obchodů s oděvy. Přesto má

Ruční výroba je složitá a nákladná. Nebezpečí,

Liberecký kraj a zvýšit chuť zákazníků kupovat

každý svoje klienty, protože každý nabízí

že tenhle typ výroby postupně zmizí, je proto

svítidla. Motivací bylo představit klientům

něco specifického. Je potřeba ukázat, že

obrovské. Nechci říkat, že projekt Křišťálového

Blízkého východu kraj, kde se vyrábí sklo,

sklářská výroba není jenom sklář s píšťalou,

údolí je záchrannou brzdou zániku sklářství

které zdobí jejich paláce. Že tu máme hodně

že je toho mnohem víc. Do budoucna to může

a bižuterie v našem kraji, ale je to jedna z cest,

stromů, vody a je tu krásná živá krajina, kterou

pomoct k uchování řemesel, která by jinak

jak tady sklářství udržet. Z mého pohledu,

v jejich písečných dunách nemají. Za nápadem

dávno zanikla, pro turistický provoz.

za dvacet let, co jsem v oboru, je tento projekt

stála Jindra Vejvodová, tehdejší ředitelka

jedním z prvních, který je myšlen vážně.

firmy, která usilovala i o to, aby se sklářství

Pomůže Křišťálové údolí malým

Nehraje si na to, že „jsme Nový Bor“ a „jsme

v Libereckém kraji stalo památkou UNESCO.

podnikatelům?

Jablonec“ a „my si to budeme dělat každý

V Evropě jsou koncentrace výrobků na jedné

Myslím si, že především malým podnikatelům

po svém“, ale že nabízí určitou platformu,

lokalitě běžnou praxí a ve vazbě na Silicon

projekt pomůže. Jde o diverzifikaci. Ruční

ke které se výrobci skla a bižuterie, školy,

Valley bychom mohli mít naše Křišťálové údolí

práce určitě není to, co by ekonomicky drželo

hoteliéři či provozovatelé restaurací mohou,

v oblasti od České Kamenice po Harrachov

české sklářství, ale zaručuje mu exkluzivitu.

ale také nemusí dobrovolně připojit.

a Turnov, což souvisí s lokalitami, kde má

Malovýroba nebude nikdy primárním zájmem

roztroušené podniky Preciosa.

ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora ze

Vidíte v projektu nějaká rizika?

strany menších územně samosprávných celků

Riziko vidím ve vztazích mezi prodejci

O čem je projekt dnes?

ale funguje i ve světě. Například koncentrace

v případě, že se jednomu bude dařit lépe než

Jeho základní myšlenka se rozšiřuje. Má

pivovarů v Bavorsku, kde téměř každé měs-

druhému. Jeden železnobrodský exportér,

za cíl jak zákazníkům, tak turistům říct, že

tečko má svůj pivovar, je projekt, který bez

Ludvík Lubas, za první republiky napsal, že

v Křišťálovém údolí, tedy Libereckém kraji,

podpory kraje nebo spolkového státu nemůže

rozdíl mezi českým a česko-německým přístu-

vždycky najdou něco, co je tu zabaví. A to nejen

fungovat. Do Křišťálového údolí samospráva

pem k podnikání, to znamená rozdíl mezi

po dobu jednoho dne. Mohou tu přespat jednu

(kraj, potažmo stát) investuje s tím, že by to

Železným Brodem a Jabloncem nad Nisou,

noc nebo pobýt celý týden a pořád budou mít

mělo v ideálním případě přinést zisk i malým

je ten, že když se v Jablonci začne někomu

co dělat. Máme toho tady víc než hory a Ještěd.

podnikatelům – účastníkům projektu –, a to

nad míru dařit, tak jeho německý soused se

Mohou jít do muzea, galerie nebo do výrobny

bez ohledu na to, že by oni sami museli nějak

bude maximálně snažit, aby se mu dorovnal.

skleněných produktů. Právě proto, že je tady

nekoordinovaně investovat.

Nespí a vymýšlí, jak se dostat na jeho úroveň.

výroben hodně a jsou pestré, nebudou si vzá-

Čech to udělá jednodušeji, nespí a přemýšlí,

jemně konkurovat. Každý výrobce má možnost,

Existuje někde ve světě podobná koncent-

jak konkurenta zničit. Je to věc, která se dlou-

aby nabízel něco zvláštního, co ten druhý nemá.

race výrobků v jedné lokalitě?

hodobě opakuje. Největší nebezpečí tohoto

V 90. letech se město Toyama v Japonsku

projektu je i specifický negativismus: „ono to

Jak to bude vypadat v praxi?

rozhodlo, že se stane sklářským centrem.

k ničemu nebude…“ Místní obyvatelé se také

Mohlo by to vést i k tomu, že se zde vybu-

Postavili školu s předváděcí hutí, na sklo

musí ztotožnit s tím, že žijí v kraji, který je

dují lepší silnice, zlepší se gastronomie

ve městě narazíte úplně všude, hotely jsou

něčím specifický a naučit se být na to hrdí.

a ubytování, které bude lákavé pro luxusní

vybaveny skleněnými produkty vyrobenými

zahraniční klientelu. Ta nyní volí ubyto-

žáky tamní školy a dnes je Toyama respek-

Co se vám na projektu líbí?

vání v Praze, protože v našem kraji není

tována jako sklářské město známé po celém

Líbí se mi, že vychází z podstaty našeho

až na výjimky takové, které by odpovídalo

světě. U nás v kraji máme největší koncent-

kraje. Někdy mě překvapuje, že v Jablonci

jejím požadavkům. Z mého pohledu je to

raci sklářských škol od středních po vysoké,

nad Nisou řešíme, co je jeho podstatou, když

vlastně program, který se posunul z čistého

jako nikde jinde na světě. Máme tu také

vyjdeme ven z budovy a všude vidíme peníze

marketingového plánu Preciosy na sebeiden-

jediné státní muzeum skla a bižuterie v zemi.

z bižuterie. Tak co je asi identita Jablonce

tifikační program pro kraj. Český křišťál zná

Z pohledu zahraničního turisty je Praha cen-

nad Nisou? Sport? Jsem hluboce přesvědčen,

každý a o české bižuterii ví v zahraničí stále

trem všeho v naší republice, tady teď vzniká

že kdyby si Jablonec ujasnil, čeho je město,

více lidí než u nás. Vidím tu proto veliký

potenciál proto, aby autobus plný turistů z ní

tak už mohl být na mapě českého turismu

potenciál jak sdělit turistům, ale i místním

nezamířil jen do jižních Čech nebo na jižní

někde úplně jinde, než je teď. To samé by se

obyvatelům, že pokud hledají velkou koncen-

Moravu, ale přijel taky sem k nám.

dalo říct o kraji. Nejdříve se prostě musíme

traci skleněných věcí, které jsou příjemné,

identifikovat sami vůči sobě.

hezké a mohou je používat, tak je neseženou

Jak se ke Křišťálovému údolí budou podle

nikde jinde na planetě, než tady u nás. Nikde

vás stavět místní obyvatelé?

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Pod šikovnýma rukama brusičů a brusiček vznikají
ve sklárnách opravdové unikáty. Foto Igor Zacharov.
2 | Sklářské tyče, surovina, ze kterých se „mačkáním“ vyrábí
například lustrové ověsy. Foto: Igor Zacharov.
3 | Foukání skla je unikátní technikou. Skláři měří své umění
na sklářských sympoziích. Foto Petr Zbranek.
4 | Skleněnou bižuterii z Jablonce nad Nisou zná ve světě
skoro každý. Foto: archiv LK.
5 | Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. Odborník na sklářství a jeho historii. Rozhovor s ním o podstatě a vzniku Křišťálového údolí
najdete na straně 3. Foto: Tomáš Rubín.
6 | Logo nového směru, kterým půjde cestovní ruch zaměřený
na sklářství v Libereckém kraji.
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Krajem

KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ
V druhé polovině 17. století se na českém

a budou obdivovat centrum bižuterního

území začalo tavit průzračně čisté sklo

průmyslu. Novoborské linky denně vyrobí

označované jako český křišťál, díky němuž

desetitisíce kusů užitkového skla a nedaleko

se v první polovině 18. století staly české

vznikají gigantické světelné objekty pro

země nejvýznamnějším vývozcem skla

nejslavnější hotely, paláce i lodě světa. Jemné

na světě. V roce 1711 utavili bratři Fišerové

a křehké vánoční ozdoby vznikají v Poniklé

v Turnově první čirou, diamant imitující

na krkonošských svazích, šperkařské

olovnatou kompozici, která konkurovala

a kamenářské dílny se ukrývají v Českém ráji.

do té doby jedinečným benátským skleně-

Železný Brod proslavily skleněné figurky.

ným výrobkům. V roce 1724 byla v Práchni

Většina produkce z Libereckého kraje

nedaleko Kamenického Šenova otevřena

odchází za zákazníky daleko za hranice

první lustrařská dílna a české křišťálové

republiky i Evropy, umění našich mistrů

lustry s broušenými ověsy se takřka přes noc

můžeme obdivovat ale jen zde. Liberecký kraj

staly pojmem i mezi světovými panovníky

prezentuje sklářské a šperkařské umění pod

jakými byli Ludvík XV., Marie Terezie nebo

značkou Křišťálové údolí nově a jeho úkolem

Osman III. Čechy se tak vedle Itálie a Francie

do budoucna je zvýšit zájem turistů o toto

zařadily k nejdůležitějším centrům výroby

téma a motivovat je k návštěvě kraje. Vzniká

lustrů v Evropě. Historie výroby skla na

tak ucelená platforma nabídky sklářských

severu Čech se skládá z mnoha fascinujících

muzeí, otevřených dílen, studia výroby skla

příběhů, které se dnes zrcadlí ve stovkách

a bižuterie nebo akcí a tipů pro volný čas.

živých dílen a v různorodosti sklářské

Křišťálové údolí propojuje stovky sklářských

a šperkařské výroby.

provozů, více než desítku muzeí a představuje

V Libereckém kraji je k vidění mnoho
různých forem uplatnění sklářské tradice.
Rozsah nabídky jednoho odvětví na takto

4

5

kompletní nabídku souvisejících turistických
služeb, která je hodna světového uznání.
Na podzim letošního roku, 9. a 10. listo-

malém území je celosvětově unikátní.

padu, se chystá rozsáhlá akce „Víkend

Vzniká tak směr, kterým by se mohla ubírat

Křišťálového údolí“, kdy se veřejnosti

budoucnost našeho kraje – Křišťálové údolí.

otevřou i běžně nepřístupné výrobny skla

Jeho návštěvníci nahlédnou pod ruce

a bižuterie v kraji.

sklářů v hutích v Lindavě nebo Harrachově,
na Jablonecku navštíví mačkárny perlí

3

Text: Květa Šírová
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CO
OZNÁMENÍ
VÁS ZAJÍMÁ
Pozvání na bohoslužbu
Církev československá husitská Vás srdečně zve na bohoslužbu, která se bude konat v neděli 7. července od 14.00 hodin
v kapli Smíření na Kostelním vrchu u příležitosti památky
Mistra Jana Husa.

Dětský den, kdyby se děti nepoučily? V tomto směru patří
veliké dík panu starostovi Petru Královi a mimoňským kynologům, kteří předvedli se psem zadržení pachatele, ČRS - rybářům za soutěž v poznávání ryb a chytání rybiček, Davidovi
Lainerovi a jeho spolužačce za ukázku dravců, mysliveckému
kroužku pana učitele Punčocháře za prezentaci kroužku a myslivosti jako takové. O zábavu se dále postarala LAMPA a její
děti, které měly připravené soutěže pro účastníky. Dále se děti
mohly podívat do sanitky, zkusit herozorbing, šlapací motokáry, nechat pomalovat obličej, koupit cukrovou vatu nebo
nějaký mls v koláčkárně a vyřádit se u dětského programu
Popletené čarohrátky s Janou Rychterovou!
Děkujeme všem. Byli jste SUPER

POSKYTUJEME
PORADENSTVÍ
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 19. července
a 16. srpna 2019 na náměstí 1. máje.

Pozvánka Spolku historie Mimoňska na 11. ročník

OSLAV HORNÍCH VSÍ
Ralsko – Náhlov 17. srpna 2019
Program:
10.00 slavnostní zahájení před kapličkou sv. Floriána
10.30–11.00 krátká mše
11.00 program u pomníku, u naučné stezky a u křížku
Během oslav křest a prodej kalendáře na rok 2019.
Hudbou příjemně naladí Rehečské kvarteto.

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:
10. 7. 2019, 24. 7. 2019, 7. 8. 2019, 21. 8. 2019,
4. 9. 2019 od 8 do 10.00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
lucka.beli@seznam.cz. Tel.: 487 864 669, 725 308 842.
Bc.Lucie Pražáková

Blahopřání k narozeninám

www.historiemimone.cz

Poděkování za Den dětí
Milí přátelé, odbor kultury děkuje všem, kteří se zúčastnili
této akce. Především sponzorům: MOCCA Liberec, Emco,
Pedro, VZP, OZP... za dobroty a reklamní předměty, které nám
dodali. Veliký dík firmě Beneš a Lát, kterého máme všichni
za výrobce hliníkových výrobků. Touto akcí nás přesvědčili,
že jejich záběr je daleko větší, a to natolik, že jsou výrobci hraček, které si my rodiče pamatujeme! Děti si mohly nejen stavebnice vyzkoušet a sestavené věci odnést domů, ale byly nám
dány i čtyři velké stavebnice do soutěže. Dále děkujeme za
úžasnou prezentaci SDH Mimoň, kdy úplně náhodou mohly
být děti svědky pravého výjezdu hasičů. A co by to bylo za

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci červenci a srpnu dožívají naši spoluobčané:
Eichler Erich
Hejtmánková Libuše
Chýlová Dagmar
Javorková Alžběta
Jonáš Miloslav
Komínková Anna
Konvalina František
Kratzerová Mária
Krédlová Božena
Macháček Zdeněk
Nechutná Miluška
Sklenářová Marta
Vrabec Jaroslav
Weberová Milena
Wenzl Erich
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší!
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.
Červenec – Srpen 2019
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 3. čtvrtletí 2019
Den

Měsíc Název akce

Místo konání

Pořadatel

Červenec
8.–1.
1.–4.
6.
8.–12.
12.–13.
14.–27.
15.–19.
19.
21.
22.–26.
27.
29.–2.
8.–1.
29.–2.
4.
5.–9.
11.
12.–16.
16.
17.
19.–23.
25.
31.
7.–6.
4.
20.
14.
18.
21.
25.

Rodinná výstava: Kouzelný svět loutek
Městské muzeum
Pohádkový příměstský tábor
Mimoň
Letní kino
Koupaliště Mimoň
Příměstský tábor se zvířátky
Mimoň
20. ročník Mimoňského míčového sedmiboje
Mimoň
LDT „V borůvčí“
Hradčany
Výtvarný příměstský tábor
Mimoň
Trhy
náměstí 1. máje
Koncert v Božím hrobě: „Čas Waldu neodnes“
Kaple Božího hrobu
Sportovní příměstský tábor
Mimoň
Letní kino
Koupaliště Mimoň
Příměstský cyklotábor
Mimoň a okolí
Srpen
6.–9. Rodinná výstava: Kouzelný svět loutek
Městské muzeum
7.–8. Příměstský cyklotábor
Mimoň a okolí
8.
Koncert v Božím hrobě: Michaela Rozmarová (CZ/A)
Kaple Božího hrobu
8.
Turistický příměstský tábor
Mimoň
8.
9. ročník Mimoňského triatlonu
Mimoň
8.
Ekologický příměstský tábor
Mimoň
8.
Trhy
náměstí 1. máje
8.
Oslavy horních vsí
Náhlov
8.
Kuchařský příměstský tábor
Mimoň
8.
Koncert v Božím hrobě: SAX@PIANO DUO
Kaple Božího hrobu
8.
Letní kino
Koupaliště Mimoň
Září
9.–10. Eduard Milka: Neopakovatelné chvíle v místech důvěrně známých Městské muzeum
9.
Setkání s občany – participativní rozpočet
DKR
9.
Trhy
náměstí 1. máje
9.
Představení: Na stojáka
DKR
9.
Taneční zábava pro seniory
DKR
9.
Rovinové a překážkové dostihy
Dostihové závodiště
9.
Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
Městská knihovna
9.
Dny evropského dědictví
Městské muzeum
6.–9.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.–8.

Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
DDM Vážka
V. Konopiský
DDM Vážka
DDM Vážka
SLATR
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
DDM Vážka
TJ Jiskra Mimoň
DDM Vážka
SLATR
SHM
DDM Vážka
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Město Mimoň
SLATR
Odbor Kultury
Odbor Kultury
Hřebčín Mimoň
Odbor kultury
Odbor kultury

(bez záruky, změny možné)

(inzerce)
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Změny programu jsou vyhrazeny.
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Dny města Mimoň 2019 ve fotografii

S dětmi z Lampy si zatančila i moderátorka dne Eva Decastelo.

Kapela Jamaron sklidila zasloužený potlesk.

Děvčata ze Zpěvandulí nám svými deštníky opravdu přivolala
i malou dešťovou přeháňku…

Fanoušci kapely Mirai zaplnili celé náměstí a vytvořili nádhernou
atmosféru.

Kapela Poutníci jako vždy nezklamala.

Závěr dne patřil kapele Mydy Rabycad a ohňostroji.

Kapela The Geront Shadows revival připomněla skladby 60. let
20. století.

V neděli si návštěvníci mohli v Božím hrobu poslechnout středověkou skupinu Gnomus.
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Od července končí
v Městské knihovně
služba svozu seniorů
Od 1.července nám Sociální služby města Mimoň vypověděly
službu svozu seniorů do Městské knihovny. Důvodem byl
malý zájem ze strany seniorů a nerentabilita služby. Městská
knihovna ponechá termíny, které měla vyčleněny pro tuto
službu i nadále v otevírací době knihovny, takže si budete
moci stále v tyto dny chodit knížky půjčovat.
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury

Nové knihy
Šarlatové kimono, autor: Christina Courtenay
Samuraj Taro zahrnuje Hannah, tajemnou cizinku s rusými
vlasy a zelenýma očima, přepychem a láskou. Vášeň, s níž
prahne po dívce z tak odlišného světa, mu nebezpečně komplikuje život. Taro stojí před nevyhnutelnou volbou: má
zachránit sebe, nebo svou lásku.
Při návalech aspoň není zima, autor: Dora Heldt
Neexistuje nic horšího než slavit padesátiny a přitom se potýkat se změnami nálad a chvílemi si připadat jako rozpálená
kamna. Proto Doris bere nohy na ramena a spolu s přítelkyněmi vyrazí do wellness hotelu. Horké kameny, sauna a jiné
příjemné věci pomáhají krášlit tělo a duši povznesou bublinky
šampaňského…
Jak připravit dokonalou svatbu, kolektiv autorů
Váš spolehlivý pomocník od chvíle, kdy vás partner požádá
o ruku, až do okamžiku, kdy vyslovíte své „Ano“. Tato kniha
je plná jednoduchých nápadů, jak vytvořit či dotvořit řadu
inspirativních témat – svatba v námořním stylu, něžná pudrová nebo krásná rustikální. Stačí si jen vybrat! Nechybí ani
praktické rady a nápady, jak připravit svatební oznámení
nebo slavnostní řeč a časový rozvrh předsvatebních příprav.
S touto knihou v ruce půjdou přípravy na váš slavnostní den
jako po másle a vy se budete moct soustředit na to, co je skutečně důležité.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: KOUZELNÝ SVĚT LOUTEK
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 vzniklo 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 a Evy Makowkové.

Letní koncerty
v Kapli Božího hrobu
Martin Benda: „ČAS WALDU NEODNES“
21. 7. 2019, 15.00 hod.
Martin Benda vypráví zasvěceně zajímavosti z Waldova
života a zpívá písničky z jeho repertoáru. Od mládí účinkoval
v řadě komorních pěveckých sborů a paralelně se věnoval
i sólové interpretaci písní českých i zahraničních autorů se
širokým žánrovým záběrem (lidové písně, rock, country,
pop music aj.). Od roku 1980 se soustavně věnuje Waldemaru
Matuškovi jako společenskému fenoménu. Při zpěvu se
doprovází na kytaru. Absolvoval stovky komorních produkcí
smíšeného i monotematického charakteru. Silnou zbraní
Martina Bendy je přirozený pěvecký projev, který v maximální míře respektuje atmosféru písně. Je schopen zdárně
skloubit informační a hudební složku pořadu.
Vstupné 50 Kč
MICHAELA ROZMAROVÁ (CZ/A)
4. 8. 2019, 15.00 hod.
Michaela Rozmarová je česká kytaristka žijící a působící
v Rakousku. Hře na kytaru se začala věnovat v devíti letech
na ZUŠ V. Snítila v Mimoni pod vedením Petra Slavíka,
poté pokračovala na konzervatoři v Teplicích u Františka
Jiroše a následně nastoupila do Rakouska na hudební univerzitu do Grazu do třídy Prof. Martina Myslivečka, kde
v roce 2011 studium kytary úspěšně ukončila. Během studia
se zúčastnila studijního pobytu na University of Melbourne
v Austrálii a také absolvovala mistrovské kurzy u renomovaných lektorů – Lea Brouwera, Sergia Assada, Pavla Steidla,
Paola Pegorara a dalších. Je členkou a sólistkou kytarového
orchestru v Grazu pod vedením Manfreda Steflitsche. Uslyšíte skladby od M. D. Pujola, J. K. Mertze, I. Figuereda,
J. Morela, R. Dyense a dalších.
Vstupné 50 Kč
SAX@PIANO DUO
25. 8. 2019, 15.00 hod.
Klavíristka Laura Mikel Vlková je známa dlouholetou spoluprací s Pražským dětským sborem, s nímž absolvovala
řadu evropských a světových turné. Spolupracuje s divadlem,
televizí a filmem a věnuje se i samostatné koncertní činnosti.
Saxofonista Roman Fojtíček je pro své univerzální hudební
schopnosti často vyhledávaným interpretem saxofonových
a klarinetových partů v symfonických orchestrech, komorních souborech, tak i v sólových skladbách.
V roce 1995 oba umělci založili netradiční sax & piano duo
ve kterém přinášejí hudbu jak původní, tak i transkribovanou. Repertoárové spektrum sax & piano dua je velmi pestré
a sahá od skladeb pozdního baroka až k dílům ze závěru
20. století, včetně posledních novinek.
Vstupné 50 Kč
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Absolventi VU3V zakončili semestr
v Rychnově nad Kněžnou
V květnu jsme ukončili další semestr Virtuální univerzity
třetího věku, tentokrát na téma české dějiny a jejich souvislosti II, kterého se účastnilo 32 seniorů. Jako každý rok
byly na závěr pro účastníky připraveny závěrečné semináře,
které připravují konzultační střediska napříč celou republikou.
Naše konzultační středisko zvolilo i z hlediska dostupné vzdálenosti seminář v Rychnově nad Kněžnou. Původně byl slavnostní ceremoniál semináře plánován v Pelcově divadle.
Protože však zájem účastníků vysoce převyšoval kapacitní
možnosti divadla, byl nakonec pořadateli přesunut do protějšího Národního domu. Zde se nám dostalo velmi milého
přivítání od tutora místního konzultačního střediska Vladimíra Hulmana a následně krátkou řeč o významu celoživotního vzdělávání pronesli i náměstkyně hejtmana Hradeckého
kraje pro oblast školství, kultury a sportu Martina Berdychová
a Ing. Jan Skořepa, starosta města Rychnov nad Kněžnou.
Krátkou zdravici zde pronesla rovněž naše paní místostarostka
Jaroslava Bizoňová.

Vrcholem pak byla prohlídka rychnovského zámku, který
náleží rodu Kolowratů a nachází se v něm rozsáhlá obrazárna
obsahující nejen rodovou galerii Kolowratů, ale i zakoupené
obrazy domácích a světových autorů a další díla postupně
přesunutá z jiných kolowratských zámků. Až do současnosti
jsou zde k vidění např. obrazy Karla Škréty či Hanse von
Aachena.
Díky excelentnímu, nesmírně poutavému výkladu naší paní
průvodkyně jsme odjížděli s přesvědčením, že po ukončení
probíhající rekonstrukce zámku a otevření druhého prohlídkového okruhu by bylo pěkné se do tohoto města vrátit.
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury

Co připravuje VU3V na podzim

Po krátkém vyhodnocení semestru a předání pamětních listů
byl pro každé konzultační středisko připraven průvodce,
který nás provedl městem. Mohli jsme tak nejen shlédnout
krásné centrum města, Chaloupky, které jsou součástí kolonie
řemeslnických domů zřízené vrchností na poč. 18. století,
krásný městský park, ale i synagogu, v níž se nachází Židovské
muzeum Podorlicka a Památník Karla Poláčka.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Na konci letního semestru účastníci kurzů Virtuální univerzity
třetího věku hlasovali pro nové téma zimního semestru
2019/2020. Volba padla tentokrát na génia evropského baroka
Giana Lorenza Berniniho.
Tento italský sochař, malíř a architekt Gian Lorenzo Bernini
(*7. prosince 1598 Neapol – † 28. listopadu 1680 Řím) je
považován za jednoho z nejvšestrannějších umělců Itálie
17. století, jehož tvorba hluboce ovlivnila vývoj italského
baroka. První důležitou architektonickou zakázkou Berniniho
byla přestavba kostela Santa Bibiana v Římě. Tou dobou byl
rovněž požádán, aby vytvořil tzv. náhrobek Sv. Petra v katedrále Sv. Petra v Římě. Výsledkem tohoto snažení byl slavný
pozlacený bronzový baldachýn, vysoký jako čtyřpatrová budova, který bývá považován za první pomník zachovávající
všechny čistě barokní nauky a principy. Berniniho sochy se
staly vzorem pro evropské barokní sochaře, často ovšem vzorem nedostižným. Bernini byl pro baroko podobně jako
Michelangelo pro renesanci revolučním mistrem, jenž ukázal
svému okolí cestu.
Pokud byste se chtěli o životě a tvorbě tohoto mistra dozvědět
více, budete vítáni na přednáškách, které budou zahájeny
v říjnu 2019 v Městském muzeu Mimoň.
Ing. Helena Jakešová, vedoucí odboru kultury
Červenec – Srpen 2019

23

KULTURA
Tipy na výlet
Bozkovské dolomitové jeskyně, Bozkov (65 km výlet autem)
Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu
Čech. Díky bohaté výzdobě však nemají problém přilákat milovníky podzemní říše z krajin mnohem vzdálenějších. Nachází se zde největší podzemní
jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní
přírodní památkou.
Labyrint chodeb krášlí krápníky a charakteristické křemenné lavice, římsy
a lišty. Vystupují ze stěn i stropů ze všech stran a popouštějí uzdu naší fantazie. Až díky lidské obrazotvornosti získaly jména jako Hřebínek, Anděl,
Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Stalagnáty, stalagmity a stalaktity
nejrůznějších barev a tvarů jsou dílem statisíců let, v průběhu nichž se
utvářely a čekaly na své objevení a obdiv návštěvníků.
Nejatraktivnějším lákadlem Bozkovských jeskyň jsou bezesporu nazelenalá
jezírka a jezera, která z části zatopují podzemí jeskyní. Jejich průzračně
čistá voda svádí k vykoupání, což bohužel – vzhledem k přísným zákonům na ochranu přírody – není možné.
Dno jezer je místy poseto drobnými mincemi, které sem lidé házejí – snad ze zvyku, možná pro štěstí. Menší jezírka nesou
romantické jméno – říká se jim „Labutí“. Skromně se klaní Jezernímu dómu s úctyhodnou rozlohou, která mu však neubírá
na kráse.
Jeskyně vznikaly statisíce let postupným rozpouštěním vápenitého dolomitu slabě kyselou vodou, která vyplňovala podzemní
dutiny. V průběhu svého vývoje musely čelit nejrůznějším přírodním vlivům. Formovány byly tektonickými pohyby a silnými
zemětřeseními, která bohužel částečně poničila krasovou výzdobu. Ničivé stopy jsou znatelné ještě dnes. Krápníky, které
dnes obdivujeme, vznikaly většinou v pozdějším období. Jejich jedinečnost a tajuplnost se zachovala ukrytá v podzemí pro
zvědavé oči návštěvníků dodnes..
Z důvodů velkého zájmu návštěvníků v letní turistické sezoně doporučujeme zajistit si rezervaci telefonicky předem. Rezervaci
prohlídek jednotlivců a rodin přijímáme ve všední dny od 8 do 10 hodin dopoledne, v so a ne od 9 do 10 hodin dopoledne
na tel. čísle 481 682 167, rezervaci skupin po celou návštěvní dobu.
zdroj: http://www.bozkovske-jeskyne.cz/

Okolní akce
Divadlo: O vykutáleném štěstí

Den dobrovolných hasičů

Pohádkový příběh o štěstí a lenosti bude k vidění dne 13. července 2019 od 17.00 hod. v amfiteátru Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě. Hrají Michal Vaněk a Tomáš Dokoupil. Více info na www.cl-kultura.cz

Každá obec potřebuje své hasiče, kteří bdí nad tím, aby oheň
zůstal pouze dobrým sluhou. Den dobrovolných
hasičů v Brništi nabízí možnost poznat práci hasiče zblízka.
Přímo v areálu Lesního Zátiší představí svou práci několik
sborů dobrovolných hasičů z Českolipska. Nebudou chybět
veselé hry pro děti i rodiče, tvořivé dílny, různorodá hasičská
technika k nahlédnutí.
4. ročník Dne dobrovolných hasičů budeme pořádat 3. srpna
2019 v Brništi v areálu Lesního Zátiší Brniště.
Na organizaci této akce se podílí Sbor dobrovolných hasičů
Brniště, obec Brniště a Podralský nadační fond. Podrobný
program naleznete na webových stránkách:
http://www.ekocentrumbrniste.cz

Kulturní léto ve Stráži pod Ralskem
František Nedvěd a skupina Tie Break
21. 7. 2019 od 19.00 hod. na nádvoří zámku Vartenberk
Spiritual Kvintet
28. 7. 2019 od 19.00 hod. na nádvoří zámku Vartenberk
Skupina PERUTĚ
3. 8. 2019 od 19.00 hod. na nádvoří zámku Vartenberk
The Beatles Revival a Karel Kahovec
11. 8. 2019 od 19.00 hod. na nádvoří zámku Vartenberk
Eva a Vašek
17. 8. 2019 od 18.30 hod. v kulturním domě U Jezera
Více informací na http://www.strazpr.cz

Hudební festival: Benátská!
Již 27. ročník hudebního festivalu Benátská! s Impulsem 2019
opět proběhne ve sportovním areálu Vesec v Liberci a to již
tradičně poslední červencový víkend od 25. do 28. července
2019. Vystoupí např. Karel Gott nebo švédští Europe. Více
info na www.benatska.cz
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Lesní slavnosti
Letos v létě proběhne první ročník Lesních slavností, které
se budou konat dne 10. srpna 2019 v areálu Lesního Zátiší
v Brništi. Podrobný program naleznete na stránkách
http://www.ekocentrumbrniste.cz

Koncert: Ivan Hlas Trio
Komorní koncert Ivana Hlase a jeho hostů v amfiteátru Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, a to 23. srpna 2019
od 19.00 hod. Více info na www.cl-kultura.cz
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Naše zahrádka
Po vzájemné domluvě mezi pedagogy a žáky jsme se rozhodli,
že si založíme svojí zahrádku, na které budeme pěstovat svoji
bio zeleninu. K tomu nám pomohla paní Kulhánková a paní
Zajícová, které nám zajistily truhlíky. Žáci 4. a 5. tříd v rámci
pracovních činností truhlíky obrousili a připravili pro násyp
hlíny.

V tom nám pomohla firma Kompostárna SAP Mimoň spol.
s.r.o. – pan Steinfest, který nám dopravil zeminu do truhlíků.
Pro zavlažování byl nápomocen pan Pastorek, který nám
zajistil kubíkovou nádrž, do které jsme svedli dešťovou vodu,
kterou používáme na zalévání úrody. Pod nádrž nám palety
zajistila firma Czech service, Družstvo. V rámci výtvarné
výchovy si žáci sázecí bedýnky ozdobili a pomalovali. Každá
třída si vybrala svou bedýnku a zasadila do ní rajčata a dýně,
zaseli ředkvičky, řeřichu, hrášek, saláty a špenát. Teď si žáci
připravují zeleninové saláty.
Žáci a vyučující 1. stupně
Dětský den s buzolou
Na dětském dnu jsme pracovali s buzolou, která nám ukazovala na obálky, ve kterých byly lístečky se šifrou. Byli jsme ve
skupinách po 5 lidech, každá skupina měla přiřazeného žáka
z deváté třídy, aby dané skupině pomohl.

Dětský den s buzolou
Nejdřív jsme se sešli na školním hřišti. Pak třídy postupně
začaly odcházet. Chodili jsme po skupinách, doprovázely nás
deváté třídy. Dostali jsme mapu a podle ní jsme se řídili. Měli
jsme buzolu, začínali jsme u brány od koupaliště.
Marek Bartoš
Tři dny pod stanem
Žáci čtvrtého ročníku se vydali na ozdravný pobyt do Hradčan
na skautskou chatu. Tam si děti s pomocí rodičů postavily
stany. Paní učitelky pro ně měly nachystaný program, ale jelikož počasí bylo nádherné, tak jsme tomu museli celý program
přizpůsobit. Chodili jsme se koupat do hradčanského rybníka,
největší zážitek byla koupel za deště a během zpáteční cesty
jsme brouzdali teplými proudy kaluží.

Hned v úterý ráno jsme podnikli výpravnou procházku Jestřábí stezkou s doprovodem lesních pedagogů z VLS, kteří nám
během cesty říkali zajímavosti a zároveň nás nabádali k všímání si neobvyklých věcí v lese. Třešničkou na dortu byla
soutěž, kdo zvládne chůzi lesem (písčitý, kamenitý a jehličnatý
povrch s šiškami) bez bot a co nejdále. Celkem 8 žáků zvládlo
chůzi až do samého konce.
Velké poděkování patří rodičům Hankovým za skvěle připravenou večeři pro děti ve formě sendvičů a zeleniny a rodičům Krylovým, kteří nám zajistili chutnou snídani ve formě
švédských stolů. Abychom si mohli opékat buřty, děkujeme
za sponzorský dar také Váša spol. s.r.o. V neposlední řadě
patří také velké díky rodičům, kteří se podíleli finančním
darem a jinými sponzorskými dary, a také maminkám, které
napekly a koupily bábovky, buchty, koláče, vánočky a jiné
dobroty, které si děti s velkou chutí dávaly ke snídani či svačině.
A je fajn, že rodiče mysleli také na naše zdraví a přivezli nám
spoustu ovoce.
Mgr.Libuše Pittnerová, Mgr.Jaroslava Foubíková

ZŠ a MŠ Mírová
Poté, co jsme sesbírali všechny šifry, jsme se přesunuli do
tělocvičny. Z rozluštěných slov jsme složili báseň.
Štěpán Vocásek

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Národní kulturní památka
Věděli jste, že zvíře může být kulturní památkou? Většina
našich žáků také ne, ale první červnovou sobotu se o tom
přesvědčili při návštěvě Národního hřebčína Kladruby nad
Labem.
Červenec – Srpen 2019
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Naše prohlídka krásně zrenovovaného areálu začala přímo
ve stájích, kde se děti mohly s koňmi i pomazlit. Pokračovali
jsme do postrojovny a do muzea. Další naše zastávka byla
v kočárovně, kde jsme si prohlédli kočáry od těch běžně používaných po nádherně vyřezávaný zlatý kočár. Většina historických kočárů si zahrála v nejrůznějších filmech a seriálech.

Přiblížil se čas oběda, proto jsme naši prohlídku přerušili
a usedli jsme k „obědu v trávě.“ Během polední pauzy si děti
nakoupily suvenýry, prohlédly si celý komplex hřebčína
z výšky – z rozhledny vybudované z bývalé vodárenské věže
a šly se podívat ohradám s hříbaty. Po přestávce prohlídka
pokračovala v zámku a v lesovně, kde se všichni vystřídali
na virtuální projížďce kočárem.
V Kladrubech jsme strávili téměř celý den a dozvěděli se
nejen o historii areálu, ale hlavně o historii chovu světoznámých koní. Výlet se opravdu vydařil, včetně nádherného
počasí.
Mgr. Martina Perutková
Na Vísecké rychtě
Dne 14. května 2019 odjeli žáci pátých a šestých tříd autobusem do Kravař na exkurzi.

a prohlédli jsme si různé druhy žehliček, tkalcovský stav,
kolovrátky a také různé zemědělské nářadí.
Na dvoře tohoto stavení s doškovou střechou jsme poznávali
různé byliny, z jedné (měsíček lékařský) jsme si vyrobili bylinkové máslo. Zjistili jsme také, jak těžká byla práce, když si
chalupník se svou ženou chtěli upéci chléb a museli si zrno
ručně mezi kameny namlít. To jsme si všichni také vyzkoušeli.
Poznávali jsme i různé druhy obilí. Další, co jsme si vyzkoušeli,
bylo praní prádla na valše. Pěkně nás při tom zábly ruce, protože voda byla hodně studená. Velkým zážitkem bylo, když
jsme se procházeli v pravých dřevákách po dvoře.
žáci 5.A
Exkurze v muzeu
Naplánovali jsme si výlet do Muzea skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. V úterý 28. května jsme se v 7.30 sešli před školou
a čekali na autobus. Když jsme přijeli, rozdělili jsme se do
čtyř skupin po osmi, dostali jsme pracovní listy a začali jsme
plnit úkoly. Odpovědi na otázky jsme hledali v muzejní expozici. I když některé úkoly byly dost těžké, po malé nápovědě
od paní učitelky nebo od pracovnice muzea jsme je všechny
vyřešili. Po splnění všech úkolů každá skupina získala část
tajenky, kterou pak všechny skupiny společně složily. Potom
jsme si ještě prohlédli celé muzeum a po přestávce jsme šli
do dílen. Tam jsme si vyrobili klíčenku nebo náhrdelník.
Výrobky jsme si mohli vzít domů.
žáci 8. ročníku
Běh školy
V prvním červnovém týdnu se opět běhalo kolem školy Mírová. Na závodníky čekaly trasy v délce od 50 do 1050 metrů.
Na start se postavilo 312 běžců základní a mateřské školy.
Všem běžcům svítilo na cestu sluníčko a po závodě dostali
opečeného buřta, aby načerpali vydanou energii. Všichni
„školkoví“ účastníci dostali medaili a lízátko a ve všech kategoriích získali medaili, diplom a malou odměnu první tři
závodníci.
Závod se vydařil a kdo letos nezvítězil, bude mít určitě šanci
příští školní rok.
Mgr. Martina Perutková
Zprávičky z MŠ Letná
Studený květen využila většina tříd k nacvičování besídek.
Zpestřením a zábavným překvapením jim bylo opravdové
kouzelnické vystoupení, při kterém si mnohé děti vyzkoušely
roli asistenta.

Jeli jsme do malé obce Kravaře na Českolipsku. Zde jsme
navštívili historické obydlí rychty, součást českolipského
muzea. Seznámili jsme se s tím, jak se žilo v dávných dobách.
V několika místnostech jsme měli možnost vidět, jak se žilo
na rychtě, jaké měli vybavení a jak těžký život to byl. V komoře
byly vystavěny malované skříně a truhly, které byly určeny
jako věno pro mladou nevěstu. Viděli jsme také černou kuchyni. Seznámili jsme se s tím, jak lidé prali nebo žehlili prádlo,
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Předškoláci od Motýlků a Ježků dokončovali kurzy plavání.
Na poslední lekci dokonce předvedli opravdovému vodníkovi,
že si své „mokré vysvědčení“ zaslouží. Došlo i na malou sladkou odměnu, ale největší odměnou jim bylo, že se přestali
bát vody a každou lekci si užívali s různými plováky, hračkami
a dokonce skluzavkou.
Když se přiblížil čas besídek, nejmenší Koťátka se snažila
v doprovodu paní učitelek vykouzlit úsměvy na tvářích rodičů.
Však už měla za sebou svůj první rok ve školce a byl vidět
velký kus odvedené práce a snahy. Nějaká ta slzička z trémy
se objevila i u starších Berušek, ale každý na ně rychle zapomněl při rozdávání krásných dárečků, které děti pro rodiče
vyrobily.
Starší Motýlci si hned po besídce užili oslavu Dne dětí. Balónková diskotéka, soutěže i návštěva cukrárny se jim moc líbily.
Překvapením bylo, když paní Ivana Jablonovská ze Zmrzlinárny Ralsko věnovala každému zmrzlinu zdarma (tímto
moc děkujeme).
Krásné letní červnové počasí si děti užívaly venku na zahradě,
sportováním, na různých výletech po okolí nebo rozloučením
s kamarády předškoláky, které už od podzimu neuvidí.
Kolektiv MŠ
Poděkování
Děkujeme všem zúčastněným žákům speciálních tříd za příkladnou reprezentaci školy na okresním kole „Sportovních
her mládeže“ žáků praktických škol.

15 mladších i starších žákyň a žáků, kteří si vybojovali nominaci ve školním kole SHM, získalo celkem 22 ocenění v lehkoatletických disciplínách.
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Gratulujeme!
Žáci a pedagogičtí pracovníci
speciálních tříd při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Květen na gymnáziu
Květen se odehrál ve znamení dvou velkých akcí: divadelního
představení a maturitních zkoušek. Dívčí amatérský divadelní
ansámbl (DADA) předvedl premiéru i derniéru své inscenace
politické satiry Kat a blázen autorů Jiřího Voskovce a Jana
Wericha. (Z minule avizované reprízy nakonec sešlo, protože
naše představení nebylo svou délkou a náročností vhodné
pro podmínky open air festivalu.)
Členky našeho souboru i „hostující“ chlapci strávili jenom
zkoušením každý přes sto hodin, nepočítaje v to pamětní
zvládání textu, přípravu kulis a kostýmů atd. Již čtvrtým
rokem uvádí DADA každoročně jednu celovečerní divadelní
hru z pomyslného zlatého fondu světové i české dramatické
tvorby – což je bilance dosti výjimečná.
Protože činnost souboru je chápána jako rozšíření školní literární výchovy, uvádí DADA dramatické texty obvykle jen
s minimálními změnami; u politické satiry z dílny Osvobozeného divadla, jež byla na improvizaci do značné míry postavena, bylo třeba volit jiný přístup. Členové souboru si text
aktualizovali a narážky na hospodářskou krizi a nezaměstnanost třicátých let nahradili odkazy na politické problémy současnosti.

Představení se vydařilo, přes téměř tříhodinovou délku si
udrželo zaujatou pozornost diváků a hymna „imaginárního
Mexika“ z pera kabinetního komponisty Martina Kuby se
stala hitem. Specifickým rysem představení bylo vtažení diváků do děje – dostali papíry s textem „hymny“ i notami a v úloze
politiky manipulovaného lidu mexického zpívali, tleskali
a volali „fuj“ podle pokynů „mexických“ demagogů.
Dalším úspěchem byla i samotná naše nominace do krajského
kola branného závodu Ještědská hlídka. I když se jednalo
o první ročník, konkurence byla velká a čtvrté místo rozhodně
potěšilo.
A nakonec třídenní maratón maturit. Řada maturantů svými
výkony příjemně překvapila, jako obvykle ale někteří přípravu
podcenili a uvidíme se s nimi ještě i na podzim.
David Hollan
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RŮZNÉ
Výlet se vydařil
Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 6. června 2019 zájezd pro seniory.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do Bíliny, kde na nás
čekala exkurze Bílinské kyselky, která již více než tři staletí
je lázeňskou pitnou kúrou nejstarších evropských lázní Teplice. Odtud se její sláva rozšířila do klasického evropského
lázeňství, kde se užívá při obtížích se zažíváním, s překyselením žaludku, pálení žáhy, při kaméncích, při chorobách
látkové výměny, dně a revmatismu.

Po obědě byla druhým zastavením elektrárna Ledvice. Nejmodernější klasická elektrárna ve střední Evropě vyrostla na
místě dosavadní uhelné elektrárny Ledvice. Díky své poloze
mezi Českým středohořím a východním úpatím Krušných
hor nabízí jedinečný výhled, který jsme ocenili ze 140metrové
vyhlídky na nejvyšší průmyslové stavbě v České republice.
Na oficiálně nejvyšší rozhlednu v ČR jsme se dostali v rámci
exkurze po předchozí prohlídce Informačního centra klasické
energetiky, které je rovněž jediné svého druhu v republice.
Infocentrum nabízí řadu interaktivních zážitků, včetně 3D
filmu o historickém vývoji Země a tudíž i výrobě elektřiny,
on-line měření fotosyntézy živého stromu nebo detailních
popisů technologie nového uhelného elektrárenského bloku
s možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých provozů.

chrám Povýšení sv. Kříže, regionální muzeum, kostel sv. Jana
Křtitele.
Déšť nás na výletě nedostihl, až po příjezdu domů, zájezd se
vydařil a senioři prožili pěkný den.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise

Uživatelé služeb Rytmus Liberec, o.p.s.
absolvovali v Německu kurz
Hudba jako zaměstnání
Rytmus Liberec je agentura pro podporované zaměstnávání.
Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním znevýhodněním,
kteří potřebují dlouhodobou a individuální podporu při rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení si práce.
Organizace má již osmým rokem také svou pobočku přímo
v České Lípě na adrese Školní 2213 a své služby poskytuje
bezplatně.
Dne 4. 6. 2019 pracovní konzultantky z českolipské pobočky
organizace Rytmus ve spolupráci s DiakoniewerkMartinshof
a Ekocentrem Brniště uspořádaly opět netradiční Job klub +
setkání pro čekatele v německém Rothenburgu v Martinshof
– zařízení pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Uživatelé
zde tak měli možnost absolvovat kurz na téma Hudba jako
zaměstnání. Všem zúčastněným se kurz moc líbil, seznámili
se s dalšími místními uživateli a měli možnost získat informace
o organizaci a přípravě hudebního vystoupení, prakticky si
vyzkoušet použití hudebních nástrojů, moderování a skupinový zpěv písně.

Více informací o naší službě se dozvíte na webových stránkách
www.rytmusliberec.cz, nebo telefonicky u pracovních konzultantek Bc. Nikoly Tschertnerové na tel. 773 639 965
a Petry Vicherové, Dis. na tel. 773 010 040.

Na náměstí vzniká nový
Charitní šatník pro každého

Výlet byl zakončen v lázeňském městě Teplice. Prošli jsme
Zámecké náměstí, kde se nachází zámek Teplice, Pravoslavný
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Člověk má doma spousty věcí, které nevyužívá, a přitom je
s radostí využijí jiní. I proto na náměstí 1. máje vzniká pod
patronací města Mimoň mezi Cukrárnou Dana a Lékárnou
U Salvátora nová pobočka Charitního šatníku Farní charity
Česká Lípa, která bude otevřena na podzim letošního roku.
V útulném prostoru budou k dispozici věci všeho druhu,
textil, nábytek či nádobí, které poskytují dárci, kteří cítí potřebu pomáhat někomu dalšímu i samotné Farní charitě Česká
Lípa. Sortiment však bude pro každého, i pro náročnějšího
zákazníka.
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RŮZNÉ
„V našich šatníkách dáváme věcem druhou šanci. Buďto je
poskytujeme v té podobě, v jaké nám je dárci věnují nebo je
nově upravujeme, přešíváme, opravujeme, renovujeme a děláme z nich mnohdy ještě zajímavější věci, než jaké byly v původní podobě,“ říká o novém konceptu šatníku vedoucí
mimoňské pobočky Jana E. Ruská, profesně také designérka
a aranžérka.
Funkční věci budou k dispozici bezplatně na poukázky od
příslušného městského úřadu či za drobné úplaty, které mají
sociálně výchovný aspekt a zároveň pomáhají udržet šatník
v chodu.
Veškerý sortiment si bude moci pořídit kdokoli, kdo nemá
dostatek financí na nové, ti, kteří cítí potřebu zodpovědného
chování vůči naší planetě nebo prostě všichni, kteří si v šatníku
chtějí vybrat něco hezkého na sebe nebo si vybavit byt.
Mgr. Jiří Gottlieber
Mediální koordinátor

dTest: Při pobytu v zahraničí
nepodceňujte cestovní pojištění
Sluneční paprsky za okny vybízejí k plánování cest
a dovolené. V případě zahraniční dovolené není
radno podceňovat sjednání cestovního pojištění.
Je však dobré znát předem situace, před jejichž
následky vás ochrání, a kdy ne.
Dodnes se najde značná část turistů, která při
svých zahraničních toulkách spoléhá pouze na
kartičku své zdravotní pojišťovny neboli Evropský
průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Členství v Evropské
unii sice zaručuje našim občanům při pobytu v jiné členské
zemi právo na stejnou péči, jako mají tamní občané, praxe
se poněkud odchyluje.
„Prvním zásadním rozdílem je to, že úhrada nákladů probíhá
pouze mezi institucemi, jež jsou financovány z veřejných
zdrojů – což pro českého turistu znamená, že s modrou kartičkou v ruce se může nechat ošetřit jen ve veřejných zdravotnických zařízeních, nikoliv v ordinacích privátních lékařů.
Druhé omezení je finanční povahy. České zdravotní pojišťovny totiž hradí náklady na ošetření pouze do té výše, kolik
by totožná péče stála na území České republiky,“ vysvětluje
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Další nevýhoda krytí zdravotní péče pouze z prostředků veřejného zdravotního pojištění spočívá například ve finanční
spoluúčasti pacientů – ta se řídí pravidly dané země. Česká
zdravotní pojišťovna rovněž neproplatí náklady, pokud je
třeba dostat zraněného občana zpět do vlasti. Zapomenout
můžete také na jakékoliv asistenční služby. O cestování mimo
země Evropské unie ani nemluvě, tam evropský průkaz nepomůže vůbec.
O významu cestovního pojištění, především pak o jeho základní složce pojištění léčebných výloh, tedy není pochyb. Podle
jakých kritérií si však vybrat tu nejvhodnější nabídku? Rozhodující není pouze cena za pojistnou službu, ale také rozsah
toho, co všechno je z pojištění hrazeno – takzvané pojistné
krytí v kombinaci s pojistnými limity. Limit určuje finanční
strop, do kterého pojišťovna náklady proplácí. Právě limity
bývají klíčovým faktorem určujícím kvalitu daného produktu,
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neboť v zahraničí bývají ceny lékařského ošetření zpravidla
daleko vyšší než u nás.
Jaké limity se dají označit za dostatečné? V prvé řadě záleží
na plánovaných aktivitách, které se chystáte provozovat. Náruživým vyznavačům sportovních aktivit a vysokohorským
turistům se vyplatí vyšší pojistný limit. Obecně se však dá
říci, že běžným turistům postačí pro evropské země limit
kolem tří milionů korun, pro cesty do vzdálenějších destinací
pět až sedm milionů korun. Pro cesty do destinací s dražší
zdravotní péčí, jako je třeba USA nebo Kanada, je tak dobré
počítat s vyšším pojistným limitem.
„Pokud v průběhu pobytu budete nuceni lékařskou pomoc
skutečně vyhledat, může nastat situace, že po vás bude tamější
zdravotnické zařízení požadovat platbu v hotovosti i přesto,
že je smluvním partnerem příslušné pojišťovny a vy máte
řádně uzavřeno cestovní pojištění. Nelekejte se, pojišťovna
vám takto vynaložené prostředky zpětně proplatí. Stačí si
pouze všechny doklady pečlivě uschovat a po příjezdu domů
pak jejich originály spolu s oznámením o pojistné události
doručit příslušné pojišťovně,“ říká Lukáš Zelený.
Kromě zdravotních potíží vás na dovolené mohou potkat
i nepříjemná překvapení v podobě okradení, ztráty či poškození zavazadla nebo újmy způsobené někomu cizímu. Abyste
nemuseli řešit ochranu před každou takovou situací jednotlivě,
nabízejí pojišťovny takzvané balíčky – tedy několik typů
pojistného krytí v rámci jednoho produktu. Již zmíněné léčebné výlohy bývají doplněny o:
■ úrazové pojištění,
■ pojištění cestovních zavazadel,
■ pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu,
■ pojištění storna zájezdu.
Cestovní pojištění je sice jednoznačně užitečným pomocníkem v prevenci následků škod při poznávání nových míst,
nicméně má také své „mouchy“ v podobě situací, na které se
pojistné krytí nevztahuje. Jejich přesný výčet záleží na rozhodnutí každé pojišťovny, obecně však lze za nejčastější výluky
jmenovat následující příklady:
■ náklady na léčení akutního onemocnění, se kterým jste
na dovolenou již odjížděli (včetně cesty konané v době
pracovní neschopnosti),
■ náklady léčebné péče související s chronickým onemocněním, u něhož došlo v nedávné době (nejčastěji 12 měsíců) k hospitalizaci nebo podstatné změně v léčbě,
■ škody a náklady na ošetření vzniklé v důsledku požití
alkoholu nebo návykových látek,
■ náklady zdravotní péče vzniklé provozováním adrenalinových sportů (lze řešit připojištěním rizikových sportů),
■ škody vzniklé odcizením cenných věcí ze zavazadla (doklady, platební karty, fotoaparáty, kontaktní čočky),
■ škody vzniklé vlastním jednáním pojištěného v případech,
kdy vědomě nedodržel předpisy platné v dané zemi,
■ nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem
do práv na ochranu osobnosti.
Kontakty pro média:
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Kristýna Kuncová, kuncova@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874
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SPORT
Mimoňská fotbalová přípravka U-11
Dne 14. 6. 2019 se konalo na místním fotbalovém stadionu
rozloučení s fotbalovou sezónou 2018/2019. Naši nejmenší
fotbalisté se za své výsledky v této sezóně nemusí rozhodně
stydět. Z 26 zápasů prohráli pouze 4x a obsadili krásné 3. místo
za vítězným Cvikovem a druhým Brništěm.
Během rozlučky byl jako obvykle sehrán zápas mezi rodiči
a dětmi, a to naboso na krásné mimoňské trávě. Pro děti
i ostatní bylo přichystáno bohaté občerstvení a zajímavé soutěže. Nakonec naši mladí fotbalisté společně poděkovali těm,
kteří se o ně po celý rok fotbalově starají. Jmenovitě patří dík
panu Janu Sutrovi, Dominiku Bárovi, Martinu Zemanovi
a ostatním, kteří vytvářejí velmi dobré podmínky pro trvalý
kvalitativní růst našich začínajících fotbalistů.

Přejeme vám hezké prázdniny a do nové sezóny hodně úspěchů a dobrých výsledků!
Miloslav Jaroš

Zveme vás na 4. ročník
Ralské desítky v neděli 15. 9. 2019
Sportovních akcí, dnes již tradičních, v Mimoni za poslední
roky přibylo. Krom cyklo-podniku Tour de Ralsko či všestrannějšího Mimoňského triatlonu a Hornetlonu se daří
pozvolna rozvíjet i čistě běžecký projekt Ralská desítka, který
má své pevnější místo v podzimním kalendáři.
V nadcházejících řádcích se trošku vrátíme v čase. V září
2016 se uskutečnil první ročník o účasti třiceti běžců se startem u kapličky ve Vranově. Druhý ročník proběhl až v říjnu,
což je pro běhání vcelku ideální čas. Bylo sice poněkud chladněji, ale barevná podzimní atmosféra toto negativum částečně
vyvážila. Tehdy se rozhodlo o změně směru trasy, která se
ovšem následujícího roku vrátila zpět do původní podoby.
Od roku 2018 je závod součástí OBL (Okresní běžecké ligy),
což vedlo ke vzniku dětského závodu Vranovskou alejí.
Krom zařazení do OBL přinesl rok 2018 ještě jednu novinku,
a to založení neoficiálního sportovního klubu Ralsko 696. Veškerá pozornost je však věnována především závodu, takže činnost klubu prozatím spočívá pouze v občasných společných
výbězích či reprezentaci na jiných akcích. Zejména bychom
mohli uvést do popředí teprve nedávnou účast čtyř členů na
závodě v Polsku pořádaném partnerským městem Zlotoryja.
V historickém centru tohoto města se za účastí sjíždí zhruba
na 200 až 300 běžců a z pohledu organizátorů vše skvěle funguje.
V předchozích letech se nám pravidelně akce kryla s jiným,
často komerčním, závodem. Z toho důvodu jsme se rozhodli
uskutečnit letošní ročník v neděli. Doufáme jen, že takový
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nápad již neměl někdo jiný. Naším cílem je přitáhnout pozornost od 50 do 100 běžců.
Zázemí, včetně parkování, bude zajištěno na koupališti
v Mimoni, v jehož těsné blízkosti bude i start s cílem.
Odměnou závodníkům po úspěšném doběhnutí je každým
rokem jiná pamětní medaile, vítězům pak diplom s věcnými
cenami. Pro všechny je nachystáno občerstvení v místě prezentace a přímo na vrcholu Ralska.
Důležitou poznámkou je také fyzická náročnost závodu, jelikož se jedná o trať lehce přesahující 10km, ovšem s převýšením
skoro 400 m. Rozhodně se však nejedná o nic nezdolatelného,
což nám ostatně dokazuje i věková rozmanitost doběhnuvších.
Prezentace bude spuštěna v 8.30, start hlavního závodu je
naplánován na 11.00. Dětské závody o délkách 0,5 km a 2 km
do 15 let budou startovat již v 9.00.
Běží se na vlastní riziko. Trať bude pečlivě označena, na silnicích a vrcholu budou směrníci.
Více informací naleznete na webu www.ralskadesitka.cz, na
našem facebooku Ralská desítka nebo instagramu. Fotografie
z předešlých ročníků zde:
https://www.zonerama.com/Raww/487784.
V případě zájmu neváhejte své dotazy směřovat na adresu:
ralskadesitka@gmail.com nebo na tel.: +420 732 436 290,
Lubomír Baďura, ředitel akce.
Za spolek Tour de Ralsko Jaroslav Frei, zaštiťovatel akce.
Těšíme se na vás!

KARATE KLUB SSC Mimoň
opět bodoval
Jako každým rokem, tak i v tomto roce 2019 se v České Lípě
konal Krajský přebor karate pod záštitou Libereckého svazu
karate.
Těchto závodů se také účastnil náš KARATE KLUB SSC
Mimoň pod vedením tria trenérů Josefa Poláka, Jana Jakubíčka
(oba rozhodčí a trenéři) a Aleny Mocové (kouč).
Před těmito důležitými závody se konala tzv. „Noc v DOJO“
v České Lípě, kde zároveň proběhl přípravný seminář
před závody a děti tam i spaly.
Vzhledem k tomu, že tyto závody byly postupové na MČR
KARATE, tak pro naše závodníky to bylo velmi důležité.
Za náš klub v Mimoni získal první místo Andrei Privratskii
a to v kategorii kata žáci 10–13 let (v této kategorii jsme jako
SSC Česká Lípa a Mimoň získali 1., 2. a 3. místo) a tím získali
postup na MČR KARATE.
Další umístění v rámci klubu SSC (SHOTOKAN SPORT
CENTRUM)
Lukáš Maršálek 2. místo v kategorii kata.
Žák Matyáš 3. místo v kategorii kata žáci.
Polák Josef 3. místo v kategorii kata dorostenci.
Pavla Borůvková 2. a 3. místo v kategorii kata juniorky a ženy.
Polák, Maršálek, Žiga 2. místo kata tým dorostenci.
Poláková, Poláková, Eifenmajerová 3. místo kata tým žákyně.
Tímto se uzavřel závodní školní rok a teď nás čeká příprava
a soustředění v Lindavě u Cvikova, které proběhne v červenci,
tam si naši závodníci budou udržovat zdravého ducha i mysl.
Děkujeme všem rodičům a těm, kteří se podíleli na úspěchu
našich závodníků.
Trenérské trio Josef Polák, Jan Jakubíček, Alena Mocová
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INZERCE
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

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:
26. srpna, 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
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INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka. . . . . . . . . . . . . . . 1300 Kč
1/2 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 800 Kč
1/4 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kč
1/8 stránky. . . . . . . . . . . . . . . . 300 Kč
Celá stránka barevně . . . . . . 2200 Kč
1/2 stránky barevně . . . . . . . 1500 Kč
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