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Vážení občané,
Protože v tomto čísle zpravodaje najdou naši
občané zcela vyčerpávající informace o aktuálním dění ve městě (obsáhlý příspěvek zjednání Rady města Mimoň, aktuální informace
ORM apod.), omezím se pouze na informaci
o neočekávaném problému, který se vyskytl
na Sídlišti pod Ralskem v souvislosti s chodníkem spojujícím
restauraci Lenka a Billiard club. Protože majitel tohoto klubu
odmítl na tento chodník s městem uzavřít smlouvu o zřízení
věcného břemene chůze (stavba je v majetku majitele klubu),
musí město v příštím roce vybudovat pro občany chodník
,,vlastní“. K dohodě s majitelem klubu (majitel restaurace Lenka
s naším návrhem řešení souhlasil) nedošlo, třebaže mu město
nabídlo chodník na svoje náklady opravit a dále pravidelně
udržovat, nyní je tedy oprava chodníků a jejich čištění na straně
majitelů restaurací. Obdobný postoj zaujímá majitel klubu

i k části svého chodníku v ulici Luční (cca 2 m) u své restaurace
Válcovna. Zde uzavření kupní smlouvy na prodej dvou metrů
chodníku (ale zde je stavba města a je vedena v katastru nemovitostí) podmiňuje umístěním lavičky pro zákazníky své restaurace, což je nesmysl, protože chodník je primárně určen k chůzi
a ne k tomu, aby zde stála skupina podnapilých zákazníků restaurace a znemožňovala průchod po chodníku.
O způsobu řešení vzniklého problému zatím v tomto případě
rozhodnuto nebylo, nevylučujeme však využití institutu vyvlastnění ve veřejném zájmu, jak nám to umožňuje v této věci zákon
(jedná se o veřejnou stavbu, která je zde již od nepaměti).
Na závěr k posouzení něco pozitivního: projekt schodiště Ve
Stráni, na které jsme požádali o dotaci a které by snad na konci
srpna mělo být již hotovo a dále projekt revitalizace městského
koupaliště, kdy nyní se již toto
Pokračování na str. 2
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koupaliště projektuje. (Nevylučujeme dílčí změny.)Jen malá reakce
na článek paní Šulcové – značení se má instalovat nyní v červnu,
a tak doufám, že již na ul. Mírová je.
Petr Král, starosta města Mimoně

Z jednání Rady města Mimoň
Již pravidelně zahrnuje program jednání rady města i rozhodování o výběrů zpracovatelů projektových dokumentací pro
schválené investiční záměry města. Tentokrát rada schvalovala
zpracovatele projektové dokumentace pro výstavbu nového
koupaliště a infrastruktury pro zástavbu lokality Mitex.
K samotnému technickému a prostorovému řešení areálu koupaliště bylo v minulosti zpracováno několik studií, žádná z nich
se však nakonec nedočkala rozpracování a realizace. Stávající
vedení města připravilo novou ideovou a technickou koncepci
schválenou zastupitelstvem, z níž také vyšla zakázka na projektové
zpracování. Na základě rozhodnutí rady bude zhotovitelem projektu společnost Statik CL,s.r.o., a to právě s ohledem na problematické zakládání bazénu pod úrovní hladin spodních vod.
Projektové zpracování dalších součástí záměru využití tohoto
areálu je již úkolem kvalifikovaných zaměstnanců úřadu.
Druhým vybraným zpracovatelem projektové dokumentace
pro výše zmiňovanou infrastrukturu zástavby lokality MITEX
je firma FORVIA CZ,s.r.o. Předpoklad je, že v roce 2021 získáme
stavební povolení pro zasíťování pozemků (výstavba nových
rodinných domů) a v roce následujícím budou stavební práce
zahájeny.
Na prvním červnovém jednání rady byly projednávány i výsledky kontroly účetní závěrky města k 31.12.2019 prováděné
vybranou auditorskou společností AUDIT TOPOL s. r. o.
Závěrem výsledku přezkoumání hospodaření města je, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní
závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví nebo že
účetnictví není průkazné. Auditorem však bylo zmíněno několik výhrad týkajících se chybného zaúčtování vybraných položek. (Došlo k tomu mj. v důsledku dlouhodobé nepřítomnosti
hlavní účetní města v době účetní uzávěrky roku). Všechna
zjištění již byla napravena.
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Podrobný audit upozornil na velký objem „investic“, které
v důsledku jejich nerealizace nebyly dosud z majetku
vyřazeny. Jednalo se převážně o projektové dokumentace
k nerealizovaným záměrům minulých let a o dokumentace,
které město zpracovávalo a financovalo pro investice prováděné
na území našeho města Libereckým krajem. Třebaže již nové
vedení města opakovaně na nedořešený problém Liberecký
kraj upozorňovalo, vyřešen nebyl a investice ve výši
3 355 000,- Kč jsou stále v naší účetní evidenci. Rada města
proto přijala pro zastupitelstvo doporučení, aby vyzvalo LK
k převzetí daru v této výši.
S cílem minimalizovat objem nezařazených investic provedlo
město inventuru zpracovaných projektů z hlediska jejich další
využitelnosti. Po projednání na Škodní komisi schválilo zastupitelstvo návrh na vyřazení zmařených investic jako nápravné
opatření k výhradě auditu. (Jedná se o studie a projektové dokumentace v celkové hodnotě 3.177.102,90 Kč)
Již opakovaně projednávaným bodem bylo další efektivní využití pozemků bývalého areálu vepřína, kde byla dokončena demolice hal a přidružených objektů.
Naše město v nedávné době kontaktoval velký investor projevující vážný zájem o koupi těchto pozemků pro účely výstavby
výrobních hal a skladů. Rada města při probíhajících jednáních
záměr prodeje podmínila vymezením průmyslových odvětví,
které město může akceptovat v souvislosti s využitím pozemků.
Jako další podmínku stanovila vybudování přístupové komunikace k areálu a její následné předání městu za symbolickou
cenu. Cena, v případě schválení prodeje, je stanovena znaleckým posudkem na 28 000.000,- bez DPH, což odpovídá ceně
dle směrnice města Mimoň: Zásady pro prodej a pronájem
nemovitostí z majetku města Mimoň.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce. Předmětem
červnového jednání zastupitelstva již bude vlastní prodej
pozemků konkrétnímu zájemci.
Občané města jistě uvítají i schválení nové směrnice pro přidělování bytů.
V současném systému přidělování bytů v našem městě je rozhodujícím faktorem množství finančních prostředků, které
účastník složí formou předplaceného nájmu. Pro mladé rodiny
či lidi toužící se osamostatnit bylo téměř nemožné byt získat,
protože nabízené částky na předplacený nájem (zejména od
občanů jiných obcí) se v poslední době šplhaly do velmi vysokých
částek. Rada města proto schválila návrh nové Směrnice pro přidělování bytů z majetku města Mimoň připravený bytovou komisí. Výběr je dvoukolový. V prvním kole budou prověřeni žadatelé
tak, jak to bylo dosud, tedy zejména zda jsou schopni hradit
nájem (bude nutné doložit příjmy za předchozích 6 měsíců),
nemají dluhy u města, případně v předchozím bydlišti a jejich
žádost je opodstatněná. Schválení žadatelé z prvního kola mohou
podávat žádosti na konkrétní byty v nabídce volných bytů, čímž
bude zahájeno druhé kolo výběru. V druhém kole vybere bytová
komise vhodné budoucí nájemce z žadatelů o konkrétní byt dle
nastavených vnitřních kritérií. Předplacené nájemné bude pro
všechny žadatele stejné, tedy šestinásobek základního nájmu za
konkrétní byt. Žadatelé, kterým nebude byt v daném kole přidělen, mohou podávat své žádosti na konkrétní byty dále ve
lhůtě 6 měsíců od schválení žádosti v prvním kole.
V neposlední řadě rada schvalovala i zpracovatele nových
webových stránek města. Cílem je nabídnout veřejnosti jejich
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větší přehlednost, intuitivnost při vyhledávání informací
a především naplnění všech technických parametrů, které na
webové stránky veřejných subjektů klade zákon č. 99/2019 Sb.,
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
(Jedná se hlavně o jejich zpřístupnění pro hendikepované občany). Novým zpracovatelem městského webu a provozovatelem
byla vybrána společnost Galileo. Do nových stránek bude
zapracováno nové logo města vzešlé z vyhlášené veřejné výzvy
a dále, především po technické stránce, upravené ve spolupráci
se sklářskou školou v Kamenickém Šenově. Z této odborné
spolupráce vzešel i návrh pamětního předmětu, který bude
předáván oceněným občanům našeho města. Motiv pamětního
předmětu, stejně jako logo města, symbolizuje soutok Ploučnice
a Panenského potoka.
J.Bizoňová, místostarostka města

Plány ORM na léto
po ukončení nouzového stavu
V této době dochází k postupnému rozvolňování opatření
souvisejících s koronavirovou pandemií a v době uveřejnění
tohoto článku již zřejmě jsou nouzová opatření odvolána
a postupně se vracíme k normálu.
Chci čtenáře seznámit s tím, jak se nám podařilo dokončit
některé investiční akce a opravy, které akce ještě probíhají
a jaké plánujeme na další období.
Práce na opravách komunikací na dolním Sídlišti pod Ralskem, které byly zahájeny koncem loňského roku jsou dokončeny včetně nového parkoviště v hodnotě 1,28 mil.Kč, které
má kapacitu 40 parkovacích míst a slouží pro obyvatele dolního sídliště a bude sloužit i pro návštěvníky koupaliště.
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SVS dokončila práce na rekonstrukci vodovodního řádu
v Široké ulici a nám se podařilo na jejich práce navázat rekonstrukcí chodníků, parkovacích zálivů a komunikace dokonce
o 2 měsíce dříve, než bylo původně plánováno. Postupně byly
dokončeny opravy na chodnících v Luční ulici, Eliášově ulici
a prostoru u Falconu. V Ralské ulici a ulici Polní byly opraveny
chodníky včetně opravy komunikace. Podařilo se dokončit
opravu rozbité komunikace – nový asfaltový povrch – v části
Vrchlického ulice od Českolipské ulice směrem k železničnímu přejezdu. Celkově se na opravách komunikací a chodníků letos prostavělo již 9,86 mil.Kč.
Dokončily se práce na opravách z přejímky Humanizace Nádražní ulice a také práce na opravách komunikace a parkoviště
u vlakového nádraží. Bohužel se nám ve spolupráci s dodavatelem stavby nedaří dokončit kolaudaci této velké stavby,
narazili jsme na nové připomínky ze strany dopravního inženýra, který požaduje provést dodatečně některé úpravy i nad
rámec schváleného projektu.
Kromě prací na komunikacích a chodnících se postupně pracuje i na ostatních plánovaných akcích. Probíhají práce na
chodníku nad Družbou, kde se potýkáme s přeložením svazku
kabelů, které se v trase objevily. Dokončily se práce na regulaci
topení ve škole Mírová v hodnotě 2,4 mil.Kč, zahájené dříve,
než se plánovalo, neboť škola byla v souvislosti s nouzovým
stavem bez žáků a topení se mohlo vypnout. Pokračuje se
dále s postupnými opravami a zateplením střech na bytových
domech na dolním Sídlišti pod Ralskem. Ve spolupráci s veřejností bylo realizováno dětské hřiště na dolním sídlišti. Probíhá
také oprava přístupové cesty (schodů) ze sídliště Letná k lávce
přes Ploučnici.
Složité období nám nedovolilo zahájit naplánované práce
v Domově důchodců, kde měla probíhat druhá etapa požárního zabezpečení objektu a měla být také zahájena rekonstrukce celého vytápění. Nebylo možné ani zahájit práce na
odstranění vlhkosti v suterénu domova, zejména ve skladu
potravin. Domov důchodců byl pro veřejnost uzavřen a nebylo
možné tam provádět jakoukoliv činnost. Situace se již uklidnila a všechny tyto práce již momentálně probíhají a věříme,
že budou dokončeny včas.
Pro další období dokončujeme projektové práce na plánovaném chodníku ve Vranově, parkovišti v Malé ulici, druhém
parkovišti na dolním Sídlišti pod Ralskem, rekonstrukci
náměstí 1.máje, kanalizaci ve Smetanově ulici, rekonstrukci
cesty ve Vranovské aleji a ve spolupráci s krajem projektové
práce na rekonstrukci Mírové ulice a Hvězdovské ulice.
Postupně se pracuje na studiích na zástavbu západní části
náměstí 1.máje, kdy bude proveden výběr z několika variant
za účasti veřejnosti.
Připravujeme zahájení prací na schodišti z Českolipské ulice
ke garážím, chodníku podél Ploučnice, chodníku v Okrouhlické ulici a v neposlední řadě s úpravou dvora Městského
úřadu.
Intenzivně probíhají projektové práce na přestavbě areálu
koupaliště včetně jednání s dotčenými orgány, jako jsou Krajská hygienická stanice, SČVK, apod., abychom předešli případným připomínkám ze strany těchto orgánů.
Věříme, že již pominulo toto složité období a plánované práce
se podaří rozeběhnout a také dokončit včas.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí odboru rozvoje města
Červenec – Srpen 2020
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Zástavba západní části
náměstí 1.máje
Při tvorbě plánu rozvoje města na roky 2019-2029 byla vyzdvižena jedna ze stěžejních investičních akcí, a to zástavba západní části náměstí 1.máje v místě, kde dříve stávala městská
radnice. Jedná se o významný projekt, který by měl řešit nejenom potřeby nových užitných prostor pro obyvatelstvo, ale
i vzhled celé této části náměstí. Tím by došlo k vizuálnímu
uzavření i této nezastavěné strany. V minulosti se touto
možnou zástavbou zabývalo několik projektantů, ale nikdy
nebyla žádná ze zpracovaných studií dále rozpracovávána.

Vzhledem k významu této akce rozhodlo město vyzvat tři
nezávislé architekty-projektanty k předložení studie zástavby
západní části náměstí s dominantou veřejné víceúčelové budovy tak, aby svými parametry nabízela možnost financování
z evropských zdrojů. A protože ze chváleného programu rozvoje města na období 2019 až 2029 vyplynul prioritní požadavek na výstavbu bezbariérové knihovny s Informačním
centrem a dále domu „služeb“, byla zahájena pracovní jednání
za účasti zástupců města, projektantů, našich knihovnic a dalších odborníků na provoz podobných zařízení. Jedním z nich
je i PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka Městské knihovny v České Lípě. Ta se dlouhodobě věnuje přípravě záměru vybudovat
novou regionální knihovnu v České Lípě. S výsledky jednání
bude seznámena veřejnost ještě na podzim letošního roku,
stejně jako se zpracovanými studiemi.
Ing. Jaroslav Filek, vedoucí Odboru rozvoje města
Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Systém nakládání s odpady
v Mimoni
Jistě jste zaznamenali ukončení činnosti společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o. v Mimoni v areálu sběrného místa.
Svou činnost ukončil Kovošrot sám, když zaslal v dubnu výpověď smlouvy k 31.5.2020. Aby sběrné místo mohlo fungovat
pro občany i nadále, bylo nutné přistoupit k některým změnám. Na zajištění provozování sběrného místa pro občany
mělo město Mimoň necelé dva měsíce.
Sběrné místo od 1.6.2020 provozuje město Mimoň ve spolupráci se Zahradnictvím Mimoň, p.o.. Sběrné místo je určeno
výhradně pro fyzické osoby (občany města Mimoň). Právnickým osobám ani fyzickým osobám podnikajícím nebude
umožněno odložení odpadu.
Od 1.6.2020 již v areálu není žádný výkup druhotných surovin.
Pokud na sběrné místo donesete papír nebo kov, můžete ho
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zde zdarma odložit. Pokud chcete papír nebo kov prodat,
musíte cestovat do některé z výkupen v okolí (např. Česká
Lípa, Stráž pod Ralskem).
Další novinkou na sběrném místě je zpoplatnění odkládání
stavební suti a lepenky, v předpokládané ceně 1,00 Kč/kg suti
a 3,00 Kč/kg lepenky. Aby nebylo sběrné místo zahlceno sutí,
je stanoveno max. množství na osobu a rok, které je možné
na sběrné místo odevzdat. Limit pro stavební suť je 500
kg/os./rok, lepenka 50 kg/os./rok.
Předpokládá se, že toto množství pokrývá potřebu odstranění
stavebního odpadu u drobných stavebních úprav typu výměna
obkladů a dlažby v koupelně, vybourání příčky v bytě, úpravy
vnějších omítek pro zateplení objektu, apod.. Zároveň však
limit omezí možnost ukládání velkého množství stavebního
odpadu z dílčích nebo úplných demolic objektů, rozsáhlých
výměn střešních krytin nebo ukládání velkých objemů výkopové zeminy při zakládání staveb.
Množství stavebního odpadu bude evidováno na osobu, která
obsluze sběrného dvora předloží svůj průkaz totožnosti
(občanský průkaz nebo pas) a zváží množství odpadu podle
jejích pokynů. Osoba předávající stavební odpad na svůj průkaz totožnosti bude přítomna při předání. Zvážené množství
bude načítáno osobě, která se prokázala průkazem totožnosti
až do limitu 500 kg.
V případě, že množství stavebního odpadu překročí stanovený
limit 500 kg v daném roce, bude předávající občan obsluhou
upozorněn, že vyčerpal roční limit a další stavební odpad již
nemůže dále předávat na sběrné místo. Občané, kteří překročí
stanovený limit, si na zbývající množství stavebního odpadu
v daném roce musí dohodnout komerční odvoz s oprávněným
subjektem nebo tento odpad vlastními prostředky odvézt do
zařízení oprávněného k převzetí stavebního odpadu.
Stavební odpad obsahující azbest již není přijímán, občané
si musí jeho likvidaci zajistit sami u společnosti, která je
oprávněná k jeho převzetí.
Na sběrné místo mohou občané i nadále vozit zdarma objemný odpad, vysoužilé elektrospotřebiče, zářivky, tonery, jedlé
oleje, obaly od barev apod. V případě dotazů se můžete obrátit
na obsluhu sběrného místa tel.: 607 089 429.
V souvislosti s výše uvedenými změnami, se mění obecně
závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Mimoň, tak aby byla aktuální.
Další obecně závazná vyhláška, která se mění je o poplatku
za komunální odpad. Od 1.1.2021 předpokládáme navýšení
ceny o 8% za vývoz popelnic na směsný komunální odpad.
Současná výše poplatku je od 1.1.2017. Snažíme se náklady
za svoz komunálního odpadu navyšovat pro občany co nejméně. Zároveň se snažíme o vyrovnaný rozpočet města. V této
souvislosti došlo také ke zpoplatnění stavebních odpadů na
sběrném místě (nejedná se o odpad komunální).
Od června také probíhají kontroly právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání zaměřené na nakládání
s odpady. Každá právnická osoba musí mít zajištěnou likvidaci
či využití odpadů samostatně a nesmí při tom využívat systém
města určený pro občany.
Jaroslava Vítková, DiS., Odbor výstavby,
dopravy, zemědělství a životního prostředí
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Dokončení projektu
bezbariérový městský úřad
Bez slavnostního znovuotevření se obešla nedávná kolaudace
budovy č.p.181 v Malé ulici, v minulosti dlouhodobě využívané ÚPČR. Dokončen tak byl dlouhodobý záměr města
nabídnout občanům další bezbariérové moderní prostory
úřadu. S využitím dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR-investice ve výši 1.463.731 Kč.) se podařilo vybudovat
vnitřní výtahovou šachtu, zbudovat chodník propojující budovy úřadu, zajistit bezbariérové vstupy do kanceláří a v neposlední řadě upravit na bezbariérová dvě sociální zařízení.
S využitím finančních prostředků z rozpočtu města pak byly
upraveny vnitřní prostory druhého patra sloužící jako kanceláře a ve třetím patře zřídit zasedací místnost. Při rekonstrukci byl kladen velký důraz na technickou modernizaci
celé budovy. Byly provedeny nové elektrorozvody, nové IT
instalace, zabezpečení objektu zahrnujícího i pokladnu, do
zasedací místnosti pak bylo instalováno vestavěné ozvučovací
zařízení. Technicky určitě nejsložitější bylo samotné zbudování výtahu a stropní úpravy v druhém patře budovy vyvolané
přísnými požadavky na statiku veřejného jednacího prostoru.
Zářijové jednání zastupitelstva města tak již proběhne v novém
polyfunkčním a technicky dobře vybaveném prostoru s bezbariérovým zázemím. Místo přitom zbylo i na bezpečné uložení nutné aparatury pro pravidelné natáčení záznamů
z jednání zastupitelstva, čímž odpadne převážení a složitá
instalace této techniky, jak tomu bylo dosud při jednáních
v Domě kultury Ralsko. Propojení s vnitřní IT sítí úřadu pak
zastupitelům zpřístupní případné další archivní dokumenty
vyžádané si k jednotlivým bodům jednání. Nová zasedací
místnost však není určena jen pro jednání rady, zastupitelstva,
komisí či výborů. Očekáváme, že bude sloužit např. účastníkům již několik let probíhajícího seniorského studia Univerzity III.věku, sloužit bude jako přednáškový sál či pro spolkové
aktivity. Starší občané ocení i bezbariérový přístup do nově
zřízené městské pokladny v návaznosti na kanceláře finančního odboru. Po přestěhování odboru správy majetku do
druhého patra této budovy a po přemístění odboru rozvoje
města do uvolněných prostor v hlavní budově budeme hledat
vhodný dotační titul, z něhož bude moci být financována
rekonstrukce uvolněných prostor objektu č.p.121 opět na
dostupné bydlení. (Obdobný záměr je i s uvolněným objektem-sídlem bývalé společnosti MK a.s.)
Na závěr ještě několik informací k dlouho zamýšlené revitalizaci vnitřního dvora úřadu, který se právě dočkal nového
oplocení. V návaznosti na rozpočtem schválené výdaje na
tuto investiční akci proběhlo již výběrové řízení na komplexní
revitalizaci veřejného prostoru rozvržené do dvou let. Dodavatel, který během druhé poloviny letošního roku zajistí instalace všech potřebných sítí, a poté dláždění povrchu, již byl
vybrán. Druhá etapa zakázky pak zahrnuje osvětlení, mobiliář
a zeleň spolu s malým vodním prvkem, abychom i pro svatební
obřady nabídli návštěvníkům příjemné venkovní zázemí.
I pro tyto výdaje budeme hledat dotační zdroje určené pro
revitalizaci veřejných prostor.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Sociální služby města Mimoň
S přicházejícím létem doufáme v našich službách v lepší časy.
V časy bez obav z nákazy COVID-19, která nás v posledních
měsících tolik ohrožovala, budila v nás strach, obavy a dirigovala naše chování, a především pak poskytované sociální
a zdravotní služby.
Již od 9.3.2020 se služby naší organizace podřizují přísným
hygienickým opatřením, teprve od 25.5.2020 máme povoleny
návštěvy našich klientů v Domově pro seniory v Mimoni.
Ano, za přísných podmínek, ale musím konstatovat, že všichni
návštěvníci nastavená pravidla respektují a vědí, že nám jde
o to jediné, abychom neohrozili zdraví našich seniorů. Je
třeba tedy zmínit, že zajištění organizace návštěv klientů
s sebou nese zvýšenou zátěž našich pracovnic, především přímé péče a zdravotních sestřiček, návštěvy se musí objednávat,
při příchodu zapisovat, měří se jim teploty, dbáme na dezinfekci, a i tato opatření zvládají našich zaměstnanci na výbornou. Další, úplné otevření našich služeb, je plánováno na
22. 6. 2020.
Poslední tři měsíce nám jasně ukázaly, že si jako národ umíme
pomáhat, že držíme při sobě a že nám prostě a jednoduše
není osud druhých lhostejný. Proto ještě jednou velmi děkuji
VŠEM, kteří nás během pandemie podporovali, mysleli na
nás, posílali nám pohledy, pozdravy, šili nám roušky, posílali
a nosili nám dárky nejen pro klienty, ale i pro zaměstnance,
ale hlavně, hlavně se třeba i zeptali, jak vše zvládáme a jak
jsme na tom. Cítit podporu je totiž hodně důležité. Děkuji
také za roušky, rukavice a dezinfekci našemu zřizovateli,
městu Mimoň. Perfektně nás ochrannými pomůckami zásoboval také Krajský úřad Libereckého kraje. Měli jsme tak
dostatek ochranných pomůcek nejen pro Domov seniorů,
ale i pro pečovatelskou službu či sestřičky z Domácí zdravotní
péče.
Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem svým
podřízeným, zaměstnancům Sociálních služeb města Mimoň.
Vím, že jste pracovali ve ztížených podmínkách, že jsme vám
museli rušit dovolenou, bylo vás málo, museli jsme nařizovat
přesčasy, a tak jste si často sáhli až na samé dno nejen fyzických
sil, ale i sil psychických. Ale zvládli jste to, klobouk dolů. Naši
klienti se díky vašemu zodpovědnému přístupu cítili v bezpečí.
Jsou tu letní měsíce, čas dovolených. Přeji všem krásné léto,
odpočiňte si, načerpejte energii, aby úsměv na vaší tváři, který
klientům pod rouškami chybí, byl ten opravdový.

Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM, p. o.
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„Dobrý skutek je víc,
než dobrá rada"
Vládou vyhlášený nouzový stav skončil, nezbytná opatření
se pozvolna uvolňují, naše služby ale i nadále poskytujeme
s velkou obezřetností, dbáme na bezpečnost naší a především
našich klientů, seniorů, kteří patří mezi velmi ohroženou
skupinu.
Jak si možná vybavíte, v březnu jsme hledali dobrovolníky
k zajištění nákupů a pochůzek pro seniory z Mimoně. Vzhledem k "výpadku" našich pracovnic, které musely zůstat doma
s dětmi, potřebovali jsme výpomoc i s rozvozem obědů.
Touto cestou, bychom chtěli vyjádřit nejupřímnější poděkování
všem dobrovolníkům, kteří se přihlásili ke vzájemné spolupráci. Velmi si také ceníme práce strážníků Městské police
Mimoň, která ve spolupráci s našimi pracovníky přímé péče
zajišťovala rozvoz stravy pro klienty pečovatelské služby.
Velké DÍKY patří všem dobrovolníkům za pracovní nasazení
a zodpovědný přístup v této nelehké situaci. Věříme, že i pro
vás to byla obohacující zkušenost, která umožnila pohled do
sociálních služeb a ukázala nám všem, že i mezi občany města
Mimoně se najdou lidé s dobrým srdcem. Jmenovitě bychom
chtěli poděkovat: Kateřině Chromčákové, , Tereze Štefanové,
Kateřině Niklové Vosecké , Kláře Voříškové a Ladislavu Matuškovi. Ti všichni nelenili a neseděli doma s rukama v klíně.
Pomohli nám zajistit pravidelné nákupy, vyzvedávali léky,
zajišťovali pochůzky pro potřebné seniory a to vše ve svém
volném čase, jako dobrovolníci, několikrát týdně. Spolupráce
s vámi byla skvělá zkušenost.

Za SSMM, K. Kapičková, ředitelka

Domov pro seniory opět ožívá
V polovině června, kdy píši tento příspěvek, je to třetí týden,
co se otevřely dveře našeho Domova pro příbuzné a známé
našich klientů.
Víme, že návštěvám předchází určitá – pro někoho příliš
přísná – hygienická opatření, která ale stále platí, a to s ohledem na zdraví našich klientů. Přes všechna tato opatření,
jsou návštěvy, které do Domova přicházejí ohleduplné,
dodržují daná pravidla, a proto si zaslouží náš velký dík.
Rozvolňování opatření nás vedlo k opětovnému plánování
a uskutečňování různých akcí pro naše seniory. První akcí
byla soukromá návštěva Retro muzea v Mimoni. Využily jsme
s klientkami nabídku paní Lenky Špačkové a prohlédly si její
letitou sbírku kočárků, hraček a dobového oblečení. Nejenom
naše klientky, ale i my jsme si tak připomněly staré časy
a návštěvu si užily. Dále již opět začínáme s cvičením jógy,
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plánujeme různá představení, abychom zpříjemnili letní čas
pro všechny klienty.
A samozřejmě nejenom klienti, ale i my, máme radost, že se
vše pomalu obrací k lepšímu.

Mgr. Vilemína Kusá, sociální pracovnice
Domova pro seniory v Mimoni

Vážený pane starosto,
vážení zastupitelé,
Obracím se na vás s žádostí o řešení situace v Mírové ulici.
Loni o prázdninách (2018) jsem slyšela, jak není problém věc
vyřešit, ale kde nic, tu nic. Akce parkovací automaty byla zrušena a v „Mírovce“ dál zastavit téměř nelze. Došli jsme tak
daleko, že nakoupit jezdíme v sobotu večer, abychom mohli
zastavit před domem a nákup vyložit a netahali ho přes celou
zahradu (i když málokdy se zadaří). Pokud si pamatuji, byl
kdysi v ulici zákaz stání. Na vyložení a naložení nákupu to
stačí. Rozumím, že lidé jezdící od kina svozem do práce chtějí
také někde parkovat, a logicky ze sídliště jít pěšky je moc
daleko. Také se sjíždějí lidé z okolních vesnic. Ale v Malé ulici
je dost velké parkoviště a ke kinu od něj není lán cesty. Zažili
jsme už i situaci, že zastavit neměla kde ani záchranka, nedej
bůh, když do obchodů přijede zásobování a Mírovka se zacpe,
kolona je až na kruhový objezd u Jelena. Proč, proti loňskému
létu, je takový problém umístit na začátek Mírové ulice značku
zákaz stání? A pokud to není problém, kam máme podat kolkovanou žádost, aby se tím začal někdo zabývat? Nebo snad
v Mimoni platí pravidlo, že co se mě netýká, neřeším? Když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, nikdo ze zastupitelů v ulici
nebydlí, tak co.
Nehodlám ve zpravodaji vést nekonečné polemiky o tom,
proč to nejde a co dělám špatně já. Tento nedostatek kultury
a úcty k druhým s chutí přenechám jiným. Jako běžný občan
říkám, kde mě tlačí bota, a žádám vás, abyste se nad tím
zamysleli. Když se chce, tak všechno jde.
Šulcová Věra
PS: Tento příspěvek jsem do zpravodaje poslala 13. 8. 2019.
Ještě ten den jsem byla oslovena, abych jeho zveřejnění stáhla,
neboť situace se již řeší, a čeká se jen na příznivé meteorologické podmínky. 10 měsíců je pryč a situace je stále stejná.
Zima nebyla téměř žádná, srážek také minimum. A neřekla
bych, že zaúřadoval koronavirus, práce venku probíhaly normálně dál, viz Nádražní ulice.
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Zachraňme kulturu
(nejen) v Mimoni

dokumentem a my v nastaveném trendu komunikace s občany
chceme dál pokračovat. Proto jsme se rozhodli zorganizovat
po prázdninách setkávání občanů v jednotlivých částech
města tak, abychom jim nabídli příležitost diskutovat s námi
o problémech v dané lokalitě, seznámit se s nejbližšími investičními záměry města apod..
Termíny a místa společných setkání:
• Letná – Gymnázium dne 2. 9. 2020 v 15:30 hod.
• Městská část V a Slovany – ZŠ a MŠ Komenského dne 7. 9.
2020 v 15:30 hod.
• Střed města – zasedací místnost městského úřadu 3.patro
dne 16.9.2020 v 15:30 hod.
• Sídliště p. Ralskem+Vranov – ZŠ a MŠ Pod Ralskem školní
jídelna dne 23.9.2020 v 15:30 hod.
• Hvězdovská, Pražská + U Nemocnice – zahradní altán
v domově důchodců dne 30.9.2020 v 15:30 hod.
Petr Král, starosta města

Když byla začátkem března vyhlášena karanténa, zavřeli jsme
v knihovně, v Domě kultury Ralsko a v Infocentru dveře, ale
život za zavřenými dveřmi běžel dál.
Knihovna měla naplánovanou velkou pětiletou inventuru.
Tak jsme se do ní pustili a při té příležitosti uklidili, otřeli
regály i knihy, přebalili je do čistých přebalů, roztrhané vyřadili, objednali nové.
Přihlásili jsme se do celostátního projektu a začali pro Vás
vysílat on-line kino.
Některé akce jsme museli zrušit, ale pro spoustu z nich jsme
našli nové termíny a do konce roku se je budeme snažit uspořádat.
Natřeli jsme vývěsky, vymalovali vestibul domu kultury,
dokoupili novinku do muzea, připravili ho na otevření, zařídili
jsme nové Infocentrum a jiné a jiné.
Ten složitý čas jsme se snažili využít na maximum a všechno
jsme směrovali na den otevření. Těšili se na Vás!
Jaké bylo moje zklamání, když na první akci do autokina přijelo pouhých dvanáct automobilů. Sedačky na promítání
v kině jsou prázdné, do knihovny přijde lidí pomálu. Pomalu
a jistě se nám otevírá možnost venkovních akcí a vyvstává
otázka, zda je uspořádat, či nikoliv? Máme udělat opožděný
dětský den, letní kino, venkovní koncert, Oldies party? Přijdou
lidé, nebo je to zbytečně vynaložená energie, o penězích ani
nemluvím?!
My do toho ale půjdeme, budeme neúnavní a zkusíme to znovu a znovu. A budeme moc rádi, když naše úsilí oceníte tím,
že přijdete a budete se znovu a rádi bavit.
Sledujte náš nový facebook Kultura Mimoň a zanedlouho
i webové stránky.
Radka Pipalová, ředitelka Kultura Mimoň,
příspěvková organizace

Trhy

Váš názor nás zajímá
Názory a podněty občanů ke komfortu života ve městě jsou
vždy cenným podnětem pro vedení města a reflexí jeho práce.
Po svém nástupu do funkcí jsme proto takovéto podněty
shromáždili a následně zapracovali do rozvojového dokumentu Program rozvoje města na období 2019 až 2029. Dlouholetý program rozvoje však samozřejmě není statickým
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Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátky 17. července
a 21. srpna 2020 na náměstí 1. máje.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci květnu dožívají naši spoluobčané:
Bělohubý Antonín
Miláčková Hana
Koleníková Hana
Jelečková Alena
Slavíková Ludmila
Večeřová Daniela

Prinke Helmut
Krymová Marie
Šestáková Milada
Kracíková Květoslava
Vaňousová Vlasta
Hrušková Ludmila

přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Vzpomínka
Chtěla bych vzpomenout 100. výročí narození mého otce
pana Josefa Gärtnera (13. 8. 1920). Byl dlouholetým zaměstnancem Vojenských lesů a statků Mimoň a působil jako správce na drůbeží farmě Pavlin Dvůr. Jeho život a práce
v náročném oboru šlechtění drůbeže spočívala ve vytvoření
nejen masného, ale především nosného plemene slepic. Léta
trpělivé a mravenčí práce byla završena úspěchem.Tak vznikly
Strážské trojplemenky. Za tuto práci v průběhu let, přestože
byl nestraník, obdržel několik vyznamenání a v roce 1962
mu byl udělen Řád práce. Když začal plánovat svůj odchod
na odpočinek, zasáhl osud. Jeho život ukončila tragická nehoda, jejíž příčinou bylo nedostatečné zabezpečení vojenského
prostoru, který tehdy využívala ruská vojska. Zemřel 10. dubna
1986 a je pochován na hřbitově v Bělé pod Bezdězem.
Vím, že by si nepřál abych věnovala přílišnou pozornost jeho
životu a práci, protože byl velice skromný. Ano, byl také
nesmírně pracovitý, houževnatý a především poctivý. 100 let
je důvod alespoň pro vzpomínku na tak výjimečného člověka,
jakým byl Josef Gärtner.
Dcera Eva
Červenec – Srpen 2020
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KULTURA
CO VÁS– ZAJÍMÁ
POZVÁNKY
Výstava: SVĚT KOSTIČEK
20. 6. – 29. 8. 2020
V Městském muzeu právě probíhá krásná rodinná interaktivní
výstava exponátů ze stavebnice Lego.
Náplní výstavy je tematická expozice s výběrem edičních řad
filmové tvorby, např. Star Wars, Lego Movie, Lego Ninjago
Movie, Bionicle, ale i výběrové řady edice Brickheadz, nebo
legendární Mimoni v Mimoni. robotů Bionicle,
Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout i různé deskové
a společenské hry, ediční řady z vesmíru a středověku a další
tematicky ucelené exponáty. Velkým lákadlem může být i diorama města Lego Friends Heartlake s pohyblivou vlakovou
parní soupravou a kolotočem.
Tovární sety z různých časových období jsou představovány
v jednotlivých tematických celcích, kdy jsou na první pohled
patrné proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové ose
dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO.
Pro děti je připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek,
ke stavění ve dvou sekcích kostky Duplo i Classic – Basic.
Návštěvníci si mohou také v pokladně výstavy zakoupit vybrané druhy nových stavebnic Lego za skvělé ceny.
Příprava výstavy je sice rozsáhlá a časově náročná, ale nabídne
návštěvníkům velmi zajímavou podívanou na část rozsáhlé
sbírky továrních setů (ze sortimentu společnosti LEGO za
posledních téměř 40 let její produkce), vlastní „MOC“ tvorby
člena československého fóra "kostky.org", který se představuje
pod přezdívkou "Peesko" a dále exponáty vyzvaných dalších
vystavovatelů. Pro návštěvníky výstavy je připraveno i několik
překvapení.
Vstupné a otevírací dobu Městského muzea naleznete na
stránkách www.muzeummimon.cz

Tour de Ralsko 2020
Čeká nás již 16. ročník tradičního závodu horských kol pro
všechny výkonnostní kategorie, který vás provede krásami
bývalého vojenského prostoru Ralsko. Závod dlouhý 47 km
s převýšením 700 m odstartuje 18. 7. 2020 v 13 hodin v Mimoni. Součástí závodů je i dětská kategorie. Registrace, trasa
závodu, časy startů, ale také pravidla a další informace naleznete na webových stránkách https://www.tourderalsko.cz/,
nebo na facebookovém profilu závodu.

Kaple Božího hrobu
I v letošním roce se otevírá pro návštěvníky areál Kaple Božího
hrobu v Mimoni. Kultura Mimoň, příspěvková organizace
zajištuje prohlídku této památky s průvodcem, a to od 20. 6.
do 30. 9. 2020 vždy v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 13 do
17 hod.
Případné individuální prohlídky lze domluvit na tel.:
725 746 739, nebo e-mailu: infocentrum@kulturamimon.cz
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KULTURA
CO VÁS– ZAJÍMÁ
POZVÁNKY
Oslavy Horních vsí
Zveme nejenom rodáky na tradiční Oslavy Horních vsí, které
se i letos budou konat. Sejdeme se 22. 8 2020 v 10 hodin
v Náhlově Na programu se intenzivně pracuje, ale už teď
víme, že nebude chybět krátká mše v kapličce sv.Floriána,
křest kalendáře Mimoně na r. 2021,vzpomínání na minulé
ročníky.Řehečské kvarteto naladí tu správnou atmosféru.
Občerstvení zajištěno-předpokládaný konec akce je ve
14. hodin.

DDM Vážka:
příměstské tábory 2020
Na letošní příměstské tábory je nutné být přihlášen nejpozději
ve středu předchozího týdne, pokud je ještě volná kapacita
(doporučujeme si přihlášku zajistit včas). Cena tábora je uvedena vždy u názvu tábora a zahrnuje: materiál na program
a odměny. Nutné osobní výdaje (např. při cestování, jídlo,
pití apod.) si každý účastník platí sám.
7. – 10. 7. 2020
13. – 17. 7. 2020
20. – 24. 7. 2020
27. – 31. 7. 2020
3. – 7. 8. 2020
10. – 14. 8. 2020
17. – 21. 8. 2020
24. – 28. 8. 2020

– příměstský tábor č. 1 – cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 2
(„Koro – borůvčí I“) – cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 3
(„Koro – borůvčí II“)– cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 4 – cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 5 – cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 6 – cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 7 – cena: 200,- Kč
– příměstský tábor č. 8 – cena: 200,- Kč

Podmínkou účasti je v první den tábora odevzdané a zákonnými
zástupci podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Sdružení historie Mimoně

Vyrazte v září na Ralsko!

U příměstského tábora, který jsme si pracovně nazvali „Koro
– borůvčí“ bude velmi pravděpodobně nutné, aby byli účastníci schopni se na jízdním kole dopravit do Hradčan.
Jinak jsou všechny tábory tentokrát všeobecné. Jejich program
přizpůsobíme situaci a účastníkům, ale těšit se už teď děti
můžou na sportovní a jiné hry (třeba deskové, společenské
a další), výtvarné hrátky, kuchařské hrátky, sportování na
zahradě a spoustu dalšího.
Přihlášku s veškerými podmínkami a čestné prohlášení o bezinfekčnosti najdete naleznete na stránkách: www.ddmvazka.cz

Vážení příznivci sportu,
srdečně Vás zveme na 5. ročník Ralské desítky, jenž se uskuteční v neděli 20. 9. 2020. Zúčastnit se může každý nezáleže
na věku. Pro mladé běžce spustíme v 9:00 dětský závod (poběží
se ve Vranovské aleji), který mohou přijít podpořit jak účastníci hlavního závodu, který bude startovat v 11:00, tak rodiče,
prarodiče, sourozenci, kamarádi a další.
Trasa dlouhá přibližně 10,3 km povede již tradičně Vranovskou alejí přímo ke hradu a zpět přes Srní potok ke koupališti.
Vyhlášení výsledků letos sice proběhne online, ale první tři
běžci přeci jen obdrží věcné ceny přímo na místě. V rámci
této změny také dojde ke sloučení kategorií.
Na webových stránkách www.ralskadesitka.cz nebo na facebookovém profilu Ralská desítka naleznete veškeré informace
a mimo jiné i odkazy na přihlašovací formulář, kde se můžete
registrovat až do 13.9. Každý rok se snažíme o zajištění originálních doplňků (např. nákrčník, funkční tričko, atd.),
k čemuž je ovšem nutné znát alespoň přibližný počet účastníků, a proto požadujeme registraci předem. Dalším důvodem
je také fakt, že kapacita závodu je omezená. Tak neváhejte a
přijďte podpořit sportování na mimoňsku!
Těšíme se na Vás, tým Ralské desítky

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz
Dětské oddělení:
Deník malého Minecrafťáka, autor: Cube Kid
Humorem nabitý deník malého vesničana na cestě za kariérou
bojovníka ve světě Minecraftu. K vypůjčení je celá série všech
šesti dílů.
Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech,
autor: Maja Säfström
Neuvěřitelná fakta o mláďatech ve druhé sbírce nevšedních
atlasů od švédské autorky
Věděli jste, že malé žirafy při narození padají z dvoumetrové
výšky? (Auvajs!) Že malé koaly se zpočátku živí matčiným
trusem? Že se mořští koníci nerodí mamince, ale svému tatínkovi? Nebo že veverčata mají mléčné zoubky stejně jako děti?
Připravte se na koncentrovanou dávku překvapivých informací podaných s vtipem a lehkostí.
101 fakt hustých vědeckých pokusů, autor: Helen Chapman
V knize na tebe čeká jeden zábavnější pokus než druhý. Jistě
jimi překvapíš a ohromíš své kamarády nebo spolužáky. Pomohou ti pochopit, jak funguje věda a proč se věci dějí právě
tak, jak se dějí.
Lea Honor: Třpytící se město, autor: Lenka Bandurová
První díl fantasy ságy od debutující české autorky.
Dva válečnické rody. Kdysi mezi nimi vzniklo pouto, které
musí být naplněno. Ona pochází z kraje slunce a barev. On
ze země deště a lilií. Ona nadevše miluje svou rodinu, on
věnoval srdce jiné ženě. Společně se vydávají na cestu po krajích prosycených tajemnem. Každý ovšem sleduje vlastní cíl.
Ona hledá způsoby, jak zpřetrhat vynucený svazek. On zase
možnost, jak zachránit svou lásku, aniž by porušil dávný slib.
Ani jeden však netuší, že je pronásledují Stíny, které se je
snaží polapit do smrtelných osidel.
Dospělé oddělení:
Stíny mezi námi, autor: Martin Rousek
Hrozivé události navždy změnily její život. Třiadvacetiletá
Lilly by nejraději zapomněla na všechny výjevy, které se jí
neustále vracejí do mysli. Když jí sousedka Lucy navrhne
daleký výlet, neváhá ani vteřinu. Musí pryč z města. Radost
ale po pár hodinách vystřídá strach. Dívky jako zázrakem
přežijí autohavárii, ocitají se však uprostřed hlubokých lesů.
Při hledání pomoci se rozdělí, a Lilly vkročí do tajemné vesnice
obývané k smrti vystrašenými lidmi. Jejich strach je na místě,
jelikož zdejší divočina ukrývá dávné tajemství.
Úzkosti a jejich lidé, autor: Fredrik Backman
Úzkosti a jejich lidé je naprosto bláznivá komedie o skupince
rukojmích zajatých při prohlídce bytu. Neúspěšný bankovní
lupič se uvnitř zamkne s přehnaně nadšeným realitním makléřem, dvěma morousy závislými na nákupech v IKEA, jedním
potměšilým multimilionářem, smutnou starou paní, ženou
v pokročilém stadiu těhotenství, otravným chlápkem a králičí
hlavou.
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Miroslav Krobot: Nečíst, autor: Miroslav Krobot
Útržky, úvahy, nonsensy, povídky. Myslí charismatického režiséra a herce putují fascinující postavy i vzpomínky: Český dobrodruh Eskymo Welzl si podává dveře s Jackem Kerouacem,
Rolling Stones s maminčiným životopisem. Divokou krásu Jeseníků střídají parky Olomouce či divadlo v Chebu. Osobitý styl
jednoho z nejvýraznějších mužů českého divadla a filmu vám
odemkne dveře do světa fantazie, v němž je radost se ztratit.
Nikdo není doma, autor: Tim Weaver
Zapadlá yorkshirská vesnička Black Gale měla pouhých devět
obyvatel. Nebyli to jen sousedé, ale také blízcí přátelé, kteří
se často vídali a trávili spolu čas, včetně onoho osudného
Halloweenu, kdy se sešli naposledy.
Povečeřeli, trochu popili a vyrazili na setmělá blata, aby si
užili předvečer svátku všech svatých. Nikdo se už nevrátil.
Jako by se po nich slehla zem. Nezůstaly žádné stopy ani důkazy, jen několik fotografií, které si toho večera pořídili.
Vídeňský sen, autor: Vlastimil Vondruška
Barvité osudy členů rodu, kteří se stanou sklářskými a textilními
podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příběhy
zajímavých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských,
sloupskými poustevníky, polevskými a šenovskými obchodníky,
členy tajných evangelických sekt, jezuity i císařskými úředníky
a kněžími.
A mnoho dalších krásných novinek čeká na vypůjčení!

Prázdninová výpůjční doba
V Městské knihovně
Platí od 1. července do 30. srpna 2020 (mimo uzavírky)
Oddělení pro dospělé:
PO
13 – 17 hod.
ST
8 – 11 a 13 – 17 hod.
Oddělení pro děti a mládež:
ÚT
8 – 11 a 13 – 17 hod.
ČT
zavřeno
Kontakty: 725 747 360, 725 701 520
E-mail: knihovna@kulturamimon.cz

PRONÁJEM BYTU
V MIMONI
Pronajmu byt v Mimoni na Letné,
vhodný pro 1 až 2 osoby.
Nutná podmínka je zaměstnání!
Volný ihned, jistina 15 000 Kč
Tel.: 603 515 862
Červenec – Srpen 2020
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Kinotip:
dokument V síti aneb jak ztratit iluze
o dnešním virtuálním světě
I naše mimoňské kino uvedlo tento velmi zneklidňující dokument. Experiment, který si scénárista a režisér Vít Klusák
vybral pro film V síti, se zakládal na výběru tří dívek, které
budou po dobu 10 dnů chatovat s vybranými mužskými kontakty na sociálních sítích. Realita, která normálně probíhá,
ale o které se vůbec nemluví, nepíše. Až tenhle sugestivní filmový dokument odhaluje doslova nahou skutečnost, která
v kině vyrazí dech, přivodí zpočátku pocity hnusu, ale posléze
i hlubokého zamyšlení.
Již úvodní scéna, kde jsou vidět dospělí, mládež i nejmenší
děti, jak upřeně hledí, a to v sedě, při chůzi, při hovoru s ostatními, do mobilních přístrojů, navozuje prvotní dusno. Následuje konkurz mladých dívek pro příslušné natáčení, dotváření
jejich umělých pokojíků, ze kterých budou za dohledu celého
štábu i specialistů včetně sexuoložky, právníka a dalších odborníků, provádět chaty a hovory. Klobouk dolů před odvážnými
dívkami v podání Terezy Těžké, Anežky Pithartové a Sabiny
Dlouhé, které tohle všechno musely zvládnout. Vidět tolikrát
mužské přirození, masturbaci, čelit nejen narážkám, výzvám
k obnažování či sexuálnímu vydírání, kterému byly vystaveny
– to vše a i další situace se objeví během hlavního děje dokumentu, který se odehrává převážně ve studiu. Všichni možná
čekají, že film skončí zajímavou situací, kdy si jedna z dívek
pohovoří s „normálním“ 20letých klukem, který veškeré sexuální narážky či výzvy upřímně odmítá a odrazuje od nich.
Všem dívkám i celému týmu se v té chvíli vyhrnou do očí
slzy a tahle scéna je jednou z nejsilnějších, kterou bychom
možná v realistickém dokumentu nakonec nečekali. Jenže
má tam místo, protože jen dokládá, jak jsme jako lidé nepředvídatelní, že umíme být i upřímní a racionálně zdraví. Je to
však bohužel čirá výjimka z většiny hovorů, které musely dívkám odejmout iluze o nezávazném pokecu, kterým se zřejmě
jejich vrstevnice v dnešní době hojně oddávají.
Film přináší hodně, ale opravdu hodně témat, nad kterými
je třeba se zamyslet.
Vít Klusák se třeba ptá, proč vůbec internetové prostředí
nabízí možnost, aby vznikaly podobné situace ke zneužívání.
Nemají sociální sítě být prostředkem ke kontaktu mezi lidmi
za účelem vzájemného poznání, obchodu, výměny poznatků
a zkušeností…mám hledat moře dalších pozitivních věcí,
kvůli kterým existujeme na planetě Zemi? Proč vlastně existují
muži, kteří virtuální kontakt zneužívají a dopouštějí se trestných činů? Proč je to skupina starších mužů často po čtyřicítce?
Jistě existují sociální studie o této kategorii „vyhaslých“ jedinců,
kteří hledají novou, odpusťme mi, „svěží“ energii, kterou by
jejich – jak to říci -, „pokřivená“ duše potřebovala k rovnováze.
Stačí jim si na dálku povídat, někdy se i ukájet, ale často
i hrozit. Jsou na dálku bezmocní fyzicky, ale chtějí dominovat
psychicky, a proto využívají zdánlivě bezbranný internet,
který nemá bohužel moc v současné společnosti nabídnout
odmítnutí.
Vyvstala také otázka, proč se dívky v tomto věku vlastně dávají
do řeči na netu s někým, koho vůbec neznají. Je to opravdu
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tak, že chtějí poznat nepoznané, začít se vymaňovat z rodinných vazeb, z jistot přátel, z notoricky známých vztahů a začínat něco zcela nového? Není to jako, přeženu to, iniciační
proces, který se ale místo očekávané romance přetáčí na druhou stranu a přináší znechucení, deziluze o současném světě?
Kdyby film skončil onou katarzí upřímného mladíka, byl
bych spokojen, i když by mne hlodaly ony palčivé otázky.
Jenže režiséři – je třeba zmínit i ženský protipól v podání
Barbory Chalupové, která vyvažuje jing a jang v pojetí reakcí,
což je velmi dobře – se rozhodli k dalšímu kroku: osobní
setkání dívek-hereček s „hlavními predátory“ v několika
kavárnách. Tady dokument ztratil zpočátku drajv, ale možná
že to byl záměr, posunout dokument jiným směrem, opravdu
do realistické, osobní polohy. A do třetice změna: celý štáb
se na závěr filmu vydává za nejsilnějším predátorem, kterého
poznala jedna z maskérek. Nečekaná komunikace ve večerních
hodinách před domech inkriminovaného individua končí
smutně, ale co jiného nakonec čekat od tragické statistiky
dnešní doby? Netřeba moralizovat přes příliš, protože podle
aktuálních zpráv policie stíhá hlavní predátory. Pokud byl
toto záměr, v pořádku. A pokud si především mladé dívky,
které se odváží na tento dokument v cenzurované nebo
i necenzurované verzi jít do kina, uvědomí nebezpečí dané
komunikace, pak byl účet splněn.
Podle csfd.cz se tento hořký film stal nejnavštěvovanějším
českým dokumentem všech dob. Je smutné, že je to právě
tato tématika, ale kvůli té aktuálnosti a vážnosti si za tuto
účast český divák zaslouží pochvalu.
David Frei

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Vzdělávací aktivity na ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Nelehkým obdobím prochází celá naše společnost. Obtížné
podmínky dolehly i na školství.
V souvislosti s uvolňováním vládních opatření byla ke konci
školního roku mimo jiné v souladu s usnesením vlády č. 491
umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Na naši školu
docházely dvě kapacitně zcela naplněné skupiny zájemců
o procvičování úloh z matematiky a z českého jazyka. Prezenční formou probíhaly u nás tyto aktivity od 11. 5. do 3. 6.
2020 za účasti 25 žáků. Podle vyjádření MŠMT se nepředpokládá účast deváťáků do konce měsíce června, tedy po absolvování přijímacího řízení.
Podobně byla od 25. 5. umožněna přítomnost ve škole žákům
I. stupně ZŠ. Vzdělávacích aktivit se ujaly třídní učitelky a učitelé 1. – 5. tříd, přičemž nebylo nutno z kapacitních důvodů
přesouvat žáky mimo jejich kmenový kolektiv. Výuka probíhala dle stanoveného rozvrhu, naprostá většina ze 112 žáků
pak po skončení dopolední části odcházela domů.
Od 8. června měli žáci 6., 7. a 8. ročníku možnost účastnit se
konzultačních a třídnických hodin v prostorách školy. Tyto
aktivity probíhaly po ročnících vždy jeden den v týdnu. Organizace těchto aktivit ze strany školy i účast žáků byla zcela
dobrovolná. Zájem se pohyboval v rozmezí 5 – 7 žáků z každé
třídy.
Veškerý takto naordinovaný život školy podléhal velmi přísným hygienickým pravidlům, jejichž nastavení vždy neodráželo realitu současného občanského života. S přihlédnutím
k tomu, jak rozvolněná opatření platila v měsíci červnu v provozovnách stravování a v nákupních, kulturních či sportovních centrech, vyžadoval někdy přístup pedagogů
v prosazování stanovených opatření velkou dávku diplomacie.
Přes veškeré snahy nabídnout žákům alternativu v přístupu
ke vzdělání nadále zůstala distanční výuka prioritní formou
vzdělávání na konci vpravdě historického školního roku
2019/2020. Všem pedagogům, žákům i jejich rodičům přejeme klidné prožití letních prázdnin a šťastné setkání ve zdraví
na začátku měsíce září.
Jaroslav Jirutka, ředitel školy

ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná
Skončil jeden zdánlivě obyčejný školní rok. Děti, které po
skončení karantény chodily do školky, si v posledních týdnech
užily několik tradičních činností – soutěže na Den dětí, společné mlsání zmrzliny v cukrárně, rozloučení se školkou spojené s opékáním vuřtů. Předškoláci, kteří na rozlučku přišli,
si domů odnesli zajímavou knihu a malý dárek. Některé třídy
využily možnost navštívit interaktivní výstavu stavebnice
Lego v městském muzeu. Na návštěvu nového mimoňského
Retro muzea už bohužel nezbyl čas, ale určitě se tam děti rády
podívají s rodiči o prázdninách. Ono vymyslet nějaké zajímavé
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výlety a program pro děti, který by zaujal i při stávajících
hygienických omezeních, není jednoduché. Že se dá zabavit
i tím, s čím si hrávali naši rodiče, se ukázalo ve třídě Motýlků.
Novou venkovní hračkou se jim totiž stala obyčejná guma
do trenýrek. Skákání gumy si vyzkoušeli i kluci. Nevydrželi
u toho tak dlouho jako holky, protože zajímavější zábavu našli
ve vytváření šiškového a klacíkového ohniště a „opékání“ šiškových vuřtů. Někdy prostě k rozvoji dětské fantazie stačí
mnohem méně, než si myslíme.
Ve třídě Ježků se konal Tropický týden. Děti si užily krabí
závody, havajské tance, ochutnávku tropického ovoce a ovocné
koktejly.
Dále si připomněly slavnostní náladu při obnoveném vítání
občánků na městském úřadě. Po tak dlouhé době měly maličko trému, ale zvládly to. U Berušek byla ukončená a vyhodnocená „Hra s housenkou“, při které během celého školního
roku plnili rodiče společně se svými dětmi zadané úkoly. Děti
byly za své výkony odměněny a rodičům děkujeme za výbornou spolupráci.

Výhodou momentálního menšího počtu dětí ve třídách je
možnost více s každým individuálně pracovat. Děti si užívají
více pozornosti a je čas si o všem popovídat. Když se ale zastavíte v odpočívárnách a prohlédnete si, kolik postýlek je neobsazených už od února, pocítíte zvláštní prázdnotu. Děti, které
zůstaly doma, se pomalu vytrácejí z paměti kamarádů, jako
by se jen tak rozplynuly. S mnohými se učitelky ani neměly
jak pořádně rozloučit. Z toho je u srdce všelijak, protože věřte
tomu nebo ne, pro každé dítko se tam po společně stráveném
roce najde místečko.
Přejeme tedy všem dětem, aby si užily prázdniny nejen s rodiči,
ale i se svými kamarády, a po prázdninách nastoupily ve zdraví
do dalších tříd školek i škol.
Kolektiv učitelek MŠ

Květen „na gymnáziu“
Letošní květen byl měsíc poněkud klidný. Žáci pečlivě pokračovali v distanční výuce, uchazeči o studium na naší škole se
doma připravovali na přijímací zkoušky (naše přípravné kurzy,
které měly probíhat již v březnu, byly bohužel zrušeny) a maturanti se připravovali na maturitní zkoušky, které je čekají v červnu. Přestože jsou maturity teprve před nimi, jedno vysvědčení
již dostali. Z rukou vedení školy jim bylo předáno vysvědčení
za poslední ročník studia, tentokrát o něco zajímavější. Nenašli
na něm totiž známky, ale slovní hodnocení svého snažení. To
letos mimochodem čeká každého žáka našeho gymnázia. Čekala je trocha slávy, podání lokte (ano, čtete dobře, ruce se v době
koronavirové nepodávají) a šup zase na přípravu k maturitám.
Aby pro ně příprava byla snadnější, vypisovali vyučující pravidelně
Červenec – Srpen 2020
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konzultační hodiny, během kterých se žáky, kteří se přihlásili,
trénovali a procvičovali. Většina z nich využívala konzultací z českého jazyka, ten totiž čeká u maturity všechny. Méně jich bylo
například z fyziky, kam chodila pouze jedna oktavánka. První
konzultace se věnovaly neprobrané látce, tedy vlnové a kvantové
optice, speciální teorii relativity, jaderné a částicové fyzice a astrofyzice. Druhá byla na dávnou látku mechaniky, termiky a kmitů.
Závěrečné dvě na nedávný elektromagnetismus obsáhly nejvíc
otázek, poslední konzultace byla nejdelší, trvala plné tři hodiny.
Budoucí maturantka si pečlivě procvičila fyziku, kolega Kuchař
zase fyzičku, protože na všechny konzultace jezdil na kole z České
Lípy (dle svých slov najezdil za pár dnů asi 250 km).

Ne všichni měli ale to štěstí se připravovat až do června. Ti,
kteří si vybrali maturitu z informatiky, se na ni připravovali
a plnili její praktickou část již na konci května.
Maturanti mají to štěstí, že se učí pečlivě připravovat už v rámci
běžné výuky. Připravují se na testy, na zkoušení a někteří i na
soutěže a olympiády. Pro zajímavost jsme udělali malý průzkum
o tom, jak se žáci na tyto akce připravují. S potěšením jsme
zjistili, že samostatná příprava jim rozhodně není cizí. Mnoho
z nich samostatně vyhledává informace, zkouší si vypracovávat
starší zadání a, jak jinak, pravidelně konzultují.
Abychom ale nepsali stále jen o maturantech, čekalo i žáky
kvinty a sexty cosi zajímavého. Museli si zvolit svá témata
pro SOČ (středoškolská odborná činnost). Jedná se o každoročně od roku 1978 pořádanou celostátní soutěž odborných
prací talentovaných žáků českých středních škol. Žáci zpracovávají a obhajují svou práci na vybrané téma (u nás se jedná
vlastně o drobnou obměnu maturitních prací). Ti nejlepší se
poté účastní krajských a celostátních kol.

Mimoňští skauti obnovili činnost
Stejně jako většinu spolků, tak i náš přístav byl nucen přerušit
svou činnost, respektive spolek Junák – český skaut přerušil
činnost v celé zemi.
I přes všechny nástrahy jsme se snažili dětem dopřát kontakt
mezi sebou a probíhaly online schůzky. Začátkem června
jsme obdrželi skvělou zprávu, že můžeme obnovit činnost,
netrvalo dlouho a za přísných hygienických pravidel jsme
měli první schůzky, a dokonce jsme konečně mohli odemknout i naši řeku Ploučnici.
Na plavbu po Ploučnici nás vyrazilo téměř 70, což je velmi
potěšující. Cestu na Průrvu jsme si letos zpestřili tím, že jsme
vyrazili po skupinách pěšky a po cestě plnili různé úkoly.
Celá akce byla zakončena v Mimoni, kde jako obvykle, jen
o pár měsíců později byla odemčena Ploučnice.
Na závěr můžeme všem rodičům sdělit, že letní tábory budou,
z toho máme asi největší radost. Jediné, co si letos musíme
odpustit, jsou vodácké putovní tábory po českých řekách.
My ale věříme, že si za rok vše vynahradíme.

Za přístav Ralsko Mimoň, Matyáš Kabeš – Kvído

Doufejme, že červen přinese více zajímavých akcí, ale o tom
Mgr. Jaroslav Balcar
zase až příště.
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Historie
Mimoň v časopisu Bezděz
(1930 – 1938)
Na konci letošního léta uplyne 90 let od okamžiku, kdy Český
muzejní spolek pro kraj Českolipský začal vydávat vlastivědný
dvouměsíčník. Jeho zrod byl složitým procesem, takže se
omezíme jen na původní iniciativu. Nepřímo ji totiž zvedl
prezident Masaryk, který při návštěvě v Mladé Boleslavi v létě
1927, si prohlédl také krajinskou výstavu a v jejím rámci také
část věnovanou české menšině na severu Čech. Po shlédnutí
výstavy vyslovil myšlenku aby pestrý a dramatický vývoj,
jakož i současný život menšiny, byl zevrubně popsán.
Inspektor Josef Maštálko (1876 – 1950) usoudil, že napsání
brožury by bylo málo, ale vytvoření časopisu, který by popsal
časem celý region v historickém a přítomném vývoji by bylo
trvalým přínosem. Uvědomme si, že každý ročník (vyjma
nedokončeného roku 1938) měl v průměru 190 stran textu
a ilustrací. Přispěvatelé, nejčastěji učitelé českých škol, měli
za úkol podat vedle rozmanitých příspěvků stať o městě či
význačnější obci, kde působili a to z hlediska hospodářského
a sociálního vývoje a rozvoje české menšiny.
Učitel v Janově Dole Josef Pekař v roce 1935 popsal v Bezdězu
národnostní obraz Mimoňska. Spisovatel a básník Josef Müldner (1880 – 1954) se věnoval ve dvou článcích vládě rodu
Myllnerů z Milhauzu na Mimoni. Byla to doba posledních
let vlády císaře Rudolfa II. až po České povstání 1618 – 1620.
Bohumil Kinský, učitel a zakladatel Klubu českých turistů na
Českolipsku přiblížil rovněž v roce 1935 Mimoňsko po stránce
turistické jako kraj nesmírně bohatý a pestrý. Jeho snímky
Ralska byly uveřejněny v časopise Bezděz a byly zastoupeny
též v turistické sekci Českého muzea, otevřeného do konečné
podoby v roce 1936 na zámku v Zákupech. Rovněž roku 1935
podal celkovou zprávu o Mimoni a zdejších poměrech ředitel
české měšťanské školy Karel Marek. Pan učitel Marek byl také
výborný kreslíř a jeho mapka zájmového území badatelské
práce uveřejňované v Bezdězu na zadní straně obálky každého
čísla, budila zájem veřejnosti.
Ladislav Smejkal

seniory nejen v DD, ale také v terénu. Vtip je, že i Ivana byla
jednou z nich. Přestože se virus Mimoni vyhnul a mnozí z vás
si dnes myslí, že opatření byla zbytečná a omezující, já si myslím, že poděkování je na místě. A tak děkuji nejen Ivaně za
spolupráci, ale také všem, kteří byli připraveni pomáhat. Vím,
že takové poděkování by si zasloužili i hasiči, prodavačky
a další, ale máme jen dvě (čtyři) ruce. Ale kdoví, třeba ještě
někoho překvapíme.

Pro zajímavost: české krajkářky upaličkovaly téměř 5000 srdíček a nad herdulí jich sedělo bezmála 400.
Anna Borůvková

Vycházka po Mimoni
13. 6. 2020 ve 13 hodin za tropického počasí se sešlo před
Domem kultury 6 účastníků vycházky po Mimoni. Avizovaný
průvodce se bohužel nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit,
a tak bylo nutno improvizovat.
Pověděli jsme si něco o Mariánském náměstí-proč se tak jmenovalo, také o sochách, plastikách či sousoší. Kdy bylo postaveno kino, na jakém pozemku. O květnu 1945, kolik bylo
obětí. Výklad byl podložený dobovými pohledy. Poté jsme
se přesunuli ulicí Horskou do kasáren-pověděli si něco o jejich
vzniku. Zcela nenáročnou hodinovou vycházku jsme zakončili
v příjemném chládku Retro muzea. Účastníci vycházku
i návštěvu muzea hodnotili kladně.
Zajímavé je, že dorazili z Vranova, Hradčan, Pertoltic
a Dubé...,a pak že se v Mimoni nic nekoná..

Srdíčko pro zdravotníky
V době probíhající koronavirové pandemie a také karantény
v Česku paličkářky z Litvínova vymyslely společnou práci
"srdíčko pro zdravotníky". A protože svět je v současnosti
díky sociálním sítím malý, tak se akcička malého klubíku
stala národní a dnes i světovou akcí. Díky děvčatům z kolébky
paličkované krajky Vamberka, která zveřejnila celý projekt
na FB, vzaly si nápad za svůj krajkářky z celého Československa
(protože my stále tvoříme jednu partu) a na stránce se začala
hromadit nejen upaličkovaná srdíčka, ale i návrhy-podvinky
na ně. Vše zdarma ke stažení pro takové jako jsem třeba já.
V Mimoni tradice paličkované krajky není úplně doma, ale
spolu s kamarádkou krajkářkou Ivanou jsme usedly za herdule
a připojily se také. Dosud jsme upaličkovaly více než 60 srdéček a předaly je našim zdravotníkům a také sestrám a pečovatelkám ze SSMM jako dík za práci v první linii a péči o naše
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Lenka Špačková, Sdružení historie Mimoně
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Spolek „Česko-německá
setkání/Deutsch-Tschechische
Begegnungen“ a projekt
„Sousedské procházky“
Jmenujeme se Jana Szittyayová a Katka Kozáková a obě jsme
učitelky. Učíme němčinu a češtinu pro cizince, češtinu hlavně
v německé Žitavě. Již pět let pořádáme nejen pro účastníky
našich kurzů společné výlety, grilování, sportovní odpoledne,
turistické výlety, vánoční i velikonoční oslavy na obou stranách hranice. Některá ze setkání probíhala i v prostorách
mimoňského gymnázia (vánoční a velikonoční posezení),
taneční setkání a sportovní odpoledne se konala na ZŠ Pod
Ralskem, navštívili jsme společně zámky Lemberk a Zákupy,
mikulášské posezení jsme uspořádali v mimoňské Besedě.
V době uzavření hranic jsme se obávaly toho, že o naše aktivity
zcela přijdeme. Proto jsme s radostí uvítaly, když jsme byly
osloveny panem Janem Kvapilem, ústeckým germanistou,
vyučujícím na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a vedoucím Centra na podporu výuky německého jazyka, který nás
vyzval k účasti na projektu „Soboty pro sousedství“ pod mottem „Wir sind sousedé – My jsme Nachbarn“.
Cílem projektu byla realizace sousedských procházek na zelené hranici (to jsou turistické stezky, lesní a polní cesty, louky,
malé hraniční přechody pro pěší apod.) s Německem, Rakouskem, Slovenskem a Polskem. Tyto procházky měly umožnit
krátká setkání přátel, kolegů a rodinných příslušníků, kteří
se kvůli současnému stavu nemohli vídat. Chtěli jsme také
upozornit na problém např. rozdělených rodin.
Od 16. května se tak každou druhou sobotu ve 14:00 sešli
i účastníci česko-německých setkání - například na Krkavčích
kamenech (turistický přechod na cestě z Dolní Světlé do Jonsdorfu), na vrcholu Luže nebo na vrcholu Hvozdu. Rodiče
měli možnost vidět na chvilku své děti, prarodiče svá vnoučata,
kolegové a přátelé si mohli na chvilku popovídat.
Během sousedských procházek jsme dodržovali veškerá bezpečnostní doporučení a nařízení vlády (počet osob v jedné
skupině, rozestupy, roušky, zákaz překračovat státní hranici).
Projekt „Sousedské procházky“ nám pomohl překonat dlouhé
čekání na chvíli, kdy nám bude opět umožněn volný přeshraniční pohyb. Protože se celá situace kolem koronaviru vyvíjí
nadějně, těšíme se, že se činnost našeho spolku již brzy vrátí
do zajetých kolejí a opět se budeme moci pravidelně setkávat.

Pokud máte chuť zažít něco nového a najít si přátele i na
druhé straně hranice, napište nám na adresu
czde.setkani@seznam.cz. Rády se s vámi uvidíme na některém z našich česko-německých setkání.
Mějte se krásně a buďte zdrávi.
Jana & Katka

Info ze Zahradnictví Mimoň,
příspěvkové organizace
V koronavirovém období, kde byla většina firem a organizací
ze dne na den uzavřena, jsme měli velké štěstí v neštěstí otevřít
své služby pro místní obyvatele a nejen ty, tímto chci poděkovat
našim zákazníkům za kladné reakce i další podněty, které
nás vedou ke zlepšení a rozšíření našich služeb. Například
rozšíření sortimentu od září 2020 o řezané a pokojové květiny.
Co se týče sekání trávy, snažíme se vyhovět všem skupinám
obyvatel. Omezení počtu sekání trávníků má svůj velký
význam, především pro podporu rozmanitosti druhů rostlin
a hlavně užitečného hmyzu, pro zadržování vody. Samozřejmě
si uvědomujeme, že úplně bez sekání to ale nejde. Takže jsme
rozložili plochy kdy a jak vysoko sekat trávu, to znamená plochy kde si hrají děti nebo běhají psi, tam je potřeba udržovat
trávník na rozumné výšce, aby dokázal udržet vodu a rychle
nevysychal, v horkých dnech jak sami víte trávník žloutne
a vysychá. Pak jsou tu místa, která jsou dál od běžného pohybu
lidí, která necháme volně růst a sekat jen 2 x do roka. Další
naší práci vidíte v nádobách na veřejném osvětlení, v pyramidových stojanech, na oknech Městského úřadu, Městské
policii, Základní umělecké škole, kině, atd. Na náměstí 1.máje
jsme nechali odvézt k likvidaci zničené květináče, které budou
nahrazeny novými květináči a osázeny. Do rázu a vzhledu
náměstí zatím více zasahovat nemůžeme z důvodu budoucí
rekonstrukce celého náměstí. Do budoucna nás čekají další
akce a byli bychom rádi za podněty. Tímto bych ještě chtěla
poděkovat všem zaměstnancům Zahradnictví za úžasnou
spolupráci s náročnou šéfovou☺. Jedeme s dobou a najdete
nás na Facebooku Zahradnictví Mimoň nebo na webových
stránkách www.zahradnictvimimon.cz.
Ing. Blanka Konopiská, DiS.

PRONÁJEM BYTŮ
Pronajmu 6 nových bytů - 3x 2+kk, 1x 2+1
a 2x podkrovní byt 1+kk v Mimoni. Jedná se
kompletně zrekonstruované, nezařízené byty
s kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči.
Mám zájem pouze o slušné, pracující
a bezproblémové nájemníky. Možnost parkování
ve dvoře. K dispozici zahrada.

Volejte 777 940 743
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
ZZS LK: Děkujeme za pomoc
i podporu

dTest: Jak je to
s poukazy za zrušené kulturní akce

Nouzový stav je za námi a podle všech čísel je možné říci, že
Česká republika, potažmo Liberecký kraj, jej úspěšně zvládl.
Roušky se už asi natrvalo stanou nezbytným oděvním
doplňkem, který budeme v době nachlazení a chřipek všichni
vytahovat ze skříní, stejně tak my ve Zdravotnické záchranné
službě Libereckého kraje počítáme s tím, že ochranné pomůcky budeme využívat v mnohem větší míře.
Pro nás na záchrance byl stav nouze – pomineme-li pracovní
nasazení a opatření – naprosto překvapivý v jednom: nečekali
jsme, že se vzedme taková vlna solidarity se všemi, kdo
nemohli zůstat doma se svými blízkými a museli každý den
do práce, aby se život nezastavil. Ať už to byli zdravotníci,
členové Integrovaného záchranného systému, prodavači, pošťáci… Nebo kdokoliv jiný z těch, co byli dennodenně ve styku
s lidmi. Překvapilo nás, kolik nám chodilo podpůrných dopisů
nebo SMS zpráv, kolik lidí nás podporovalo potleskem. A kolik
lidí a firem nám nabídlo svou materiální pomoc.
Těm všem bychom chtěli ještě jednou poděkovat. A u těch,
kdo nám pomáhali nejvíc, bychom chtěli, aby se o nich vědělo.
Proto jsme vytvořili samolepku "Pomohli jsme 1. linii v těžké
době". Je samozřejmě na každém, zda ji vylepí, my bychom
ale chtěli, aby ji majitelé a provozovatelé firem, co k nám
nezůstali lhostejní, brali jako určitý druh podpory od nás.
Aby lidé například věděli, že restaurace, do které jdou na
oběd, v době nouze nezůstala lhostejná k jiným.
Na snímku předáváme samolepku majiteli liberecké restaurace
Street Pho, která nám svou pomoc nabídla jako úplně první.
Seznam všech, kdo nás podpořili, je na našich stránkách
www.zzslk.cz
„Děkujeme všem. Ale úplně v první řadě bych rád poděkoval
všem našim zaměstnancům a spolupracovníkům Zdravotnické záchranné služby,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Zdůraznil, že zejména první dny nouzového stavu, kdy se
nevědělo, zda bude dostatek ochranných pomůcek a jak se
nemoc Covid -19 v České republice rozjede, se všichni na
záchrance semkli a ukázali, že jsou opravdu jeden profesionální tým.

Nařízená opatření proti šíření onemocnění Covid-19 těžce
postihla i kulturní akce zahrnující divadelní a filmová představení, koncerty, pohybové a taneční produkce, kulturní festivaly či přehlídky. Cílem nedávno schválené právní úpravy
je zmírnit dopady pandemie na tuto oblast. V jakých případech musí pořadatel za neuskutečněnou kulturní akci vrátit
peníze? A kdy může místo vrácení peněz vystavit poukaz?
V důsledku přijatých opatření proti šíření onemocnění
Covid-19 došlo ke zrušení značného množství kulturních
akcí naplánovaných na jarní a letní měsíce letošního roku.
Pořadatelé tak nabízeli držitelům vstupenek, aby si je ponechali a uplatnili je na náhradní akce. V mnoha případech
zákazníci s takovým postupem nesouhlasili a požadovali vrácení zaplaceného vstupného. Nedávno však byla schválena
nová právní úprava, která umožnuje pořadatelům kulturních
akcí s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020,
aby místo vrácení peněz nabídli zákazníkům poukazy na jiné
akce. Pokud se pořadatel rozhodne vystavovat poukazy, nemůže zákazník žádat okamžité vrácení vstupného.
„Zákazníci, kteří si zakoupili vstupenky na kulturní akce,
které se měly konat do 31. října 2020, mohou pořadatele
těchto akcí požádat až do 31. března 2021 o vydání poukazu
na jinou kulturní akci. Uplatnit poukaz pak mohou na akce
s termínem konání do 31. října 2021. Pokud toho nevyužijí,
mají následně nárok na vrácení peněz, a to do 14 dnů od
skončení ochranné doby. Tou se rozumí doba, která počíná
běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce
prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí
dnem 31. října 2021,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka
spotřebitelské organizace dTest.
Vystavené poukazy jsou platné po dobu trvání ochranné doby
a musejí být minimálně v hodnotě uhrazeného vstupného.
Poukazy mají být vydány v listinné podobě, případně mohou
být vydány elektronicky, pokud byla původní smlouva uzavřena stejnou formou a zákazník s tím souhlasí.
V případě nečinnosti pořadatele zákon umožňuje i dřívější
skončení ochranné doby. K tomu může dojít tehdy, když pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od požádání či nenabídne zákazníkovi vstupenky na náhradní akci
do šesti měsíců od vydání poukazu. V případě nečinnosti
pořadatele tak ochranná doba skončí dříve a pořadatel bude
povinen vrátit zákazníkovi peníze do 14 dnů od jejího skončení.
„Zvláště zranitelné skupiny zákazníků mohou poukaz odmítnout a požádat pořadatele o vrácení uhrazeného vstupného.
Mezi tyto skupiny patří zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé,“
doplňuje Hekšová.
Pořadatelé kulturních akcí mají podle zákona také povinnost
informovat své zákazníky jasným a srozumitelným způsobem
o jejich právech týkajících se zrušení kulturní akce.
Lucie Přinesdomová, prinesdomova@dtest.cz

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace
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Tip na výlet
Hřensko, vstupní brána do
národního parku České Švýcarsko
Hřensko leží na soutoku Labe a Kamenice, v jejímž údolí se
rozkládá a které je z obou stran obklopeno vysokou hradbou
skalních stěn. Obec s 115m n. m. je nejníže položenou obcí
a také posledním sídlem na řece Labe v České republice. Obec
je výchozím bodem k největším atraktivitám NP České Švýcarsko, jakými jsou Pravčická brána či soutěsky řeky Kamenice.
Během sedmdesátých let dvacátého století vznikla naučná
stezka, která prochází po nejzajímavějších místech Českého
Švýcarska. Tvoří okruh, který začíná v obci Hřensko, pokračuje k Pravčické bráně a do obcí Mezní Louka a Mezná, dále
k Edmundově soutěsce a zpět do Hřenska.
Vydat se po stezce můžete přímo u řeky Labe nebo od hotelu
Klepáč. Odtud cesta pokračuje po červené turistické značce
a dále stoupá po silnici k Mezní Louce. Informační tabule
vám přiblíží lesy, rostliny a pískovce oblasti Labských pískovců.
Trasa vede strmě vzhůru k Jeskyni českých bratří a následně
na Pravčickou bránu. Ta je jedna z největších přirozených
skalních bran na našem kontinentu. Její rozměry jsou úctyhodné, je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého
Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti. Po náročném výstupu
se vám dostane nádherné odměny – skvělých výhledů do
okolí. Neodmyslitelně k Pravčické bráně patří výletní zámeček Sokolí hnízdo z r. 1881. Dnes se v prvním patře
nachází muzeum národního parku. V přízemí se dochovala
stylová restaurace vyzdobená původními malbami.
Dále trasa pokračuje souběžně s Gabrielinou stezkou a červenou turistickou značkou. Po cestě vás budou provázet impozantní skalní útvary. Uvidíte Křídelní stěnu, Velký Pravčický
kužel i Májovou věž. Setkáte se zde také se skálou zvanou Beckstein, pojmenovanou podle Karla Becka, který zde
uskutečnil první horolezecký výstup na území dnešní České
republiky. Dnes si na vrcholcích mnohých zdejších skal můžete
všimnout zvláštních krabiček, v nichž se uchovává malý blok
s podpisy těch, kteří již záludnosti této skály překonali.

Trasa potom sestupuje k silnici a k Mezní Louce, odtud se
vydáte dál po zelené turistické značce a po cca dvou kilometrech
se ocitnete ve vesničce Mezná, která vyniká lidovou architekturou. Ve středu vsi trasa uhýbá vlevo prudkým klesáním lesem
a mezi skalami do údolí říčky Kamenice až k Meznímu můstku,
kde najdete po levé straně přístaviště. Edmundovou
soutěskou vás převozník proveze na lodičkách mezi skalními
útvary a seznámí s živými i zkamenělými obyvateli soutěsky.
Vystoupíte na pravém břehu a již zcela příjemnou cestou
dorazíte k silnici a následně k startovnímu bodu trasy.
Krajina pískovcových skal mezi Čechami a Saskem patří
k oblastem, které lidé navštěvují pro její romantickou krásu.
Jedním z nejmocnějších zážitků je procházka romantickou přírodou a za zmínku stojí i návštěva vyhlídky Belveder, ležící
u Labské stráně. Je přístupná po cestě od Hřenska po červené
turistické značce, ale i automobilem.
Z vyhlídkové skalní terasy je výhled na unikátní Labský kaňon,
který je kandidátem na zápis do UNESCO. Dále uvidíte Dolní
Žleb, severní Německo, stolové hory Zirkelstein
a Kaiserkrone, sklaní hřbet Schrammsteine a Grosse Winterberg.
Nejkrásnější je zde letní západ slunce. Další výhledy jsou od hotelové terasy, kde si můžete dát šálek kávy či malé občerstvení.
Zdroj: www.region-ceskesvycarsko.cz, www.kudyznudy.cz

Okolní akce
Vodní hrad Lipý Česká Lípa
15. 7. od 19:00 hod. hořká komedie o náhodném setkání dvou
stárnoucích osamělých ztroskotancích Tanga pro Ježíška.
23. 7. od 19:00 a 21:00 hod. Noční prohlídky - Oživlá historie
českolipského vodního hradu se skupinou Tartus. Více informací: www.cl-kultura.cz

Výstava Fenomén Merkur
Až do 31. 8. můžete navštívit v Městské galerii na zámku v Doksech dlouho očekávanou výstavu stavebnice Merkur. Uvidíte
některé unikátní kousky, které ještě nikdy nikdo neviděl. Nejen
pro děti je připraven hrací koutek se spoustou dílků.

Muzem Čtyřlístek
Stálou expozici velké sbírky nejslavnějšího českého komiksu
Čtyřlístek, najdete na zámku v Doksech. Shlédnete ukázky
z příprav komiksu, jeho historie i současnosti nebo se potkáte
s postavičkami v nadživotní velikosti. Více informací:
www.kulturadoksy.cz

HORSKÝ EXPRES
Od 2. 7. - 20. 8. 2020 se můžete svézt vláčkem HORSKÝ
EXPRES 2020 Cvikov - Jonsdorf - Oybin – Cvikov. Cestou
lze navštívit skalní město a Motýlí dům v Jonsdorfu, prohlédnout si hrad a klášter v Oybinu. Více informací:
www.kultura.cvikov.cz

Kulturní léto - POKÁČ
Zveme všechny příznivce pohodového životního stylu na
hudební vystoupení oblíbeného tuzemského interpreta POKÁČE. Akce se koná dne 26. 7. 2020 19:00 na nádvoří zámku
Vartenberk ve Stráži pod Ralskem. Více na www.strazpr.cz
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HASIČI,
CO VÁS POLICIE
ZAJÍMÁ
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje
nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné vysychání lesů, luk a polí
usnadňuje vznik arychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny
nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách
může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku požárů v těchto
dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu
špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením
nedopalku cigarety do volné přírody.

Pozor na:
• odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření
může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech;
vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému
požáru,
• jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
• stodoly akůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno asláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít k samovznícení.

Doporučení při opékání, pálení
táboráků a grilování
• Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje
lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
• K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
• Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte
od okolní trávy.
• Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
• Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky
- vodu, písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice.
• Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned
uhaste.
• Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé
osoby.
• Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
• V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího
dne, popřípadě opět prolijte vodou.
• Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé
osoby.
• Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po
ruce dostatek vody kuhašení, zachovejte klid,zastavte se, lehněte
si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení přísunu
kyslíku auhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem
oděvu nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky
z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit na tělo!

Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí
• Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například
v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

• Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro
sklizeň a uskladňování obilí.
• Stroje vybavte hasicími přístroji.
• U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí
s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky techniky opatřeny
účinnými lapači jisker.
• Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor
s pluhem k případnému oborání ohniska požáru na poli.
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka
preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

Městská policie
Vážení občané města Mimoně,
vzhledem ktomu, že došlo kněkolika významným změnám vMěstské policii Mimoň, považujeme za vhodné Vás otomto informovat.
Na MěPo ukončil pracovní poměr dlouholetý strážník Jiří Jelínek
a nastoupil jeden nový strážník.
Během jarních měsíců byl pořízen záchytný kotec pro krátkodobé
umístění odchycených zvířat (psů), kam budou zvířata umístěna
v případě, že nebude znám jejich majitel nebo nebude zastižen
v místě bydliště, aby nemusela být zvířata převážena do útulku.
Tato služba je zpoplatněna částkou 300,- Kč za každý započatý
den a slouží k pokrytí nákladů spojených s péčí o zvířata a čištění
kotce. Ten je umístěn v areálu bývalých kasáren v Mimoni, kde
případný štěkot psů nebude rušit okolí.
Další významnou změnou je to, že se podařilo obnovit smlouvu
sfirmou Odtahy Halasník , s.r.o.Česká Lípa, která bude zajišťovat
odtahy vozidel a vraků pro potřeby města Mimoň. Parkoviště pro
odtažená vozidla bude také umístěno v areálu bývalých kasáren
v Mimoni a střeženo kamerovým systémem.
Městská policie také zakoupila nový laserový měřič rychlosti,
vzhledem k havarijnímu stavu původního měřiče.
K činnosti strážníků bychom uvedli, že během prvního pololetí
roku 2020 bylo zjištěno celkem 53 přestupků v dopravě, kdy 32
z nich bylo vyřešeno blokově a 21 přestupků bylo postoupeno do
správního řízení. Hlídky MěPo odchytily 18 volně pobíhajících
zvířat a odklidily 13 kadáverů, které převezly k likvidaci do SAP
Mimoň, s.r.o. Součástí pracovních povinností strážníků jsou rovněž
asistence pro RZS, HZS, PČR a další instituce. Mnoho času z pracovní doby bylo věnováno rozvozům obědů pro seniory ve spolupráci se Sociálními službami města Mimoň v době nouzového
stavu. Tuto činnost vykonávají strážníci část týdne i nadále.
Na závěr, bohužel, musíme upozornit, že vposlední době přijímáme
mnoho stížností od občanů na špatné parkování v ul. Mírová.
Jedná se převážně ošikmé stání, stání na chodnících astále častější
stání ve druhé řadě, které je dopravním značením zakázáno. Doporučujeme proto, aby si majitelé vozidel (mimo zásobování), kteří
chtějí parkovat v ul. Mírová zažádali ovyhrazené parkovací místo
na příslušném odboru Krajského úřadu v Liberci. Toto doporučení
se týká také provozovatelů stravovacích zařízení.
Také se množí případy zabírání vozovky různými předměty tak,
aby byl zpřístupněn vjezd do dvorů některých domů, taktéž v ul.
Mírová. Upozorňujeme, že se jedná se opřestupek arovněž v těchto
případech doporučujeme majitelům domů vyřídit si zákaz stání
na Krajském úřadě vLiberci. Veškeré přestupky vul. Mírová budou
strážníky MěPo nekompromisně řešeny.
Městská policie Mimoň
Děkujeme za pochopení.
Červenec – Srpen 2020
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CO VÁS ZAJÍMÁ

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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