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30. 4. 2020 proběhnou v Mimoni na koupališti tradiční Čarodějnice
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• Pozvánka na velikonoční akce v Mimoni
• Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva a Rady města Mimoň
• Z našich škol a školek

O chytré horákyni
aneb jak někteří zastupitelé Lidl v Mimoni
chtěli, ale i nechtěli…
Těm občanům, kteří se únorového jednání
zastupitelstva neúčastnili, bych rád objasnil
zveřejněné, a pro řadu občanů asi překvapivé
skóre hlasování o tomto bodu v zastupitelstvu. Naštěstí prodej
pozemku v lokalitě Husova, spolu s předloženou budoucí kupní
smlouvou ve prospěch společnosti Lidl schválen byl, i když jen,
jak se říká, ,,o prsa“ naší koalice (9 pro): Tak těsný výsledek hlasování jsem opravdu nečekal. Předcházela mu totiž internetová
anketa, ato sjasným výsledkem. Ani Billu, ani odložení zástavby
této důležité lokality v obchodním centru města –88% hlasujících
občanů si přeje doplnit stávající obchodní síť ve městě oprodejnu
společnosti Lidl. Sami občané tedy svůj názor vyjádřili jasně.
Ve prospěch prodeje pozemků této společnosti se však ještě
před projednáním v zastupitelstvu vyjádřili i zastupitelé (včetně
opozičních), a to na svolaném pracovním jednání. (Prodej sice
nebyl jediným bodem pracovního jednání, rozhodně k němu,

ale probíhala diskuse s jednoznačným závěrem (včetně opozice)
podpory prodeje společnosti Lidl. Oto větší bylo mé překvapení,
že občany podporovaná, aipro městskou kasu finančně zajímavá
nabídka investora (600 Kč (bez DPH) za m2 plochy, dle znaleckého tržní posudku 587 Kč) byla zastupiteli z řad SOS a bývalé
strany Mimoňská obroda zpochybňována a odkládána. Jako
chytré horákyně někteří zastupitelé prodej společnosti Lidl ze
stolu zcela neshodili (ani nemohli, když byl na jejich volebním
programu), na druhou stranu ho ale ani nepodpořili, naopak
zásadním způsobem napadali nepromyšlenost záměru i celého
navrhovaného technického řešení stavby. Zkrátka připadal jsem
si jako jediný laik mezi renomovanými architekty, zkušenými
projektanty, dopravními inženýry a ekonomickými prognostiky
z řad zastupitelů. Možná, kdyby jednání na zastupitelstvu nepředcházel na mne trvalý, téměř roční tlak lobbistů, kteří
mě přesvědčovali o nutnosti zastoupení toho či onoho
řetězce v našem městě nebo …o nejvhodnějším způsobu
Pokračování na straně 2
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O chytré horákyni
Dokončení ze strany 1
prodeje obecních pozemků, možná, že bych v nezištnou
obezřetnost některých zastupitelů uvěřil… No zkrátím to,
díky zastupitelům koalice stran ANO, ČSSD, TOP 09 a Hasičů,
kteří respektovali názor občanů Mimoně a pro které princip
přímé demokracie není prázdným heslem, byl prodej firmě
Lidl schválen. Takže, konec dobrý, všechno dobré.
Konečně, kdo chce, udělá si na věc vlastní názor. Na internetu
(doufám, že v nejbližší době i v televizi) je možné shlédnout
celé únorové jednání zastupitelstva. Občany musím ale upozornit, že ti, kterým vysílání zprostředkuje společnost Metronet (KUKI TV) již jednání zastupitelstva sledovat nebudou
moci, protože společnost obecní vysílání ze své programové
nabídky stáhla. Nyní ho vysílá jen televize Nej TV.
Na závěr alespoň stručně k aktuálně probíhajícím stavbám.
Část ulice Zahradní je již celá dokončena, na dolním Sídlišti
pod Ralskem se dokončují práce, aby se mohly začít (předpokládám v dubnu) asfaltovat povrchy. Probíhají opravy
chodníků připojených k ulici Široká, která se bude v březnu
uzavírat. Objízdné trasy povedou ul. Luční, Ralská a Skřivánčí.
Dokončujeme rekonstrukci (2. a 3. etapa) Nádražní ulice. Na
začátku května předpokládám zahájení prací na a schodišti
u Družby. Již jsme vysoutěžili firmu, která bude zpracovávat
a v případě úspěchu i administrovat dotaci na zateplení bytových domů převedených na město z MK. Více pak p. Bizoňová
ve své rubrice z jednání Rady města.
Petr Král, starosta města Mimoně

Ze zasedání Rady města
Pravidelně je jedním z bodů projednávaných Radou města
Mimoň i rozhodování o výběru zhotovitelů veřejných zakázek.
Naposledy tak Rada rozhodovala o zhotoviteli zakázky na
rekonstrukci ulic Okrouhlická a Široká, o výběru dodavatele
investiční akce na zesílení podlah v objektu č.p. 181 (nová
zasedací místnost zastupitelstva), o zhotoviteli kovového
oplocení městského dvora či dětské hřiště na dolním Sídlišti
pod Ralskem. O jeho podobě rozhodovali v nedávné době
ve zveřejněné anketě sami občané. Potěšitelné je, že díky
veřejné soutěži je i v tomto případě výsledná cena nižší než
odhadovaná, a to o cca 30%. (Vysoutěženo bylo za cenu
343 tisíc korun).
Možná bude občany zajímat, že předmětem diskuse posledního jednání Rady města byl i záměr revitalizace ulice Mírová
zajišťovaný v přímé součinnosti s Libereckým krajem. Předpokladem je, že bude zahrnovat i nutnou obnovu inženýrských
sítí, nové vydláždění chodníků přírodním kamenem a samozřejmě i nový mobiliář, včetně veřejného osvětlení.
V prvních měsících nového kalendářního roku jsou do programu Rady města také pravidelně zařazovány žádosti o dotace v souvislosti s vyhlášenými dotačními výzvami města.
V kompetenci Rady je rozhodovat o přidělování dotací do
50 000 Kč na jednu žádost v jednom kalendářním roce.
O žádostech, v nichž jsou požadovány vyšší dotační prostředky, rozhoduje dle zákona Zastupitelstvo. Administrativní
kontrolu žádostí provádí vždy úřad, následně je posuzují členové Komise pro vzdělávání, děti, mládež a sport a Kulturní
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komise. S jejich doporučeními je seznámena Rada města
(Zastupitelstvo), jimž také náleží rozhodnutí. Seznámit se
s ním mohou i občané na našich webových stránkách města
v rubrice otevřená radnice – dotace z rozpočtu města.
https://mestomimon.cz/otevrena-radnice/dotace/dotace-zrozpoctu-mesta-mimon/
Jednou z veřejných zakázek administrovaných v režimu zákona byla zakázka na pojištění města. Protože se nám i v minulosti osvědčil tvz. ,,společný nákup služeb“, zahrnuli jsme do
vyhlášené soutěže (pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění
vozidel) i pojištění městem zřízených organizací. Výsledná
cena byla dle očekávání vyšší než u smlouvy, jejíž platnost
končila v únoru 2020. Důvodem bylo jednak všeobecné zdražení těchto služeb, jednak časté a vysoké plnění z důvodu
neustále rostoucího počtu úrazů žáků na školách.
Občany plánující stavbu vlastního bydlení určitě potěší
informace, že cca po 10 letech ,příprav“, bohužel dosud
nevedoucí k cíli, byla schválena studie nově rozdělující
pozemky určené pro výstavbu rodinných domů. (areál
MITEX), včetně všech komunikací a pásu zeleně oddělujícího zónu bydlení od zóny průmyslové. Podle tohoto zadání
bude připraven projekt na inženýrské sítě a připraveno bude
také územní a stavební řízení. (Návrh parcelace počítá se
vznikem 30 stavebních parcel). Aktuálně bylo Odboru rozvoje města (dále ORM) uloženo vypsat výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace. Reálné zahájení stavebních prací je rok 2022.
Po provedených stavebních úpravách v přízemí objektu bývalé
lékárny v Nádražní ulici čp.169 (realizovala ZŠ Mírová) bylo
nutné tyto úpravy „legalizovat“ tak, aby budova řádně splňovala všechny technické a hygienické podmínky pro provoz
školského zařízení. Zajištěním i tohoto úkolu byl pověřen
ORM, který následně zajistil projektovou dokumentaci, vyjádření všech dotčených orgánů, instalaci chybějícího a hasiči
požadovaného nouzového osvětlení tak, aby mohlo být řádně
požádáno o dodatečné povolení stavebních úprav. Od března
2020 již budovu děti budou moci využívat v plném rozsahu.
Jménem Rady města Mimoň bych ráda poděkovala zaměstnancům nově vzniklé příspěvkové organizace Kultura Mimoň
za organizaci městského plesu a úspěšné společenské akce
Oldies party. Věřím, že po ukončení celostátního omezení
kulturních akcí budeme v atraktivním kulturním a společenském programu pokračovat.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Oznámení
Z důvodu současného stavu v ČR poskytneme osamělým
seniorům města Mimoň možnost nákupu, aby se zbytečně
nevystavovali riziku nákazy.
(Služba bude poskytnuta pouze těm, kteří nemají rodinné
příslušníky, kteří by nákup obstarali).
Nákupy budou provádět dobrovolníci Sociálních služeb
města Mimoň ve spolupráci s Městskou policií Mimoň.
Více informaci poskytne:
Mgr. Veronika Palusková, tel.: 606 464 353
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V souvislosti s mimořádným opatřením Vlády České republiky je možné komunikovat se zaměstnanci Městského úřadu
v Mimoni pouze telefonicky (487 80 50 01), emailem (podatelna@mestomimon.cz) nebo datovou schránkou (ys8b5fe).
Všechny odbory jsou otevřeny k Vašim potřebám. Situace se mění každým dnem, proto sledujte informace, které jsou
pravidelně aktualizovány na webových stránkách města www.mestomimon.cz, nebo sociální síti Facebook (město Mimoň –
oficiální).
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Výroční zpráva ORM za rok 2019
Odbor rozvoje města Mimoň je zaměřen na přípravu a realizaci akcí stavebního charakteru a přípravu žádostí o dotaci
včetně jejich administrace, a to jak z národních zdrojů, tak
z evropských fondů. K tomu patří rovněž i dohled nad realizací těchto investičních akcí po technické stránce. Nově
k nám byl přiřazen referent veřejných zakázek, který zároveň
zajišťuje údržbu komunikací a veřejného osvětlení. Máme
kvalifikované pracovníky a u části stavebních prací si dokážeme zajistit odborný dozor svými silami. Postupně se nám
stále více ztěžuje nejenom administrativa při přípravě stavebních prací, ale novými nařízeními a úpravami zákonů
je nutné zajišťovat autorizované technické dozory a také
koordinátory BOZP na všech akcích města. Dochází tak
k nárůstu výdajů na realizaci každé akce. Jsme trochu rozladěni nad chystanou novelou stavebního zákona, která je
velmi významná z hlediska povolování staveb, ale přinese
mnohé zmatky vzhledem k plánovaným rušením menších
stavebních úřadů a přenesení povinnosti na zajištění vyjádření dotčených orgánů k projektům. Novela se nyní projednává ve vládě a značné množství připomínek ze strany
odborné veřejnosti dokonce vedlo k rozhodnutí vytvořit
speciální komisi, která celou kauzu hodnotí.
Rok 2019 byl pro náš odbor hodně hektický, vždyť jsme
realizovali investiční zakázky a opravy v hodnotě cca
76,5 mil. Kč. Na investicích bylo prostavěno 53,8 mil. Kč.
V minulých letech se pohybovala výše prostavěných investic
kolem 30–35 mil. Kč.
V roce 2019 bylo vyhlášeno a uskutečněno celkem 57 výběrových řízeních – veřejných zakázek na dodavatele prací.
Komunikace, chodníky a parkoviště
V roce 2019 probíhaly dále rekonstrukce a opravy komunikací a chodníků ve městě a zároveň příprava dalších akcí
na příští období.
Mezi nejvýznamnější akce určitě patřila Humanizace
Nádražní ulice, která je před dokončením, dále rozšíření
komunikace v ulici Zahradní a práce na opravách komunikací na dolním Sídlišti pod Ralskem. Konečně také došlo
na realizaci přechodu pro chodce Letná, který je před kolaudací. Podařilo se nám také přeložit dlažbu na Zámeckém
mostu, po které se již chodilo velmi špatně. Běžné opravy
se snažíme řešit průběžně a pokud to jde, tak bez větších
odkladů.
V přípravě byly dokončeny projekty na rekonstrukci ulice
Široké, parkoviště na dolním Sídlišti pod Ralskem, cyklostezku Potoční ulice – Ploužnice. Nepodařilo se nám zajistit
dotaci na Komunikaci pro pěší v ulici Ve stráni a realizace
akce byla přesunuta na letošní rok 2020. Byla také dokončena projektová dokumentace na Regeneraci sídliště Letná,
kde probíhají povolovací řízení.

a inženýringu. V roce 2021 pak budou zahájeny práce na
zateplení jednotlivých domů. Svým rozsahem to bude akce
velmi složitá, neboť předpokládaná částka za celou realizaci
se může pohybovat ve výši 130–150 mil. Kč.
Ostatní realizované a připravované akce
Kromě komunikací a bytového fondu jsme připravovali
a realizovali i ostatní akce.
Jednou z největších akcí svým rozsahem a složitostí byla
rekonstrukce rozvodů MŠ Eliášova, kdy zjištěný stav vnitřních prostor po celkovém vyklizení a po největších opravách
rozvodů nás „donutil“ provést následně i úpravu podlah
a omítek a výměnu dveří. Krom toho bylo rozhodnuto
o úpravě prostoru pro invalidního žáka (WC, sprcha, přebalovací pult) včetně bezbariérové úpravy vstupu. Došlo
také k úpravě venkovních prostor a vybudování nových
herních ploch v zadní části zahrady.
Z kulturních památek bylo konečně dokončeno restaurování Prameniště v Zámeckém parku a celá památka je osazena zpět na své místo. Pokračovalo se také na opravách
dalšího úseku zámecké ohradní zdi ve spolupráci s pa mátkáři a byl dokončen úsek od Družby až za bývalé letní
kino.
Významnou akcí, která je rozdělena na několik etap jsou
stavební úpravy související s požárním zabezpečením
Domova důchodců, kde se v loňském roce udělaly veškeré
úpravy na společných prostorách a chodbách a následovat
budou úpravy jednotlivých klientských pokojů. Tyto práce
jsou velmi složitě koordinované, neboť probíhají za úplného
provozu domova, aby nebyl chod domova přerušený.
Došlo také na demolici objektu v Lužické ulici čp. 102,
jehož stav již ohrožoval bezpečnost chodců a aut na komunikaci. Práce na budoucí stavbě turistického centra a depozitáře muzea byly zatím pozastaveny, neboť žádost o dotaci
z evropských fondů ve spolupráci s partnerským městem
Zlotoryja a Geoparkem Ralsko byla zamítnuta.
Zahájily se přípravné práce na rekonstrukci koupaliště,
bylo rozhodnuto o technologii čištění vody (salinace), velikosti nádrže a zadáno vypracování studie řešení celého
areálu. V roce 2020 by měla být dokončena technická příprava včetně všech povolení a v roce dalším pak vlastní
stavba koupaliště.
Zámecký rybník byl stavebně dokončen, probíhá pouze
celá administrativa dotace a její vyhodnocení.

Bytový fond
Na konci loňského roku bylo rozhodnuto o zrušení Mimoňské komunální a.s. a převedení majetku – bytového fondu
– zpět na město. Zahájila se také příprava na zateplení všech
těchto domů včetně zajištění dotace. V roce 2020 proběhne
podání žádosti o dotaci a zajištění projektové přípravy
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Dalším pokračováním je příprava projektu (jeho aktualizace) úpravy Zámecké tůně, aby se tak dokončil další prostor
celého parku, jeho severozápadní část.
Dokončená cyklostezka od koupaliště směrem na Srní Potok
byla zkolaudována a byl také dokončen projekt dalšího úseku Potoční ulice – Ploužnice. Kromě těchto úseků Cyklomagistrály Ploučnice byly zahájeny také přípravné práce
na Cyklostezce Panenský potok, části která se týká Mimoně
a to úseku od autobusového nádraží směrem do Pertoltic.
V roce 2019 byly dokončeny úpravy objektu čp.181 v Malé
ulici, kdy v rámci projektu „Bezbariérovost úřadu“ byl vestavěn výtah a předělány prostory WC pro invalidy.
Nově probíhá projektová příprava rekonstrukce lávky přes
Panenský potok, který je ve špatném stavu, což potvrdila
i prohlídka přizvaného statika.
Veřejností velmi sledovanou akcí je také studie úpravy
náměstí a zástavba západní části náměstí- projektanti na
obou studiích již pracují.
Kromě staveb v katastru Mimoně jsme také dokončili gravitační kanalizaci na Ploužnici u městem spravovaných
objektů.
Dotace za rok 2019
1. Po dokončení zateplení fasád bytových domů Letná
255–256 a U Nemocnice 543–544, město obdrželo dotaci
od MMR ve výši 964 857 Kč (Letná) a 1 019 979 Kč
(U Nemocnice).

2. Dokončením akce „Bezbariérovost úřadu“ město
obdrželo dotaci od MMR ve výši 1 463 733 Kč
3. Další částku dotace ze SFDI obdrželo město na akci
„Přechod pro chodce Letná“ ve výši 663 000 Kč.
4. Kromě dotací ze státních a evropských fondů město
obdrželo také dotaci od Libereckého kraje ve výši
622 420 Kč.
Mimo těchto dotací, které byly úspěšně dokončeny očekáváme ještě dokončení administrativy dotace (finanční část)
ze SFŽP na Zámecký rybník.
Podali jsme také nové žádosti o dotaci a to na druhou etapu
„Humanizace Nádražní ulice“, na „Komunikaci pro pěší
v ulici Ve stráni“ a projekt „Efektivní veřejná správa“, které
však nebyly úspěšné a dotace nám nebyly přislíbeny.
Závěr
Přestože se i nadále potýkáme se spoustou menších i větších
problémů, ať už při přípravě projektů nebo při vlastní realizaci, snažíme se vždy vše konstruktivně řešit, aby výsledek
byl v pořádku a ku prospěchu věci. Nárůst ve výši proinvestovaných financí se snažíme zvládnout co nejvíce vlastními silami, ale někdy marně bojujeme se stále složitější
administrativou. Ne vše se nám podaří udělat včas a v dobré
kvalitě, ale vždy je cílem co nejlepší výsledek.

Přehled realizovaných investičních akcí:
(údaje v tis. Kč)
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CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 20. února 2020 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z20/19
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
p. J. Chýle, p. F. Kaiser
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/20
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení programu jednání
4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti
a) Prodej pozemků p. č. 4394/2, 4394/4, 4394,5 a části 4401/1
b) Vypořádání pozemků – Humanizace Husova, Tyršovo
nám., Pražská – LbK
c) Prodej pozemků – Husova – OC – podmínky prodeje –
kupní smlouva
5. Zápis z jednání kontrolního výboru
6. Zápis z jednání finančního výboru
7. Opravy v objektu Domu kultury Ralsko
8. Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II – 2020
9. Diskuze
Hlasování: pro 13, zdrželi se 3, nepřítomen 1
Z20/21
Prodej pozemků pč. 4394/2, 4394/4, 4394,5 a části 4401/1
v k.ú. Mimoň-lokalita u nádraží
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej
a kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 4394/2 o výměře
33 m2 ostatní plocha, pozemku parc. č. 4394/4 o výměře 28 m2
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 4394/5 o výměře
11 m2 ostatní plocha vše v k.ú. Mimoň a dále části pozemku parc.
č. 4401/1 orná půda v k.ú. Mimoň (dle GP č. 2346-355/2019 se
jedná o pozemek s novým parc. č. 4401/9 o výměře 1100 m2 v k.
ú. Mimoň) za cenu 300 Kč/m2 s panem Petrem Krejbichem, bytem
Nádražní 18, Mimoň V, 471 24 Mimoň, a ukládá starostovi města
kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 11, zdrželi se 5, nepřítomen 1
Z20/22
Vypořádání pozemků v rámci akce „Humanizace Husova,
Tyršovo nám., Pražská – LbK
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mimoň:
parc. č. 2140/8 o výměře 232 m2, ostatní plocha
parc. č. 2140/9 o výměře 649 m2, ostatní plocha
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parc. č. 2860/2 o výměře 68 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/2 o výměře 48 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/3 o výměře 333 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/4 o výměře 550 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/5 o výměře 86 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/6 o výměře 37 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/7 o výměře 83 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/8 o výměře 69 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/9 o výměře 480 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/10 o výměře 131 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/11 o výměře 45 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/12 o výměře 7 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/13 o výměře 239 m2, ostatní plocha
parc. č. 3300/14 o výměře 4 m2, ostatní plocha,
do majetku města Mimoň, od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec, IČ 70891508 a pověřuje Radu města
Mimoň schválením znění kupní smlouvy“.
Hlasování: pro 17
Z20/23
Prodej pozemků v lokalitě Husova – OC – LIDL – podmínky
prodeje – kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
1. schvaluje prodej pozemků celých nebo jejich částí v k.ú.
Mimoň dle přiloženého nákresu v situačním výkresu, a to:
– pozemek pč. 3307/1, trv. travní porost o výměře 6130 m2,
– pozemek pč. 3309/1, ostatní plocha o výměře 2012 m2,
– pozemek pč. 3309/2, ostatní plocha o výměře 519 m2,
– pozemek pč. 3309/4, ostatní plocha o výměře 21 m2,
– pozemek pč. 3309/6, ostatní plocha o výměře 35 m2,
– pozemek pč. 3309/7, ostatní plocha o výměře 18 m2,
– pozemek pč. 3310, zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2,
– pozemek pč. 3311/1, ostatní plocha o výměře 1114 m2,
v rozsahu nezbytném pro zástavbu objekty občanské vybavenosti,
za cenu 600 Kč/m2 + DPH, společnosti Lidl ČR v.o.s., se sídlem
Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 26178541, za podmínek
uvedených v Budoucí kupní smlouvě včetně její přílohy č. 1, kterou je Kupní smlouva a
2. schvaluje znění a uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejíž přílohou je Kupní smlouva, v předloženém znění a
3. ukládá starostovi města Budoucí kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 9, zdrželi se 8
Z20/24
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 12. 2. 2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 17
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Z20/25
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 17. 2. 2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 17
Z20/26
Změna rozpočtu – zvýšení běžných výdajů na akci Opravy
v objektu DKR
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 6 –
zvýšení běžných výdajů na akci „Opravy v objektu DKR“ a navýšení
financování o 350 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 17
Z20/27
Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II – 2020
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zapojení se prostřednictvím Mikroregionu Podralsko do společného projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II
– 2020“ v intencích požadavků Operačního programu životního
prostředí ve specifickém cíli 3.1 Prevence vzniku odpadů a zavazuje se k následujícímu:
1. uzavření Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Předcházení vzniku odpadů
v Mikroregionu Podralsko kompostéry II – 2020“;
2. předfinancování projektu z vlastních zdrojů dle Partnerské
smlouvy s tím, že tento jim příslušný finanční podíl na realizaci
jejich části projektu – města Mimoň ve výši 99 502,20 Kč – bude
poukázán na účet Mikroregionu Podralsko do 30. 6. 2020;
3. schvaluje závazek, že v případě neudělení dotace Mikroregionu Podralsko na projekt, jsou obce povinny uhradit vzniklé
náklady z vlastních zdrojů, které jsou vyčíslené v příloze č. 1.
Hlasování: pro 17
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Jarní opoziční okénko
Po shlédnutí veřejného záznamu Zastupitelstva 01 2020, zejména
části o nezveřejnění mého článku ve Zpravodaji, hodlám nyní
okomentovat a vyjasnit některé aspekty.
Deklarovaný důvod nezveřejnění – rozpor článku 3, statutu
Mimoňského zpravodaje, kde se píše o nezveřejňování celospolečenské problematiky, je dle mého názoru důvodem pouze zástupným, nepravdivým a hlavně účelovým. Vedení města, zejména
zástupcům hnutí ANO, se prostě nelíbí, že někdo kontroluje jejich
práci, poukazuje na chyby, nehospodárnosti, akritizuje ve veřejných
médiích. Proto tyto snahy o cenzuru, statuty, rozhodnutí o nezveřejňování opozičních článků, omezování diskuze na webu města, dokonce zákaz komentářů na oficiálním fcbk. účtu města apod.
Byl bych velmi rád, aby si volení zástupci města uvědomili, že
svoboda slova je nedílnou a žádoucí formou veřejné diskuze, že
diskuze o celospolečenských tématech je neoddělitelná od našich
místních problémů, že konstruktivní opoziční kritika je kořením,
a tím skutečným motorem demokratického vývoje společnosti.
Je to morální norma v demokratických státech na Západ od nás,
tak proč by to nemělo platit zde. V neposlední řadě není férové
si zprivatizovat časopis města pouze pro své účely a propagandu
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vedení města. Časopis je financován z veřejných peněz, takže
není správné zakazovat opozici podílet se na správě tohoto média.
Přitom stačí tak málo – přestat se bát kritiky, respektovat odlišné
názory na dění ve městě i v naší republice, bránit se skutečnými
argumenty a nikoli ponižovat, zakazovat, očerňovat a dehonestovat za odlišné názory.
Pro začátek, a při skutečně dobré vůli vedení města, postačí
rychlá změna článku 3, statutu Zpravodaje, což je záležitost několika minut. :-)
Ještě přidám několik vět k ,,onomu“ odmítnutí zveřejnění mého
článku. Neztotožňuji se s důvody nezveřejnění mého článku - že
se jednalo pouze o celospolečenskou tématiku, kterou tzv. ,,zakazuje statut MZ“. Ve skutečnosti šlo o můj soukromý pohled na
malou aktivitu našeho, tedy mimoňského vedení k oslavám
17. listopadu a snahu vzbudit sebereflexi našich, tedy mimoňských zastupitelů ke stavu vedení naší země. Jsem, jak známo,
kritikem pana Babiše, Zemana a jejich posluhovačů, a jako občan
Mimoně cítím povinnost se ozvat, když se hroutí demokratické
principy vinou těch, kteří by měli být příkladem. Celospolečenské
dění je tímto způsobem s vedením ANO v Mimoni velmi propojené a v mnoha aspektech velmi podobné. Není dobré si lhát
do vlastní kapsy.
Myslím si, že to, co se v současnosti děje v České republice, je
hanba, a z mého pohledu morální tragédie. Získali většinu v deklarovaných „demokratických“ volbách, kterou válcují svojí finanční,
mediální a vlivovou převahou, a na půdorysu tzv. demokratického
skeletu pak uchopili vládu a správu země autoritativním způsobem, který nás pomalu dostává do totalitních procesů. Obdobně
takto začínali různí diktátoři, ty největší nevyjímaje. Historie
má bohužel tendenci se opakovat a je na nás, zda to připustíme.
Odeslal jsem stížnost na rozhodnutí o nezveřejnění mého článku
a budu potěšen, když Zastupitelstvo Mimoně v této věci férově
rozhodne.
Novotný Petr, občan Mimoně a sympatizant České Pirátské strany

Reakce na článek p. Novotného
Vážený pane Novotný,
Vydávání periodického tisku územního správního celku (v našem
případě města Mimoň) se řídí Tiskovým zákonem 46/2000 Sb.
V něm je jasně stanoveno – cituji: „Vydavatel periodického tisku
územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní
a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje
názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku,
týkající se tohoto územního samosprávného celku.“
Váš článek se netýkal územního samosprávného celku, ale Vašeho
soukromého názoru na celostátní politiku a nejste ani zastupitelem tohoto samosprávného celku (pouze zastupitelé mají nárok
na zveřejnění sdělení).
Oznámení celostátního charakteru se v tomto periodiku zveřejňují pouze – cituji: „V naléhavém veřejném zájmu je vydavatel
povinen uveřejnit v periodickém tisku důležité a neodkladné
oznámení státního orgánu a orgánu územní samosprávy, zejména
je povinen uveřejnit rozhodnutí o nouzovém stavu, o stavu ohrožení státu nebo o válečném stavu. Toto oznámení musí být uveřejněno v nejbližším vydání periodického tisku následujícím po
doručení jeho textu vydavateli způsobem graficky jej zvýrazňujícím a odlišujícím od ostatního obsahu periodického tisku.“
Vaše politické názory nesplňují ani jednu z těchto podmínek.
Duben 2020
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OZNÁMENÍ
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc
s péčí o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují
bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním
postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis por. dní: 1. 4. 2020, 15. 4. 2020, 29. 4. 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

Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 17. dubna
2020 na náměstí 1. máje.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 23. dubna
2020 v Domě kultury Ralsko – Mimoň od 16,30 hodin.

ZÁPISY DO 1.TŘÍD
ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň
Na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní
docházce pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou zápisy probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termín bude zveřejněn
na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz).
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (IS datové schránky: x3emfgp)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý e-mail!),
e-mailová adresa: zams-mimon@volny.cz
3. poštou na adresu školy
4. osobně
Škola upřednostňuje podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce. „Žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání“, případně „Žádost o odklad povinné školní docházky“
je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz).
K žádosti přiložte kopii rodného listu. Zároveň vás žádáme
o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který je také ke stažení na
webových stránkách školy.
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí
ve škole. Zápis do ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková
organizace se uskuteční v termínu od 1. dubna do 30. dubna
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2020. Škola upřednostňuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.
Způsoby podání žádosti o přijetí, případně žádosti o odklad: 1.
do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý e-mail)
3. poštou
4. osobně
Žádosti jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci
„Ke stažení“ základní škola „Žádost o přijetí“, případně „Žádost
o odklad“. K žádosti o přijetí doložte také kopii rodného listu.
V případě, že budete žádost doručovat osobně, prosíme o využití
celého měsíce dubna, abychom předešli vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Žádáme Vás také o vyplnění telefonního čísla a e-mailové adresy na žádosti pro další komunikaci
s Vámi.
Mgr. Jaroslav Jirůtka ředitel školy v.r.

ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň
Zápis do MŠ Komenského a MŠ Letná pro školní rok
2020/2021 se koná ve středu 6. května od 13.00–16.00 hodin
v budově MŠ Komenského (pro obě MŠ).
Pro děti v posledním roce před zahájením školní docházky
je předškolní vzdělávání povinné! V souladu s platnou legislativou platí přednostní právo přijetí staršího dítěte před
mladším.
Zápisu se mohou zúčastnit pouze děti, které jsou v době konání zápisu starší dvou let. Dvouleté děti přijímáme pouze,
pokud je volné místo, a to maximálně v nejvyšším povoleném
počtu těchto dětí na třídu.
Rodiče u zápisu předloží:
Rodný list dítěte
Občanský průkaz zákonného zástupce
Doklad o řádném očkování (je podmínkou přijetí dítěte do
MŠ, formulář vám vystaví pediatr). U dětí s povinnou předškolní docházkou nevyžadujeme doklad o očkování.
Dítě přiveďte s sebou.
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň
Na základě § 34 zákona č 561/2004 Sb. stanovuje ředitel ZŠ a MŠ
Pod Ralskem 572, Mimoň místo a dobu zápisu do mateřské školy.
Den konání: 7. května 2020 od 14 do 16 hod. v budově MŠ Eliášova!!!!!
S sebou občanský průkaz a rodný list dítěte!!!!! Žádost o přijetí
je ke stažení na webu ZŠ www.zsamspodralskem.cz Na druhé
straně žádosti musí být potvrzení o očkování (neplatí u dětí,
které budou plnit poslední rok předškolního vzdělávání).

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci dubnu dožívají naši spoluobčané:
Kolencová Eva
Poulová Libuše
Bieliková Helena
Pešáková Marie
Rubešová Zdeňka
Böhmová Jiřina
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vše nejlepší.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.
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KULTURA
Pozvánky
Ukliďme příkopy 2020

Francie všemi smysly

Podralský nadační fond, Mikroregion Podralsko a další obce
pořádají ve spolupráci s Ukliďme Česko a Krajskou správou
silnic společný jarní úklid příkopů v blízkosti silnic. Přejeme
si čistou krajinu v okolí našich domovů a podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci v regionu.
Úklidová akce v Mimoni bude probíhat v období 28. března
až 26. dubna 2020.
Akce bude individuální, nebude organizována hromadně.
Zájemci o úklid si mohou po předchozí tel. domluvě vyzvednout pytle na odpad na MěÚ Mimoň, odboru ŽP. Každý
zájemce si může zvolit vlastní lokalitu úklidu. Po skončení
úklidu pak nahlásí, kde ponechal naplněné pytle, případně
další podrobnosti. Pytle následně sveze na odvozní místo
Zahradnictví Mimoň, p. o.
Koordinátorka akce p. Vítková, OVDZaŽP,
tel. 487 805 020, vitkova@mestomimon.cz

Zážitková degustace francouzských vín a specialit.
25. dubna 2020 od 18.30 hod. v Domě kultury Ralsko.
Pořádá WINAM s. r. o., více informací na www.winam.cz.

Taneční zábava pro seniory
15. dubna 2020 od 15 hod.
v Domě kultury Ralsko.
K poslechu a tanci hraje kapela Vivasong.
Pořádá Kultura Mimoň,
příspěvková organizace.

Návrat v čase
Pojďte s námi projít minulostí, připomenout si historii Strážských kasáren, jejich vztah k vojenskému prostoru Ralsko.
V sobotu 18. 4. 2020 v 13 hod. sraz u „zmrzlinárny“ ve Stráži
pod Ralskem.
Zveme nejen milovníky vojenské historie na komentovanou
procházku bývalých přísně střežených míst. Poodhalit nečekané souvislosti s panem Milanem Šírem a dalšími pamětníky.
Spolek historie Mimoňska

Čarodějnické dílničky

3. setkání historických a retro kočárků
Milé ženy a dívky
Zveme vás na neformální oslavu Dne matek, která se bude
konat u příležitosti 3. setkání historických a retro kočárků
v Mimoni 9. 5. 2020 na nám. 1. máje.
Na tuto akci je pozvaná i agentura Dobrý den z Pelhřimova
a my se budeme pokoušet o zápis do České knihy rekordů
v počtu historických kočárků na jednom místě. Vrcholem
bude spanilá jízda Mírovou a Malou ulicí.
Pokud máte doma kočár výroby do roku 1990, přijďte se s ním
pochlubit. Pokud žádný kočárek nemáte, rádi Vám ho zapůjčíme.
Přijďte nás podpořit a zároveň se ohlédnout v čase trochu
zpět a nad kočárky zavzpomínat v čem jste se vozili vy nebo
Vaše děti.
Bližší informace na www.historiemimone.cz, fcb Spolek historie Mimoňska, fcb historie Lenka Špačková, tel.: 724 522 279.
Spolek historie Mimoňska
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ϭϯ͘ϰ͘ sĞůŝŬŽŶŽēŶşƉŽŶĚĢůşͲŵƓĞ
ϭϮ͘ϰ͘
ŽǎşŚŽĚǀĞůŝŬŽŶŽēŶşͲŵƓĞ


<ĂƉůĞďŽǎşŚŽŚƌŽďƵ͕ŽĚϴŚŽĚ͘
WŽƎĄĚĄ\şŵƐŬŽŬĂƚŽůŝĐŬĄĨĂƌŶŽƐƚDŝŵŽŸ
sĞƎĞũŶĄĂŬĐĞ

EĞĚĢůĞŵƌƚǀǉĐŚǀƐƚĄŶşWĄŶĢ
<ŽƐƚĞůƐǀ͘WĞƚƌĂĂWĂǀůĂ͕ŽĚϴŚŽĚ͘
WŽƎĄĚĄ\şŵƐŬŽŬĂƚŽůŝĐŬĄĨĂƌŶŽƐƚDŝŵŽŸ
<ĂƉůĞ^ŵşƎĞŶş͕<ƎşǎŽǀǉǀƌĐŚŽĚϭϰŚŽĚ͘
WŽƎĄĚĄşƌŬĞǀēĞƐŬŽƐůŽǀĞŶƐŬĄŚƵƐŝƚƐŬĄDŝŵŽŸ
sĞƎĞũŶĠĂŬĐĞ

ϭϮ͘ϰ͘ sĞůŝŬŽŶŽĐĞƵŵƵǌĞĂ
sĞůŝŬŽŶŽēŶşŽĚƉŽůĞĚŶĞƵDĢƐƚƐŬĠŚŽŵƵǌĞĂ͕ϭϯʹϭϳŚŽĚ͘
WŽďĞƌŽƵŶƐŬĄŚƵĚĞďŶşƐŬƵƉŝŶĂdƎĞŚƵƐŬ͕
ŬƚĞƌĄŚƌĂũĞƉƎĞǀĄǎŶĢƉşƐŶŝēŬǇǌĞƐƚĂƌĠWƌĂŚǇ
ĂůŝĚŽǀĠƉşƐŶŝēŬǇ
ǀŽůŶĄƉƌŽŚůşĚŬĂŽǎşŚŽŚƌŽďƵƐƉƌƽǀŽĚĐĞŵ
ƉƌŽǀĄǌş/ŶŐ͘:ŝƎşaƛĂƐƚŶǉ
 ǀŽůŶĄƉƌŽŚůşĚŬĂDĢƐƚƐŬĠŚŽŵƵǌĞĂ
ƉƌŽŚůşĚŬĂǀůĂƐƟǀĢĚŶĠĞǆƉŽǌŝĐĞŽDŝŵŽŶŝĂďůşǌŬĠŵŽŬŽůş͕
ƉƌŽŚůşĚŬĂǀǉƐƚĂǀǇŽďƌĂǌƽsĞŶĚƵůŬǇƂŚŵŽǀĠ
ǀĞůŝŬŽŶŽēŶşĚşůŶŝēŬǇ͗
ƉůĞƚĞŶşƉŽŵůĄǌĞŬ͕ŵĂůŽǀĄŶşǀĂũşēĞŬǀŽƐŬĞŵ͕ĞŶŬĂƵƐƟŬĂ
ĚşůŶŝēŬǇĩƐŬƵƉŝŶǇͣDŝŵŽŸǎŝũĞ͞
ƵŬĄǌŬǇƌƵēŶşĐŚƉƌĂĐş
ƉĂůŝēŬŽǀĄŶşĂƉůĞƚĞŶşǌƉĞĚŝŐƵ
ŵĂůŽǀĄŶşŶĂŽďůŝēĞũ
ƐůĂĚŬĠŽďēĞƌƐƚǀĞŶş<ŽůĄēŬĄƌŶǇƵ^ĂůǀĄƚŽƌĂ
ŬĄǀŽǀĠƐƉĞĐŝĂůŝƚǇ<&><z
WŽƎĄĚĄ<ƵůƚƵƌĂDŝŵŽŸ͕ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ
sĞƎĞũŶĄĂŬĐĞ

ϭϯ͘ϰ͘ sĞůŝŬŽŶŽĐĞũŝŶĂŬ͍WƌŽēŶĞ͍
ŶŐůŝĐŬǉ'',hEd
<ŽƵƉĂůŝƓƚĢDŝŵŽŸ͕ϭϱʹϭϳŚŽĚŝŶ
ǀĞƐĞůĠǌƉşǀĄŶşĂŶŐůŝĐŬǉĐŚǀĞůŝŬŽŶŽēŶşĐŚƉşƐŶş
ĂƚĂŶĐŽǀĄŶş͕ǀĞůŝŬŽŶŽēŶşŚƌǇĂƐŽƵƚĢǎĞ
ƚƌĂĚŝēŶşͣŚŽŶŶĂǀĞũĐĞ͕͟ƚǌǀ͘ŐŐ,ƵŶƚ
ǀƓĞĐŚŶǇŬŽƐƚǉŵǇǀĚƵĐŚƵũĂƌĂũƐŽƵǀşƚĄŶǇ
ƐŽƵƚĢǎĞ͗
ŽŶĞũŬƌĄƐŶĢũƓşŬƌĂƐůŝĐŝ͕ŽŶĞũƷǎĂƐŶĢũƓşũĂƌŶş
ŬŽƐƚǉŵĂŽŶĞũůĞƉƓşŵĂǌĂŶĞĐ;ƐŽƵƚĢǎĞŝƉƌŽƌŽĚŝēĞͿ
ƐƚĂŶŽǀŝƓƚĢ͗
ďĢŚƐǀĞũĐŝŶĂůǎşĐŝ͕ǀĂũĞēŶĄŬŽƵůĞŶĄ͕
ǌĂƉşĐŚŶŝǀĞůŝŬŽŶŽēŶşŵƵǌĂũşĐŝŽĐĂƐ
ƐĞǌĂǀƎĞŶǉŵĂŽēŝŵĂ
ǌĂũşēŬŽǀĂŶĄ;ƐŽƵƚĢǎǀďĢŚƵǀƉǇƚůşĐŚͿ
ĐŽƐƐĞďŽƵ͗
ϮŶĂƚǀƌĚŽƵǀĂƎĞŶĄǀĞũĐĞ͕ǀĂƎĞēŬƵ
ĂŬŽƓşēĞŬŶĂǀǇŬŽůĞĚŽǀĂŶĠĚŽďƌƽƚŬǇ
WŽƎĄĚĄĞŶƚƌƵŵƉƌŽǀǌĚĢůĄŶşĚĢơĂĚŽƐƉĢůǉĐŚ
,ZsE'>/d/EĂ<ƵůƚƵƌĂDŝŵŽŸ͕ƉƎşƐƉĢǀŬŽǀĄŽƌŐ͘
sĞƎĞũŶĄĂŬĐĞ͕ƉŽĚƌŽďŶŽƐƟǀƵĚĄůŽƐƚĞĐŚŶĂĩƐƚƌĄŶĐĞ
ƽŵŬƵůƚƵƌǇZĂůƐŬŽĂƐƚƌĄŶĐĞ,ƌĂǀĄĂŶŐůŝēƟŶĂ

Ϯϭ͘ϰ͘ :ĂƌŶşŬŽŶĐĞƌƚ
^Ąůhas͘^ŶşƟůĂǀDŝŵŽŶŝ͕ŽĚϭϳŚŽĚ͘
WŽƎĄĚĄhas͘^ŶşƟůĂǀDŝŵŽŶŝ
sĞƎĞũŶĄĂŬĐĞ
WŽĚƌŽďŶŽƐƟĂŬŽŶƚĂŬƚǇŶĂƉŽƎĂĚĂƚĞůĞũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚĂŬĐşǌşƐŬĄƚĞǀDĢƐƚƐŬĠŬŶŝŚŽǀŶĢDŝŵŽŸ͕ƚĞů͗͘ϳϮϱϳϬϭϱϮϬ͘ϳϮϱϳϰϳϯϲϬ͕ŬŶŝŚŽǀŶĂΛŬƵůƚƵƌĂŵŝŵŽŶ͘Đǌ
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KULTURA
Reprezentační ples města 29. 2. 2020
Hlavními sponzory plesu byli: Elektro & Železářství - Aleš RAMPAS, Mimoň
a METRONET s. r. o., Praha
Dále děkujeme sponzorům:
Autoservis Škarpa, Mimoň

LAMAL s.r.o., Pertoltice pod Ralskem

BARVY LAKY – Rudolf KLAZAR, Mimoň

LÉKÁRNY – PharmDr. Vojtěch Zadák, Mimoň

CALTA Petr – Apartmány Meandry, Mimoň

MITOP a.s., Mimoň

CICHÁK Václav – SPEKTRUM, Mimoň

NEHTOVÁ MODELÁŽ A MANIKÚRA – G. Jiráčková,
Mimoň

COMPAG brantner CZ. s.r.o., Mimoň
Bachtíková Renata – náramky – přívěsky z korálků,
Česká Lípa

OPA – knižní velkoobchod, Praha
OPTIKA – Zatloukalová Lenka, Mimoň

ČÍŽKOVÁ Helena – Butik, Mimoň

PIZZA Brucione, Mimoň

EXCESS CLUB – Fr. Kaiser, Mimoň

PLÍVA Jaromír, Mimoň

FÉERIE – Jana Zubrová, Mimoň

PLOUŽNICE s.r.o. zemědělská farma, Ploužnice

Fitness studio F – Helena Fořtová,
Mimoň

Reklama Klapka, Česká Lípa

Hana Ulrychová – dekorace, Česká Lípa
JATKA Váša, Mimoň
Kafe Laky, Česká Lípa
Kadeřnictví Andrea Lamberská, Mimoň
Kadeřnictví Barbora Matúšková, Mimoň
KLENOTY – Vodičková Radomíra, Mimoň
KOSMETICKÉ SLUŽBY – Jarošová Jana,
Mimoň
KOSMETICKÉ STUDIO – Ilona Chýlová,
Mimoň
Papírnictví u Růži s.r.o., Mimoň
PEKÁRNA – Občerstvení Iveta Kubátová,
Mimoň
Květiny Nikola Pokorná, Jablonné v Podještědí

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Veronika Stirčáková – Stříhání a úprava psů, Mimoň
SERVIS Pneu-Aku – p. Havlík, Mimoň
Sport Doubek, Mimoň
ŠTÍPÁK Josef, Mimoň
TROLL computers, Česká Lípa
VALMO Nábytek,
VOBCHŮDEK S DÁRKOVÝM ZBOŽÍM – Kamila Dvořáková – Vobchůdek Koza z Mimoně, Mimoň
ZAHRADNICTVÍ Mimoň, příspěvková organizace
PROMINENT CZ s.r.o., Brniště,
PARTNER IN PET FOOD, Brniště
BENEŠ A LÁT a.s., Mimoň
Ivana Gkiafi
Město Mimoň
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Mimoň se roztančila
Zábavních večerů není nikdy dost a v mimoňském Domě kultury
Ralsko se tančilo hned dva víkendy za sebou.
Poprvé se sál naplnil na Reprezentačním plese města, který byl
letos na romantické téma motýl. Dámy ozdobily svoje šaty, nebo
vlasy motýly v různých podobách. Motýlci nechyběli v pánských
oblecích. Motýla jste si mohli nechat namalovat na tělo nebo se
s křídly vyfotit ve Fotobedně. K tanci i poslechu hrála kapela
Good Times Big band. Hosté mohli obdivovat vystoupení mažoretek a pole dance.
Uplynul týden a v předvečer Mezinárodního dne žen se tančilo
podruhé na Oldies party. V podání DJ Martina Dejdara se hrála
hudba osmdesátých a devadesátých let, lístky se prodávaly i na
stání a hosté všech věkových kategorií tančili od první minuty.
A protože se Oldies party osvědčila, jakmile to bude jenom trochu
možné, naplánujeme pro Vás další.
Radka Pipalová, Kultura Mimoň, příspěvková organizace

(ON)dra – velmi pestří: dokáží dramaticky rozbouřit emoce
v „Úhlu pohledu“, rozproudit pohodový adrenalin v druhém
songu „Pozadí“ anebo si tvrdě stát za svým v řízné hitovce „Jsem
takovej“. Nejlepší skladby se na albu těžko vyzdvihují, protože
kapela jich má prostě plný rukáv: kromě všech zmiňovaných je
tu ještě s pozitivním poselstvím recitovaná „Habaděj přání“ anebo
nádherně vyletněná „Amerika“, která nezasvěceným bude připomínat glorifikaci USA, ale jde v podstatě o krásný mejdan v naší
středočeské lokalitě. Zpívající kytarista Ondra se harmonicky
doplňuje se saxofonistkou Marií a je to právě nepředvídatelnost
v jejich společném zpěvu, co drží posluchače v příjemném napětí,
s čímže skupina přijde. Celé nové album je navíc produkčně zvukově o mnohem dále než debut „Nahá“ vydaný před třemi lety.
Možná, že právě svým osobitým rodinným přístupem – album
navíc vznikalo v domácím prostředí druhého kytaristy Jakuba
– dokazují JAMARON svou sílu. Harmoničtí v refrénech, umírněně tvrdí i melodičtí, lehce melancholičtí, ale stále dobře veselí
i textově nakopávající JAMARON umí rozhodně zaujmout!
David Frei

PUNK není mrtev, ať žije OSLIZ!

JAMARON na novém albu ukazují
svěží rockovou tvář
Málokdo asi tuší, že současná pražská populární formace JAMARON má své rodné kořeny v našem městě. Jejich loňský koncert
v rámci oslav Dnů města dopadl na mimoňském náměstí opravdu
na výbornou, kapela nahrála na podzim druhé album „Doma“
a úspěšně vyprodala pražský Lucerna Music Bar na konci ledna.
Mladistvý elán tří sourozenců Dostálových, zcela původní skladby, které se stylově pohybují od šlapavého rockového zápřahu
přes popové hitovky až k silným baladám s ekologickým poselstvím, kytarové kvapíky i veselý saxofon – toť svěží atributy, které
zaslechneme v plné míře i na zmíněné novince.
„Doma“ začíná meditativním poselstvím o planetě Zemi a symbolicky se jím i album uzavírá v krásné, i když smutné baladě
„Zauzlíkovaná klec“. Jediné formální minus: na bookletu je tato
píseň uvedená jako devátá, místo písně „Medvídci koušou“, ale
fakticky je na nosiči poslední. Jestliže je začátek a konec alba
věnován naší matičce a životu vůbec, právě „Medvídci“ poukazují
na další vážné téma: partnerské vztahy. Veselé i smutné, jako náš
život, se celým albem proplétají témata vztahů muže a ženy;
zatímco „Na náhody nevěřím“ nebo „Nevinná“ jsou letně hravé,
právě „Medvídci“ anebo „Úhel pohledu“ – ke které vznikl sugestivní klip na kanálu youtube – poměrně naléhavě hovoří o vážnosti
tématu.
Hudebně jsou JAMARON – což značí (JA)kub + (MAR)ie +
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Takhle by se dalo křičet po poslechu výběrového alba mimoňských punkerů OSLIZ, kteří se po 10 letech konečně dostali ke
studiovému nahrání svých čistě koncertních skladeb. Na českolipské scéně jsou poměrně jedineční. Nepamatuji se totiž na
žádnou skupinu, která by kdy zde hrála čistý tří akordový punk.
Tahle hudba je tak jednoduchá! Stačí opravdu pár kytarových
akordů, nadupané až strojové bicí Robina Příhody a syrové odrhovací texty na téma politika, pivo a protest. Je to vlastně pokračovací
rebelská muzika 90. let, jenže s údernějším zvukem, který si na
tomto albu OSLIZ slušně pohlídali.
Jestliže na mimoňských čarodějnicích loni v dubnu zněli OSLIZ
naživo provokativně a možná nepatřičně vůči celé kulturní akci,
i když sklidili ovace paradoxně od nejmenších dětí, na podzimním
křestu recenzované kolekce „Bestie“ v KD Zákupy však zasršeli
nezměrnou energií, která je cítit plně na celé desce. Jsou tady
ostré věci, lety prověřené šlágry jako „Bestie“ nebo „Anarchie“,
které zní na každém koncertu, a samozřejmě „Alco Punk“, který
jasně definuje, kudy se ubírá zaměření skupiny. Protestní deklamace v písních „Válka“ nebo „Politika“ hovoří za své. Kapela
určitě nezní jednotvárně, protože dokáže coreově přitvrdit, ale
i vložit do krátké skladby příjemné sólo.
Velkou otázkou zůstává, jestli je dnes punk stále v módě, jestli
dokáže probudit rebelství v mládeži jako kdysi legendární ORLÍK
anebo ještě dnes stále aktivně hrající, ale už se pomaleji důchodově
ploužící TŘI SESTRY. I když oni nikdy nebyli čistě punkovou
skupinou. Míchali ve své tvorbě rockové a lidové popěvky a dělali
si z hudby i života velkou legraci. Punk byl však vždy prvotně
o čisté rebelii proti zavedeným řádům. Tohle kritérium OSLIZ
rozhodně hudebním i textovým výrazem splňuje.
Přes všechny výhrady, které může nezasvěcený posluchač mít
k hlasité a často vulgární hudbě, je však třeba rozlišovat: ponoukají
protestní a kritické songy k něčemu, co přesahuje rámec běžného
života? OSLIZ hraje především pro zábavu a kdyby si fandové
tohle album tolik dlouho nepřáli, tak ho kapela asi nikdy nenahraje.
Bestie“ je příjemná kolekce punkových písní, která neurazí a vkusně mapuje stylovou rozmanitost tvrdší hudby v naší lokalitě.
David Frei
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Jak to bylo na lyžáku
Týden před jarními prázdninami se uskutečnil lyžařský kurz
pro sedmé ročníky. Letos byl kurz v Peci pod Sněžkou na
chatě Rozkoš. Každý den jsme lyžovali a učitelé se s výcvikem
u družstev střídali. Děkujeme těmto učitelům, kteří se na
kurzu podíleli: Mgr. Jana Oswaldová, Mgr. Pavel Polák,
Mgr. Jaroslav Jirůtka, Mgr. Lenka Jarošová. Konaly se i závody
ve slalomu. Pro všechny. Jeden den jsme si dali od lyžování
odpočinek a vypravili jsme se do města. Nakoupili jsme si to,
co kdo chtěl. Ale jinak se pořád lyžovalo. Všichni dělali veliké
pokroky. Každý večer jsme se všichni sešli ve společenské
místnosti a hráli jsme hry. Vždy si jedna třída připravila hry
a písničky pro ostatní. Měli jsme i skvělé diskotéky, a proto
děkujeme deváťákům, kteří diskotéky připravovali: Jan Kovář
a Tadeáš Hanl. Také děkujeme osmandám a dalším deváťandám, které jsme nezmínili, za organizaci společných večerů.
Kurz se moc povedl a všem se tu moc líbilo. Počasí nám přálo,
ještě když jsme odjížděli, začalo krásně sněžit. Děkujeme nejvíc paní učitelce Mgr. Janě Oswaldové, bez které by tento kurz
vůbec nebyl! Děkujeme všem. Bylo to skvělé.
Za sedmé třídy Barbora Jarošová, 7. B

tadlo z knihy Prostonárodní písně a říkadla. V českém jazyce
jsme využili Erbenových pohádek k určování slovních druhů,
k tvarosloví podstatných jmen, popisu pohádkové postavy
a k četbě. V prvouce jsme se seznamovali s dobou, ve které
K. J. Erben žil, jaké byly zvyky, tradice, jak probíhala práce
na poli atd. V hudební výchově jsme si zpívali lidové písně,
ve výtvarné výchově jsme kreslili postavy z pohádek a v pracovních činnostech jsme si vyráběli masopustní masky. Každý
den byl zakončen jednou baladou Erbenovy Kytice. Na to se
děti vždy těšily nejvíce. Celý týden jsme zakončili masopustním karnevalem.
Mgr. Lenka Zetová

Novinky z MŠ Sluníčko
I letos v únoru jsme začaly s dětmi předškolního věku navštěvovat kurzy plavání v České Lípě. Některé děti s námi jezdí
druhým i třetím rokem a některé děti letos poprvé. Ve vodě
překonávají sami sebe a plavou třeba i poprvé ve velkém bazénu nebo v divoké řece. V kurzu plavání jde o rozvinutí a upevňování pozitivního vztahu k vodě.
Na konci měsíce února ve školce proběhl karnevalový týden.
Děti mohly po celý týden chodit do školky v karnevalových
maskách. Každý den bylo na programu něco jiného – diskotéka, soutěže, hry, promenáda v maskách, vyrábění škrabošek
a návštěva jiných tříd ve školce a společné tancování.

Týden s K. J. Erbenem
U příležitosti sto třicátého výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena
proběhlo s žáky 3.A týdenní tématické vyučování. Cílem bylo
seznámit žáky se životem a dílem tohoto významného spisovatele. Naše první zastávka byla v Městské knihovně
v Mimoni, kde nás paní knihovnice s K. J. Erbenem seznámila
formou četby, ukázkami knih a pracovním listem. Ve škole
pak každý den na děti čekala hádanka, jazykolam a rozpočí-
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Ve třídě Motýlků jsme začátkem března přivítaly babičky
z Domova pro seniory, které se na nás přijely podívat v rámci
mezigeneračních vztahů, které jsme navázaly ve spolupráci
s Domovem pro seniory. S dětmi jsme si připravily pásmo
lidových písniček, aby si s námi mohly zazpívat. Zatančily
jsme jim sloní tanec a na konec jsme si všichni dohromady
vytvořily na látkový kapesník různé obtisky z vyrobených
bramborových razítek a barev na látku. Poslední společnou
prací bylo vytvoření památečního sluníčka. Na velký formát
čtvrtky obtiskly všechny děti svoji ruku a podepsaly se. Toto
sluníčko a vytvořené kapesníčky si babičky vzaly s sebou do
Domova pro seniory na památku. Toto dopoledne se velice
vydařilo, všem se moc líbilo, jak dětem, tak i babičkám, které
nás pozvaly zase na návštěvu k nim.
Zuzana Horáčková
Duben 2020
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná
Jarní nálada ve školce je v plném proudu. Jarní sluníčko se
opírá do oken a hned je veseleji. Při procházkách venku je
pořád co obdivovat – rozkvetlé zahrádky, ptačí cvrlikání,
žížaly a brouky. Největší událostí u Motýlků asi byl výlet
do Zákup do Muzea masek. Masky si nejen prohlédli
a dozvěděli se něco o jejich výrobě, ale také si každý koupil
jednu s sebou a pak si je ve školce sami pomalovali.
Děti už se nemohou dočkat, až se vytáhnou kola, koloběžky
a hračky na písek. Zatím je ve třídě čeká plno práce.
Velikonoce se blíží a děti si připomenou tradice a zvyky,
které se jim budou hodit třeba při výrobě velikonočních
dekorací, které si pak odnesou domů. Rodiče potěší určitě
stejně jako fotky z jarního focení. U Ježků proběhne vítání
jara v duchu pohanské tradice vynášení Morany, kterou si
děti vyrobí z ekologických materiálů a pak ji vhodí do Ploučnice ze zámeckého mostu. Berušky uspořádají ve spolupráci
s rodiči malou výstavu kraslic, na kterou se přijdou podívat
i ostatní oddělení.
A po Velikonocích čeká předškoláky důležitá událost –
zápisy do 1. tříd. Ale ještě předtím se rodiče sejdou na
schůzkách s učitelkami, aby se dozvěděli všechny potřebné
informace. Dětem budeme samozřejmě držet palce, aby
i přes velkou trému zápisy zvládly a rodiče jim vybrali školu,
která bude víc brát ohled na možnosti a schopnosti dětí,
než na ambice a předsudky rodičů.
Pak by se ještě do dubna měla vejít jarní pohádka, pravidelné
úterní kurzy plavání pro předškoláky, opékání vuřtů na
školní zahradě, čarodějné lektvary a zaříkávadla, první básničky a písničky, které se budou trénovat na závěrečné
besídky… Rozhodně to bude pro děti měsíc plný zábavy
i poznání.
Kolektiv MŠ

V olympiádě z českého jazyka nás v nižší skupině reprezentovaly Daniela Tranová (umístila se na 8. až 10. místě)
a Ema Jírová (14. až 16. místo). Ve vyšší kategorii se zúčastnily Adéla Koštejnová (získala 2. místo a postupuje do krajského kola) a Tereza Barešová (8. až 10. místo).
V olympiádě z německého jazyka nás v nižší skupině reprezentovali Lukáš Motlík (umístil se na 4. místě) a Dorota
Emma Humpoláková (3. místo). Ve vyšší kategorii se zúčastnily Petr Skalský (získal 3. místo) a Tereza Janušková
(2. místo a postup do kola krajského).
Postup do krajského kola nás čekal i v olympiádě z jazyka
anglického, kde se ho dočkal Filip Úradník a Magdalena
Hlaváčková (v okresním kole obsadila 2. místo). Okresního
kola se dále zúčastnily Alžběta Chiperiová a Justýna Koublová (obě v nejmladší kategorii, obsadily 3. a 4. místo) a Felicitas Maria Martinová, která se umístila na 4. místě
v kategorii osmých a devátých tříd.
Velmi náročné bylo školní kolo chemické olympiády,
z něhož do kola okresního postoupil Lukáš Motlík. Získal
zde 7. místo.
Kromě okresních kol olympiád jsme se zúčastnili také dvou
krajských kol jiných soutěží. Konkrétně se jednalo o krajské
kolo školních družstev v šachu. Zde naši bojovníci (Jakub
Kumšta, Štěpán Jarolímek, Jan Pospíšil a Štěpán Pícha) získali 6. místo. Krajského kola bobříka informatiky iBobr se
za naši školu účastnili Filip Úradník (15. místo) a Jiří Halbych (17. místo).
Všem děkujeme za dobrou reprezentaci školy a gratulujeme
k hezkým výsledkům. Těšíme se na výsledky dalších krajských kol.

Maturitní ples oktávy

Únor na gymnáziu
Olympiády a soutěže
V minulém vydání zpravodaje jsme si slíbili další výsledky
našich žáků v okresních a krajských kolech olympiád. Protože
některá krajská kola ještě neproběhla, podívejme se dnes na
výsledky kol okresních, která už máme za sebou.
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22. 2. 2020. Magické dvojky si vybrala třída oktáva pro svůj
letošní maturitní ples. Nechybělo předtančení, půlnoční
překvapení, bohatá tombola, chytání mincí a mnoho další
zábavy.
Tančilo se, jedlo, pilo, kdo chyběl, jistě prohloupil. Rodinných příslušníků přišlo mnoho, absolventů ovšem letos
bylo o něco méně, než bývá zvykem. Posíláme tedy alespoň
pozdrav z fotografie po šerpování žáků, třídní učitelky
a vedení školy. Maturantům přejeme, aby se jim letošní
zkoušky dospělosti vydařily.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Pár akcí na závěr
I v únoru nadále pokračovaly hodiny Badatelského klubu
fyziky. Tentokrát byly zaměřeny na magnetismus. Klub se
v tomto tématu zabýval zviditelněním neviditelného magnetického pole, a to jak v rovině (množstvím magnetických
střelek, železnými pilinami nebo speciální detekční fólií
s nanozrnky niklu), tak v prostoru (železné piliny v uzavřené
sklenici s olejem, v přesýpacích hodinách či ferofluidu –
magnetické kapalině). Došlo i na další praktické pokusy
a výrobu vlastních zařízení.

Přednášky a kulturní akce
V únoru proběhla na gymnáziu v rámci předmětu chemie
zajímavá beseda s průvodkyní v oblasti černobylské jaderné
elektrárny. Ta se osobně zná s několika přeživšími včetně
přímých svědků exploze v elektrárně. Žákům tak zprostředkovala zajímavé postřehy a zkušenosti těchto lidí. Přednáška
byla opravdu zajímavá, mnoho našich žáků toto téma velmi
zajímá a paní průvodkyni často skvěle doplňovali svými
vědomostmi.
V porovnání s profesionálním výrobkem žáky jimi vlastnoručně vyrobené magnetické kyvadlo, spuštěné z dřevěné
židle nad několik položených magnetů, bavilo mnohem
více. Testovaly se i magnetické vlastnosti mincí, které byly
použity i k experimentům s vodou.
Druhý a pro tento školní rok poslední den otevřených dveří
se konal 6. února. Hosté a snad budoucí žáci školy se mohli
opět podívat do učeben a vyzkoušet si zajímavé pokusy.
Mohli nahlédnout i do hodiny Badatelského klubu fyziky,
kde se tou dobou ještě zabývali tématem tření (kouzelné
ovládání pohybu kousku utěrky na svislé niti vůlí kouzelníka). Další fyzikální a chemické pokusy potom předváděli
samotní žáci. Byly také připraveny činnosti v tělocvičně
(gymnastika) a v učebně informatiky (robotika).

Dne 21. 2. žáci navštívili divadelní představení v Divadle
pod Palmovkou. O tomto zážitku vypráví žák septimy
Matěj Klimša. Dne 21. 2. jsme se zúčastnili divadelního
představení Bezruký Frantík, které připomíná skutečný
příběh bezrukého spisovatele a podnikatele Františka Filipa. Frantík se narodil bez rukou a už od mala musí vše
zvládat jen za pomoci svých nohou. Během představení
procházíme důležitými milníky Frantíkova života (např.
I. a II. světová válka, návštěva USA, setkání s americkým
prezidentem, smrt jeho matky, 50. léta a znárodnění Frantíkovy kavárny) a sledujeme, jak je vnímá nejen on sám,
ale i jeho přátelé z Jedličkova ústavu. Mně osobně se představení líbilo. Autoři, Tomáš Dianiška a Igor Orozovič,
pojali příběh velmi zajímavě. Jakub Albrecht, představitel
hlavní role, podal skvělý výkon. Divácký zážitek z paměti
jen tak nevymizí.
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Mgr. Jaroslav Balcar
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RŮZNÉ
Nespravedlivé sčítání
Letos uplyne 120 let od sčítání lidu v rakouské monarchii.
Podle českých politických kruhů dopustila se patřičná komise
rakouského ministerstva vnitra závažných přehmatů v oblasti
uvádění národnosti sčítaného obyvatelstva.
Předpis zněl, že sčítací komisař zapíše národnost podle „obcovací řeči“, kterou přizná sčítaná osoba. Pojem „obcovací řeč“
znamenal, kterým jazykem se domlouvá se svým okolím.
Třeba říci, že mnoho Čechů uprostřed německé většiny se
snažilo komunikovat německy a to často ne jazykem naučeným ve škole, nýbrž odposlouchaným, tudíž neobratným,
s malou slovní zásobou.
Mimoňsko bylo toho příkladem zvláště v průmyslovém městě
soudního okresu. Národní jednota severočeská se odhodlala
přezkoumat zápisy německých komisařů, z nichž někteří zjišťovali mluvu zdejších Čechů dle svědectví sousedů. Spolky
Národní jednoty v okresech blízkých v pohraničí, ale už převahou českých, jako třeba v Mladé Boleslavi, vybraly ochotné
osoby, které hledaly rodiny českého původu, kde se uvnitř
hovořilo česky.
Mimoň v roce 1900 vykázala 5 882 obyvatel a úředně bylo
mezi nimi 47 Čechů. Propočet Národní jednoty uvádí Čechů
rovných šest set, tedy 10% obyvatelstva. Pozdější již spravedlivě
prováděné sčítání v roce 1921 nebo 1931 ukázalo, že čísla
soukromého sčítání z roku 1900 byla správná a počet Čechů
dokonce mírně stoupal, takže jich bylo již přes sedm stovek.
V okrese mimoňském se tehdy nacházela jedna ves se 100%
Čechů a to byl Cetenov, který dnes náleží již k Mnichovohradištku. Ve vesnicích dřívějšího vojenského újezdu Ralsko
bylo úředním sčítáním většinou vykázáno 0 % Čechů, zatímco
soukromé sčítání Národní jednoty zachytilo v těchto vsích
vždy kolem tří desítek Čechů, což bylo asi 10% obyvatelstva.
V celé řadě míst se ale výsledky obou sčítání celkem neliší.
Tak v Pertolticích bylo napočítáno 737 obyvatel a ani jedno
sčítání nenašlo jediného Čecha.
Ladislav Smejkal

Stejná šance
– zaměstnavatel roku 2020
Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
v letech 2010–2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních
věcí téměř 22,4 miliardy korun. I přes to, že tyto finance mají
primárně sloužit k usnadnění vstupu lidí se zdravotním postižením na volný trh práce, skončilo 96 % těchto prostředků
u zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. O to více je třeba
ocenit firmy na běžném pracovním trhu, které i bez státních
prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním postižením.
V pondělí 2. března 2020 začal již 9. ročník celorepublikové
soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020. Cílem soutěže
je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají
osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím příkladů
jejich dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionálním
zaměstnavatelům.
Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus – od klienta k obča-
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novi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi v těchto krajích:
Hlavní město Praha (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.),
Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.),
Středočeský kraj (Rytmus – Střední Čechy, o.p.s.), Liberecký
kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.), Jihomoravský kraj (AGAPO,
o.p.s.), Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.), Královehradecký kraj (Aspekt, z.s.).
Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Soutěž proběhne pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavního města Prahy,
v Libereckém kraji převzal záštitu hejtman Libereckého kraje,
Martin Půta.

Široká veřejnost může nominovat zaměstnavatele od 2. března
2020 prostřednictvím online nominačních formulářů umístěných na webových stránkách soutěže (www.stejnasance.cz).
V Libereckém kraji budou výsledky soutěže vyhlášeny
28. května 2020 od 14:00 v budově Krajské úřadu.
Kontakty za Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.)
Eliška Strettiová, eliska.strettiova@rytmus.org,
tel.: +420 778 044 661
Rytmus Liberec, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla
v roce 2004. Prostřednictvím poskytování sociální služby
a realizací tematických akcí podporuje lidi se zdravotním
postižením v aktivním začleňování do pracovního, osobního
i společenského života. Organizace má sídlo v Liberci a detašovaná pracoviště v Jablonci nad Nisou, v České Lípě, v Semilech a v Jilemnici.

Oznámení
Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, oznamuje,
že je od 16. 3. 2020 opětovně otevřen prodej sadby a bylin.
A od 1. 4. 2020 bude rozšířen prodej o řezané a balkónové
květiny v opravených prostorech v Široké 678, Mimoň.
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Tip na výlet
Bobří soutěska s vodopády – Verneřice
Divoké údolí Bobřího potoka v délce 2 km se nachází poblíž Kravař,
přesněji mezi obcemi Loučky u Verneřic a Veliká u Janovic. Bobří
potok vytvořil hloubkovou erozí rokli, jejíž strmé stěny jsou až 30 m
vysoké. Díky členitému terénu vytváří potok peřeje a v řečišti vklíněné
balvany utvářejí charakter horské říčky, což je pro České
středohoří jev dosti netypický. Jsou zde dva vodopády. Menší pěnivý
vytéká z pukliny v čedičové skále pod troskami Čertova mlýna, vysoký je jen 2 metry, široký čtyři metry. Nedaleko od něj je další vodopád
vysoký 6 metrů, není však tak mohutný. Procházka zdejší soutěskou,
kde nechybí četné můstky a stezka po skalní římse jištěná řetězy, je
krásným zážitkem.
Ve svahu na pravém břehu Bobřího potoka, v místech pod někdejším
Čertovým mlýnem a výše položenou, nyní zaniklou obcí Starosti, došlo v letech 1860–1861 k neúspěšným pokusům o těžbu
uhlí. Po opuštění dolu se štola zřítila.
Téměř celé údolí Bobří soutěsky je pokryto lesem. Jeho přírodní poměry ovlivňuje tzv. teplotní inverze, což znamená, že
dno údolí je oproti jeho výše položeným partiím podstatně chladnější. Při dně údolí se tak setkáte s druhy chladnomilnými,
zatímco ty teplomilné se nacházejí ve vyšších partiích. Ze zdejších rostlin stojí určitě za zmínku bledule jarní, prvosenka
jarní, růže alpská, měsíčnice vytrvalá, tařice skalní atd. Plazy a obojživelníky zde reprezentuje zmije obecná, mlok skvrnitý
a ropucha obecná, ptáky skorec vodní, konipas horský, a velmi vzácný drabčík zdržující se na březích potoka.
Bobří soutěskou prochází po celé její délce zeleně značená turistická trasa vedoucí z Verneřic přes Janovice do Kravař.
Výchozím bodem k návštěvě bývají nejčastěji Verneřice, respektive jejich místní část Loučky, pod níž začíná nejatraktivnější
část soutěsky. Výlet lze samozřejmě podniknout i od zdola z obce Janovice (místní část Veliká). Cesta samotná je turisticky
náročnější, v jednom místě vede i po skalní římse jištěné řetězy.
Průchodnost územím byla zlepšena úpravou cest a vybudováním lávek i zábradlí. Přesto se doporučuje navštívit Bobří
soutěsku v čase nízké vody.
Přestože krajinu navštěvují turisté, působí jako nedotčená a neporušená. Je tu naprostý klid a jediný zvuk vydává sama příroda.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.ceskestredohori.cz, www.turistika.cz

Okolní akce
Ekocentrum Brniště
4. 4. od 13.00 hod. Jarní otevírání Brnišťských stezek – soutěže,
dílničky a opékání špekáčků
25. 4. u příležitosti Dne Země se pořádá tradiční Brnišťský
půlmaraton.
Více informací: www.ekocentrumbrniste.cz

Státní zámek Zákupy
9.–13. 4. Velikonoce a jarní zvyky u pana nadlesního
25.–26. 4. Mimořádné zpřístupnění běžně nepřístupného historického provozního zázemí zámku Zákupy (kuchyně, prádelna a ledárna). Více informací: www.zamek-zakupy.cz

22. 4. od 19.00 hod. JANEK LEDECKÝ „AKUSTICKÉ
TURNÉ 2020“. Koncertní show populárního zpěváka,
skladatele, textaře a hitmakera.
26. 4. od 15.00 hod. Dětské zábavné odpoledne. Přijďte se
pobavit celá rodina! Moderují: Kateřina Průšová a Petr Svoboda. Speciální host: skupina MAXIM TURBULENC
28. 4. od 19.00 hod. V JINÉM SVĚTĚ: MAGIE A POSLÁNÍ
ŽEN Milan Doležal po roce uvádí další díl své oblíbené
talk-show. Tentokráte na téma: magie a poslání žen, tajemné
lásky, kouzelné bylinky a léčivé rostliny. Více informací:
www.cl-kultura.cz

Státní zámek Lemberk

Městské divadlo Nový Bor

10. 4. Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí
zámku Lemberk. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do
16.00 hodin.
1. 5. Zámek Lemberk zve na oslavu 800. výročí narození svaté
Zdislavy. Více informací: www.zamek-lemberk.cz

14. 4. od 19.00 hod. představení Komorního divadla Kalich
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Kulturní Dům Crystal Česká Lípa

27. 4. od 19.00 hod. Svižná komedie o vášnivém milovníkovi
všech žen SMÍM PROSIT?

17. 4. od 19.00 hod. koncert alternativní hudební skupiny
TATA BOJS

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

24. 4. od 19.00 hod. Flamenco al Norte Vás zve na již 9. ročník představení LA NOCHE FLAMENCA IX – muzika,
zpěv a tanec. Španělské speciality, víno a losování o ceny.

Více informací: www.kulturanb.cz
Duben 2020
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RŮZNÉ
Šance pro nezaměstnané
bez vzdělání
V České Lípě byl zahájen nový projekt pro osoby s nízkou
úrovní kvalifikace. To znamená, do projektu může vstoupit
každý, kdo není zaměstnaný a současně má nižší vzdělání,
prošel maximálně základní školou, nedochodil učiliště či
střední školu a podobně. Nezaměstnaný znamená, že je bez
práce. Nemusí ale být ani evidovaný na Úřadu práce, může
být například sankčně vyřazen z evidence nebo na rodičovské dovolené bez možnosti návratu do předchozího
zaměstnání a podobně. Na trhu práce jsou takové osoby
definovány jako neaktivní. To je výrazná výhoda projektu,
oproti podobným projektům, které realizuje Úřad práce.
Tam s neaktivními osobami pracovat nemohou.
Co je to projekt a jak se do něj můžete zapojit? Projekt je
v podstatě soubor několika aktivit, nabízených zapojeným
účastníkům na základě vyhodnocení jejich potřeb. Každý,
kdo má zájem, se do projektu zapojí podpisem dohody
o účasti v projektu a poté jsou mu poskytovány služby po
dobu jeho účasti. V projektu je zpravidla každý zapojen do
jeho konce, tzn. do února 2022. Pokud ale získá práci dříve,
nebo má jiné důvody k ukončení účasti, není potřeba, aby
v projektu dál zůstával. Projekt je vlastně období, během
kterého je účastníkům možno poskytovat veškeré nabízené
služby a výhody, a to na základě vzájemné dohody. Hlavním
cílem projektu je najít každému vhodné uplatnění, případně
podpořit v získání kvalifikace, potřebné pro případné uplatnění. K tomu je zpravidla, ne však nutně, vhodné projít
školeními, rekvalifikací, pracovním tréninkem a podobně.
Stejně jako účast v projektu, jsou i všechny obsažené aktivity
dobrovolné, účastníci jsou do nich zařazováni po dohodě
s realizačním týmem. Další významnou službou, kterou
mohou účastníci využívat, je poradenství, ať ze strany realizačního týmu, tak odborných poradců na témata finance,
právo, pracovněprávní problematika, komunikace a další.
Zvažovat účast v projektu je v zájmu každého, kdo je v současnosti v komplikované situaci, především z pohledu
zaměst nání, v sociální nouzi, řeší potřebnou kvalifikaci
pro nalezení vhodné práce atd. Realizační tým projektu se
zaměřuje právě na tyto problémy, pomáhá posunout nízko
kvalifikované osoby BLÍŽE K PRÁCI. To je i název projektu,
s kterým se setkáte na letáčcích a materiálech, například
na Úřadu práce, městských úřadech, v tisku a podobně.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Pokud Vás zajímá více, spojte se s realizátorem projektu,
kterým je SUBVENT z.s. Kancelář (Centrum podpory)
najdete v Hrnčířské 2985 (budově České Spořitelny, 2. patro), v České Lípě. Můžete také zavolat nebo jen prozvonit
telefon 722 339 847 nebo 735 091 008, napsat lze na e-maily
ceskalipa@subvent.cz, info@subvent.cz, informace lze
nalézt i na webu subvent.cz, kde je k dispozici i chat s realizátorem projektu.
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Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů
Statistika nuda je, má však cenné údaje… Slova z pohádky
Princové jsou na draka se nám vybaví pokaždé, když kompletujeme výjezdová čísla za celý rok. A pokaždé jsme čísly,
která se skrývají za výjezdy našich sanit, vzlety vrtulníku nebo
počty přijatých hovorů, překvapeni.
V roce 2019 operační středisko Zdravotnické záchranné služby přijalo a vyřídilo 129 306 hovorů. V průměru tedy naši
operátoři zvedají zvonící telefon 354krát za den. Přímo na
naši tísňovou linku 155 přitom volalo 77 897 lidí v nouzi.
Další hovory k nám byly předávány z jiných tísňových linek.
Naše posádky nicméně tak často nevyjíždějí – zhruba ke třetině všech hovorů nebylo nutné nikoho posílat, operátoři je
zvládli vyřešit po telefonu. Ať už doporučením návštěvy praktického lékaře nebo lékařské služby první pomoci, případně
konzultací ohledně podání vhodné medikace například při
snižování teploty.
Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do terénu 61 672 krát
k celkem 52 288 událostem. Proč se tato čísla liší? K některým
událostem totiž vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá vrtulník) současně. To se stává zejména v případech, kde je nutná
přítomnost lékaře. Ten nejezdí velkou sanitou, ale na místo
vyráží menším vozem. A pokud již na místě události není
lékaře třeba a o postižené se mohou postarat záchranáři, lékař
může jet k dalšímu případu.
Celkem Zdravotnická záchranná služba loni ošetřila 53 583
pacientů, u 13 863 pacientů byla nutná přítomnost lékaře.
O 48 357 pacientů se buď spolu s lékaři či samostatně postaraly
záchranářské posádky, letecká záchranná služba vezla pacienty
celkem 529krát.

A k jakým událostem nás lidé volali nejčastěji? Stejně jako
každý rok to byly úrazy. Ať už při sportu, práci, volnočasových
aktivitách nebo jiné činnosti, naši pomoc po úrazu potřebovalo 11 030 lidí. Druhým nejčastějším důvodem jsou dopravní
nehody – k nim jsme v loňském roce vyjížděli 2 288krát.
Cévní mozková příhoda byla důvodem 1463 výjezdů a akutní
infarkt myokardu záchranáři řešili v 1 271 případech. U dětí,
respektive u osob mladších osmnácti let, bylo třeba akutní
pomoci pracovníků ZZS LK u necelých 5 000 výjezdů.
Z uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů záchranné služby
mají stále tendenci narůstat. Tento trend je ostatně patrný
v celé České republice. O pacienty z Libereckého kraje se ZZS
LK stará na čtrnácti základnách, celkem má 32 výjezdových
skupin.
Michael Georgiev
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace, www.zzslk.cz
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RŮZNÉ
dTest: Jak bezpečně objednávat léky
přes internet
Prostřednictvím internetu si dnes řada z nás běžně objednává
boty či oblečení, ale výjimkou nejsou ani nákupy potravin nebo
léků. U posledně zmíněné kategorie však platí přísnější pravidla
a tímto způsobem lze zakoupit jen některá léčiva. Která to jsou?
A na co si při nákupu dávat pozor?
Jste v karanténě, případně ležíte doma s horečkou, kašlem
a zimnicí, nemůžete nebo nechcete vycházet a vaše domácí
lékárnička zeje prázdnotou? Řešení je poměrně jednoduché
– stačí na internetu vyhledat některou z lékáren, která nabízí
takzvaný zásilkový výdej, tedy možnost objednat si léky prostřednictvím jejího e-shopu. Přestože se může zdát, že léky
jsou zboží jako každé jiné, opak je pravdou, a zákon o léčivech
přesně stanoví podmínky zacházení s léky, včetně jejich výdeje
v lékárně či mimo ni.
Pamatujte, že nabízet léky prostřednictvím e-shopu může
pouze schválená „kamenná“ lékárna, která má tento způsob
výdeje povolen Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).
„Seznam všech takových lékáren je zveřejněn v databázi na
webových stránkách www.sukl.cz. Navíc e-shop lékárny musí
mít přímo na svých webových stránkách umístěno speciální
logo. Po kliknutí na něj dojde k přesměrování na stránky
SÚKL, kde se zákazník dozví, zda bylo ověření lékárny úspěšné
a zda je tedy nákup bezpečný a v souladu se zákonem,“ uvádí
ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.
Lékárny mohou v e-shopech nabízet pouze léky registrované
v České republice a současně volně prodejné. Jedná se o léky,
jejichž použití je při samoléčbě bezpečné – mají nízké riziko
závažných nežádoucích účinků a zároveň i nízkou toxicitu.
Tyto léky jsou určené k léčbě onemocnění, které si je pacient
schopen bezpečně určit sám.
„Lékárna, která se rozhodne nabízet volně prodejné léky ve
svém e-shopu, je povinna splnit celou řadu zákonem stanovených povinností. Dodat léky pacientovi tak třeba musí způsobem, který zajistí zachování jejich jakosti. Za zásilku léků
lékárna odpovídá i tehdy, zajistí-li si přepravu u jiné osoby.
Objednávku musí pacientovi odeslat do 48 hodin od přijetí,
a to tak, aby byly léky doručeny nejpozději do tří dnů,“ vysvětluje Hekšová. Její povinností je rovněž zajistit možnost vrácení
reklamovaných léčivých přípravků bez dalších nákladů objednatele.
Léky na předpis v e-shopech nehledejte. Pokud byste někde
v zákoutí internetu našli nabídku léků, které jsou jinak dostupné výhradně na lékařský předpis, například antibiotika, jejich
objednáním ohrožujete nejen vlastní peněženku, ale zejména
své zdraví. Jakákoliv nabídka léků na předpis mimo lékárnu
je totiž vždy nezákonná. S nelegální nabídkou léků je možné
se setkat třeba na internetových fórech či v diskuzích. Může
se sice jednat o léky u nás registrované, ale v tomto případě
je nabízí osoba, která k tomu nemá oprávnění, a spotřebiteli
hrozí například rizika plynoucí z jejich neodborného skladování, při kterém není jisté, zda si přípravek zachoval všechny
své základní atributy, tedy jakost, účinnost a bezpečnost.
Rizikem je rovněž objednávání léků na předpis ze třetích
zemí. Zpravidla se jedná o padělky, a není tak zaručeno, zda
je v nich vůbec obsažena účinná látka, případně v jakém
množství. Tyto přípravky také nezřídka obsahují další přídatné
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látky a plniva, která jsou zdraví nebezpečná. Výjimkou není
ani to, že pacient léky objedná, předem zaplatí, ale zásilka už
k němu nedorazí.
Aby byly informace o nákupu léků mimo „kamenné“ lékárny
úplné, je třeba zmínit ještě jednu možnost: „Další kategorií
léků, které je možno zakoupit mimo schválené lékárny, jsou
takzvaná vyhrazená léčiva. Patří mezi ně třeba různé dezinfekční přípravky nebo léky určené k léčbě mírné bolesti. Tyto
léky najdete zpravidla v drogeriích, na benzinových pumpách
či v prodejnách se smíšeným zbožím,“ vysvětluje Hekšová.
Seznam schválených prodejců vyhrazených léčiv je rovněž
na webu SÚKL.
Vždy mějte na paměti, že správnou diagnózu, a tedy i správnou
léčbu, může stanovit pouze lékař. V opačném případě existuje
riziko závažného poškození zdraví.
Lucie Přinesdomová, prinesdomova@dtest.cz,

Dubnové pozvánky a aktivity
Geoparku Ralsko
Geopark Ralsko je obecně prospěšná společnost, která je řídícím subjektem Národního geoparku Ralsko.
Exkurze
20. 4. Údolím Zábrdky – exkurze s Dominikem Rubášem,
CZ/DE, skalní výchozy pod Strážištěm – bývalý Pytlíkovský
mlýn a prameny – skalní místnosti
Workshop
25. 4. Bukvice – akce pro školy, Kulturní dům Zákupy, 8–13
hod., Burza ekovýchovy pro školy z Českolipska a Novoborska
Školení
25.–26. 4. Georanger I., školení průvodců, první část
Exkurze
26. 4. Na hranicích – exkurze s Petrem Mužákem, Waltersdorf – Sonneberg – Waltersdorf CZ/D – Luž
Exkurze
24. 5. Provodínské kameny II. – exkurze s Petrem Mužákem,
Lysá skála – Štrausův kopec – Pitrův kopec – Dlouhý vrch

Podrobné informace k akcí naleznete na webových stránkách
www.visitralsko.com, nebo na e-mailu info@geoparkralsko.cz
Duben 2020
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SPORT
Fotbalové zápasy
Muži A – I. A třída
Den datum čas
sobota 28. 3. 14:30
sobota 11. 4. 16:00
sobota 25. 4. 16:30
sobota 9. 5. 17:00
sobota 23. 5. 17:00
sobota 6. 6. 17:00

Zahájení sezony 2020 Karate
klubu SSC Česká Lípa, Mimoň
25. 1. 2020 – VC Trutnov z Mimoně vybojovali medaile Zdeněk a Šárka Žallmanovi.

Mimoň:Jeníšovice
Mimoň:Doubí
Mimoň:Bílý Kostel
Mimoň:Bělá
Mimoň:Pěnčín
Mimoň:Horní Branná

Muži B – III. Okresní soutěž
Den datum čas
neděle 29. 3. 15:00 Mimoň:Noviny
neděle 12. 4. 15:00 Mimoň:Zahrádky
neděle 26. 4. 15:00 Mimoň:Pertoltice
pátek
1. 5. 15:00 Mimoň:Cvikov B
neděle 10. 5. 15:00 Mimoň:Brniště
neděle 24. 5. 15:00 Mimoň:Kundratice
neděle
7. 6. 15:00 Mimoň:V. Valtinov
neděle 14. 6. 15:00 Mimoň:V. Bukovina
Dorost – Krajský přebor U19
Den datum čas
neděle 29. 3. 10:00 Mimoň:Mšeno
neděle 12. 4. 10:00 Mimoň:Vratislavice
neděle 26. 4. 10:00 Mimoň:LOKO Č. Lípa
neděle 31. 5. 10:00 Mimoň:Sedmihorky
Starší žáci – Krajský přebor U 15
Den datum čas
sobota 4. 4. 9:30 Mimoň:Ž. Brod
sobota 18. 4. 9:30 Mimoň:Rapid LBC
sobota 9. 5. 9:30 Mimoň:Hrádek n. N.
sobota 23. 5. 9:30 Mimoň:Desná
neděle 14. 6. 9:30 Mimoň:Ruprechtice

hřiště
Stráž p. R.
Mimoň
Stráž p. R.
Mimoň
Stráž p. R.

Mladší žáci - Krajský přebor U 13
Den datum čas
sobota 4. 4. 11:15 Mimoň:Turnov
sobota 18. 4. 11:15 Mimoň:Rapid LBC
sobota 9. 5. 11:15 Mimoň:Hrádek n. N.
sobota 23. 5. 11:15 Mimoň:V. Hamry
neděle 14. 6. 11:15 Mimoň:Ruprechtice

hřiště
Stráž p. R.
Mimoň
Stráž p. R.
Mimoň
Stráž p. R.

Starší přípravka U11
Den datum čas
sobota 11. 4. 10:00 Mimoň:Žandov
sobota 25. 4. 10:00 Mimoň:Bukovany
sobota 2. 5. 10:00 Mimoň:LOKO Č. Lípa
sobota 17. 5. 10:00 Mimoň:Libchava
sobota 30. 5. 10:00 Mimoň:Cvikov
sobota 13. 6. 10:00 Mimoň:Jablonné
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15. 2. 2020 – výprava na regionální pohár do Ústí n. L. autobusem směr Doksy, Mimoň, Česká Lípa, Ústí n. Labem a zpět.
Medaile:
1. Munkh, Novan Martin, Zachová Tereza, tým junioři,
2. Privratskiy Andrej,
3. Žallmanová Šárka, Pabiška Jan, tým starší žákyně Žallmanová Šárka, Mocová Karolína, Kovářová Eliška a mladší
žákyně Poláková Leonka, Poláková Terka, Lávičková Kristína.

1. 3. 2020 – proběhl seminář na kumite v České Lípě, kde Jan
Ruth hravým způsobem připravuje děti na disciplínu kumite,
za použití bezpečných pomůcek si děti osvojují nácvik technik
na souboj ve dvojicích.
Akce 15. 3. 2020 byla přeložena.
1. kolo Libereckého poháru talentů pro začínající karatisty
pod názvem beginner. Na těchto soutěží se závodí v pěti disciplínách – agility, kihon ido, kata beginner, kumite beginner
a kumite balloon. Během roku se v této soutěži konají 3 kola,
z kterých se po sečtení výsledků a bodů nominují ti nejlepší.
Karate klub SSC obhajuje 10 medailí z MČR.
Děkujeme městu Mimoň za podporu našeho klubu.
Josef Polák, Jan Jakubíček trenéři
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HASIČI
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Linky tísňového volání a automatická lokalizace volajícího
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Volejte v případě požáru, úniku nebezpečných látek, dopravní
nehody aj.
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Volejte, pokud jste zraněn, máte Vy nebo někdo jiný zdravotní
obtíže.
158 POLICIE
Volejte v případě trestného činu, přepadení, krádeže, dopravní
nehody aj.
156 MĚSTSKÁ POLICIE
Volejte v případě dopravních přestupků, rušení veřejného
pořádku aj.
112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO
VOLÁNÍ
Pro možnost komunikace občanů v rámci států EU se základními složkami IZS je zavedeno mezinárodní číslo tísňového
volání 112. Systém telefonického centra tísňového volání 112
umožňuje překonat problém přetížení linek tísňového volání.
V případě vysokého počtu volajících v daném kraji jsou hovory automaticky přesměrovány do dostupných telefonních
center v ostatních krajích.
Volejte když:
• událost vyžaduje účast alespoň dvou záchranných složek
najednou, tzn. např. při dopravních nehodách se zraněním,
kdy je potřeba přítomnosti hasičů, zdravotnické záchranné
služby a policie.
• si nejste jisti místem, kde se nacházíte, nebo ho např. ze
zdravotních důvodů nemůžete operátorce popsat, může
posloužit linka 112 ke snadné lokalizaci, popř. identifikaci,
volajícího.
• si ve stresu a krizové situaci nemůžete vzpomenout na jiné
číslo tísňové linky.
• neovládáte češtinu, odbaví Vás operátorky na lince 112 ve
většině světových jazyků.
• je rovnocenná národní linka tísňového volání obsazena.
Při volání na jakoukoli tísňovou linku sdělte operátorovi
tyto údaje:
Co se stalo – požár, dopravní nehoda atd.
Kde se to stalo – místo (město, ulice, číslo popisné, vhodný
orientační bod v blízkosti), včetně počtu zraněných a dalších
upřesňujících informací.
Kdo volá – jméno a příjmení.
Pokud jste ve stresu, uklidněte se před voláním několika hlubokými nádechy a výdechy. V klidu odpovídejte na doplňující
dotazy operátora. Po oznámení události zavěste telefon, nevypínejte ho a čekejte na zpětný dotaz operátora.
Automatická lokalizace volajícího
Záchranné složky v Evropě i ve světě se neustále snaží pracovat na zpřesnění lokalizace tísňových volání. Výsledkem
jejich úsilí je například zavedení eCall, automatického tísňového volání z vozidla, jehož příjem byl na lince TCTV 112
spuštěn v září 2017 v České republice. Dalším krokem je vy-
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užívání lokalizačních SMS formátu Advanced Mobile Location (AML), jako nové funkcionality tísňové linky 112,
která bude využita také pro národní tísňová čísla. Služba byla
v České republice spuštěna 11. února 2020, pro zařízení s operačním systémem Android, a bude nabíhat postupně několik
týdnů. Pilotní provoz bude probíhat nejdříve na území hl. m.
Prahy a postupně se rozšíří do celé České republiky.
V praxi to bude vypadat tak, že pokud volající vytočí jedno
z tísňových čísel (112, 150, 155, 158), vyšle jeho chytrý telefon operátorovi nejpozději do 25 sekund automaticky
zprávu se zpřesněnou polohou. Tato poloha se operátorovi
zobrazí na monitoru v mapě.
Tato doplňková služba se spustí ve všech „chytrých telefonech“ s operačním systémem Android automaticky. Není
tedy potřeba instalovat jakoukoli aplikaci, povolovat polohové služby nebo přenastavovat telefon. Služba je bezplatná.
K určení přesné polohy bude mobilní telefon využívat pokrytí satelity, mobilními sítěmi nebo wi-fi sítěmi. Na základě
těchto dat pak bude schopen určit polohu s přesností přibližně na desítky metrů.
Podmínky pro fungování:
• Telefon musí být tzv. „chytrý telefon“, vybavený lokalizačním zařízením
• Používání systému Android, do budoucna také iOS
• Volající musí být na signálu svého operátora
• Česká SIM karta
• K odeslání dojde pouze vytočením tísňových linek
V současné době využívá AML již 21 zemí světa, včetně ČR,
mezi nimi například Velká Británie, Spojené státy, Norsko,
Švédsko, Finsko, Rakousko, Belgie nebo Dánsko.
Nebojte se v případě potřeby linky tísňového volání použít.
Nezapomeňte ale, že jejich zneužití je trestné. Ve smyslu
ustanovení § 17 odst. 3 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o požární
ochraně) fyzická osoba nesmí vědomě bezdůvodně přivolat
jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání. Pokud fyzická osoba vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání,
dopustí se přestupku, za který jí může příslušný orgán hasičského záchranného sboru, vykonávající státní požární dozor,
uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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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

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do květnového čísla je 13. dubna 2020
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260 746
Periodický tisk územního
samosprávného celku
Ročník: XLIII, č. 4
Náklad: 800 ks
Poř. číslo: číslo 382/2020 – duben 2020
Datum vytištění: 26. března 2020
Vychází dne: 1. dubna 2020
Cena: ZDARMA
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Lenka Proboštová, DiS.
knihovna@kulturamimon.cz,
tel.: 725 701 520
Redakční rada: Bc. Anna Borůvková,
Jaroslava Bizoňová,
Mgr. David Hollan,
Mgr. Lenka Jarošová
Redakce si vyhrazuje právo zaslané
příspěvky zkrátit či upravit
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Pozor:Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí
být podepsány.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

