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Vážení občané,
Prázdniny skončily a všem, kdo se budou
vracet do školních tříd, ať už do lavic nebo
za katedru, přeji klidný a úspěšný pracovní
rok. A ten přeji samozřejmě i nám rodičům!
Jedna mimořádná zkušenost s vyučováním
vlastních dětí, alespoň tedy v mém případě, rozhodně stačí.
Vážnou zprávou bohužel je, že epidemie koronaviru dále
pokračuje a první nakažení jsou i u nás v Mimoni. Jim přeji
brzké uzdravení a samozřejmě bez komplikací!
Oprobíhajících nejdůležitějších investičních akcích se zmiňuje
ve svém příspěvku do tohoto čísla zpravodaje paní místostarostka. Na mně tak zbývá jakýsi „pel mel“ informací o prázdninovém dění ve městě, které by ale neměly zapadnout.
Takovou informací je i vybudování elektronického systému

stravování na ZŠ a MŠ pod Ralskem. Systém umožní rodičům
pravidelně sledovat, vedle evidence objednaných aodhlášených
obědů, zda si jejich ratolesti zaplacené obědy skutečně odebírají,
což vždycky samozřejmostí není. Vlastním strávníkům pak
nabídne výběr ze dvou (zatím?) nabízených jídel. Jsme rádi,
že se škola naší výzvy chopila a věříme, že pokud se systém
osvědčí, i vedení MŠ a ZŠ Mírová s jeho zavedením nebude
otálet. V souvislosti s aktuálním děním na této škole bych rád
předal další dobrou zprávu - stát vyhlásil dotační program na
revitalizaci a budování sportovišť pro obce do 10.000 obyvatel,
tedy ipro nás. Uvedenou výzvu s platným stavebním povolením
pro výstavbu venkovního sportoviště již delší dobu netrpělivě
vyhlížíme. Čas do vyhlášení výzvy jsme zatím využili k opravě
Pokračování na str. 2
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topení, která v nákladech na vytápění přinese cca 30% úspory.
Přehlédnout probíhající nutnou opravu vnitřního dvora úřadu
určitě nejde. Protože bližší informace k této akci již veřejnost
dostala, zmíním jen rozsah letošní etapy rekonstrukce: zbudování
rozvodů veškerých sítí, vydláždění povrchu avybudování základu
vnitřního „ostrůvku“ se zelení, lavičkami, osvětlením a malým
vodním prvkem.
Před dokončením je také zpracování návrhu dvou nových městských vyhlášek. Jedná se o vyhlášku O ochraně veřejného pořádku a O stanovení kratší doby nočního klidu. S druhou z nich
pak úzce souvisí provozní doba restauračních předzahrádek,
kterou navrhujeme prodloužit do 22:30 hod ve všední dny a do
23:00 hod o víkendech. Naproti tomu vyhláškou O ochraně
veřejného pořádku vymezujeme ty části města, v nichž dochází
nejčastěji k rušení doby nočního lidu a zde upravujeme zavírací
dobu restaurací na 23 hod. ve všední dny a na 00:30 hod. o víkendech. Tuto úpravu předkládáme pro Sídliště pod Ralskem, ul.
Mírová a nám. 1. máje. Samozřejmě, že lze vybrané lokality rozšiřovat i o další místa, kde bude docházet k opakovanému rušení
nočního klidu. Vyhláškou O stanovení kratší doby nočního
klidu řešíme také letní promítání, protože stávající znění vyhlášky
nám to nedovoluje. Obě vyhlášky budou po projednání Radou
města předloženy ke schválení zářijovému zastupitelstvu. Věřím,
že zastupitelé, jejichž živností se vyhlášky dotknou, budou
upřednostňovat veřejný zájem před zájmem osobním a návrhy
podpoří.
Závěrem jen stručná informace k výsledku šetření Policie ČR
v Sociálních službách města Mimoň p.o(SSMM) av Zahradnictví
Mimoň p. o., k němuž došlo z našeho podnětu. Šetření policie
ukončila již před prázdninami a v případě SSMM p. o. sdělila
dvěma osobám obvinění s celkovou škodou kolem 800 tis. Kč.
V případě společnosti Zahradnictví Mimoň p.o. byla jedna osoba
postoupena s majetkovým přestupkem ke správnímu řízení. Připomínám, že s tím spojenou naši majetkovou škodu ve výši
200.000,- Kč se zastupitelstvo v červnu letošního roku rozhodlo
Petr Král, starosta města Mimoně
nevymáhat.

Ze zasedání Rady města
V prázdninových měsících v čase dovolených ve městech tradičně
neprobíhá zasedání Zastupitelstva, zasedání Rady města však
nijak omezeno není a projednávaných témat během letních
měsíců bylo velké množství.
Již při svém prvním prázdninovém jednání členové Rady města
projednávalii několik důležitých rozpočtových změn,
V souvislosti s opětovným nárůstem případů onemocnění
COVID-19 Rada města navýšila finanční prostředky k dokoupení
zásoby ochranných prostředků a dezinfekce za momentálně příznivé ceny. Ačkoliv k takovémuto „krizovému“ účelu byly v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky, vedení města je
vyčerpalo v jarních měsících k zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků v boji s onemocněním COVID-19. Vsoučasnosti
počet onemocnění celorepublikově opět stoupá, proto je potřeba
se připravit na případnou druhou vlnu.
V letošním roce se nám již podařilo splnit značnou část naplánovaných akcí na opravách chodníků a komunikací. Rada města
proto odsouhlasila rozpočtovou změnu a navýšila finanční prostředky potřebné k naplánování navazujících staveb pro realizaci

2

Září 2020

v dalších letech. Byly vytipovány dva nové chodníky na dolním
Sídlišti pod Ralskem. Jedná se o vybudování nového chodníku
v místech mezi věžákem a areálem koupaliště, kde je dnes vyšlapaný pás, navíc je tato akce spojena ještě s vybudováním cyklopruhu, aby lépe navazovaly na sebe cyklostezky Srní Potok
a cyklostezka v Zámeckém parku. Druhý chodník je v ulici Příčné
a Skřivánčí, který spojí již stávající chodníky v okolních ulicích,
v místě, kde žádný chodník není.
Na srpnovém jednání Rady byly odsouhlaseny výběry zhotovitelů
realizačních akcí pro rok 2021.Město Mimoň připravuje na příští
rok hned několik finančně náročných akcí, například:
– kompletní opravu komunikace v ulici Vranovská směrem na
Vranov pod Ralskem (Vranovská alej), která je v havarijním
stavu a je zde položena pouze asfaltová emulze. V rámci stavby
dojde k vyrovnávce z asfaltobetonu a položení finální vrstvy
ACO 11 tl. 40 mm. Předpokládaná hodnota zakázky je
1 500 000 Kč bez DPH.
– vybudování nové tlakové kanalizace včetně domovních čerpacích stanic v ulici Smetanova akompletní rekonstrukce dotčené komunikace v celé šířce, včetně chodníku ve Smetanově
ulici. Předpokládaná hodnota zakázky je 5 741 845 Kč bez DPH.
– opravu komunikace v Mimoni na Slovanech s p.č. 4457, která
je v havarijním stavu a je zde položena pouze asfaltová emulze.
V rámci stavby dojde k vyrovnávce z asfaltobetonu a položení
finální vrstvy ACO 11 tl. 40mm. Předpokládaná hodnota zakázky je 505 000 Kč bez DPH.
– opravu komunikace, chodníků avybudování nového parkoviště
na dolním Sídlišti pod Ralskem u věžového domu s č.p. 631.
Společně s touto zakázkou byl vysoutěžen i nový chodník podél
řeky Ploučnice, který bude napojen v jižní části na Mlýnskou
stezku a v severní části na Zámecký most. Předpokládaná hodnota zakázky je 5 949 160 Kč bez DPH.
Kromě vyjmenovaných přípravných akcí pro příští rok se členové
Rady zabývali i hospodařením příspěvkových organizací v minulém roce a v souladu s § 27 odst. 9 zákona č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
odsouhlasili pravidelnou roční kontrolu hospodaření uzřízených
příspěvkových organizací. Předmětem kontroly je hospodaření
příspěvkové organizace, se všemi prostředky přijatými jako veřejná
finanční podpora i z jiných rozpočtů. Dále kontrola přiměřenosti
a účinnosti vnitřního řízení a kontroly. Veřejnosprávní kontrolou
dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.255/2012, okontrole (kontrolní
řád), v platném znění bude pověřen vedoucí správního odboru
Bc. Matyáš Kabeš. Kontroly budou provedeny u všech organizací,
vyjma Kultury Mimoň, která byla založena v letošním roce.
Město Mimoň dlouhodobě usiluje o navázání úzké spolupráce
s profesionálním architektem, který by se podílel na dlouhodobém
rozvoji města. Zvažována byla, po vzoru některých měst i dlouhodobá rámcová smlouva, která by však neumožňovala intenzivní
denní spolupráci a možnost pravidelné architektonické reflexe
i menších investičních akcí města či rozsáhlých oprav. V letošním
roce jsme však byli s nabídkou na uzavření krátkodobé pracovní
smlouvy osloveni sami, a to jedním z občanů města, který svým
vzděláním splňuje všechny požadavky na pozici městský architekt.
Vzhledem i k tomu, že po schválení dlouhodobého programu
rozvoje jsou stanoveny jasné dlouhodobé investiční záměry města,
považujeme nabídku pro město za velmi zajímavou. Abychom
si mohli ujasnit rozsah využití nabízených služeb, byla s architektem uzavřena pouze krátkodobá pracovní smlouva. Z vyhod-
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nocení vyplývá zřejmý přínos pro město, a to jak po stránce
odborné, tak finanční. Aktuálně připravuje architekt projekt revitalizace koupaliště, zástavby náměstí, podílí se na výběru nového
městského mobiliáře apod. Rada města proto vypsala výběrové
řízení na obsazení této pracovní pozice. Jistě pro občany města
bude, po vzoru některých jiných měst, nabídka bezplatných konzultačních služeb městského architekta v rozsahu např. 3 hodin
v měsíci. Věříme, že by i takováto a služba mohla přispět ke zkvalitnění drobné individuální výstavby ve městě.
Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti novelizace zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“) provedená zákonem č.302/2017 Sb., která přinesla
změnu právní úpravy spočívající v tom, že, zjednodušeně řečeno,
ve vztahu k povinnosti chovatele zajistit očkování psa proti vzteklině podmiňuje platnost tohoto očkování tím, aby byl pes označen
čipem (blíže viz § 4 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 7 veterinárního
zákona).
Po vydání uvedené projednávané novely zákona na ochranu
zvířat proti týrání a povinnosti očkování i čipování psů odsouhlasila Rada města zrušení vyhlášky města vztahující se k této
problematice.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Léto v domově pro seniory
Ani se nechce věřit, že se blíží konec léta. Ale když se poohlédneme
po čase, který předcházel, musíme říci, že jsme nezaháleli a ani
chvilku jsme se nenudili.
Již koncem května nám do Domova zapůjčila malé králíčky paní
Ivana atím udělala klientům velikou radost. Okrálíčky je v Domově vždy velký zájem.
V červnu se po delší odmlce opět začala cvičit jóga. Toto cvičení
na podporu dýchání se u nás dobře zabydlelo. Konec června
přinesl radost hlavně našim klientkám. Paní Lenka Špačková nás
totiž pozvala na soukromou návštěvu Retro muzea, kde jsme
viděli nádhernou a letitou sbírku nejen starých kočárků, hraček,
fotografií, ale také oblečení a nádobí. Prostě všeho, na co si člověk
vzpomněl. Již poněkolikáté nás navštívila Eliška Hrončeková se
svým čtyřnohým kamarádem.

Červenec přinesl jeden úžasný zážitek za druhým. Představte si,
přišli k nám koně. Návštěva tří krásných koní. 14letá Kristýnka
Dokoupilová, spolu se svým koněm Mattem, předvedla westernové ježdění. Další dva koně nám přivedl ukázat pan Vladislav
Pokorný s Péťou Pavelkovou. Od pana Martina Eliáše jsme se
toho zase o koních hodně dozvěděli. Skvělé bylo, že si mohli
odvážní klienti koně nejen pohladit, ale také nakrmit. Byl to
zážitek nejen pro klienty, ale i zaměstnance, na toto odpoledne
jen tak nezapomeneme.
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Dalším pak byla expozice legionářských vagónů z let 1918–1920.
Tyto vagóny jsme měli možnost si prohlédnout se vším vybavením
na hlavním nádraží v České Lípě, kam jsme se vydali. Co nám,
a opět hlavně ženám, udělalo v červenci ještě radost? Naše známá
fotografka, paní Süssová, přišla udělat několik pěkných snímků
seniorů při každodenních činnostech. Klienti si s ní při fotografování popovídali a zpříjemnili si tak odpoledne.
Srpen si s předchozími měsíci nezadal. Hned počátkem k nám
až z Poděbrad přijel pan Vladimír Pecháček (bývalý člen skupiny
Šlapeto). Za doprovodu kytary zazpíval písničky Karla Hašlera
a písničky z filmů pro pamětníky. Jelikož to byly všechno známé
písničky, přidali se téměř všichni přítomní klienti. Další srpnovou
návštěvou byl klaun Kristyán, který přijel se svým kamarádem
Maxmiliánem Barnym III. Kamarád s tímto dlouhým jménem
nebyl nikdo jiný než australský ovčák. Měli jsme tak možnost
vidět zábavný program s ukázkou výcviku tohoto šikovného pejska.
A poslední akcí je, věřte nebo ne, návštěva skupiny motorkářů.
I klienti z řad našich seniorů, měli v minulosti své koníčky – nebo
spíše motorky. A s takovými klienty, a nejenom s nimi, si přišli,
vlastně přijeli, popovídat právě motorkáři. O této akci pak více
v dalším čísle Zpravodaje.
Kolektiv zaměstnanců SSMM

Projekt „Propojujeme generace“
V měsíci únoru se naše organizace přihlásila do projektu „Propojujeme generace“. Ten pořádala společnostDm drogerie markt,
která se rozhodla, že v rámci iniciativy Giving Friday s mottem
„Propojujeme generace“ podpoří 70 domovů nebo institucí pro
seniory. Hlasování ovítězných projektech probíhalo na webových
stránkách Českolipského deníku. Čtenáři měli možnost rozhodnout o výhercích v jednotlivých okresech. No a nám se podařilo
zvítězit a výhrou jsme tak získali finanční dar ve výši 28.600,- Kč.
Na základě podepsané darovací smlouvy jsme mohli pro klienty
našeho Domova pro seniory zakoupit hry, lavičky, mikrofon
a reproduktor. Vše nově zakoupené se dá využít při setkání našich
seniorů s dětmi, na které se v novém školním roce opět těšíme
a doufáme, že i nadále budeme „propojovat generace“.
Děkuji ještě jednou všem za hlasování pro náš Domov.

K. Kapičková, ředitelka
Září 2020
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Domácí zdravotní péče v Mimoni

Třídění kovů

Letos máme malé výročí, je to 10 let od vzniku organizace pod
názvem Sociální služby města Mimoň. Od 1. 1. 2010 byly sloučeny organizace – Domov důchodců Mimoň p.o. a Domácí
sociální a zdravotní péče Mimoň o.p.s. v jednu organizaci
Sociální služby města Mimoň (SSMM), která poskytuje sociální
služby (terénní i pobytové) občanům města Mimoně a přilehlého okolí. Pojďme si tedy připomenout naše služby, tentokrát
Domácí zdravotní péči.
Z uvedeného je zřejmé, že domácí zdravotní péče má v Mimoni
dlouholetou tradici. Již řadu let poskytujeme klientům kvalitní
zdravotní péči v klidu a pohodlí, v bezpečí jejich domova.
Na náš tým, který je aktuálně tvořen 9 erudovanými zdravotními sestrami, se můžete spolehnout. Jsou to profesionálky,
kterým záleží na zlepšení pacientova zdravotního stavu, svou
práci berou jako poslání. Naše domácí zdravotní péče funguje
na principu lidskosti, kvality a efektivity péče. Především pak
stavíme na empatii vůči klientovi, náš přístup je aktivní. Stojíme
si za tím, že jsme kolegiální, féroví a věřte nám, panuje u nás
neustále dobrá nálada, naše sestřičky jsou totiž tým (a tak to
má být).
A kdo má nárok na poskytnutí domácí péče? Každý občan ČR
(nejen senior), jehož ošetřující lékař, po zhodnocení celkového
zdravotního stavu a stavu jeho sociálního prostředí, rozhodne
o poskytování domácí zdravotní péče, aby předešel hospitalizaci
klienta. Zdravotní péče je poskytována zdarma, je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami.
Velkým benefitem domácí zdravotní péče, kterou poskytuje
naše organizace je, že velmi úzce spolupracujeme s dalšími
službami, které mohou napomoci ke kvalitnímu životu v domácím prostředí klienta. Jak jsme již uvedli, jsme tým, tedy i tým
s terénní pečovatelskou službou. A to je velká deviza, z které
musí těžit především klient. Naše služby jsou tedy vzájemně
propojeny, spolupracujeme spolu, jde nám především o spokojenost našeho klienta a jeho rodiny.
Domácí zdravotní péče je námi poskytována 7 dní v týdnu
(včetně svátků), 12 hodin denně, od 7 do 19. Jsme diskrétní,
profesionální, s úsměvem na tváři. Pakliže by vás zajímalo více
informací, můžete kontaktovat vedoucí terénních služeb, paní
Mgr. Veroniku Paluskovou, tel. 606 464 353.

Začátkem srpna
byly na níže uvedená stanoviště přistaveny nádoby na
oddělený
sběr
kovových odpadů.
Do těchto černých
popelnic se samolepkou „Kovové
odpady“ můžete
dávat plechovky od
nápojů a od potravin a další drobné
kovové předměty.
Prosíme nevhazujte plechovky znečištěné jídlem (ani
ničím jiným). Více
k třídění na webových stránkách:
https://www.jaktr idit.cz/cz/tr ideni/jak-spravne-tr idit---bare v nekontejnery/kovy-2
Stanoviště:
Malá ulice proti záchodkům
Letná před praktickou školou
Křižovatka Komenského a Podhájek u trati
Sídliště pod Ralskem u podzemních kontejnerů (naproti školce
v Eliášově ul.)
A v sezoně na koupališti
Jedná se o zkušební provoz. Svoz odpadu bude provádět
Zahradnictví Mimoň p.o..
Jaroslava Vítková, DiS.
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Otevřený dopis,
určený vedení města Mimoň, po ukončení šetření mojí pseudokauzy a politické čistky hnutí ANO v Mimoni
Od voleb do Zastupitelstva již uplynula nějaká doba, a nyní
přichází čas rekapitulace. V Mimoni vyhrálo hnutí ANO,
které zahájilo ,,zaklekávání“ vybraných ředitelů příspěvkových
organizací, a to se stejným scénářem – snaha pomstít se minulému vedení města, urážet jejich společnou práci, veřejně
pomlouvat vybrané neloajální ředitele městských společností
formou lží a vymyšlených procesů, následně podávat trestní
oznámení s cílem poškodit zúčastněné a jejich rychlé a účinné
odstranění z funkcí. Stejně to bylo i v mém případě, kdy se
po krátkém čase po volbách našla záminka o tzv. rozdávání
dřeva-majetku města zaměstnancům a tím údajnému poškození města o statisíce. Moje námitky, argumenty a důkazy
nebyly zhola reflektovány, a naopak se setkaly s absolutním
nezájmem a opovržením všech členů Rady města, vedoucích
úředníků samosprávy i zastupitelů města. Ztratila se i ta
špetka pokory k člověku, který vedl společnost města mnoho
let. Bohužel, a beru to s velkou lítostí, se ztratila i podpora
členů koaličních stran i hnutí Obroda, za které jsem ve volbách
kandidoval.
Nyní je trestní řízení již téměř ukončeno, a mohu tak veřejnosti
představit výsledek.
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Po nebývale urputné aktivitě města, a zvláště starosty Krále,
který neváhal v průběhu vyšetřování nezvykle napomínat
a vytýkat vyšetřovacím orgánům, když se mu výsledek šetření
nezamlouval, podával dokonce i námitky na Okresní státní
zastupitelství. Zařídil policejní výslechy všech zaměstnanců
Zahradnictví, mnoha úředníků města a mnoha jiných lidí,
obtěžoval státní aparát a vyšetřovací orgány svými zinscenovanými výplody kriminalistické fantazie.
Tato ,,legrace“ stála jistě mnoho psychických sil zúčastněných,
zbytečně promrhaného času všech zainteresovaných lidí a stála
jistě i mnoho desítek tisíc Kč daňových poplatníků. Výsledkem
Vašeho snažení a ješitné snahy ponížit člověka, který se vzepřel
Vašim nechutnostem, pane Králi, je Vaše jasná prohra a veřejná
ostuda, kdy z domnělých statisícových ztrát se vše smrsklo na
,,možný“ přestupek za bagatelních několik stovek. I toto však
budu rozporovat a jsem přesvědčen, že obhájím bez problému.
Nemohu bohužel zveřejnit všechny pikantní náležitosti ve
300stránkovém spisu, takže pouze cituji z úředních listin Policie ČR a státní zástupkyně to podstatné:
– Opakovaně uvádím, že v jednání pana Novotného neshledávám jakýkoli zlý úmysl město poškodit
– Jednání Petra Novotného nelze kvalifikovat jako podezření
ze spáchání trestného činu zpronevěry. Uvedeným jednáním Petra Novotného nedošlo ke spáchání uvedených, ani
jiných trestných činů.
– I přes uplatněné výtky nejsem přesvědčena, že se jedná
o spáchání jakéhokoli trestního činu
– Postup správního orgánu (města Mimoň) shledávám jako
naprosto nežádoucí.
– Závěrem prosím přijměte jako doplnění nejen k této věci,
že jsem přesvědčena, že orgány činné v trestním řízení
věnují každému trestnímu oznámení, které bylo poté, co
došlo k politické změně ve vedení města podáno, náležitou
pozornost.
Po jasném osvobozujícím verdiktu nezávislých vyšetřovacích
orgánů bych v právním státě očekával sebereflexi alespoň několika členů Rady města a uznání závěrů řízení. To bychom ale
nesměli žít v Mimoni. Místo omluvy naopak následovalo rozhodnutí Rady města o vyjmutí téměř 50 000 Kč z rozpočtu
města na smlouvu s advokátní kanceláří odněkud z Tábora,
která bude ode mne vymáhat domnělou ,,škodu“ znovu, ale
jiným způsobem v civilním řízení. Takto nakládá s penězi
daňových poplatníků koalice ANO, TOP09, ČSSD a Hasiči
v Mimoni po osvobozujícím usnesení nezávislých orgánů.
Obzvláště u Kalouskovy TOP 09 je pikantní, jakým způsobem
se v Mimoni ohýbají demokratická pravidla v náručí hnutí
ANO. Za toto pachtování s hnutím ANO Vás paní Markéta
Pekarová a voliči TOP 09 asi nepochválí.
Tento hanebný postup a arogantní jednání s mnoha občany
tohoto města ve jménu politiky ANO mi připomínají ducha
nesnášenlivosti, zavedeném v komunistickém režimu. Místo
abyste občanskou společnost spojoval a motivoval k lepším
výkonům, tak společnost rozdělujete a ničíte životy vybraným
občanům. Svým arogantním postupem, dehonestací mojí osoby, zneužitím svého postavení ve vedení města, jste u mne
vyvolal rozhořčení a přesvědčení, že je nutné se takovým praktikám bránit i v budoucnosti. I nadále hodlám bojovat za rozvoj
demokratických principů a mravní odpovědnosti v Mimoni
a celé České republice. I nadále se nehodlám smiřovat se zlovůlí
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a arogancí moci vyvolených, lží a nespravedlností. I když to
může někdy vypadat jako snaha zbytečná a marná.
Vzhledem k jasnému výsledku mého trestního řízení očekávám
respektování nezávislých orgánů činných v trestním řízení, tedy
veřejnou sebereflexi členů Rady města a zastupitelů, kteří Vám
tak naivně uvěřili Vaše domněnky a přesvědčování o mojí tzv.
vině a nezabránili mojí dehonestaci. Očekávám jejich politování
a omluvu za příkoří, kterému jsem byl vystaven. Od Vás omluvu
neočekávám. Mám dojem, že toho nejste schopen, stejně jak
to dělá ve Vládě ČR Váš vzor - prolhaný amorální premiér. To,
že jste kandidoval a hájíte hnutí ANO a premiéra Babiše jen
dokazuje, jaký máte politický nadhled a morální úroveň. Vy,
jako bývalý policista a kriminalista byste měl být mezi prvními,
kdo rozezná, že hnutí ANO je pouze prostředkem a nástrojem
pana Babiše, které využívá ke svým soukromým osobním
zájmům a žene naši republiku do pekel totality, morálního úpadku a obrovského zadlužení. Pokud přeci jen máte ještě trochu
cti v těle, uznejte svoji chybu a přestaňte napodobovat toho oligarchu, kterému jste naletěli, a řiďte se zdravým selským rozumem, soustřeďte se spíše na rozvoj města a zlepšování kulturních
a morálních hodnot jejich obyvatel. I když mám nyní možnost
zahájit řízení své obrany, satisfakci za pošpinění mojí cti v očích
veřejnosti, (Vaše veřejná vyjádření vůči mojí osobě totiž naplňují
skutkovou podstatu pomluvy např. dle par.184, odst.1. příslušného zákona), tuto možnost nevyužiji. Nejsem jako Vy. Nicméně
doufám, že tato lekce Vám bude poučením, že funkce starosty
není výtahem k moci a možnost zaklekávání svých oponentů,
ale závazkem a pokorou ke všem obyvatelům našeho hezkého
města. Podtrhuji – ke všem. Nyní tedy záleží na Vás, a členech
Rady města, zda tuto kauzu ukončíme smírně Vaší veřejnou
omluvou a respektováním výsledků nezávislého šetření, nebo
se rozhodnete pokračovat, nadále mrhat penězi daňových
poplatníků a riskovat další, a větší ostudu u veřejnosti.
Ještě poznámka k poslednímu Zastupitelstvu – fabulace, nařčení
a účelové okopávání mojí osoby ponechám zatím bez odezvy.
Pokud byste měli jen trochu kuráže se mne přímo zeptat, tak
byste dostali jasné vysvětlení a nemuseli tak vymýšlet vlastní
kriminalizující domněnky a konspirační teorie. Důrazně žádám
Vás i paní Bizoňovou, abyste vážili slova, protože přenos je
veřejný a poskytuje dostatečně důkazy o pomluvách, neověřených informacích, kriminalizujících domněnkách, které
o mně vypouštíte do veřejnosti. Pokud ještě nemáte dost ostudy
z tohoto honu na čarodějnice a jste přesvědčeni o mých kriminálních praktikách, máte možnost vytvořit další v řadě trestních oznámení, které za veřejné peníze vytváříte jak na běžícím
pásu. Ale rozhodnutí ponechte na soudu. Vy se za soudce
nepovažujte – to není Vaše úloha a nejste k tomu kompetentní.
Pokud tedy budete i nadále ve svých falešných domněnkách
pokračovat, překrucovat fakta a lhát, budeme si muset naše
role v soudním řízení zaměnit.
Doufám také, že Vám občané za tyto pochybné aktivity proti
svým politickým protivníkům vystaví v příštích volbách spravedlivý účet.
Novotný Petr, občan Mimoně, bývalý ředitel Zahradnictví
Mimoň, bývalý jednatel Zahradnictví Mijana s.r.o, odstraněný
politickou čistkou hnutím ANO a koaličního uskupení Mimoně.
Tento článek nesplňuje svým rozsahem podmínky dané Statutem
Mimoňského zpravodaje. Redakční rada výjimečně ponechává
v celém rozsahu.
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Jak mě pan Novotný naučil totalitní praktiky
Tak jsem si přečetl další výtvor pana Petra Novotného a musel jsem se zasmát jeho manipulaci s fakty. Zde musím tedy dodat,
že takto dle mých informací s fakty manipulovali příslušníci STB a komunisté hlavně v 5O letech při jejich slavných procesech.
I zde jen přednesli střípky polopravd a vytržených věcí z kontextů a na všechny naházeli špínu, i když vinní byli sami. Já
bohudík tyto akce STB a komunistů nepamatuji, ale pan Novotný evidentně ano, protože za jeho nynější článek by se
prokurátor v procesu Milady Horákové nemusel stydět. Nyní jsem se poučil od pana Novotného, jak se tato práce z dob
totality dělá, ale já použiji opět pravdu, a ne nějaké smyšlené věci. Nyní části usnesení (ofocené z originálu), které pan
Novotný jaksi opomněl citovat:
1) Usnesení policie – no tak si dám další odměnu ke své odměně v řádech desítek tisíc – mám totiž málo ☺

2) Usnesení OSZ – po mé stížnosti na postup policejního orgánu (to je možné dle trestní řádu, pokud si myslíte, že vše policie
neprošetřila)

A najednou je to trochu jinak, než tvrdí šikanovaný pan Novotný a jenž nese kříž na svých bedrech.
Ještě musím dodat, že zastupitelstvo se na červnovém zasedání usneslo, že panu Novotnému odpustí škodu v částce cca
200 000 Kč za neoprávněně rozdané dřevo zaměstnancům, protože se přiklonilo k názoru státního zástupce, který věc
vyhodnotil jako nedbalostní (škoda nepřesáhla částku 500 000 Kč, a proto není trestná). Já osobně jsem také hlasoval pro
odpuštění, protože si myslím, že zaměstnanci uvedené dřevo nabyli v dobré víře a nemohli vědět, že pan Novotný jim dřevo
nemohl rozdávat. Zde se pan Novotný totiž neobohatil a jen nezvládl funkci manažera, ale on si toto nechce vůbec připustit,
Petr Král
protože žije ještě asi v éře komunismu, kdy všechno přece patřilo všem nebo snad ne?
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Zastupitelé hnutí ANO prodali
pozemky pro průmyslovou zónu pod
cenou.
V Mimoňském zpravodaji jsem v červnu 2019 v článku „Prodá
Mimoň pozemky pro průmyslovou zónu pod cenou?“ upozornil na to, že prodejní cena okolo 300 Kč/m2 je nehorázně
nízká a uvedl jsem postup, kterým jsme uvažovali hodnotu
území zvýšit. Na červnovém zastupitelstvu prodej za tak nízkou cenu pan starosta nejtěsnější většinou svých koaličních
hlasů prosadil. Prosadil ale i pro město nevýhodnou kupní
smlouvu.
Pozemky prodal firmě La Pochelle a.s. Liberec, která nemá
žádné zaměstnance, žádný finanční obrat a její základní kapitál
je necelé 2,0 mil. Kč. Není to velký investor, jak avizoval pan
starosta. Je to překupník pro firmu Syner a.s. Tím, že není ekonomicky silná, závazek svého plnění šikovně rozložila do několika časově nedefinovaných fází podmíněných plněním
bezdůvodných závazků ze strany města.
Důvodová zpráva jako podklad pro rozhodování zastupitelů
neobsahuje argumenty, proč smlouva musí obsahovat tolik
neurčitostí a závazků pro město. Vzniká tak řada otázek. Proč
má město podmíněn svůj příjem závazky, které se nevztahují
k pozemkům, ale ke stavbám na nich? Kdy tyto závazky skončí?
Jak do rozpočtu města poplynou finance z prodeje? Proč nebyla
před prodejem specifikována ekologická zátěž? Jaký bude mít
město z transakce čistý efekt? Firma La Pochelle může pozemky
města prodat pouze Syneru. Proč město nejednalo přímo se
Synerem?
Ze smlouvy zpracované právním oddělením Syneru, kterou
pan starosta předložil zastupitelům, je na prvý pohled zřejmé,
že na jedné straně byli profesionálové a na druhé straně hlupáci.
Smlouva je proto velmi složitě koncipovaná a neurčitá. Obsahuje
konstatování o plánovaném projektu, který ale není definován.
Nízká kupní cena je rozdělena na splátky, k jejichž proplacení
musí město splnit řadu podmínek a firma mu může zadržet
až 20 mil. Kč. První splátka ve výši 2,0 mil. Kč odpovídá výši
základního jmění firmy. Další splátka 10 mil. Kč bude městu
proplacena až po získání územního rozhodnutí na projekt
nespecifikované stavby, územního rozhodnutí na projekt připojovací komunikace a získání pozemků pro její realizaci do
vlastnictví města od Státního pozemkového fondu. Splátka
dalších 10 mil. Kč je podmíněna získáním stavebního povolení
na nedefinovanou stavbu a stavebního povolení na připojovací
komunikaci.
Je neuvěřitelné, proč je příjem města podmíněn získáním územních a stavebních rozhodnutí na stavby, které s vlastním prodejem pozemků nesouvisí? Nabízí se odpověď. Budou je vydávat
úředníci městského úřadu a město bude účastníkem řízení.
Kupující si tak ošetřil, že město nebude dělat problémy.
Velmi závažná je skutečnost, že město má závazek finančně se
podílet na odstraňování případné ekologické zátěže ve výši
50 % až do úrovně vlastního podílu 10 mil. Kč!!!
Průměrný právník hájící zájem města by kupní smlouvu s takovými podmínkami a neurčitostmi, kterou pan starosta Král
předložil zastupitelům ke schválení, rozmetal a řekl by: „Pane
starosto, neblbněte“.
Proč nebylo zadáno odborné firmě zpracování rizikové analýzy,
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která by jasně řekla, zda ekologická zátěž existuje, jak je veliká,
kde se nachází, co ji tvoří, a navrhla by postup jejího odstranění?
Na to byl dostatek času!!! V tak závažném případě uzavírat
smlouvu, která obsahuje riziko snížení příjmu města, je nehorázná neodpovědnost. Dnes je celý postup od specifikace zátěže
až po náklady na odstranění v rukou soukromé firmy a město
nemá šanci to ovlivnit. Zatímco mělo být rovnoprávným a suverénním partnerem, stalo se bezdůvodně smluvním vazalem
soukromé firmy. To je neuvěřitelné!!!
V podkladech, na základě kterých byl zpracován znalecký
posudek, chybí odkaz na územní plán města. Z něho by musel
znalec k charakteristice prodávaného pozemku konstatovat,
že je součástí průmyslové zóny o rozloze cca 200 tis. m2, že je
zhodnocen možností vybudovat přístupovou komunikaci na
silnici Mimoň ‒ Doksy, která umožňuje přímou vazbu na železniční vlečku, a koridor přístupové komunikace umožňuje připojení lokality na trasu středotlakého plynovodu. V posudku
se uvádí jako jediná možnost přístupu pouze stávající komunikace ve vlastnictví firmy ŽSD a.s. Znalec též nevzal v úvahu,
že kupující nemusí platit poplatek za vynětí ze zemědělské
půdy. Znalecký posudek se tak jeví jako neobjektivní a účelově
zpracovaný.
Je nepochopitelné, proč se město zavázalo, že nová přístupová
komunikace od průmyslové zóny na silnici Mimoň ‒ Doksy
bude v jeho majetku. K čemu tuto komunikaci potřebuje, když
prodejem celého areálu bývalého vepřína již nebude mít v území
žádný vlastnický zájem? Dostačující bylo, že jsme v minulém
volebním období schválili do územního plánu koridor pro její
realizaci. Pozemky pro komunikaci si měla od Pozemkového
fondu koupit soukromá firma. Této firmě zastupitelé ušetřili
finance, které by musela zaplatit za odkup, a zatížili trvale rozpočet města ztrátou daně z nemovitostí a závazkem její údržby.
Zajímavé je, že součástí prodeje není vrt, z něhož byla voda
pro bývalý velkokapacitní vepřín čerpána, ale nepochopitelný
závazek vodu z něho pro účely soukromé firmy umožnit čerpat,
přičemž to město nesmí dovolit nikomu jinému!!! Proč nebyl
vrt součástí prodeje? K čemu ho město potřebuje? Z čeho zaplatí
jeho budoucí likvidaci?
Město vůbec nemuselo pospíchat pozemky prodávat. Mělo je
zhodnocovat ve směru budoucí průmyslové zóny. Na to by se
sehnaly i dotace. To byla reálná cesta ke zvýšení jejich hodnoty
o cca 300 Kč/m2 a posílení rozpočtu města o příjem
27–28 mil. Kč. Důvodová zpráva ke kupní smlouvě naléhavou
nutnost prodeje nezdůvodňuje. Neobsahuje zejména argument, proč je nutné pozemky prodávat právě nyní, proč město
nemohlo jít cestou jejich zhodnocení a takové přípravy, která
by umožnila uzavřít smlouvu jednoznačnou, bez nesmyslných
závazků. Rozporná je i v tom, že uvádí prodejní cenu 28 mil. Kč
jako minimální, ačkoliv město má závazek jejího snížení spoluúčastí na odstraňování případné ekologické zátěže.
Pan starosta prosadil prodej bez ohledu na to, že průmyslová
zóna zatíží město další nákladní a osobní dopravou, aniž by
bylo známo, jak bude nárůst dopravního zatížení města z provozu průmyslové zóny řešen. Průmyslová zóna nejsou jen
pozemky areálu bývalého vepřína, ale potenciál její rozlohy je
až 200 tis. m2. Po ukončení životnosti fotovoltaické elektrárny
se průmyslově využívané území dál zvýší o těžbu štěrkopísků.
Pokračování na straně 8
Září 2020
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Dokončení ze strany 7
Až bude průjezd nákladní dopravy do průmyslové zóny přes
Doksy zastaven dopravními značkami, doprava se soustředí
na komunikace od Mnichova Hradiště a od Zákup, ale vždy
přes naše město.
Pan starosta rovněž prosadil opravu příjezdové komunikace
k bývalému vepřínu, ačkoliv to je majetek ŽSD a.s. a využívaly
a nadále ji využívají i další podnikatelské subjekty (například
jedna z dceřiných společností bohatého ČEZu). Podle mých
informací město nemělo závazek ji opravit. Pokud to pan starosta slíbil, měl to prosadit jako závazek budoucího kupujícího,
který ji bude rovněž využívat. To je další krok, kterým bylo
město bezdůvodně poškozeno.
Vlastník příjezdové komunikace firma ŽSD a.s. je provozovatelem degradace ropných látek ze zemin z rekonstrukce železničních svršků. V předvolebním napadání pan Král „exceloval“
účelovými trestními oznámeními a občanům kategoricky lživě
tvrdil, že tento provoz je skládkou nebezpečných odpadů. Jaké
kroky nyní jako starosta vůči této „nebezpečné skládce“ učinil?
Žádné, naopak její provoz podpořil z rozpočtu města výdajem
několik set tisíc korun a opravil příjezdovou komunikace k ní.
Filosofie vládnutí hnutí ANO v Mimoni je nepochopitelná.
Na jedné straně tvoří program rozvoje města, na druhé straně
- bez ohledu na diskuzi o něm - schvaluje prodej rozsáhlé
plochy pozemků pro rozvoj průmyslu, který bude mít na život
ve městě významný vliv.
V rámci programu rozvoje mělo být mj. zváženo, zda město
bude rozvíjeno jako kompaktní celek pro bydlení a pozemky
areálu bývalého vepřína budou využity k vytěsnění některých
činností z jeho intravilánu – například přesun podnikání
z bývalých kasáren, přesun Mijany, přesun sběrného dvora,
přesun firmy Compag (vedení firmy mělo o odkoupení
pozemků zájem), a uvolněné plochy budou využity ve prospěch rozvoje bydlení. Mělo být zváženo, zda průmyslová
zóna bude připravena na úrovni základního infrastrukturního
zajištění nebo ne a zda prodej bude realizován jako celý areál
a nebo po částech (to by umožnilo další zvýšení prodejní
ceny). Každopádně prodej pozemků pro realizaci průmyslové
zóny měl být spojen s vyjasněním způsobu řešení dopravního
zatížení města.
Alarmující je skutečnost, že zastupitel pan Špaček žádal o schůzku všech zastupitelů před jednáním zastupitelstva, ale pan starosta to odmítl. Zabránil tak svým a koaličním zastupitelům,
aby slyšeli jiné názory než ty, kterými je „krmí“ on. To je ostudný
příklad nedemokratického vládnutí hnutí ANO v Mimoni.
Příští rok bude dokončena oprava komunikace 2. třídy z Mimoně na Mnichovo Hradiště. To významně zvýší zájem dopravců
ji využívat. Zejména když firma La Pochelle bude s podporou
města na odkoupených pozemcích realizovat sklady a haly pro
výrobu.
Je smutné, že se zastupitelé nechali vmanipulovat do hry pana
starosty se soukromou firmou, aniž by si položili otázku „Postupoval(a) bych stejně, kdyby se jednalo o můj majetek?“ Vzhledem ke složitosti smlouvy, která jim byla předložena ke
schválení, jsem přesvědčen, že si ji mnozí ani řádně nepřečetIng. Stanislav Baloun
li.
Tento článek nesplňuje svým rozsahem podmínky dané Statutem
Mimoňského zpravodaje. Redakční rada výjimečně ponechává
v celém rozsahu.
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Demagogie bývalého vedení
Stalo se již zvykem, že autoři kritických článků proti současnému vedení zasílají své příspěvky redakci Zpravodaje, až
poslední den uzávěrky. Samozřejmě, že proti tomuto nic
namítat nemůžeme. Osobně si ale myslím, že pokud někdo
v takovémto článku klade jednu kritickou otázku za druhou
a poskytuje druhé straně minimum časového prostoru na
odpovědi, dělá to účelově a na své otázky přímou konfrontační
odpověď nechce. A proč taky, když celá kritika není nic jiného
než odvoláváním toho, co jsem dříve říkal, co dříve bylo bílé,
a teď to označuji za černé…
I když jsem vzhledem k uzávěrce Zpravodaje v časové tísni,
svou reakci na kritiku nenechám až do příštího čísla Zpravodaje a budu se snažit reagovat alespoň stručně.
Předně: celý třístránkový článek stojí na poskládaných pseudoargumentech – proč pan inženýr považuje celý prodej
pozemků po bývalém prasečáku pro město za nevýhodný.
Demagogické je především to, že ten, kdo v první řadě stojí
za podivným nákupem předraženého (o 12 milionů) areálu,
se teď staví do pozice dobrého hospodáře, který veřejně kritizuje diletantský a pro město nevýhodný prodej rodinného
stříbra. (Alespoň, že nás neobviňuje, že jsme se nechali uplatit.)
Obecně odpovědí na takovouto kritiku se nabízejí otázky:
Bylo dlouhodobým záměrem města pozemky prodat? Bylo
a je dlouhodobým cílem města vytvořit nové pracovní příležitosti pro občany? Bylo záměrem města, když usilovně hledalo, kdo by pozemky koupil (připomenu „nadějné“ jednání
o prodeji investorovi, který v areálu chtěl v kádích chovat
ryby) „dostat“ z prodej alespoň peníze, které by pokryly náklady na nákup? Sledovali jsme při rozhodování o prodeji
a následném využití pozemků nulový dopad na životní prostředí? Odpovědi jasně zazněly na červnovém zastupitelstvu
při projednávání prodeje. A co snad nebylo vysvětleno, k tomu
se vyjádřím níže (také celá smlouva byla zveřejněna na webových stránkách města v materiálech pro jednání zastupitelstva,
takže nejen zastupitelé, ale i občané mohli své názory na projednávaný prodej veřejně na zastupitelstvu vyjádřit.)
Konkrétně tedy k otázce, proč prasečák kupovala firma La
Pochee a ne přímo firma Syner? Majitelé firmy Syner a. s. jsou
vlastníci firmy La Pochele – stačí se podívat do obchodního
rejstříku a máme jasno.
Proč jsme v některých bodech smlouvy vyšli vstříc kupujícímu? Protože každý obchod je něco za něco a my jsme sledovali cíl, aby k zahájení stavby opravdu došlo. (Firma musí
do 3 let podat žádost o územní studii, jinak můžeme smlouvu
vypovědět a firma bude městu muset zaplatit 500 000 Kč za
zmaření záměru). Překvapuje mě, že za diletantskou a pro
město nevýhodnou pan Baloun považuje smlouvu, která je
rámcově totožná se smlouvou, kterou uzavřelo minulé vedení
na prodej pozemků vedle Penny na výstavbu nového obchodního centra Kik.
To, že firma zaplatí jen půlku nákladů na asanaci, pokud by
k ní muselo dojít, považuji za dobrý kompromis. Jednak proto, že cena, za kterou prodáváme pozemky, je dobrou cenou
za pozemky „čisté“, nehledě na zkušenost, že velké pozemkové
celky se prodávají hůř než menší, a to zvlášť v době, kdy klesá
schopnost našich podnikatelů ve velkém investovat. Též jsme
přesvědčeni, že pozemky opravdu čisté jsou, protože jsme
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si nechali při demolici udělat rozbor vzorků půdy, a protože
bylo zrušeno integrované povolení vydané pro chov prasat.
To by kraj nemohl vydat, kdyby tu byla nějaká ekologická
zátěž. Také pan Baloun zase přeskočil bod ve smlouvě, kde
se píše, že pokud nebudeme souhlasit s nálezem firmy (znečištění pozemku), tak si máme právo objednat vlastní posudek a firma se jím musí poté řídit. Takže máme právo celou
věc ovlivnit a zasahovat do ní. Nevím, proč to pan Baloun
opět ze smlouvy nevyčetl, asi se to nehodilo jeho demagogii.
Za žonglování s čísly považuji uvádění ceny bez DPH, protože
skutečná prodejní cena, kterou za areál dostaneme není 28
mil. Kč, ale je 34 mil. Kč. Kromě toho právě minulé vedení
si obstaralo posudek, podle kterého náklad na zbourání základových desek po zdemolovaných budovách je 60 mil. Kč.
Hezčí by bylo samozřejmě, pokud by ve městě bylo jiné vedení
a nějaká kamarádská firma to bourala z peněz města. Naše
řešení je čisté, a proto se nehodí do koncepce studií a předražených nákupů – nemohu si odpustit opět připomenout
slavnou dražbu prasečáku a ztrátu 12 mil. Kč.
Na otázku, proč je smlouva rozdělena do několik splátek, je
jednoduchá odpověď. Firma se nám přiznala, že má špatnou
zkušenost s kontinuitou rozhodování zastupitelstva. Přijde
nové vedení a rozhodne se smlouvu o smlouvě budoucí zrušit
a pozemky prodat jinému investorovi, který se mu víc hodí.
Jinak je smlouva dělána podle zvyku ve městě, který zavedl
pan Baloun a byl využit u prodeje pozemku firmě Kik u OD
Penny. Stejnou smlouvu jsme použili i u prodeje OD Lidl
i s bodem ohledně ekologické zátěže a splacením pozemku,
až po schválení územní studie. Je zajímavé, že proti tomu pan
Baloun neprotestoval – no, jak by mohl, když jednu smlouvu
připravoval on ☺ a budeme citovat z jeho článku: „Je neuvěřitelné, proč je příjem města podmíněn získáním územních
a stavebních rozhodnutí na stavby, které s vlastním prodejem
pozemků nesouvisí?“ – je zajímavé pane Baloune, že jste stejné
smlouvy podepisoval i Vy a nyní Vám to vadí.
Krátce ke znalci – pane Baloune, já jsem nevěděl, že máte
znalecké zkoušky na odhad nemovitostí – já zapomněl, nemáte, tak nekritizujte soudního znalce, na rozdíl od Vás k tomu
má způsobilost. Opět si nemůžu odpustit, proboha vždyť jste
si evidentně ani nepřečetl závěry znalce ohledně koupi prasečáku, kde se psalo, že tam chov prasat již není možný, a přece
jste ten skvost koupili o 12 mil. Kč dráž, než jste měli.
No a právník, se kterým jsme smlouvu připravovali, uzavírali,
je tentýž, se kterým minulé vedení řešilo složité kauzy ohledně
– no přece prasečáku a teď mu vadí – no není to zajímavé?
Jinak se smlouva dojednávala více jak půl roku a máme ji za
rovnoměrně vyváženou pro obě strany.
Ve věci našich zbytných nákladů na příjezdovou komunikaci
asi pan Baloun jenom zapomněl, že pokud dostaneme od
pozemkového fondu pozemek na infrastrukturu, prodat nebo
směnit ho nemůžeme. No není to pěkné, že firma za nás vybuduje silnici za 10 mil. Kč a pak nám jí předá za 5000 Kč. Já si
myslím, dobrý obchod a výhodný pro město. Jinak žádná firma si nemůže od pozemkového fondu nic koupit – kvůli
pokračujícím restitučním nárokům. Prosím Vás, co jste na
městě dělal, že tyto všechny základní věci vůbec nevíte?
Proč jsme se nezbavili vrtu na vodu a neprodali jsme ho a proč
ho nesmíme dát do užívání nikomu jinému? Opravdu, pane
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Baloune, měl byste se nyní nad sebou již zamyslet. Jediný,
kdo bude moci vodní vrt používat bude město a tato firma.
Firma vybuduje na vlastní náklady (opět jste zapomněl dodat)
vodárnu, ze které bude čerpat vodu město a jeho příspěvkové
organizace či hasiči, když to bude potřeba a samozřejmě
firma. Jinak vodního vrtu, světe div se, jsme se nezbavili, protože voda je strategická surovina a vydatný vodní vrt může
být v budoucnosti velmi ceněn. Je zajímavé, že Vás to opět
nenapadlo.
Nevím, kde jste vzal, že silnice druhé třídy v Doksech bude
osazena značkami se zákazem vjezdu, když ministerstvo zakázalo i značky ohledně transitu – opět lež.
Nyní ke kritice k firmě, která dekontaminuje štěrky a patří jí
silnice (oni jsou majitelé této cesty) u prasečáku. Pane Baloune,
opravdu si myslím, že Vaše dedukce jsou úplně …. Vy jste na
tuto cestu bez jejich svolení vyslali všechnu nákladní dopravu,
která odvážela tuny a tuny odpadu z prasečáku. Jestli silnice
byla ve stejném nebo lepším stavu, já nedokážu zhodnotit,
protože jste s majiteli neudělali žádnou smlouvu (jako jste
do dnešní doby nezaplatili tomu pánovi za hlídání prasečáku
– už ty peníze prý nechce – mám Vás pozdravovat). Pokud
by nás firma zažalovala, že jsme jí poškodili majetek, tak by
to vyhrála, a to ví i ten největší hlupák v Mimoni a oprava by
město nejspíše stála o dost více.
Jinak již dávno s touto firmou jednám o jejich změně v integrovaném povolení, aby z něho vypustili zmínku o 40 000
tunách tekutého odpadu – toxického, protože těžké kovy jsou
toxické. Oni s tím souhlasí, ale mají jednu podmínku, která
se mi zdá fér a to, že navýší objem dovozu štěrku o 10 000
tun. Jinak většina těchto nákladních vozů pojede přes Doksy.
Je to asi jeden nákladní vůz denně. Lepší než mít za barákem
40 000 tun louhovacích nádrží s těžkými kovy, které vy jste
jim povolil a my to opět musíme řešit jako ten prasečák.
Jinak ještě toto k tomu Vašemu slavnému záměru, co zde
mělo být, a to k firmě Compaq, která měla zájem být
v areálu prasečáku. S těmi jsem jednal, a světě div se, měla
zde být třídírna komunálních odpadů – to byla zase nejspíš
Vaše domluva, tak nám to sem zase nevnucujte. My jsme
smlouvu připravili tak, že všechny nebezpečné provozy jsme
smluvně zakázali – o tom zase nepíšete – proč asi? Jo, a k tomu
nesmyslu o štěrkopísku se nebudu ani vyjadřovat – je to státní
ložisko a pod prasečákem myslím ani není a je hlavně pod
sluneční elektrárnou, ale to pan Baloun opět ví.
Na závěrečnou otázku p. Balouna, zda bych uvedený prostor
prodal, pokud by to byl můj majetek, mohu s čistým svědomím
odpovědět, že ano, protože 34 miliónu Kč za tento pozemek
s dopadem na další rozvoj obce, je cena velmi slušná. Mám,
ale také otázku: „Kdybyste si pane inženýre kupoval dům
v dražbě a vyvolávací cena by byla 12 mil. Kč, přihodil byste
dalších 12 mil. Kč, kdyby to šlo z Vaší kapsy?“
Samozřejmě, že jsme si určitého rizika, které je vždy spojeno
s takovýmto prodejem, vědomi. Firma nedodrží slovo, zkrachuje… Pokud bychom ale jen seděli, čekali, zpracovávali
samé studie a přemýšleli, coby kdyby, tak se sice chováme
jako politici, ale městu necháme ujet vlak. Kdo se snaží město
rozvíjet, do rizika jít musí. Důležité je takovéto riziko minimalizovat a já si myslím, že se nám to v uvedené smlouvě
povedlo.
Petr Král, starosta města Mimoně
Září 2020
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VOLBY 2020
Vážení občané,
tento rok se konají dvoje volby, tj. volby do Zastupitelstev krajů
(ZK) a 1/3 Senátu, které se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020
(případně 2. kolo do Senátu ve dnech 9. a 10. října).
Voliči si mohou požádat v listinné podobě o vydání voličských
průkazů od 15. 4. 2020 do 25. 9. 2020 do 16.00 hod. nebo osobně
podanou žádostí do 30. 9. 2020 do 16.00 hod. (do ZK a pro
I. kolo do Senátu) a do 7. 10. 2020 do 16.00 hod. (pro II. kolo
do Senátu).
Voličské průkazy budou vydávány až od 17. 9. 2020.
Volební okrsky zůstávají nezměněny, tak jako v předchozích
volbách a budou zveřejněny na výlepových plochách města
Mimoň, web. stránkách města a el. úřední desce MěÚ Mimoň.
Vzhledem k přetrvávající pandemii Covid-19 nejsou ještě stanovena přesná pravidla pro konání voleb 2020, a proto sledujte
sdělovací prostředky a naše web. stránky www.mestomimon.cz.
Kontaktní osoby: Bc. Gabriela Ježková, 487 805 001, Bc. Matyáš
Kabeš, 724 066 017.

3. setkání historických a retro
kočárků
Nevím, ve kterém roce šlo procesí přes Tyršovo náměstí, ale
pojďme si to letos zopakovat.
Ze známých důvodů se nám nepodařilo uskutečnit květnové
Setkání kočárků. Nebyla nám dovolena neformální oslava Dne
matek. Musíme to napravit – proč ne třeba 12. 9.?
Zveme všechny mimoňáky - ale i ty přespolní - načančejte
kočárky, vezměte vnoučata - pokud nemáte kočárek - už teď
si ho můžete přijít vybrat - zamluvit do Retro muzea, které je
v ul. U hřebčína (každé úterý od 13 – 16 hodin – nebo po tel.
domluvě na tel. č. 724 522 279).
Pojďte nám pomoci k zapsání rekordu do České knihy rekordů
nebo se prostě jen přijďte podívat a pobavit, zavzpomínat
a třeba najdete právě ten kočárek, ve kterém jste se vozili vy.

Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péči 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 por. dní: 3. 9. 2020, 17. 9. 2020, 1. 10. 2020 od 8 do
10 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny, v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě
a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační
pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na lucka.beli@seznam.cz
Tel: 487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 18. září 2020
na náměstí 1. máje.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 24. září 2020
v Malé ulici č. p. 181 od 16.30 hodin.

Podzimní burza ošacení
Srdečně vás zveme na již tradiční podzimní burzu ošacení,
kterou pořádá Městský úřad Mimoň dne 26. září 2020 v Domě
kultury Ralsko. Od 9 do 13 hodin máte možnost nakoupit si
oblečení pro děti a dospělé, hračky, obuv a jiné potřeby. Těšíme
se na vás.
Pokud máte zájem se burzy zúčastnit jako prodejce, kontaktujte
nás na níže uvedených kontaktech. Počet míst je omezen!
E-mail: podatelna@mestomimon.cz, tel.: 487 805 022,
487 805 054.
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Za organizátory L. Špačková

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat sestřičkám z domácí péče
jmenovitě pí Baltiarové, Komárkové, Skočovské a Žaludové,
které mi více než dva roky pomáhaly v péči o moji sestru pí
Horockou. Byly vždy milé, ochotné a profesionální – ještě jednou „ Děkuji“.
Marie Stützová, Stráž pod Ralskem

Blahopřání
Vše nejlepší a hodně zdraví přejí Anně Chlubnové děti a vnoučata, paní Anna 3. července 2020 oslavila 69 narozeniny.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Matúšek Štefan
Smolinová Jaroslava
Kunášová Lidmila
Baierová Gertruda
Lorencová Anastazia
Toms Ladislav
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO
OZNÁMENÍ
VÁS ZAJÍMÁ
Máte hodinu volného času týdně
a rádi někomu pomáháte?
Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem pro seniory Mimoň, p.o. (Pražská 273 u výjezdu na Mnichovo Hradiště) hledají dobrovolníky, kteří by se chtěli stát
společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje
schopnosti při vytváření vztahu se seniory (komunikace, čtení,
ruční práce, hry, procházky, doprovázení apod.). V případě
vašeho zájmu nás můžete kontaktovat buď telefonicky na tel.
607 047 522 nebo na e-mail: petr.maska@adra.cz.
Humanitární organizace ADRA byla založena v roce 1957
v USA a pobočka v ČR působí od roku 1992. V současné době
působí v ČR 15 dobrovolnických center ADRY s více jak 2 700
dobrovolníky v 59 městech a 202 sociálních a zdravotních organizacích (domovy pro seniory, dětské domovy, nemocnice
apod.).

Slavnostní řeči se ujala místostarosta města paní Jaroslava Bizoňová. Přítomným rodičům gratulovala a popřála jim a jejich
dětem pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti. Po slavnostní
řeči se rodiče zapisovali do pamětní knihy a převzali si dárek
od města Mimoň. Poté se mohli rodiče s dětmi vyfotit na památku.

Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa
Mgr. Vilemína Kusá, vedoucí úseku DS

Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Isabella Jirsová
Vít Jerie
Meghan Kate Rusiňáková
Monika Štefanová
Miloš Židlický
Beáta Krejbichová
Vojtěch Hruška
Jan Hovad
Ondřej Petr
Izabella Tichá
Lenka Sedlmaierová
Štěpánka Vlčková

Vítání nových občánků
Dne 27. 06. 2020 jsme od 10:00 hod. a 11:00 hod. na MěÚ
Mimoň přivítali nové občánky města Mimoň. Obřadní síň byla
plná miminek, rodičů, prarodičů, příbuzných, známých.
V úvodu ředitelka příspěvkové organizace Kultura Mimoň
paní Radka Pipalová přítomným představila mezinárodní projekt Bookstart a předala rodičům dárkovou knižní sadu, která
obsahovala knížku lidových říkadel a písniček „Předčítánky“
a audioknihu „Špalíček říkadel a pohádek“ pro dítě, pro rodiče
pak pod názvem „S knížkou do života“ stručný návod jak a co
dítěti číst, a dále seznam doporučené aktuální literatury pro
děti do 3 let. Zároveň byli rodiče pozváni do Městské knihovny,
kde v rámci projektu dojde k založení čtenářského průkazu,
seznámení s knihovnou, předání tipů na pěkné knihy pro děti,
naučné literatury pro rodiče.
Po představení projektu zástupkyně SPOZu paní Petra Nováková přivítala všechny přítomné. V doprovodném programu
vystoupily s pásmem písniček a básniček děti ze Základní
školy a Mateřské školy Mírová, mateřské školy Letná, se
svými učitelkami paní Vesnenkovou a Kozákovou. Za úspěšné vystoupení sklidily potlesk a všichni přítomní je pochválili.
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Výstava „Blízko je do nebe“
a křest knihy „Barevné tóny duše“
13. 9. – 11. 10. 2020, Městské muzeum Mimoň
Máme-li v životě něco, co nás občerstvuje, sytí, co násobí
radost a pomáhá ve chvílích smutku, pak naplňujeme svůj
osobní příběh. Když jsem byla malá, měla jsem „svůj“ svět.
Byl barevný, byl laskavý a bylo mi v něm dobře. A takový svět
mám i dnes a pobývám v něm často a ráda. Psaní a intuitivní
kresba jsou mé dvě studánky s léčivou vodou, ke kterým bych
vás ráda pozvala.
V Městském muzeu v Mimoni bude v neděli 13. září 2020 od
15 hodin vernisáž výstavy intuitivní kresby „Blízko je do
nebe“. Zároveň tu bude pokřtěna kniha fejetonů „Barevné
tóny duše“. Těšit se můžete na autorské čtení a pěknou muziku.
U literární kolébky bude hned několik kmotrů a jedním z nich
spisovatel a básník Jiří Žáček.
Přijměte srdečné pozvání a těším se na setkání.

Výstava „Linie ženy“
13. 9. – 11. 10. 2020, Městské muzeum Mimoň
Výstava amatérského fotografa Václava Zývala. Autor se fotografování věnuje asi od roku 1990. Fotí vše, především se specializuje na fotografie lidí v atelieru, v přírodě a na různých
akcích. Samozřejmě fotografuje také přírodu a architekturu.
Rád cestuje a své cesty zaznamenává samozřejmě fotoaparátem.
V minulosti měl již několik samostatných výstav v domovské
Dubé, dále pak v Kravařích a v Praze. Fotografie se objevují
v různých časopisech a v denním tisku.
Vernisáž výstavy proběhne současně se slavnostním zahájením výstavy „Blízko je do nebe“ Reginy Krchňákové, a to
13. září. 2020 v 15 hodin.

Mea Rei (Regina Krchňáková)

Obnovení cestovatelského promítání
v Mimoni
Po delší pauze, zaviněné reorganizací složek města a následně
i pandemií, nabízíme opět prostřednictvím našich filmů možnost poznávání cizích krajů našima očima. Mnozí leckteré
z nich během 12 let let už viděli, ale právě po letech mohou
mít některé z nich v podstatě dokumentární hodnotu, protože
tak, jak šel čas a probíhaly změny ve světě, například některé
ze světových památek už asi na vlastní oči v dohledné době
neuvidíte, pokud vůbec.
Město nám nabídlo možnost promítat mimořádně v kině,
zatím snad do konce roku, kde bychom se chtěli uvést v pondělí 5. října od 17.00 hod. „výročním“ filmem Česká Švýcarska,
který měl premiéru před dvěma lety a stal se asi naším nejúspěšnějším dílem.
Budeme jen rádi, když si udělají čas nejen starší ročníky, ale
i ti později narození, kteří budou mít možnost odpoutat se
na chvíli od svých miláčků s malým displayem.
Ludmila a Jan Pipalovi
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Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz
a Bart a Líza budou muset zachránit lidstvo… tím, že se naučí
celou historii Itchyho a Scratchyho!
Dospělé oddělení:
Bývalá manželka, autor: Jess Ryder
Čerstvě vdaná Nataša má perfektní dům, milujícího manžela
a krásnou malou holčičku jménem Emily. Kdyby nebylo Jen,
bývalé ženy jejího muže, která je nechce nechat na pokoji, její
život by byl dokonalý. Když se jednoho dne Nataša vrátí domů,
zjistí, že její manžel a Emily beze stopy zmizeli.
Pětadvacet na holou, autor: Josef Provazník
Černohumorné povídky z časů korony. Ideální kouskovité
čtení do vlaku, do metra, do fronty s dvoumetrovými odstupy,
čekání na milovanou kamarádku nebo stomatologické čekárny,
když už se zase otevřely..
Přítel z domova, autor: Veronika Doskočilová
Hlavními hrdiny příběhu jsou dva svérázní, naprosto odlišní
staříci George a Paul, kteří se na konci své životní pouti potkali
a zvláštním způsobem spřátelili v místním domově seniorů.
Šokující a zároveň dojemné poznávání Paulovy minulosti zcela
nečekaně mění poslední etapu Georgeova života… Poutavé
vyprávění o stáří, smrti, lásce, přátelství, snech a očekávání.

Nové knihy
Dětské oddělení:
Co sežral žralok, autor: Ludmila Bakonyi Selingerová
Co sežral žralok je vtipná a hravá multimediální kniha s důležitým poselstvím. Tvoří ji humorný příběh o nenasytné parybě
plný říkanek, písniček, nápaditých ilustrací v komiksovém
stylu a hlavně poutavých informací doplněných o zajímavé
úkoly a tipy.
Nechci být princezna, autor: Grzegorz Kasdepke
Kdo by si pomyslel, že se z tak malé holčičky stane tak strašlivý
drak? Krásný příběh s laskavým humorem o jedné malé holčičce, která se nenechala svazovat tím, co se od ní očekávalo.
Nové 5 minutové pohádky - Tlapková patrola
Tým statečných tlapek vyráží do akce! Oblíbení hrdinové jsou
zpátky a čekají je další napínavá dobrodružství. Tentokrát se
vydají do tajuplné jeskyně zachránit superštěně Apolla, a dokonce se v ponorce podívají na dno oceánu.
Simpsonovi-Komiksová zašívárna, autor: Matt Groening
Hledáte zábavu? Tak vstupte do Simpsonovského klubu! Stanete
se svědky toho, jak se z Homera stane posel špatných zpráv,
zažijete otevření muzea zasvěceného životu a skutkům Montgomeryho Burnse, Margina zástěra skončí v umělecké galerii

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Růže a čokoláda, autor: Teresa Simon
Anna Keplerová, dědička staré dynastie výrobců cukrovinek,
si v drážďanském starém městě otevřela svou již druhou čokoládovnu a nastěhovala se do rodinné vily. Nadšeně se pouští
do obnovy zahrady, jejíž legendární růže kdysi daly název celému domu, a přitom v jednom ze záhonů objeví starou krabici.
Ukrývá zažloutlý deník ženy, která žila ve vile před sto lety.
Anna však od rodičů ani od dědečka o této Emmě nikdy neslyšela…
Skleněný oceán, autor: Beatriz Williamsová a kol.
Dramatický milostný příběh na pozadí jedné z největších katastrof první světové války. Luxusní zaoceánský parník Lusitania
se na poslední plavbu z New Yorku do Liverpoolu vypravil
1. května 1915. O týden později jej jen několik kilometrů od
irského pobřeží zasáhlo německé torpédo a loď šla během
několika minut ke dnu. Zemřelo 1 195 osob. Tato katastrofa
výrazně ovlivnila průběh první světové války.
Ztracená dcera, autor: Rick Mofina
Jednoho rána se to stane i Ryanovi a Karen Laneovým, když v dětském pokojíčku místo své dcery najdou prázdnou postel. Uplynou
dny, týdny, měsíce, a dokonce roky, aniž by se dočkali odpovědí,
všichni mají strach, že Maddie zmizela navždy… dokud nepřijde
zvrat, který všechny šokuje a vrhne rodinu do víru dávno pohřbených tajemství, jejichž odhalení může zničit jejich životy.
A mnoho dalších krásných novinek čeká na vypůjčení!
Městská knihovna, Svébořická 309, Mimoň
Tel.: 725 701 520, 725 747 360, www.knihovnamimon.cz
Září 2020
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Mimoňský JAROFEST II
skvělý zvuk, zebavý průvan, crossoverová nespoutanost
Takhle souhrnně by bylo možné charakterizovat pokračování
punkrockového festivalu Jarofest II., který proběhl ve venkovních prostorách restaurace u Jelena v sobotu 20. 6. 2020.
Myšlenka sezvat několik stěžejních skupin punkové hudby,
ale i rockového crossoveru už vznikla v loňském roce, a i když
se tenkrát pořadatelé potýkali s velkým vedrem, zvukovými
obtížemi a také technickými problémy týkajícími se servisu
občerstvení, našla si tato akce své příznivce a uspořádání druhého ročníku bylo nasnadě. Tím spíše, že letošní Dny města
byly zrušené. Hlad po živelné rockové události tady určitě
byl, a i když je punk určitě marginální hudební záležitostí,
byla návštěvnost akce pozoruhodně vysoká, řekl bych, že na
hlavní hvězdy večera se přišlo podívat nejméně 100 lidiček.
Nevýhodou dlouhých festivalů je vždy časování. Jarofest II
však začal odpoledne již po třetí hodině, a i když jsem osobně
neviděl první tři kapely, bylo zřejmé, že příjemná atmosféra
z vystoupení skupin ROPUCHA, HRANA KOULE i ŠAŠCI
BEZ HODNOSTI se přenesla do pozdějšího večerního setu
všech dalších aktérů. Českodubští mladíci pod názvem PROZATÍMNÍ ŘEŠENÍ začali hrát svůj melodický punk krátce
po půl sedmé a byli rozhodně největším překvapením celé
akce. Svěží jednoduchá tří akordovka s pozitivně laděnými
texty nenechala nikoho chladným, obzvláště písně Nic nebude
stejný nebo Lidi jsou opravdu hitovky. Kluci totiž dominují
úžasným dvojzpěvem obou kytaristů, což je odlišuje od ostatních „sekavých“ těles, já bych je bez váhání pasoval na příjemné české GREEN DAY. V druhé části vystoupení pak
trochu přitvrdili a jejich kytarová souhra byla lahůdkou.

Od kruháče vedoucího na Českou Lípu začalo poměrně intenzivně foukat, když se na scénu dostali mimoňští punkoví
matadoři OSLIZ. Z jejich naposledy vydaného, výběrového
CD Bestie, kterým se fandům loni odměnili za věrnost, představili opět největší šlágry Anarchie a Alcopunk, a kdyby
nebylo zpoždění celkového programu, možná by hráli i déle.
Raději ale uvolnili místo headlinerům AREA CORE, na
jejichž atmosférický projev byli zvědavi opravdu všichni přítomní. Před hracím stanem bylo vskutku plno, ale kapela se
potýkala se zvukovým naladěním, čímž ztratila další minuty.
I přes nefunkčnost druhého syntetizátoru, který lehce ve
výsledném soundu chyběl, rozpálili na výbornou svůj půlhodinový set založený na jediném, kultovním albu The End
is Near a okamžitě vytvořili strhující náladu v pomalu se
smrákajícím prostředí. Samozřejmě nezapomněli na své nejsilnější skladby Devil´s Depressed a Taken Away From Me.
V romantickém šeru byl jejich post-hardcoreový projev,
v němž špičkově vynikl syntezátor Honzy Fridricha, tím pravým pocitovým balzámem a skutečným vrcholem večera. Ve
21:59 však zpěvák oznámil, že musí koncert ukončit, nebo si
již nikdy na této akci nezahrají. Nekompromisní nůžky místních nařízení, které pořadatelé bohužel zatím musí respektovat, tak ukončily akci možná předčasně, ale přesně v duchu
přísloví V nejlepším se má přestat.
Nebereme-li v úvahu propršenou rockovou akci v Žíznikově,
která se konala týden předtím, pak mimoňský Jarofest II.
více než důstojně zahájil rockovou letní sezónu 2020 na
Českolipsku.
David Frei

PRODEJ SLEPIČEK
Že u Jelena nešlo pouze o punk, ale i solidní thrashový nářez
s alternativními pasážemi, dokázala v plném míře českolipská
pětice T.A.T, která se do Mimoně triumfálně vrátila po vydařeném předskakování pražské legendě JOLLY JOKER v rámci
loňského halloweenského nářezu. Tahle legendární parta,
seskupená kolem kytaristy Franty Horyny, vydala digitálně
v minulém týdnu nové album Jak se máš něco?, a tak jejich
set na sobotní akci byl evidentní. Nesmlouvavé texty skladeb
Internet nebo Kanadskej model, které mají výrazný sociální
podtext, syrově odzpíval sám jejich autor, nový zpěvák Kráza,
který i na závěr poskytl krátký rozhovor.
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Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell typu Araukana
a Dark Shell typu Maranska .
Stáří 15–19 týdnů,
cena 169–229 Kč/ks.

Prodej: 24. 9. a 27. 10. 2020 – 14,30 hod.
Mimoň – Benzina – Směr Stráž p. R
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá 9.00–16.00 hod.,

tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Knihotip:
MOJE LÁSKA K ŽIVOTU
Velmi mne zasáhlo nedávné úmrtí zpěvačky ze skupiny ROXETTE, a tak jsem si zpětně přečetl výjimečnou biografickou knihu
od Heleny von Zweigbergk Moje láska k životu, kterou mohu
všem vřele doporučit a která je nyní dostupná i v naší městské
knihovně.
Marie Fredriksson měla pestrý život, o kterém se člověk dozví
jedině z této knihy. Je to silná zpověď o jejím dětství, o tom, jak
intenzivně prožívala všechny těžké momenty, když jí umřela
sestra, což ji velmi poznamenalo na zbytek života, a když se protloukala jako začínající zpěvačka. Tehdy ani samozřejmě nevěděla,
co chce. Možná, že je to dilema všech začínajících ambiciózních
teenagerů, kteří něčím disponují, ale stejně se hledají. Jen při
zpěvu se však opravdu cítila nejlépe a nejvíce si uvědomovala
svůj božský talent. Byla na jedné straně rockerka ažila nespoutaně,
byť uvnitř zároveň ukrývala křehkou duši. Kdo vůbec ví, že dávno
před hvězdnou kariérou Roxette nahrála několik sólových popových alb astala se již uznávanou umělkyní vdomovském Švédsku?
Hudebně koketovala s mnoha styly: zkoušela blues, žila rockem,
protože milovala legendárního kytaristu Jimmyho Hendrixe,
zpočátku dokonce vystupovala ijako jazzová zpěvačka s klavírem.
Nakonec však skončila u vlastního pop-rockového výrazu.
První půlku knížky tvoří převážně vzpomínky na dětství a první
vystupování včetně sólové kariéry s různými švédskými umělci.
Jejich jména našinci těžko něco řeknou. Pamětníci si ale vybaví
jméno politika Olofa Palmeho, kterého v roce 1986 ve Švédsku
zavraždili. V celé zemi to tenkrát vyvolalo zděšení a v knize to
Marie hodně prožívá. Marie byla slavná už jako sólová zpěvačka
na počátku 80. let; pak teprve rozjela kariéru ROXETTE, kteří
vstoupili do povědomí celého světa v roce 1986. Miloval jsem
jejich písně „The Look“ nebo „It Must Have Been a Love“. Byl to
přelom osmdesátek a devadesátek, zrovna na gymnáziu v České
Lípě, kde jsme prožívali boom čerstvé hudby ze zahraničí po
revoluci a Roxette byla jedna z nejvíce populárních skupin, které
frčely na kazetách! První album Look Sharp! udělalo díru do
světa, hlavně v USA. A přitom ji všichni ve Švédsku zrazovali od
toho, aby se sPerem Gesslem vůbec do společného projektu pouštěli. On byl pomalu vyhasínající domácí hvězda doma, ale uměl
skládat a tvořit výborné písně. I když si s Marií v lecčems nerozuměli, ve společném hraní byli skvělí. Proto zazářili v zahraničí
a později i doma. „Listen to my Heart“ si snad musí pamatovat
všichni milovníci romantických komedií, protože zazněla vlegendárním dojáku Pretty Woman.
Marie se léčila přes 10 let a píše, že vyzkoušela všechno včetně
alternativních metod jako například reiki. Právě tyto metody ji
dodaly naději věřit, že bude OK. Sice nemohla psát a měla často
otřesy mozku, ale fungovala. V závěru knihy jsou nádherné kapitoly o lásce, o tom, jak se Marie a Micke, také švédský muzikant,
do sebe zamilovali na začátku 90. let a jak to společně, a přitom
každý ze svého pohledu, prožívali. Jako kdyby se našly dvě duše,
které se dlouho hledaly. Když Marie onemocněla, Micke se o ní
pečlivě staral a doprovázel ji všude, kde to bylo možné.
Kniha vznikla v roce 2015, kdy si Maria myslela (anebo to tak
z knihy vyznívá), že už je úplně vyléčená. Po 12 letech se cítila
skvěle, žila plněji ve svém vědomí okolního světa i přírody. Nádor
na mozku zmizel, ona dále vystupovala a nahrála mnoho zají-
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mavých sólových alb včetně posledního roxeťáckého Good Karma
vroce 2016. Ač je nemám naposlouchány, protože se mi napoprvé
některé skladby nelíbily, neznamená to, že to není dobrá deska.
Každá hudba si může najít své posluchače i později. Někdy ty
skladby ukáží svou sílu v duši až po úmrtí skladatele. Já osobně
bych Marii přál, aby dále žila a radovala se ze své hudby jako my
ještě dnes. Ale osud rozhodl jinak. I přes její skon zanechala
celému světu krásné poselství svého hlasu a své lásky k životu.
Závěrem cituji ze strany 193: „Že se člověk umí vyjádřit, je o tolik
důležitější než všechno ostatní. To aschopnost udržet si lásku kživotu
bez ohledu na to, co všechno se může stát, co všechno člověku postaví
do cesty vlastní osud. Idnes miluju, když můžu jen tak sedět vzahradě. Jenom na chvíli se těšit ze sluníčka. Tehdy mě naplňuje nová
síla a já mám pocit, že jsem opět kreativní a můžu dělat to, co mám
ráda – navzdory všem obtížím. Člověk se nesmí ztratit v temnotě.
Budu bojovat o každou světlou a krásnou chvíli – po zbytek svých
dnů!“

David Frei
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HISTORIE
120. výročí železniční trati z Mimoně
do Liberce.
16. září 2020 v 11:00 hodin dopoledne tomu bude již 120 let, kdy
po zrekonstruované lokální trati z České Lípy do Mimoně přijel
první vlak, který pokračoval dále do Liberce. Nejel na dosavadní
staré nádraží, ale těsně před Mimoní odbočil vlevo, do tehdy
zcela nového mimoňského nádraží, které slouží dosud. Z Mimoně
pokračoval již po zcela nové trati, přes Jablonné v Podještědí do
Liberce.
Dobudováním úseku Mimoň – Liberec byla završena výstavba
celé 145km dlouhé „Severočeské transverzální teplicko – liberecké
dráhy“, budované postupně od roku 1896 do roku 1900.
Na oslavu tohoto výročí budou vypraveny v sobotu 12. září
a v neděli 13. září zvláštní parní vlaky z Liberce do České Lípy
a zpět. V sobotu přijede od Liberce do Mimoně ve 13:03 hod.
ave 13:06 hod. odjede do České Lípy. Při návratu zastaví v Mimoni
16:40 hod. a v 16:45 hod. bude pokračovat ve směru Liberec.
V neděli 13. září přijede od Liberce do Mimoně v 9:48 hod.
aodjede do České Lípy v 9:51 hod. Z České Lípy se vrátí do Mimoně ve 13:18 hod. a odjede dále ve 13:22 hod. do Liberce.

Jízdenky pro jízdu zvláštním historickým vlakem bude možné
zakoupit přímo u průvodčího ve vlaku. V neděli 13. září po
odjezdu posledního zvláštního vlaku ve 13:22 hod. do Liberce,
bude na nástupišti mimoňského nádraží odhalena malá pamětní
deska, připomínající 120. výročí zprovoznění mimoňského nádIng. Jiří Šťastný
raží.

Mimoň v Českolipském kraji
Před devadesáti lety začal vycházet úřední měsíčník Českolipský
kraj. Název časopisu ve formátu A5 koketuje s řešením správní
reformy, která měla být v republice zavedena v roce 1927 avycházela
z podoby tzv. volebních krajů, v nichž byla jedna záludnost. Byly
koncipovány tak, aby zahrnuly území s německou většinou obyvatel
a byly protaženy až do území s kompletní českou většinou, aby se
totiž při parlamentních volbách vyvažovala česká a německá
národnost. Pro odpor různých subjektů se nikdy nedospělo k řešení.
Přesto se objevil časopis vydávaný okresním úřadem v České
Lípě, kjehož vedení byl přizván novinářL. Kunc, původně působící
v Moravské Ostravě. Ten začal vydávat také další časopis v nakladatelství Künstner v České Lípě s názvem Sběratel v českém
a německém jazyce. Naplňoval tak svou zálibu v numismatice
a jeho sbírka byla obdivuhodná.
Redaktor využíval svých dopisovatelů. Jedním z předních byl
ředitel Benešovy české školy v Mimoni Karel Marek. Za zvláště
důležité pokládám jeho články z let 1937 a 1938. Odtud známe
údaje o řadě sporů a střetů s henleinovci. Některé události jsou
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zapsány i v české školní kronice. Bohužel se nepodařilo zatím
nalézt ani jeden dochovaný exemplář na Českolipsku. Autor článku zná toto periodikum pouze z univerzitní knihovny v Praze.
Ladislav Smejkal

Mimoňské zvony
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovati, čas kameny sbírat, čas objímat i čas
objímání zanechat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.“
(Bible Český ekumenický překlad, kniha Kazatel 3,1-8)
Různými způsoby odměřujeme čas. Samotný čas a jeho povaha
je předmětem úvah a zkoumání fyziků, filosofů a básníků. Čas
je ve své podstatě neuchopitelný, a naprosto spravedlivý. Čas
odměřuje stejně pro všechny, chudé i bohaté, zdravé i nemocné,
mladé i staré, věřící i nevěřící.
Sirény oznamují čas nehody, poplachu, pohotovosti. Časová znamení v rozhlase dávají všem možnost seřídit si své hodiny. Čas
na internetu je synchronní s celosvětovou sítí časoměrných serverů
a využívají jej lidé v rozmanitých aplikacích, v dopravě, v letectví.
Čas se stal součástí naší kultury a našich životů od nepaměti.
Zvony na věži oznamují rozmanité úseky dne, vymezují různé
časy, různé události, veselé izarmucující, svým hlasem nás svolávají
avyzývají, abychom se zastavili azamysleli nad mocí času v našich
životech. Někdo se jenom zastaví a pozdvihne hlavu od svých
všedních povinností, někomu vyvstanou na rtech modlitby. Tím
vším se ale připojujeme ke kultuře našich předků, ke kultuře
vpravdě evropské a křesťanské.
Za zpěvu zvonů jakoby se čas zastavil.
Znějící zvony na mimoňské věži u kostela sv. Petra a sv. Pavla nás
spojují s kulturou naší vlasti a s kulturou evropské civilizace, jejíž
jsme součástí. Neboť kde zvoní zvony, cítíme se tak nějak lépe,
jako v útulném příbytku, kde se necítíme být osamoceni, jako
v místě, kam se chceme stále vracet a kde toužíme v klidu spočinout.
Naše město se tím, že nechalo rozeznít zvony, stalo více přátelským
apříjemným k žití pro své obyvatele inávštěvníky, stalo se městem
o to více civilizovaným a kulturním.

Poděkování za to patří všem, kdo se na instalaci zvonů podíleli,
městu, farnosti, dobrovolným dárcům i řemeslníkům zvonaPetr Marušiak
řům.
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
Červen na gymnáziu
Naši maturanti
Měsíc červen byl tentokrát výjimečně ve znamení ústních
maturitních zkoušek. Tradiční květnový termín byl přesunut
kvůli opatřením souvisejícím s COVID-19. Můžeme tedy
říct, že letošní maturitní zkoušky byly jiné. Byly jiné termínem,
průběhem, ale i přípravou. Svatý týden (tedy týdenní období
intenzivní domácí přípravy maturantů) svým způsobem zůstal, domácí příprava ale tento rok probíhala již od března.
Žáci měli možnost účastnit se online výuky a v době, kdy to
již bylo možné, mohli navštěvovat i individuální konzultace
přímo v budově školy. Mnoho z nich tuto možnost využilo
a v termínu od 16. 6. do 19. 6. bylo řádně připraveno.

Mnoho maturujících i jejich učitelů mělo z letošních maturit
obavy. Výsledky ovšem ukazují, že zcela zbytečné. Možná že
právě delší pobyt v domácím prostředí a určitá míra nejistoty
způsobily, že výsledky byly vcelku slušné. Letos se o složení
zkoušek pokoušelo 19 maturantů z oktávy. K nim přibyly
další 3 z minulých let. Z celkového počtu 22 maturujících
19 uspělo, z toho dokonce 6 s vyznamenáním. Každý povinně
maturoval z českého jazyka (letos bez slohové práce), častá
byla angličtina, ale objevila se i němčina (oba jazyky letos
bez třetí části – slohové práce) a matematika. Ve školní části
už byla skladba předmětů rozmanitější. Objevovaly se znovu
jazyky (AJ, NJ, RJ), biologie, dějepis, fyzika, chemie, informatika, zeměpis i výtvarná výchova.
I přes ztížené podmínky dopadly letos maturity velmi dobře,
a proto bylo možné slavnostně předat maturitní vysvědčení
na Městském úřadu v Mimoni 24. 6. Neoficiální rozloučení
s maturanty proběhlo na tenisových kurtech na Letné za přítomnosti některých vyučujících.

Často se říká, že něco končí a něco nového začíná. Našim
maturantům končí studium u nás, pro některé začíná studium
na vysokých školách, popřípadě nastupují do zaměstnání.
Místo nich se ale od září uvidíme s novými žáky. V novém
školním roce se těšíme na 22 nových primánů a 3 nové kvintány, kteří doplní loňskou kvartu.
Poslední týden ve škole
V týdnu od 22. 6. do 26. 6. se část žáků gymnázia vrátila do
školy. V pondělí je čekaly třídnické hodiny, aby mohli dohnat
čas, kdy byli od spolužáků odloučeni. V úterý a ve středu byli
žáci rozděleni do týmů tak, aby v nich byly zastoupeny všechny
ročníky. Pak už je čekaly úkoly z různých oblastí znalostí
a dovedností. Za každý splněný úkol získal tým indicii – číslo.
Ve čtvrtek si naše týmy odpočinuly při třídních výletech.
V pátek mohly ty týmy, které neuspěly při získání indicií, tyto
získat splněním úkolu v tělocvičně. Zbylá družstva vyplnila
test. Počet získaných bodů se rovnal vteřinám, které tým měl
k zapamatování si rovnice. Do této rovnice se potom dosadily
získané indicie a řešením získal trojciferný kód, kterým si
otevřel truhličku se sladkým pokladem.

V posledním týdnu se také předávaly diplomy pro nejlepšího
žáka školy. Za naše gymnázium byl nominován tehdy ještě
septimán Filip Úradník, za ZUŠ Daniela Tranová, žákyně
loňské kvarty.
Posledním dnem minulého školního roku bylo pondělí 29. 6.
V tento den si mohli žáci osobně převzít vysvědčení. To bylo
tentokrát jiné než dříve, místo známek obdrželi slovní hodnocení ke každému předmětu, které odráželo nejen znalosti
a dovednosti, ale i práci a píli během distančního studia. Snad
se po zaslouženém dvouměsíčním volnu zase všichni shledáme.

Mgr. Jaroslav Balcar
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Rozhledna Na Stráži

kých hor na západním a severním obzoru. Nejnápadnější
z nich je kuželový Klíč, ale můžeme zahlédnout vzdálenější
Luž, Jezevčí vrch nebo Hvozd. Směrem na jih je vidět čedičový
kopec Špičák u České Lípy. V lese na jihozápadním úpatí je
sloupské lesní divadlo. Že je co obdivovat, pozná každý
návštěvník, který zdolal schody až na vrchol.
Rozhledna je otevřena denně od 10 do 17 hodin, vstupné je
za symbolickou cenu a na místě je možné zakoupit malé osvěžení nebo suvenýr.
Zdroj: https://kudyznudy.cz, https://rozhledna-nastrazi.cz

Okolní akce
Jiráskovo divadlo Česká lípa
6. 9. od 15:00 hod. Muzikálová pohádka na motivy příběhu
z pera dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena
Sněhová královna v ledovém království
14. 9. od 19:00 hod. Na Zlatém jezeře - romantická komedie,
která upřímně dojímá i baví, v obsazení Simony Stašové
a Ladislava Freje.
Obec Sloup v Čechách se nachází cca 8 km od České Lípy
směrem na Nový Bor, u tamního skalního hradu nelze přehlédnout na protilehlém zalesněném skalnatém ostrohu
33 metrů vysokou věž rozhledny, dostat se k ní dá buďto
pěšky, po vyhlídkové cestě (Sloupský vyhlídkový okruh),
která začíná u silnice pod hradem (po červené a zelené TZT)
a prochází kolem obnoveného lesního divadla. Přístup je
možný také po značené lesní cestě, která odbočuje vlevo ze
silnice č. 268, od Sloupu na Svojkov (kousek za křižovatkou
U sedmi trpaslíků). Parkoviště se nachází přímo u rozhledny
(lze jej využívat pouze během provozní doby rozhledny, jinak
je příjezd znemožněn uzamykatelnou závorou).
Cílem cesty je 33metrů vysoká věž rozhledny se 150 schody,
jejíž plošina je ve výšce 26 metrů, nacházející se 354 m. n. m,
která slouží též jako vysílač mobilního operátora. Věž byla
dokončena v roce 2011 a téhož roku oficiálně zpřístupněna.
Přímo pod ní je ještě rozestavěný penzion, který by měl být
vbrzku také dokončen.
Skalnatý ostroh Na stráži (původně německy nazývaný Breiterstein – Široký kámen) u Sloupu v Čechách poskytoval odedávna nádherný výhled nejen na známý hrad, ale také na
oblast Lužických hor. Na Stráži se jí začalo říkat podle stanoviště, které zde v průběhu třicetileté války zřídili Švédové.
Obliba místa vzrostla po roce 1933, kdy zde byla vystavěna
dřevěná turistická chata Wachsteinbaude. Později sloužila
jako rekreační středisko, ale v průběhu 90. let minulého století
byla opuštěna a v letech 1998 a 1999 při rekonstrukcích dvakrát vyhořela. V roce 2005 byly její dřevěné trosky odstraněny
a připomínkou chaty byly jen zbytky zdiva.
V roce 2011 bylo započato s výstavbou výletní restaurace,
která by pokračovala v tradici předválečné a turisty oblíbené
výletní trasy po zdejších lesních cestách. I když je rozhledna
ocelovým tubusem, který ukrývá kovové schodiště, je celá
opláštěná smrkovými prkny, což jí dodává naprosto přirozený
vzhled, který skvěle zapadá do okolního terénu.
Skalní ostroh poskytuje krásný výhled na sloupské údolí se
skalní poustevnou a souvislé pásmo zalesněných kopců Lužic-
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Barbora Poláková
Začátek koncertní sezóny se svými hity i novými písněmi
18. 9. od 19:00 hod. v KD Crystal v České Lípě. Více informací:
www.cl-kultura.cz

Kravaře
V září a v říjnu probíhá o víkendech a svátcích na zámku
v Kravařích prohlídkový okruh s průvodcem. K vidění je
zámecká kaple, alchymistická dílna a doprovodná výstava
Hračky ze zámku a podzámčí. Více informací:
www.kravare.cz

Doksy
9. – 12. 9. proběhne u Památníku Karla Hynka Máchy
35. Řezbářské sympozium
Až do 30. 9. je možná prohlídka Zooparku Berousek (nedaleko městského kina).
A poprvé v historii se otevřela prohlídková trasa zámku
Doksy. Expozice sází na zdejší valdštejnskou historii a moderní multimediální prvky. Ve vybraných termínech se zde odehrávají i večerní kostýmované prohlídky. Ve druhém patře
zámku na vás čeká i interaktivní muzeum slavného komiksu
Čtyřlístek. Přivítají vás známé postavičky Myšpulína, Bobíka,
Fifinky a Pindi i pestrá paleta aktivit. Muzeum je totiž koncipováno jako velká herna.
Na náměstí Republiky je možné navštívit kostel sv. Bartoloměje, který ukývá jednu ze tří existujících kopií vzácné Černé
madony. Více informací: www.kulturadoksy.

Harfové duo v kostele sv. Zikmunda
6. 9 .2020 v 18:00 v kostelel sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem proběhne koncert Kataríny Ševčíkové a Zbyňky Šolcové
na harfy. Více na www.strazpr.cz
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Letní příměstský tábor
Hravá angličtina
Tour de Ralsko z.s. kromě svých pravidelných aktivit jako
tenisový kemp nebo cyklistický závod letos poprvé pořádal
také příměstský tábor, a to ve dvou turnusech od 27.-31.7.
a 3.-7.8.2020. Tato iniciativa vznikla ve spolupráci s Centrem
pro vzdělání dětí a dospělých Hravá angličtina, přičemž záměrem tábora bylo hrát si, a přitom se učit zábavnou formou cizí
jazyk. I přes nejistotu post-koronavirového období, kdy nebylo
do poslední chvílí jasné, zda se tábor bude konat, nakonec vše
proběhlo v naplánovaných termínech, i když ne vždy hladce.
První turnus byl zaměřený na dobrodružné poznávání České
republiky a zúčastnilo se ho 13 dětí ve věku 5-10 let; a dále 2
praktikantky. Původně bylo přihlášených 17 dětí, ale některým
znemožnila účast karanténa a nemoc. Účastníci byli nejen
z Mimoně a blízkého okolí, ale také z České Lípy, Nového
Boru, a dokonce i z Broumova. Děti se mohly seznámit s hlavními rysy malých, větších a regionálních měst. Byly pro ně
připraveny různé vědomostní soutěže, zaměřené na poznávání
památek a zeměpisné prvky Mimoně, České Lípy, Liberce,
Prahy a Brna. V tomto turnusu mohly děti prožít opravdová
dobrodružství. Denně podnikaly cyklovýlety po Mimoni, ale
také do Vranova nebo po cyklostezce k Srnímu potoku. Děti
si dále mohly upéci své vlastní vafle, a také díky milé podpoře
pí Jablonovské z vyhlášené Zmrzlinárny Ralsko si vyrobit
i svou vlastní borůvkovou a čokoládovou zmrzlinu. Jelikož se
letos měly konat Letní olympijský hry v Tokiu, ale byly odložené, Tour de Ralsko z.s. pro děti připravilo Olympijský den.
Poté, co si vyzkoušely baseball, fotbal, volejbal, kroket a běh
ve dvojicích, soutěžily na závěr v jízdě na kole. Každý závodník
si mohl vybrat, za kterou zemi chce soutěžit, a vyrobit si i svou
vlastní vlajku, reprezentující danou zemi. Všechny děti dostaly
pamětní medaili za účast a mohly procítit, jaké je to být sportovcem i vítězem poté, co cvičily na plný výkon.
Na závěr prvního tábora měly děti připravenou cestu za pokladem. Poklad mohly najít poté, až rozluští různé tajenky
v angličtině. A když dobrodružná cesta, tak se vším všudy:
jelikož táborníci využívali zázemí tanečního sálu ZUŠ v bývalé
budově Chanos, stali se svědky práce nejen zahradníků z Mijany, kteří pro ně upravili prostor atria, ale také práce hasičů,
kteří odstranili sršní hnízdo ohrožující celý turnus. Další překvapení čekalo na všechny hned v pondělí 3.8. ráno. Taneční
sál byl po prudkých slejvácích o víkendu zatopen. I když
nedošlo k hmotným ztrátám, museli jsme okamžité hledat
jiné řešení. Zde chceme velice poděkovat za pohotovou pomoc
paní místostarostce Bizoňové, která pro nás našla nový prostor
v Klubu pro seniory. Následoval bleskurychlý přesun do nového zázemí.
Druhý turnus s tématem „Dobrodružná cesta kolem světa za
5 dnů“ proběhl v prvním srpnovém týdnu a zúčastnilo se ho
10 dětí ve věku 3-11 let; plus 3 praktikanti. V rámci programu
se děti seznámily hravou formou a s pomocí Montessori globů,
map a pomůcek sedmi světadílů s nejznámějšími zeměmi
v daném světadílu včetně zvířat, pokrmů a památek. Deštivé
počasí prvního dne sice znemožnilo vyšplhat na Julinku, jak
původně bylo v plánu, avšak děti se v novém prostředí cítily
dobře a mohly si upéci své čokoládové muffiny dle britského
receptu. Další den jsme se mohli podívat na unikátní výstavu
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Lega v mimoňském muzeu a také „navštívit“ Boží hrob, aniž
bychom museli podniknout dlouhou cestu do Izraele. Děti
také měly možnost si vyrobit své vlastní přání pod vedením
pí Lenky Růžičkové z papírnictví U Růži, která mezi nás zavítala. Ve středu přivítala táborníky ve svých prostorách farma
Ploužnice, a kromě prohlídky si všichni mohli vyzkoušet i jízdu
na koních jako na Divokém západě. Dokonce nám bylo umožněno navštívit bažantnice a podívat se na chov mladých bažantů. Cítili jsme se jako objevitelé. Ve čtvrtek byl další sportovní
den a děti měly možnost si vyzkoušet atletické disciplíny na
běžeckém oválu ZŠ Pod Ralskem, a také tenis pod vedením
profesionálního trenéra Mgr. Jaroslava Freie. Odpoledne pak
soutěžily v rychlostním cyklistickém závodě kolem zámeckého
rybníka. Závěr tábora tvořila cesta za pokladem v poznání
světadílů nebo zemí světa opět v angličtině. Pro rodiče na rozloučenou si děti připravily vystoupení, kde mohly ukázat, co
se za uplynulý týden nebo i dva naučily. Předvedly se bravurně
v točení obručí, skocích přes švihadlo, a také zazpívaly anglické
písně z různých kontinentů, včetně tanečního provedení ve
stylech: Jive, Tango, čtvercový country tanec Do-Si-Do a Follow
me (s prvky hip-hopu a aerobiku). Děti a rodiče odcházeli
spokojeni, stejně jako organizátoři, protože se vše povedlo.
Opravdovým skvostem celého tábora bylo propojení lidí, spolků i podniků v našem městě. Tímto chci velmi poděkovat
všem, kteří se na uskutečnění tábora podíleli. Především pí
Bizoňové, která byla dostupná na mobilu, a to i mimo pracovní
hodiny úřadu, a která pohotově našla řešení ve všech nepředvídatelných situacích. Děkuji městu za finanční podporu tomuto letnímu projektu, díky čemuž bylo možné pro děti zakoupit
kvalitní vzdělávací materiály, jenž umožňují hravou formou
poznat to, co bychom jinak poznat nemohli. Děkuji Mijaně,
s.r.o. za akční přípravu atria pro potřeby dětí, p. Jakoubkovi
za zařízení rychlé opravy pantů a klik v tanečním sále. Děkuji
hasičům za pohotovostní zásah a odstranění sršního hnízda,
díky němuž jsme se vyhnuli možnému nebezpečí, a také restauraci Beseda, která pro nás během obou turnusů zajišťovala
výborné jídlo a šla naproti i našim neobvyklým požadavkům
k poskytnutím zvláštního sálu a WC pro táborníky. Děkuji
dále pí Růžičkové z mimoňského papírnictví U Růži, která
pro nás objednávala vše potřebné, a ještě se podílela na kreativním programu pro děti. Poděkování patří pí Procházkové
z farmy Ploužnice za možnost podívat se do jejich prostor
a příležitost, aby se děti svezly na ponících včetně jízdy na
traktoru. Děkuji velice Jardovi Freiovi za zajištění sportovních
aktivit a nadchnutí dětí do sportu. Poděkování patří i paní
Pipalové, městskému muzeu,cukrárně Pod věží, a také pí Martině Honsové, která pro nás připravovala klasické i netradiční
pomazánky, které dětem moc chutnaly. Chci také na závěr
poděkovat všem praktikantům, tj. Elišce a Šárce Dolanské,
Jaromírovi Freiovi, a pí učitelce Gábině Bártové za pomoc při
vedení tábora. Děkuji však především rodičům za podporu
a také všem dětem, které se letošních táborů zúčastnily, za
jejich nadšení, zaujetí a ohleduplnost.
Zda otevíráme novou tradici v organizaci příměstských táborů
s výukou angličtiny a zároveň sportovním zaměřením v Mimoni, to opravdu ještě nevíme, nicméně mi bylo potěšením tento
LPT ve spolupráci s Tour de Ralsko z.s. uspořádat.
Mgr. Diana Freiová
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Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“
Vážení senioři,
chcete se iVy stále vzdělávat arozšiřovat si své vědomosti? V našem
konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé
skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně
jako Vy - zájem oplnohodnotně strávený čas při získávání nových
poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými
„spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného
času.
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku (U3V) oVirtuální
U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia
přímo v místě Vašeho bydliště. Neváhejte a přijďte mezi nás!
Konzultační středisko: MIMOŇ
Zřizující organizace konzultačního střediska: MĚSTO MIMOŇ
Místo výuky: Městský úřad Mimoň, budova C - Malá 181,
Mimoň, zasedací místnost 3. patro
Na podzim zahájíme v pořadí již 15. semestr, tentokrát na téma
„Klenoty barokního sochařství v českých zemích“
Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika
nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České
republice.
Osnova kurzu:
1. Květná zahrada v Kroměříži (1666-1675) - sochařská
galerie all´antica a barokní Řím
2. Sala terrena zámecké rezidence v Kroměříži (1686-1695) –
proměny přírody v umění
3. Vidění sv. Luitgardy a Sv. František Xaverský na Karlově mostě
(1710-1711) – skvostné pomníky barokní slávy svatých
4. Náhrobek Jana Václava Vratislava z Mitrovic v Praze
(1714–1716) - evropské souvislosti evropsky věhlasného díla
5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu (1718-1720) - s Herkulem na cestě
mezi dobrem a zlem
6. Betlém u Kuksu (1723-1731) - les poustevníků a Kristových
zjevení
Přednášky budou probíhat 1x za 14 dní v úterý v 9:30 hod., v konzultačním středisku Městský úřad Mimoň. O termínech přednášek budete informováni na webu města.
Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem na
Městském úřadu, u Mgr. Vendulky Böhmové, č. dv. 105
(bohmova@mestomimon.cz), případně přijít přímo na zahajovací
přednášku Městský úřad Mimoň.
Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.

Cílem soutěže je tyto zaměstnavatele veřejně ocenit a prostřednictvím jejich dobré praxe šířit myšlenku zaměstnávání lidí se
zdravotním postižením směrem k veřejnosti a dalším potencionálním zaměstnavatelům.
Nominovat zaměstnavatele můžete až do 30. září 2020.
Slavnostní vyhlášení soutěže, nad kterou převzal záštitu hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, se bude konat 5. listopadu 2020
na Krajském úřadu Libereckého kraje.
Více informací a nominační listy k soutěži naleznete na stránkách http://stejnasance.cz/.
V případě Vašeho bližšího zájmu nebo pomoci s vyplněním
nominačního listu se na nás neváhejte obrátit na těchto tel.
kontaktech: 485 100 626, 775 577 363 nebo emailem:
liberec@rytmus.org.

Stejná Šance – Zaměstnavatel 2020
- připomenutí prodloužení sběru nominačních listů
Rádi bychom Vám touto cestou připomněli prodloužení celorepublikové soutěže Stejná šance - Zaměstnavatel 2020, kterou
v Libereckém kraji pravidelně pořádá nezisková organizace Rytmus Liberec o. p. s.
Nominovat můžete zaměstnavatele, kteří dali lidem se zdravotním
postižením šanci a zaměstnali je na tzv. „otevřeném trhu práce“
a tím aktivně přispěli k jejich začleňování do pracovního a společenského života v našem kraji.
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Mimoňský triatlon

Ralská desítka

Jubilejnímu 10. ročníku Mimoňského triatlonu přálo druhou
srpnovou neděli počasí i přízeň přítomných sportovců a diváků. Dopoledních duatlonových závodů a mládežnických triatlonů se zúčastnilo přes 50 dětí. V hlavním závodě dospělých
se pak celkový počet účastníků přehoupl přes stovku. Celkovým vítězem se stal triatlonový reprezentant Ondra Olšar
a mezi ženami suverénně triumfovala Lenka Fanturová z Prahy. Za zmínku rozhodně stojí výkon 15-ti letého místního
borce Tomáše Knejzlíka, který v nabité konkurenci vybojoval
celkově 4.místo. Děkujeme za podporu závodu městu Mimoň,
Zahradnictví Mimoň, firmě Adient, Petru Špačkovi a dalším
spoluorganizátorům triatlonu v Mimoni. Více informací,
včetně podrobných výsledků a krásných fotek od Milana
Kabeše najdete na www.triatlonmimon.ic.cz.

Letošní Ralská desítka se poběží 20. září 2020.
Trasa závodu vede po červené turistické značce. Trasa je značena lýkem, kritická místa jsou označena zelenými šipkami.
Startuje se v areálu koupaliště Mimoň a běží se přes Vranovskou alej do Vranova. Zde je přeběh hlavní silnice, kde bude
šipkami přesně označeno místo, kde se silnice přebíhá. Taktéž
tam bude stát náš směrník, který na to dohlédne.
Dále se pokračuje po červené turistické značce až na vrchol
hradu Ralsko, kde je první občerstvovací stanice. Z vrcholu
se běží po červené dolů směrem na Srní Potok. Zde se vybíhá
z lesa na silnici, běžci jsou povinni držet se po levé straně
u kraje. Na Srním Potoce je druhá občerstvovací stanice. Zde
se přebíhá silnice směrem k Srnímu Potoku a pokračuje se
podél řeky do cíle na koupališti v Mimoni.
Propozice závodu a další informace naleznete na stránkách
http://ralskadesitka.cz/

(vek)

Mimoňský míčový sedmiboj
Již 21.ročník Mimoňského míčového sedmiboje má stále své
věrné i nové příznivce. Celkem 16 dvojic se opět během dvou
prázdninových dnů utkalo v sedmi dovednostních míčových
disciplínách. Jako každý rok panovala zdravě sportovně vyhecovaná, ale pohodová atmosféra. Putovní pohár pro vítěze
nakonec zvedala nad hlavu dvojice Filip Nešněra a Pepa Pobuda mladší s rekordním počtem celkově nasbíraných bodů.
Mezi vítěze sedmiboje se tak zapisuje poprvé po otci i syn
Pepa Pobuda. Na druhém místě se umístila ostřílená sedmibojařská dvojka Tomáš Křenek a Martin Šteffl a bronz připadnul taktéž domácím sedmibojařským mazákům, Aleši
Opeltovi a Láďovi Slavíkovi. Velké poděkování patří sehrané
dvojici rozhodčích, Oskaru Krejčímu a Martině Kabešové.
Děkujeme pochopitelně i všem sponzorům sedmiboje - město
Mimoň, Hospůdka na hřišti, MuDr. Eva Frýdová, Giacomini/Arnesport, Pizzerie Brucione, Bobyn Špaček - VálcovnaStartip, Jaromír Plíva - restaurace Mimoň, Restaurace Český
Lev-Domeček, Lamal s.r.o., Vojtěch Zadák - Lékárna, Honza
Kasinec - stavební činnost, Partner in pet food Brniště, Bazar
- Sevil Bodzadziev, Prodej medu - Aleš Červinka, Radek
Titěra - stavební činnost.
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Pozvánka
Na rybářské závody dětí a mládeže
o pohár starosty města Mimoň
dne 19.09.2020
Věk závodníků: od 6 let
Místo konání: rybník v městském parku v Mimoni
(Zámecký rybník)
Způsob lovu: položená a plavaná, povoleny jsou dva pruty
a vnadění, každý závodník s sebou musí mít podběrák, vezírek
a vědro na menší ryby
Bodování: každá ulovená ryba = 1 bod, kapr, candát, bolen,
štika, lín, úhoř + 3 body.
Prezentace:
8.00
Začátek 1. kola:
8.30
Poločas:
10.00
Začátek 2. kola:
11.00
Konec závodu:
12.30
Vyhodnocení:
13.00
Soutěží se o hodnotné ceny. Občerstvení závodníků bude
zajištěno. Změna programu dle počasí.
vedoucí: Monika Puldová, Jan Chvojka.
Září 2020
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vybavte svou domácnost
detektory kouře
Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou
základních kategorií. Tou první je elektronická požární signalizace
(EPS). Její využití je zejména ve výrobních akancelářských prostorech,
obchodních domech apod. Tyto objekty jsou díky nainstalované
EPS připojeny na specializovanou ústřednu, která přijme signál
o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní
hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální ochrany.
Druhou skupinu tvoří autonomní hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná se o jednoduché přístroje, které včas detekují vznikající
požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci
v našich domácnostech. Přístroj je napájen baterií, jejíž životnost
může být až deset let.
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru včas detekovat. Optickým
(blikající kontrolka) a silným akustickým signálem na něj upozorní uživatele domácnosti. Umožní tím nebezpečí zlikvidovat
již v zárodku či ohrožený prostor včas opustit a přivolat hasiče. Ze
zkušeností záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je
rozhodující pro záchranu lidských životů a "hlásiče požáru" tak
výrazně zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí např. v noci,
kdy lidé spí a požár včas nezjistí. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří,
ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. Kouř je
rychlejší a tišší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách
zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které při několika vdechnutích způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné varování
nás může zachránit!
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který nám poradí s jeho instalací. Výrobek
musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“ (značka
garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s tím, že
v případě výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní
(např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo i v ložnici).
V porovnání s hodnotou věcí vnaší domácnosti, o které nás případný
požár může připravit, je částka za pořízení hlásiče zanedbatelná.

Instalace hlásiče požáru
Samotná instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá. Stačí k tomu
hmoždinky a běžné nářadí, při instalaci postupujme vždy podle
návodu výrobce.

Vhodné umístění:
• v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu,
• v případě montáže jednoho hlásiče v bytě zvolíme místo v jeho
centrální části, např. v chodbě kam ústí jednotlivé místnosti,
• vmístnosti vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy),
• vbytových domech, ubytovnách apod. ive společných prostorech
každého podlaží domu,
• místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).

Nevhodné umístění:
• prašné a velmi vlhké prostory, např. kotelny, koupelny nebo prádelny,
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• blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo jiných zdrojů
tepla,
• vrcholy půdních prostorů střech tvaru písmene „A“,
• prostory svysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev,
rozpouštědel a výfukových plynů.

Neznalost zákona neomlouvá
Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena
vnaší legislativě (vyhláška č.23/2008 Sb., otechnických podmínkách
požární ochrany staveb). Na základě této vyhlášky jimi musí být
domácnosti ve všech nových i zrekonstruovaných objektech po
1. 7. 2008 vybaveny v souladu s projektovou dokumentací stavby
a rodinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím
přístrojem. Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před
účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto
domácnostech.

Jak hlásič kontrolovat?
V návodu výrobce by mělo být uvedeno, jakým způsobem a jak
často máme hlásič kontrolovat. Na rozdíl od hasicího přístroje kontrolu nemusí dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel - např. jednou
měsíčně prostým stisknutím kontrolního tlačítka, čímž se kontrolně spustí alarm. Jinak nám postačí jednou za čas vhlásiči vyměnit
baterie, přičemž akustický signál (popř. blikající kontrolka) nás
upozorní, když již baterie dochází. Baterie vhlásiči vydrží minimálně
1 rok, existují ale i s mnohem delší životností. Pamatujme, že hlásič
s vybitou baterií je nám k ničemu.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Lib. kraje

PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
 13,30 h Mimoň (tržnička na náměstí v rohu)

Prodej 20. 10. 2020

Kuřice černé, červené, kropenaté:
stáří 12-18 týd., cena 140-200,-Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce):
stáří 12-18 týd., cena 140-200,-Kč
Kuřice sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost):
stáří 12-18 týd., cena 140-200,-Kč
Chovní kohoutci:
stáří 12-18 týd., cena 140-200,-Kč

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o.,
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7 – 15 h! email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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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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