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probíhající práce v Široké ulici
Z obsahu
• Z jednání Zastupitelstva města Mimoň
• Město Mimoň se zapojilo do celonárodního projektu Seniorská obálka
• Městské muzeum zahajuje provoz rodinnou výstavou „Svět kostiček“

Vážení občané,
měsíc květen, ve kterém píšu tento svůj pravidelný příspěvek, je již měsícem postupného
návratu k běžnému dennímu životu. Koronavirová pandemie se našemu městu vyhnula,
za což jsme samozřejmě velmi rádi a ačkoliv
nás její hrozba na chvíli zaskočila, brzy se pro
nás stala, podobně jako např. povodně v roce 2010 ,,posilující“
zkušeností. Jedním z přetrvávajících dopadů vyhlášeného nouzového stavu je redukce připraveného kalendáře kulturních aspolečenských akcí na rok 2020. Kde to bylo možné, tam jsme
naplánované termíny akcí přesunuli na dobu pozdější (např.
Zámecká slavnost, Den dětí), největší akcí, kterou jsou již tradičně
Slavnosti města Mimoň, jsme však bohužel z organizačních
důvodů museli zrušit. Věřím však, že jubilejní slavnosti města
v červnu 2021 letošní programový výpadek plně vykompenzují.
Za nutné považuji znovu se vrátit k veřejností stále diskutovanému tématu provozu sběrného dvora. Od 1.6. ho bude
zajišťovat město Mimoň (prostřednictvím své příspěvkové
organizace Zahradnictví Mimoň) a kromě výkupu železa bude
rozsah poskytovaných služeb zachován. K výkupu železa naše
město, ani jeho organizace nemá potřebné živnostenské oprávnění, a tak můžeme nabídnout pouze likvidaci železa odloženého do kontejnerů připravených ve sběrném dvoře.
V případě zajištění provozu areálu jsme byli, jak se říká ze
dne na den, postaveni před dopady rozhodnutí dosavadního
provozovatele (firma Kovošrot) smlouvu ukončit. Rozhodnutí
muselo být operativní, protože bez uvedené služby by naše

město zaplavily černé skládky odpadu. Třebaže nás část opozice za rozhodnutí kritizuje, jsme přesvědčeni, že přijmout
návrh končící společnosti na odkoupení jejího technického
vybavení sběrného dvora za zbytkovou účetní hodnotu, bylo
rozhodnutí správné. Třebaže akceptujeme návrh předcházejícího vedení na přemístění sběrného dvora (návrh jsme
zahrnuli do Programu rozvoje města na roky 2019 až 2029),
v rozhodném okamžiku bylo nejdůležitějším úkolem zajistit
nepřetržitost fungování dvora a případné přemístění - projekčně, legislativně a především finančně velmi náročné, v klidu dobře naplánovat (odhad nákladů je dle zkušeností města
Jablonného více jak 12 mil Kč, zatímco naše řešení přišlo
město na 280 000,- Kč..)
Na závěr krátkou zmínku o zahájení rekonstrukce ulice Široká.
Věřím, že na začátku prázdnin bude akce dokončena. Jsem velmi
rád, že se nám daří zrychlit přípravy investičních akcí tak, že
doba od zpracování projektu k získání stavebního povolení
nepřesáhne ani u takovýchto složitých akcí 8 měsíců.
Nyní jen malá reakce na článek pana Novotného. Jsem rád, že
nás pan Novotný pochválil a všimnul si, že se ve městě již druhé
období opravdu staví více než předtím, také musím sdělit občanům, že letos budeme žádat celkově o cca 45 mil. korun na dotacích. Také my se chceme chovat jako řádní hospodáři anechceme
jen brát neuváženě peníze z rozpočtu, ale museli jsme připravit
projekty k žádostem, protože se při našem nástupu do vedení
města na úřadě žádné projekty k žádosti o dotace nenacházely.
Petr Král, starosta města Mimoně

Měsíčník - ZDARMA - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 23. dubna 2020 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z20/27
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu: pí.
J. Bizoňovou, Bc. J. Pittnera
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/28
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání a schválení programu jednání
Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků
– nemovitosti
a) Bezúplatné nabytí části pozemku pč. 4372/2 –
lokalita bývalý vepřín
b) Prodej pozemku parc. č. 2527, lokalita Ralská, BKS
c) Nabídka prodeje pozemků – lokalita vedle závodiště –
Dubinka
d) Záměr prodeje pozemků – tzv. bažantnice
e) Prodej pozemků v rámci akce „Humanizace
Husova, Tyršovo nám., Pražská“
Zařazení území města Mimoň do působnosti LAG
Podralsko (2021 2027)
Návrh podání žádosti o dotaci IROP, 78.výzva –
Energetické úspory v BD III
Rozpočtové změny:
a) ZR – měření kvality ovzduší
b) ZR – navýšení neinvestičního příspěvku
Kultura p. o.
c) ZR – Rekonstrukce ulice Široká
d) ZR – Kovošrot, ukončení provozu SD,
odkoupení majetku
Žádost o dotaci – podpora výstavby RD – J.H.
Výroční zpráva MěÚ Mimoň za rok 2019
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zápis z jednání finančního výboru
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Žádost o dotaci – TJ Jiskra Mimoň – Projekt „Doprava
a rozhodčí 2020“
Finanční dar – TJ Jiskra – Systém automatické závlahy
Zrušení zasedání ZaMě č. 5/2020
Diskuze
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/29
Bezúplatné nabytí části pozemku pč. 4372/2 – komunikace
pro průmyslovou zónu – lokalita bývalý vepřín
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
bezúplatné nabytí části pozemku pč. 4372/2 v k.ú. Mimoň o výměře
cca 14 x 205 m tedy o ploše 2 870 m2 za účelem vybudováním
veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury – obslužná
komunikace pro průmyslovou zónu dle změny č. 5 územního
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plánu Mimoň od České republiky, Státního pozemkového úřadu,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 1312774.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/30
Prodej pozemku parc. č. 2527, k. ú. Mimoň – lokalita Ralská –
budoucí kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
budoucí kupní smlouvu na prodej části pozemku v k. ú. Mimoň
parc. č. 2527 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 367 m2,
část o výměře 29 m2 (podle geometrického plánu část s číslem
parcelním 252/2), za účelem vybudování parkovacích stání
k sousední nemovitosti za cenu 300 Kč za 1 m2 + DPH s manželi
Pavlem a Marcelou Skálovými, bytem Polní 350, Mimoň I, 471 24
Mimoň a ukládá starostovi města budoucí kupní smlouvu, která
je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi se 2, nepřítomen 1
Z20/31
Nabídka prodeje pozemků pč. 4382 a 4386 – lokalita vedle
závodiště – Dubinka
a) Zastupitelstvo města Mimoň odkládá odkoupení pozemků
pč. 4382, orná půda o výměře 1615 m2 a pozemku pč. 4386
orná půda o výměře 388 694 m2 oba v k.ú. Mimoň od
společnosti 7D International a. s., se sídlem Výstavní 2224/8,
Mariánské hory, 709 00 Ostrava, IČ 287395891 a ukládá OSM
jednat o snížení ceny.
b) Zastupitelstvo města Mimoň pověřuje Radu města Mimoň
k získání vyjádření Zastupitelstva LK závazného stanoviska
k výstavbě do 10 let kompletního obchvatu města Mimoň, a to
od silnice od Jablonného v Podj. na silnici až po Mnichovo Hradiště.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/32
Záměr prodeje pozemků p.č. 2087 a 2088 v k.ú. Mimoň – tzv.
bažantnice
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy neschvaluje
zveřejnění záměru prodat pozemek pč. 2087 o výměře 391 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 43 na
adrese Vranovská 43 Mimoň a pozemek pč. 2088 o výměře 273 m2
ostatní plocha – zeleň, vše v k.ú. Mimoň.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/33
Prodej pozemků v rámci vypořádání akce „Humanizace
Husova, Tyršovo náměstí, Pražská – LbK
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
prodej pozemků v k.ú. Mimoň:
parc. č. 2150/2 o výměře 142 m2, ostatní plocha
parc. č. 3167/2 o výměře 7 m2, ostatní plocha
parc. č. 3230/2 o výměře 70 m2, ostatní plocha
parc. č. 3230/3 o výměře 79 m2, ostatní plocha
parc. č. 3305/15 o výměře 71 m2, ostatní plocha
parc. č. 3305/17 o výměře 1 m2, ostatní plocha
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parc. č. 3305/18 o výměře 17 m2, ostatní plocha
parc. č. 3305/19 o výměře 2 m2, ostatní plocha
parc. č. 3307/25 o výměře 4 m2, ostatní plocha
parc. č. 3307/26 o výměře 15 m2, ostatní plocha
parc. č. 3309/15 o výměře 16 m2, ostatní plocha
parc. č. 3309/17 o výměře 22 m2, ostatní plocha
parc. č. 3326/4 o výměře 235 m2, ostatní plocha
parc. č. 3405/3 o výměře 38 m2, ostatní plocha,Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČ
70891508, za cenu 100 Kč za 1 m2 s tím, že znění kupní smlouvy
schválí Rada města Mimoň.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/34
Zařazení území města Mimoň do území působnosti LAG
Podralsko z. s. na programové období 2021–2027
Zastupitelstvo města Mimoň v území působnosti LAG Podralsko
z. s. schvaluje zařazení území města Mimoň do území
působnosti LAG Podralsko z. s. na programové období 2021–2027
a ukládá starostovi příslušný dokument podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/35
Návrh podání žádosti o dotaci do programů v programovém
období 2014-2020, Integrovaný regionální operační program
(dále jen „IROP“), 78. výzva – Energetické úspory v bytových
domech III
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádostí
o dotaci do programů v programovém období 2014–2020,
Integrovaný regionální operační program (dále jen „IROP“), 78.
výzva – Energetické úspory v bytových domech III.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/36
Změna rozpočtu – Měření kvality ovzduší
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 7 –
navýšení výdajů na měření kvality ovzduší v Mimoni o 90 000 Kč
a snížení výdajů na využívání a zneškodňování komunálních
odpadů o 90 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/37
Změna rozpočtu – navýšení neinvestičního příspěvku Kultura p. o.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 8 –
navýšení příjmů a výdajů o 900 000 Kč – navýšení neinvestičního
příspěvku organizaci Kultura Mimoň, příspěvková organizace
IČ 086 52 341 na běžné výdaje spojené s odpisy dlouhodobého
hmotného majetku a navýšení příjmu z odvodů z těchto odpisů
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/38
Změna rozpočtu – zvýšení kapitálových výdajů na akci
Rekonstrukce ulice Široká
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č.12 – zvýšení
kapitálových výdajů na akci „Rekonstrukce ulice Široká“ a navýšení
financování o 1.700.000 Kč dle důvodové zprávy a příl. č. 1.
Hlasování: pro 13, zdrželi se 3, nepřítomen 1
Z20/39
Změna rozpočtu – Kovošrot, ukončení provozu sběrného
dvora, odkoupení majetku
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje:
a) změnu rozpočtu č. 10 – navýšení výdajů na odpadové
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hospodářství na odkoupení zařízení ze sběrného dvora od
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. se sídlem Ke Kablu
289/7, 102 00 Praha-Dolní Měcholupy, IČ 286 74 286 o 260 000 Kč
a navýšení financování o 260 000 Kč dle důvodové zprávy
a přílohy č. 1.
b) změnu rozpočtu č. 11 – snížení výdajů o 90 000 Kč na sběr
a svoz komunálních odpadů a navýšení neinvestičního příspěvku
pro Zahradnictví Mimoň, p. o., IČ 21551367 o 90 000 Kč na
provoz sběrného dvora dle důvodové zprávy a přílohy č. 2.
Hlasování: pro 12, zdrželi se 4, nepřítomen 1
Z20/40
Žádost o dotaci – Jiří Holec
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 120 000 Kč panu Jiřímu
Holecovi, bytem Ječná 698, 471 24 Mimoň, na podporu výstavby
ro dinného domu ve správním území měst a Mimoň.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/41
Výroční zpráva Městského úřadu Mimoň za rok 2019
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Městského úřadu Mimoň za rok 2019. Výroční zpráva
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/42
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 15. 4. 2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/43
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 20. 4. 2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/44
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/45
Žádost o dotaci – TJ Jiskra Mimoň – Projekt Doprava
a rozhodčí
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 80 000 Kč spolku
TJ Jiskra Mimoň, z. s., Letná 284, 471 24 Mimoň, IČ 467 50 657,
na projekt „Doprava a rozhodčí 2020“.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje udělení výjimky
TJ Jiskra Mimoň, z. s. z článku 5, odstavec 2 c) Pravidel pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň pro
projekt „Doprava a rozhodčí 2020“.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
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Pokračování ze strany 3
Z20/46
Žádost o dar – TJ Jiskra Mimoň – Systém automatické závlahy
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí
finančního daru ve výši 300.000 Kč spolku TJ Jiskra
Mimoň, z. s., Letná 284, 471 24 Mimoň, IČ 467 50 657
a ukládá starostovi města Mimoň podepsat darovací
smlouvu.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje udělení výjimky TJ
Jiskra Mimoň, z. s. z článku 10, odstavec 1) Pravidel pro
poskytování finanční podpory z rozpočtu města Mimoň

pro projekt „II. etapa vybudování systému automatické
závlahy“.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1

V Libereckém kraji se úspěšně
rozjel celonárodní projekt Seniorská
obálka

Posláním projektu je výrazně zjednodušit práci všem složkám
integrovaného záchranného systému při poskytnutí první
pomoci. V případě, že se osoba doma ocitne v krizové situaci,
například upadne do bezvědomí, najdou záchranáři na předem určeném místě v bytě osoby (dveře lednice, nebo vnitřní
strana vchodových dveří do domu, nebo bytu), kompletní
informace o jejím zdravotním stavu, nemocech, kterými trpí,
alergiích či užívaných lécích. To záchranářům výrazně pomůže
při zákroku. Na kartě také nesmí chybět kontaktní informace
na nejbližší příbuzné.
Osobám, kteří tuto kartu vyplní a umístí na určené místo, může
Seniorská obálka, respektive informace v ní, zachránit život.
Formulář I.C.E. karty naleznete k vyplnění vložený v tomto
zpravodaji, nebo na internetové stránce města Mimoň,
www.mestomimon.cz, v sekci Potřebuji si vyřídit. Informace
o Seniorské obálce obdržíte také na telefonním čísle
487 805 022.
Správní odbor – sociální úsek

Na základě spolupráce s projektem Implementace politiky
stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních
věcí se i město Mimoň připojilo k distribuci Seniorské obálky
pro naše občany.
Seniorská obálka, nebo též I.C.E. karta, je karta, která obsahuje
důležité údaje o zdravotním stavu osoby. Je určena především
seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří žijí sami.
Může jí však využít každý občan, který uzná za vhodné, že
mu tato karta bude v případě nouze nápomocná.
Zapojení se města Mimoně do tohoto projektu spočívá především v distribuci Seniorské obálky mezi co největší počet
občanů Mimoně.
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Z20/47
Zrušení zasedání Zastupitelstva města Mimoň dne 21.5.2020
Zastupitelstvo města Mimoň ruší zasedání 5. Zastupitelstva města
Mimoň, které se mělo konat dne 21.5.2020.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města
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OZNÁMENÍ
Zrušení Dnů města Mimoň 2020
Přestože vláda České republiky postupně uvolňuje restrikce spojené s koronavirem, které se týkají kulturních akcí, není možné
za současného stavu sta osob na každé z nich, uskutečnit Dny
města Mimoň 2020. Tímto si dovoluji oznámit jejich zrušení.
Radka Pipalová, Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Odložení plateb poplatků za odpad,
psy a pronájem hrobových míst
Sdělujeme všem poplatníkům místního poplatku
• za svoz komunálních odpadů,
• ze psů,
• za pronájem hrobového místa,
že v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice bude Městský úřad Mimoň u všech výše uvedených poplatků
a plateb s datem splatnosti od 1.3.2020 do 30.4.2020 tolerovat
úhradu do 30. 6. 2020.
Pokud provedete platbu do uvedeného termínu, nebude vám
vyměřena žádná sankce za pozdní úhradu.
Místo plateb prostřednictvím pokladny, příp. České pošty, doporučujeme provádět platby bezhotovostně převodem z účtu
na účet města se správným variabilním symbolem (možno
ověřit na finančním odboru):
Úřední hodiny na telefonickoukomunikaci s finančním odborem jsou:
Pondělí a středa
Od 9-12 a 13-16 hod.
Kontakty dle webových stránek:
MĚSTSKÝ ÚŘAD
• Kontakty podle odborů
• Finanční odbor
• Telefonní číslo jednotlivých pracovníků

Zastupitelstvo
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 18. června 2020
v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16,30 hodin.

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 19. června 2020
na náměstí 1. máje.

Poděkování
Kdy jindy než v náročných životních situacích se ukazuje charakter
člověka. Že se nyní v jedné z těchto situací nacházíme, víme všichni,
a proto jsme rádi, že i u nás v Mimoni je spousta lidí, kteří v této
nelehké chvíli dokázali spojit síly a dát dobrovolně svou energii
a čas do pomoci nám všem. Chtěli bychom alespoň touto cestou
poděkovat všem, kdo se spolupodíleli na péči a ochraně našich občanů, a to jak dobrovolníkům, tak našim kolegům z Městského
úřadu v Mimoni a Městské policii Mimoň, kteří se zapojili do našich aktivit. Chtěli bychom zvlášť poděkovat pracovníkovi městské
policie panu Vratislavu Štěpánovi, který již od prvních chvil krize
neváhal a zapojil se do pomoci. Doposud ušil pro širokou veřejnost
neuvěřitelných 2486 roušek, které dal k dispozici jak našemu odboru, tak svým kolegům, kteří je distribuovali potřebným. Roušky
umístil také na místní pobočce České pošty v Mimoni, kde si je
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mohli občané zdarma odebrat. Rovněž je distribuoval do několika
dětských domovů v severočeském i středočeském kraji. Velkou
pomocí také bylo zapůjčení jeho vlastních šicích strojů, a to Sociálním službám města Mimoně a spolku Lampa, kteří se také zapojili do šití a distribuce roušek potřebným. Děkujeme všem!
Správní odbor MěÚ Mimoň, sociální úsek.

Sny se mají plnit II.
Jak jsme slíbili - slib plníme a z plných sil a s velkým nasazením
pracujeme na „mini muzeu“
Uvidíte rozsáhlou sbírku historických kočárků z let 1890-1989,
princesky, košatiny, kukaně, osmipéráky a hlavně Liberty, sportovní kočárky – sedačky. V každém kočárku panenka v dobové
zavinovačce a plymo. Můžete se těšit na dětské kočárky –kočárky
pro panenky. Také chrastítka, hračky, dětská leporela, hry, medvědí rodinku, kolébky, vyšívané dětské košilky, oblečení… .
A to ještě není všechno-v retro místnosti budou k vidění rozličné
artefakty z mimoňských závodů – i těch, které jsou už minulostí.
Vázané časopisy z r. 1920, mapy, porcelánové polévkové mísy,
konvice, nádobí, gobelínové kabelky, klobouky, dámské retro
šaty, vyšívané či háčkované ubrusy.
Takže Vás rádi uvidíme v našem „mini muzeu“-které zatím nemá
název a kdy? 27.června od 14 hod –a kde? Objekt bývalých kasáren,
bývalá vojenská jídelna. V další dny jen po tel. domluvě 724 522 279.

Lenka Špačková a &

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci květnu dožívají naši spoluobčané:
Benediktová Hana
Torkoniak Rudolf
Bulíř Karel
Mužík Jan
Manhartová Jiřina
Egrtová Vlasta
Hozáková Zdenka
Musilová Jaroslava
Johanová Hanna
Zikmundová Miroslava
Penzová Marie
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Upozornění pro nájemníky
bytů v majetku města Mimoň
V těchto dnech obdrželi nájemníci bytů v majetku města Mimoň
do svých poštovních schránek vyúčtování služeb poskytovaných
v roce 2019 spolu s upozorněním na délku reklamačního období. Prosíme všechny nájemníky, aby informacím věnovali náležitou pozornost. Více také na webových stránkách města Mimoň.
Odbor správy majetku MěÚ Mimoň
Červen 2020
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KULTURA
Pozvánka do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: SVĚT KOSTIČEK
20. 6. – 29. 8. 2020
Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu exponátů ze stavebnice Lego, kterou zahájíme
v sobotu 20. června 2020 v 9,00 hodin v prostorách Městského
muzea v Mimoni. Výstava pod názvem „Svět kostiček®“ bude
trvat do 29. srpna 2020.
Náplní výstavy bude 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 budou v jednotlivých
tematických celcích při vzájemném porovnávání představovat
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 bude 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. Součástí akce bude pro návštěvníky výstavy i několik
překvapení.
Zajisté je na co se těšit.

Pozvánky do okolí
Česká Lípa
Jiráskovo divadlo Česká Lípa chystá 21. června 2020 od
10,30 hod. představení KOUZELNÁ ŠKOLKA - MICHAL JE
KVÍTKO! Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže,
že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen scénu,
ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba letní plážové
Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny!
V České Lípě je již otevřeno Centrum textilního tisku a novou
mučírnu představí Hrad Lipý. Jeho stálá expozice nahlíží do života na hradě, který byl založen významným šlechtickým rodem
Ronovců už koncem 13. století.
Kultura Česká Lípa chystá na letní měsíce Léto na hradě, které
nabídne hlavně rodinnou zábavu v podobě koncertů, pohádek,
oživlých prohlídek hradu a oblíbeného letního kina. Více informací: www.cl-kultura.cz
Ralsko
Od 1. 6. 2020 bude opětovně otevřeno Městské muzeum pyrotechnické asanace v Ralsku za podmínky dodržení hygienických požadavků stanovených Vládou ČR.
Více informací naleznete na https://mestoralsko.cz/
Zákupy
Zámek Zákupy bude pro návštěvníky otevřen od 25. května. Při
prohlídce prosíme dodržujte bezpečnostní pokyny, které budou
umístěny u vstupu do objektu a na webu.
Více informací naleznete na https://www.zamek-zakupy.cz/cs
Doksy
Do 31. srpna 2020 budete moci 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 bude připraven hrací koutek se spoustou
dílků. Budeme se těšit na vaše výtvory!
Jednotné vstupné 50 Kč.
V Doksech je také v provozu muzeum Čtyřlístek a lodní doprava
po Máchově jezeře. Více informací naleznete na www.doksy.com
Nový Bor
Do 30. června je v Turistickém informačním centru v Novém
Boru k vidění výstava z XXII. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín, kterou pořádá Památník Terezín a Vyšší odborná
škola sklářská a Střední škola Nový Bor. Výstava nese název
Domov.
Více informací naleznete na https://www.novy-bor.cz/
Sloup v Čechách
Od 23. května je otevřený skalní hrad Sloup. Více informací
o otevírací době a podmínkách a kontakty naleznete na
http://www.hradsloup.cz/

PRONÁJEM HOSPODY NA HŘIŠTI
Obec Noviny pod Ralskem hledá
nového nájemce do Hospody na hřišti.
Více informací na www.novinypodraskem.cz (probíhající výběrová řízení).
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Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy
Dětské oddělení:
Medvídek Pú, autor: Alan Alexander Milne
Příběhy tohoto neobyčejného medvěda a jeho přátel si získaly
malé i velké čtenáře na celém světě. Pú – sympatický popleta,
oslík Ijáček, Klokánek, Prasátko, Tygr, Sova, a především Kryštůfek Robin prožívají společně dobrodružství plná legrace
a úžasné fantazie, která nás zavedou do neméně podivuhodného
Stokorcového lesa.
42 dnů, autor: Silène Edgar
Dvanáctiletý Saša a jeho mladší bratr Jacob jsou nadšení, když
je rodiče před koncem školního roku odvezou na prázdniny.
Zejména proto, že budou moct zůstat v penzionu svého strýce,
bývalém zámku u moře v Bretani. Jenže na místě nic není takové,
jak si představovali – hosté, kteří si myslí, že jsou Victor Hugo,
Ludvík XIV. nebo Nefertiti, jsou sice zábavní, ale nakonec se oba
chlapci začnou nudit. Tedy jen do doby, než potkají dvojčata
Eleanoru a Léandra, která jim ukážou, co vše se na zámku skrývá.
Kouzelné pověsti pražské aneb Jak to bylo doopravdy,
autoři: Michal Vaněček, Renata Petříčková
Říká se, že kdysi dávno, v pohádkách, žili skřítkové, permoníci,
víly, čerti, vodníci a kdovíjaká další havěť. Napsalo se o nich hodně,
ale málo se ví, že v podzemním labyrintu pod Prahou se to kdysi
pohádkovými skřítky jenom hemžilo. Ale kdyby jenom to! Oni
tam žijí dodnes. A dodnes spolu po večerech sedávají, jenže nikdo
neví kde. Ti dobří braši pamatují staré časy a také si pamatují, jak
se staly všechny ty dávné události, které dnes vyprávíme jako pověsti. A kdybychom se mohli někde schovat a naslouchat jim,
možná bychom zjistili, že to všechno bylo trochu jinak…
Dospělé oddělení:
Deník Dory Grayové, autor: Naďa Reviláková
Když rodiče Hance oznámí, že se budou stěhovat z města na venkov, převrátí jí svět vzhůru nohama. Hanka svůj nový domov
nesnáší, dokud na půdě náhodou nenajde tajemný starý zápisník
– deník Dory Grayové. Co se s jeho autorkou a její židovskou
kamarádkou stalo? Hanka se to rozhodne zjistit stůj co stůj. Tak
začíná dobrodružné pátrání po stopách minulosti, která by se
už nikdy neměla opakovat.
Muž odnaproti, který mě převezl, autor: Marek Boško
Forrest Gump i Baron Prášil se můžou jít zahrabat. Humoristický
román slovenského autora. Nečekané dědictví v podobě starého
domu a rozpadlé požární zbrojnice přivádí Marka do bohem zapomenuté vesničky. Tam se v sérii neuvěřitelných událostí zaplétá do místních intrik a vyprávění obecního podivína, jehož
příběh je tak bizarní, že nemůže být pravdivý. Nebo je opravdu
možné, aby se setkal s libyjským diktátorem, seděl ve známé věznici Sing Sing v New Yorku a soutěžil na olympijských hrách,
aniž by podle sousedů vytáhl paty z vesnice?
Osvětimský proces, autor: Annette Hess
Příběh rodiny, které osvětimský proces obrátil život naruby.
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Frankfurt nad Mohanem 1963. Eva, absolventka tlumočnické
školy a nejmladší dcera rodiny Bruhnsových, má krátce před
zásnubami, když ji její agentura nečekaně požádá, aby překládala
u mezinárodního tribunálu výpovědi bývalých polských vězňů,
kteří přežili koncentrační tábor v Osvětimi. Její rodiče i budoucí
manžel jsou zásadně proti. Eva o hrůzách v Osvětimi nikdy neslyšela, ale dá na svou intuici a postaví se rodičům na odpor. V tu
chvíli ještě netuší, že proces století neodvratně změní nejen její
zemi, ale i její vlastní život.
Strach, autor: Franck Thilliez
Policistku ze severu Francie pronásledují noční můry. Vypukly
krátce poté, co podstoupila transplantaci srdce – vidí cizí ženu
volající o pomoc z uzamčené temné místnosti. Jde snad o vzpomínku člověka, jehož srdce jí bije v těle? Komisař Shark a Lucie
Henebellová řeší tou dobou případ ženy, již kdosi věznil v podzemí tak dlouho, že téměř oslepla. Hrůzné nálezy z místa činu
vedou do vrahova přirozeného prostředí… až za hranici šílenství.
Sedm dopisů z lásky, autor: Sinéad Moriarty
Každý rok na narozeniny své milované dcery Izzy píše Sarah
dopis. Nyní je Izzy právě sedm let a Sarah zjišťuje, že je těhotná.
Slibuje Izzy, že s příchodem bratříčka bude jejich rodina konečně
kompletní. Když však Sarah o několik měsíců později zkolabuje,
má Izzy pocit, že bezpečný život skončil. V sázce je všechno –
život Sáry i nenarozeného bratříčka. Sáře dochází čas a rodina
se musí rychle rozhodnout. Překonají Sářini nejbližší zármutek
a hněv, aby mohli udělat to nejlepší rozhodnutí? Mohou si vzájemně odpustit?
Přízraky domu Carrowů, autor: Darcy Coates
Remy pracuje jako průvodkyně v Carrow, nejstrašidelnějším
domě ve státě. Po jedné z prohlídek jí jeden z účastníků sdělí, že
by rád v domě spolu s dalšími nadšenci zorganizoval dvoutýdenní pobyt. Remy souhlasí a doufá, že během něj spatří některé
z nadpřirozených jevů, které místo proslavily. Potom ale začne
bouřka, odřízne je od okolního světa a začnou se dít podivné
věci. Když jeden z hostů za podivných okolností zemře, Remy
je donucena uvažovat o možnosti, že duch původního majitele
domu, zvrácený sériový vrah, stále bloudí jeho chodbami. Jenže
už je příliš pozdě na to snažit se utéct.

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

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

KULTURA
Na Knop Company a jejich Talisman
I v našem nevelkém městě můžeme najít osobité tvůrce tvrdé
rockmetalové hudby, kteří se už řadu let snaží hrát svůj poctivý
styl, aniž by uhnuli směrem ke komerci. Mimoňská skupina NA
KNOP COMPANY aktivně existuje zhruba od roku 2014, ale až
zkraje letošního roku se jim podařilo pod tímto názvem vydat
plnohodnotné dlouhohrající CD Talisman. I díky němu se členům podařilo objevit se zaslouženě v pořadu CzechBlade na TV
REBEL, pořad byl odvysílán v druhé půli ledna.
Moc jsem se těšil na křest desky, který měl proběhnout v českolipském KD Crystal 21.3, a to i za účasti dalších dvou zajímavých
skupin, ale nakonec byl kvůli koronavirové pandemii odložen.
Kdo si však disk již poslechl, může kvitovat, neboť NKC na něm
nabízejí přes půl hodiny nefalšovaného rockového nářezu. Už
úvodní otevírák „Kouzlo“ je pecka, která rozproudí krev v žilách,
však ji skupina také hraje vždy jako první na koncertech. Pamatujete si dobře na koncert v mimoňském kině, kdy na podzim
2018 předskakovali současné rockové lahůdce VANUA2? I tam
zahráli druhou v pořadí „Rock Fans“, která je takovou hymnou
všech rockerů, má vynikající sólo a kapela ji hraje už od svých
počátků; dokonce k ní natočila i klip. Třetí písní v pořadí je titulní
„Talisman“, což je nečekaný power metalový kvapík s perfektní
souhrou hutných kytar Honzy Ozzáka a Pavla Tomáše. Jejich
sladění včetně drsného ale čitelného zpěvu Zdeňka Matyse určuje tempo a charakter celé desky a nejsilněji vynikne v další
skladbě „Odkaz“. Povedený klip, který k písni skupina pustila
do éteru už loni, ale hlavně dramaturgie a historický kontext řadí
tenhle kousek k výrazným hitům. NKC ovšem nehrají zdaleka
jednotvárně, je tady i sabbatovsky mrazivý a dlouhý song „Dealer“, který se Vám díky drsnému textu vryje hodně pod kůži, ale
i progresivní věc „Den blbec“ s výraznou melodickou linkou
v pozadí. Ale pozor, aby vše nevyznělo zas tak vážně, protože
rocková hudba je také o zábavě, kapela v závěru přichází se svým
chytlavým šlágrem „Harry Šoumen“; tuhle postavičku si určitě
budou pamatovat ještě všechny Husákovy děti! Je to příjemný
heavy rock´n´roll, pro mne v duchu legendárních kapel Accept
nebo Saxon. Opravdu skvělý konec desky! Jediné mínus alba?
Určitě stopáž – chtělo by to ještě pár dalších rockových pecek,
ale i tak je 31minut opravdu dobře stráveným hudebním zážitkem, podpořeným rozhodně kvalitním zvukem z hudebního
studia WonderLost.
Dovolím si upřímně říci, že pokud jsou znovuzrození ŘEMDIH
legendou České Lípy, Mimoni stoprocentně vládnou metaloví
matadoři NA KNOP COMPANY. Můžeme se opravdu těšit, až
koncertní omezení pominou a budeme moci kapelu zase přivítat
naživo v některém z mimoňských sálů.
David Frei

Videotip: Poslední aristokratka
Do českých videoték se konečně dostala i Poslední aristokratka,
filmový přepis u nás nejúspěšnějšího humoristického románu
od Evžena Bočka, se kterým se na plátna kin loni opět vrátil režisér Jiří Vejdělek. Po jeho posledním snímku Tátova volha je to
více než vydařený comeback, protože film úžasně funguje po
všech stránkách. Má lehounce dramatický příběh, který dopředu
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posouvá úžasná situační komika, koření ho originální herecké
výkony všech protagonistů, má malebné exteriéry českých hradů
a skvěle vypointované scény kontrastů české a americké kultury.
Před shlédnutím jsem si říkal, jak je vůbec možné Bočkův geniální literární um přepsat tak, aby se ve filmu uchoval ten osobitý, často až absurdní humor, kvůli kterému si knihu oblíbíte,
ale ono to jde! Vejdělek si totiž záměrně vybral některé knižní
scény, umně je dotáhl do funkčních poloh, spoustu věcí ale změnil k obrazu svému, a přitom film funguje i jako samostatný příběh. Poslední aristokratka rozhodně vyvolá diskuse mezi těmi,
kdo vůbec knihu nečetli, ale jsou zvědavi na nové Vejdělkovy
bonmoty, a mezi fanoušky Bočkovy dnes už megasérie.
Už úvodní scéna, kdy si rodilý Newyorčan Frank (charismatický
Hynek Čermák) připravuje dopravu zpopelněných českých
předků v balíčcích od amerických oříšků do Čech, aby se ujal
rodinného dědictví na hradu Kostka, působí originálně a neotřele. Jeho manželka Vivienne (sugestivní Taťána Vilhelmová)
si při první večeři na hradě nacpe husu se zelím v duchu hamburgeru mezi dva houskové knedlíky (!), jinak nebetyčně miluje
vše od princezny Diany a chce Kostku zpočátku hystericky prodat. Dceři Marii III. (roztomilá Yvona Stolařová), která po nocích
nadšeně pročítá historické anály svých předků a zvídavě objevuje
sladká i slaná kouzla české kuchyně, však po chvíli na hradě
vtisknou místní přízvisko „prokletá“, ale nakonec je ona tou nejromantičtější osůbkou (a také nejlepší průvodkyní) v celém ansámblu hradu. Ikonické postavy kastelána Josefa, který nesnáší
tzv. „muflony“ čili turisty, vtipem sršící hospodyně Tiché (odzbrojující Eliška Balzerová), která vše prokládá ořechovkou,
a věčně hypochondrického zahradníka Krásy pak nemají chybu!
Pavel Liška v roli Krásy zde svým hereckým a totálně absurdním
pojetím nechává vzpomenout na kdysi nepřekonatelného Idiota.
Sžívání tohoto nesourodého osazenstva hradu je onou nosnou
zápletkou celého filmu, protože se opravdu všichni musí rozhodnout, jestli budou na Kostce fungovat jako tým anebo navždy
pohřbí svojí rodnou hroudu na úkor financí.
Poslední aristokratka snese srovnání s posledními českými hity,
u kterých se člověk smál pro jejich originální zápletku, jako jsou
Ženy v běhu nebo Přes prsty, nicméně má diametrálně odlišnou
atmosféru. Je ve své podstatě velmi romantická, a navozuje ducha
starých časů, které, pokud je člověk sám přijme, mohou velmi
příjemně pohladit po duši. Je možná svými exteriéry velmi staromilská, ale má harmonicky plynoucí charakter, střídá přírodní
i vtipné obrazy s jemnou grácií, takže se člověk vůbec nenudí.
Pokochat se plně lemberským nádvořím v zimním oparu není
vůbec od věci, ale film se točil i na dalších hradech jako Buchlovice nebo Jaroslavice; největší podíl však měly Milotice u Hodonína. Obraz Kostky působí ze záběrů zcela sevřeně
a uvěřitelně. Vejdělek očividně pracoval s maximální přesností,
a to nejen s herci, kostýmy a historickými artefakty; ve filmu
okázale panuje víceméně zimní počasí a romantika zasněžených
plání, po kterých popelkovsky cválá hrabě Max (Zdeněk Piškula)
za svojí Marií, je tím nejkrásnějším obrazem, co se za poslední
roky v české kinematografii objevil. Musím oponovat hodnocení
na csfd.cz, kde se objevilo ke dnešku pouhých 57 procent. Zpracování knížky je nakonec pohádkově dojemné a laskavý humor
zůstane divákovi dlouho pod kůží. Přiznejme si však: chtěli bychom vůbec od dobrého českého filmu něco jiného?
David Frei
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KULTURA
Kinotip: AFRIKOU NA PIONÝRU
Je to fantastický dokument, který opravdu stojí za to vidět!
Touhle jedinou větou bych nadšeně shrnul originální slovenskou roadmovie Afrikou na pionýru, která se možná překvapivě, ale rozhodně zaslouženě dostala do kin. Bylo to sice
v době vypuknutí koronavirové pandemie, takže málokdo se
na film dostal, ale jeho rychlé zařazení do videotéky bylo šťastným krokem.
Režisér a scénárista Marek Slobodnik, který se dobrodružné
výpravy na starých motocyklech značky Jawa Pionýr zúčastnil,
měl evidentně po celou dobu ohromný smysl pro autenticitu.
Dokázal totiž umně poskládat pestrý výběr scén za sebou nechybí humorné, ale i vážné příběhy na dlouhé cestě, skryté
miniportréty zajímavých osob – to vše, ale ještě mnohem více
je za 100minutovým celovečerním filmem. Vyrazit z Považské
Bystrice s cílem dojet až na nejzazší jižní bod afrického kontinentu – toť cíl, který si Marek a spol. stanovili. Možná, že to
znělo na začátku ohromně bláznivě, ale všech 5 kamarádů vyráží s důkladně naloženými pionýry na odvážnou cestu a za
měsíc dojíždějí do první africké země, prosluněného Egypta.
Přichází první úředničení, přečkávají dva dny před egyptskou
celnicí, aby dostali originální arabsky psané SPZky a mohli
pokračovat. Při sledování průjezdu této arabské země jsem si
připomněl svůj dvouletý pobyt v Alžírsku před mnoha lety –
přehnané papírování, ochranný konvoj jako pěst na oko, tady
evidentně ale kluci zvládali velmi těžkou arabštinu (!); to
v další zemi, Súdánu, nebojují s celníky, ale hlavně s dotěrnými
mouchami, krutým suchem a nedostatkem benzínu v Núbijské poušti. Jsou tady až 200km úseky, kde nenaleznete žádnou
benzínku, a tak jste odkázáni na pomoc místních, kteří si za
pomoc nechají slušně zaplatit. Je úžasné, že výpravě vždy jakýmsi osudovým dotykem pomáhala štěstěna – zde se objevuje domorodec, který je zavedl k vybouranému náklaďáku
s potravinami, takže Marek a ostatní mohou uhasit žízeň. To
by možná bylo horší než chybějící palivo, kterého se jim později dostává od amerického cestovatele, také motorkáře, a protože si kolegové na kolech pomáhají, můžou chlapi vyrazit
dále. Jejich úsilí je odměněno návštěvou nubijských pyramid
a dokonce mohou vyzkoušet paragliding.
Někde je v dokumentu těžké rozpoznat detaily, ale o ně jde až
v druhém plánu. Rozhodující je moment překvapení, nevíte,
co přijde, a to si asi výprava užila do sytosti. Nebyly to jen časté
opravy motorek, s tím asi počítali, protože si vezli docela velké
množství náhradních dílů, ale třeba vydatný déšť v Etiopii,
kde potkávají mj. uprchlíky ze Somálska, nebo první vážnější
zranění, Martinovo zanícené lýtko. To se už však ocitli v Keni,
kde oslavují návrat na asfaltový povrch anebo setkání s krajanem, slovenským knězem Ivanem, který zasvětil život humanitární činnosti a místní charitě. Přichází Tanzanie – další
svébytná země v jihovýchodní Africe, o které možná jen čteme
v dobrodružně-romantických románech typu „Bílá Masajka“,
ale tady Marek s partou musejí drsně platit Masajům za své
focení.
Mimochodem k focení: zajímalo by mne, jestli se všichni nechali tak hezky fotit bez problémů, jak je ve snímku poměrně
jasně viděno. Anebo byli vybráni jen ti bezproblémoví? Nemyslím si, že všichni Afričané se rádi fotí a zadarmo, ale pokud
měli chlapi štěstí, tak jim to moc přeji. Plejádu postaviček –
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jedním z vrcholů ještě v Keni byl záběr na černocha, který
kouřil pět cigaret najednou, dokonce mu jedna čouhala z nosu
(!) – tvůrci vkusně vystihli: od arabských kukučů přes ona typová černošská děcka se svítivými zuby v Etiopii nebo v Malawi, masajské nazdobené „dámy“ až po hippiesácky
vypadající obyvatele JAR na konci, dokazuje film onu neuvěřitelnou rozmanitost, co se týče charakterů. Marek ale umí
skvěle zobrazit i tu velikost africké přírody: výprava projíždí
pod „střechou Afriky“, slovutným Kilimandžárem, poznává
národní parky, kde je nejvíce upoutají žirafy, osvěžující „Opičí
záliv“ (neboli Monkey Bay jak bylo originálně napsáno) na
břehu jezera Malawi.
Jako by z jednoho kontrastu přejeli do dalšího, po tanzanském
písku přichází konečně osvěžení a na metě ujetých 10 000 km
se výpravě dostává symbolických odměn: potkávají krajany
ze Slovenska a i cestovatele z Čech. V jednom dni zažívají několik setkání. Že to není možné? Začínám věřit, že Marek
a spol. měli strážné anděly a svoje odhodlání posvěcené. A to
ještě netušili, co je dále čeká. V Malawi stojí za zmínku zajímavé setkání s bodrým Henrym, postarším hydroinženýrem,
který studoval v Anglii, kde ale nezůstal, vrátil se domů, ke
své ženě, se kterou oslavil zlatou svatbu a těšil se prožít svůj
sen: zřídit v zemi vzdělávací centrum, namísto drahých nebo
chybějících škol.
Mosambik přináší výpravě snad nejsilnější okamžiky: nejdříve
relaxační pobyt v „ráji na Zemi“, jak nazvali kluci mosambické
pláže. Nedotknutelné, panensky čisté působí i takhle z obrazovky a já jen osobně lituji, že jsem se jako portugalista za
svých studií do této bývalé portugalsky mluvící kolonie nemohl podívat. Mohl bych se opravdu kochat, a to nejen plážemi na pobřeží Indického oceánu, ale třeba i profesionálními
sběrači kokosů! Jenže po tomhle krásném odpočinku přichází
drsné zjištění: Marek rejža a druhý Marek mají malárii! Je to
opravdu drama a když oba leželi v tamní nemocnici, skoro
bez života, nedutali jsme s manželkou před obrazovkou, jak
to vůbec dopadne. Jak jsem zmínil, Markové museli mít i tady
strážného anděla, neboť se zjevila pečovatelka Ester, která se
o ně starala a po 10 dnech mohli opustit nemocnici ve zdraví.
Po neskutečných 133 dnech a ujetých 14700 km přijíždějí
Marek Slobodník, Marek Duranský, Martin Kochanik, Milan
a Ondrej Hurárovi do cíle: na Střelkový mys! Místo, kde se
střetávají dva oceány, místo, kde padají všechny hranice.
Přichází intenzivní závěr cesty i filmu: pěnivé burácivé vlny
se tříští o útesy, nad kterými můžete sedět a meditovat o svém
bytí. O něm a o svobodě, kterou si všichni zasloužíme. Jak jim
trefně říká místní domorodec, se kterým sedí v kruhu: „tady
všude vidíte Oceán, který je JEDNOU vodou. Rozdělují ho pouze
lidé, když mu dali jméno, na jedné straně Atlantik a na druhé
Indický, on je ale jen JEDEN. Vše, co je spojeno, rozdělují pouze
lidé. Pokud můžete, nikdy nic nerozdělujte“. Úžasný závěr s dovětkem o svobodě, která je nám vlastní, stačí si ji jen vzít, protože ji máme před sebou. Je to jen na nás. Svoboda je pro
všechny.
Fascinující dobrodružství této slovenské výpravy je možné
vidět opět v kinech, u nás to bylo možné už na konci května.
Všem, co to zmeškali, doporučuji videotéku o2 anebo jiný
zdroj, Afrikou na pionýru totiž opravdu stojí za to!
David Frei
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Mírová
Otevření ZŠ a MŠ Mírová
Základní škola
V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od
11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků
pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity
budou realizovány pro skupinu žáků, která je neměnná. Maximální počet žáků ve skupině je 15 (jeden žák v lavici).
Vzdělávací aktivity budou zaměřené na předměty přijímací
zkoušky (matematika a český jazyk), budou probíhat od pondělí 11. 5. 2020 každý pracovní den od 9.00 do 11.00 hodin.
Tato vzdělávací aktivita bude poskytována do vykonání přijímacích zkoušek.
Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních
stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou
školních skupin. Tyto aktivity budou rozděleny na dopolední
(vzdělávací) část od 8.00 do 11.00 hodin a odpolední (zájmovou) část od 11.00 do 16.00 hodin. Doporučený počet
žáků ve školní skupině je 15, složení skupin bude neměnné.
Školní jídelna bude v provozu (nutno přihlásit obědy u vedoucí ŠJ). Ranní družina není poskytována, poplatky za ŠD
se nehradí. Účast žáků na vzdělávacích aktivitách není povinná, záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. V rámci
ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.
Mateřská škola
Po dohodě se zřizovatelem budou od 18. května 2020 opět
otevřeny mateřské školy Komenského a Letná. Znovuotevření MŠ je primárně určeno dětem rodičů, kteří nezbytně
nutně potřebují zajistit dohled nad dětmi předškolního věku
z důvodu návratu k pracovním povinnostem.
Vzdělávání v MŠ se mohou účastnit pouze děti bez příznaků
onemocnění (kašel, rýma, teplota,…) na základě ranního filtru (měření teploty, kontrola známek akutního onemocnění), za striktního dodržování hygienických pravidel: zákaz
nošení vlastních hraček z domova, používání jednorázových
ručníků, denní dezinfekce prostor, hraček, pomůcek, zajištění příznivých klimatických podmínek, dostatečné větrání,
atd. Při vstupu rodiče doloží čestné prohlášení o neexistenci
příznaků virového infekčního onemocnění a zároveň potvrdí, že v rodině není nařízena karanténa. Dítě se známkami
infekčního onemocnění nelze přijmout do kolektivu!
DDM Vážka
Od 11. 5. také DDM Vážka znovu otevírá své zájmové
kroužky. Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný
zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení
o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění,
které předá buď osobně nebo prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto
prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
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Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit
roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník
bude mít s sebou sáček na roušku.
Nedodržování pravidel může být důvodem k vyloučení
účastníka ze zájmové činnosti.
V závislosti na předběžném přihlášení a v souvislosti s výjimečnou situací budou všechny kroužky probíhat každý den
vždy od 14 do 16 hodin.
Znovuotevření mateřských škol ZŠ a MŠ Mírová
I když byly prostory mateřských škol pro děti téměř 2 měsíce
uzavřené, za jejich dveřmi se pilně pracovalo. Paní učitelky
aktualizovaly třídní vzdělávací plány, doplňovaly záznamy
do osobní dokumentace dětí a věnovaly svůj čas samostudiu
dle zájmů a potřeb mateřské školy. Bylo také dostatek času
a klidu na probírku kabinetů, inventarizaci materiálu i shánění různých individuálních pomůcek. Asistentky pedagogů
zase šily roušky, třídily výkresy dětí do desek a pracovaly na
nové výzdobě mateřské školy. Provozní personál uklízel a dezinfikoval prostory a i nadále bude prát a čistit úplně vše –
od volných ploch přes lůžkoviny, nábytek, nádobí až po
každý kousek stavebnice.
V době nouzového stavu bylo nejdůležitější zvládnout s rodiči zápisy, jak do ZŠ, tak do MŠ, a alespoň telefonicky či
elektronicky se zodpovídaly případné dotazy. Protože nemohly probíhat klasické zápisy do 1. tříd základních škol,
bylo pro rodiče někdy těžké se bez názoru pedagoga rozhodnout, zda už je dítě zralé pro školní docházku. U předškoláků
bylo tedy potřeba vypracovat dle aktuálního stavu dítěte
podklady pro zprávy z pedagogicko-psychologické poradny
a speciálního pedagogického centra. Paní učitelky průběžně
komunikovaly s rodiči i poradnami, konzultovaly a řešily
případné odklady školní docházky a vypracovávaly hodnocení individuálních vzdělávacích plánů. Pokud měli rodiče
zájem, byly jim pro jejich děti zaslány odkazy pro cvičení
grafomotoriky, postřehu a matematické gramotnosti.
Bylo to dlouhé období a všem se už stýskalo i po těch nejzlobivějších dětech a obyčejných věcech, které se pro nás
staly denní samozřejmostí. 18. května se opět, i přes některá
nařízení, omezení a doporučení, otevřely naše školky a my
se mohli konečně přivítat a potěšit alespoň s některými
dětmi, protože mnozí z rodičů se rozhodli ponechat si svá
dítka ještě doma. Po delší odmlce tak děti čekal návrat do
kolektivu svých kamarádů, ale také brzké ranní vstávání, pravidelný režim a zvýšené hygienické návyky.
V dané situaci nás velmi mrzí zakončení celého školního
roku. Vždy probíhaly se všemi dětmi besídky pro rodiče,
návštěvy cukráren, třídní výlety, loučení se školkou a zejména s předškoláky před jejich odchodem do 1. třídy. Tentokrát tomu tak nebude. Proto věřme v lepší zítřky a snažme
se vše společně zvládnout. Tato těžká doba je pro nás všechny
výzvou k zamyšlení, jak se lépe chovat jeden k druhému,
k přírodě, planetě, cítit sounáležitost s celým světem. Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci a přejeme jim
i dětem hodně zdraví a krásné prázdniny se spoustou sluníčka.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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Duben „na gymnáziu“
A děje se tedy něco ve škole?
Duben na gymnáziu znamenal opět pro většinu žáků a pedagogů hlavně práci z domova. Přímo ve škole se ale také nelenilo a konečně se zbourala stará a nevyužívaná bouda
v arboretu. Nic teď nebrání tomu využít nově vzniklé místo
ke zvelebení arboreta a vysazení nových rostlin.
Jednou za čas je také nutné i osobní setkání vyučujících přímo
ve škole. Nic totiž nenahradí osobní poradu tváří v tvář (dnes
tedy spíše rouškou v roušku). Vyučující tímto způsobem domlouvají pravidla zadávání, hodnocení, popřípadě připravují
maturitní zkoušky, které se, alespoň dle současných informací,
budou konat v měsíci červnu.

Jak se učí, když se neučí
Protože prezenční výuka již několik týdnů, skoro měsíců, neprobíhá, podívejme se ve zkratce alespoň na to, jakým způsobem jsou žáci gymnázia dále vzděláváni a jak probíhá
komunikace mezi učitelem a žákem.
Komunikaci se žáky, výuku, zadávání a vypracovávání zadání
zajišťuje škola dvěma způsoby. Jako první využívá systém EduPage. Ten slouží primárně jako školní informační systém (tedy
něco jako třídní kniha). V této nelehké době ale poslouží i pro
základní komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči. Prostřednictvím něj se také zadávají a odevzdávají úlohy. Ty jsou žákům
zadávány v cyklu 14 dnů. Předměty jsou rozděleny do dvou
skupin, jedna skupina je zadávána lichý týden, druhá sudý
týden. Je velmi potěšující, že naprostá většina našich žáků se
této formy vzdělávání účastní, zadání plní svědomitě a včas,
dbá doporučení svých vyučujících a pracuje s chybou.
Kromě této formy výuky dále využíváme i Microsoft Teams,
který slouží k pořádání videokonferencí. Prostřednictvím něj
je možné se se žáky vidět přes videokameru, Tímto způsobem
probíhá vysvětlování a procvičování složitějších jevů. Je tak
možné konat i pravidelné třídnické hodiny a tím udržet určitý
kontakt mezi žáky navzájem a mezi žáky a třídním učitelem.
Pár příkladů za všechny
Pojďme si nyní představit několik zadání, která žáci během
dubna zpracovávali.
Zapracovat trochu na své mediální gramotnosti? Tak tuto možnost dostali žáci kvarty v hodinách informatiky kolegy Stanislava
Pergla. Zúčastnili se výzvy „Co-víš 19“. Jednalo se o výzvu spolku
Fakescape, který běžně na školách mediální gramotnost žákům
zlepšuje. Tentokrát ale vytvořil krátkou soutěž prostřednictvím
internetu. Žáci plnili sérii úkolů, během nichž si buď připomněli,
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nebo se seznámili s jednoduchými kroky, jak nenaletět fake news.
Daniela Tranová se dokonce umístila na krásném třetím místě.
Opět hodina informatiky s kolegou Perglem, tentokrát ale
v kvintě. Žáci měli za úkol vytvořit pozvánku. To sice nezní
na první pohled příliš zajímavě, ovšem to by se toho nesměl
chytit Adam Macháček, který díky zaručenému receptu se
špetkou černého humoru vytvořil naprosto originální pozvánku s příměsí současného stavu.
Kolegyně Edita Veselá připravovala s třídou sextou zajímavý
projekt v rámci Dne Země. Společně dávali dohromady seznam přání právě k tomuto významnému dni. Žáci připravili
mnoho hezkých a dojemných přání, ve kterých dali najevo,
jak vnímají současný stav.
Několik hodin literatury v sekundě se díky kolegyni Ivetě Pospíšilové proměnilo v naprostý nesmysl. Bylo to ale tentokrát
v pořádku. Společně se totiž pokusili proniknout do oblasti
zvané nonsens (tedy vesměs hravé literatury, jejíž obsah je
často naprosto nesmyslný až absurdní). Pokoušeli se vytvářet
tzv. limeriky (krátké texty poezie s jasně daným schématem).
Dejme si tedy i my několik minut poezie od Laury Pražákové,
Tomáše Vávry a Matyáše Kaly (v tomto pořadí, bez dalších
úprav). Texty se opravdu velmi vyvedly!
Jedna žena ze Sydney,
nápad měla podivný.
Na lavičku harfu dala,
ryby na ni nachytala.
Dost to vydělalo ženě ze Sydney.
Jedna tlustá dáma z Volyně,
máčí ryby ve víně.
V ruce drží klacek,
na dně plave macek.
Drnká při tom dáma z Volyně.
Jedna panna z Ploučnice,
poztrácela střevíce.
Byla totiž říční panna,
na harfu si hrála sama.
Jedna panna z Ploučnice.
Doufám, že se vám na závěr tento exkurs do hodiny poezie
líbil a zjistili jste, že se i v dubnu na gymnáziu něco děje, přestože uvozovky v nadpisu článku jsou bohužel zcela oprávněně.
Na druhou stranu Bůh žehnej internetu!
Je velká škoda, že se alespoň prostřednictvím něj neuskuteční
plánovaná premiéra letošních pašijí, po celý školní rok pilně
nacvičovaných pod vedením Davida Hollana za účasti asi padesáti žáků školy! Všechny scény byly nacvičeny, už jen posledních pár zkoušek a hurá na prkna, co znamenají svět.
Jednalo se o letitou mimoňskou tradici, která byla bohužel
letos takto nepříjemně přerušena. Tak snad zase příště…
Mgr. Jaroslav Balcar

Řádková inzerce:
• PRODEJ: Prodám byt 1 + 1 I. kategorie, Sídliště pod Ralskem – bytové družstvo Mimosa. Tel.: 728 566 532
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Vzdělávání online
Striktní vládní omezení zahrnující uzavření škol překvapilo
mnohé vzdělávací instituce. Základní škola a mateřská škola
Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody ale jednou z nich nebyla.
Škola se už delší dobu snaží zahrnout do svých vzdělávacích
osnov rozšířenou výuku počítačové gramotnosti s propojením
na robotiku a programování. Právě díky těmto zkušenostem
s IT prostředím a počítači neměli učitelé ani žáci problém
přejít na distanční online vzdělávání. Škola dokonce zaznamenala příliv nových studentů z jiných institucí, které k uskutečnění online výuky nepřistoupili. Samotní žáci i rodiče si
novou formu vzdělávání pochvalují, a i přes otevření školy
prezenčnímu vzdělávání většina dětí nadále zůstává doma
a využívá online výuky. Rodiče si pochvalují přesný časový
rozvrh výuky, sejmutí z rodičů tíhy vysvětlování a sledování
postupu učiva. Žáci jsou zase rádi, že si mohou během online
konferencí vzájemně povídat a neztratit tak kontakt s kamarády. Překvapením byla i reakce zákonných zástupců, kteří
chtějí, aby se i nadále alespoň třídní schůzky konaly dálkovým
přístupem.

nými prostředky nám pomohli nastavit pravidelný režim
domácí výuky či zajistit zpětnou vazbu, práci nejen našim
dětem, ale i nám samotných. K tomu, abychom však mohli
ty nejlepší z řad učitelů ocenit, potřebujeme Vaše zkušenosti,
poznatky a také typy na pedagogické osobnosti, jejichž práce
si mimořádně vážíte. Opakovaně jsme již děkovali lékařům,
zdravotním sestrám, zaměstnancům sociálních služeb… nyní
bychom tak s Vaší pomocí rádi poděkovali našim učitelům.
Prosíme Vás proto, abyste se do naší výzvy zapojili a zaslali
nám podněty k ocenění, těch, kteří naplňují Vaši představu
skvělého pedagoga doby koronavirové. Sdělit nám svůj podnět
můžete jak na mailovou adresu vedení města, do městské
webové rubriky ,,napište nám“, telefonicky, při osobní návštěvě na úřadě,
předáním podnětu na podatelnu MěÚ
či do schránky při vstupu do budovy
úřadu. Aby bylo hodnocení spravedlivé - 1 hlas od každého, prosíme
o podepsané podněty.
Věříme, že se s námi rádi podělíte o své
dobré zkušenosti, které by rozhodně
neměly být zapomenuty.
Za vedení města Mimoň Jaroslava Bizoňová

Historie
15. června 1945

Výzva
Vážení občané, vážení rodiče,
od vyhlášení mimořádného nouzového stavu se řada z nás
nedobrovolně ocitla v roli regulérních učitelů svých vlastních
dětí. Nabyté zkušenosti a výsledky pedagogických a odborných dovedností jsou možná pro některé z nás příjemným
překvapením (někteří možná i zvažují nahradit povinnou
školní docházku svých dětí domácím vzděláváním), většina
však přenechá vzdělávací proces povolanějším.
Každá mimořádná životní situace vyžaduje mimořádná individuální řešení. Najít ho není snadné a vždy je spojeno s kreativitou, schopností maximálního pracovního nasazení ale
také s osobní zodpovědností jednotlivce i skupin. A právě
Vaše dobré i horší zkušenosti nás přivedly na myšlenku mimořádně, a ne jen při příležitosti Dne učitelů, ocenit práci těch
pedagogů, kteří nás -rodiče, lopotně doma vzdělávající své
vlastní ratolesti, v tom ,,nenechali“, ale naopak všemi dostup-
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Je to výročí, které spojuje Českou Lípu a Mimoň a je to událost
dnes správně označená za smutnou. V předvečer toho dne
byl desítkám rodin doručen rozkaz vojenského velitele okresu
plukovníka Vovsa, nařizující vybrané skupině německého
obyvatelstva, aby se následujícího dne o páté hodině ráno
shromáždila na určeném místě, v případě Mimoně na silnici
k České Lípě v údolí Pechgraben (Smolný důl), kde železnice
přetíná hluboký zářez v krajině.
Měli mít sebou zavazadlo nejvýše do 30 kg. Po příchodu na
seřadiště odevzdali klíče od svých domovů a byli podrobeni
prohlídce, při níž někteří přišli o cenné věci, které si chtěli
vzít sebou. Poté je čekal pěší pochod k hranicím, které překročili u Dolní Světlé – Waltersdorf. Pro obě akce v České
Lípě a Mimoni byl stejný scénář a jeden rozkaz. V tomto případě lze hovořit o vyhnání části německého obyvatelstva,
protože právní rámec pro odsun nebyl ještě dotvořen a mezinárodně ukotven. V rámci lokálním byl u obou měst záměr
realizován s úmyslem dostat pryč obyvatele rodinných domů
a vilek, aby bylo možné ubytovat vyšší a střední kádry zdejšího
průmyslu a veřejných služeb (zdravotnictví, školství apod.).
V červnu 1945 byla Lužice zaplavena uprchlíky, z nichž mnozí
tábořili po lesích. Sovětská okupační správa se proto záhy
rozhodla, že příliv dočasně zastaví než příchozí rozptýlí a alespoň provizorně ubytuje.
Na německé straně byl tento den vzpomínán s velkou hořkostí,
která, jak potvrzují kontakty s dětmi tehdejších vyhnanců,
je už dnes překryta hledáním smíření. Nicméně na naší straně
platí, že lidských práv je třeba šetřit a nedopustit se ukvapených
rozhodnutí, která provází zbytečná tvrdost a hrubiánství.
Ladislav Smejkal
Červen 2020
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RŮZNÉ
Tipy na výlety
ELDORÁDLO – CESTA HOJNOSTI
(Jizerské hory)

hřiště a hrací plocha, na které můžou malí i velcí poměřit
svou šikovnost v hraní kuliček. Starší děti si mohou na zastaveních prověřit své vědomosti, mladší děti zvou pohádkové
bytosti ke splnění nejrůznějších úkolů.

Rádlo - Délka trasy: 7 km
Eldorádlo je netradiční stezka, která klade důraz na smyslový
prožitek krajiny a genia loci místa. Využívá příběhu poutníka,
který se zastavuje při své cestě krajinou, poznává její obyvatele
a život v ní. Navozuje atmosféru a vybízí k zamyšlení, avšak
jednotlivé prvky uspokojí i malé návštěvníky – zkouší svoji
rovnováhu, poznávají stromy, skládají slova i hrají na zvonce.
Trasa má navíc i zkrácenou dětskou odbočku – PROCHÁZKA
LESEM S VEVERKOU BERTOU (délka trasy 2 km), která
začíná u zastavení rodina (cesty Eldorádlo) a která je značená
veverčí stopou. Děti na trase poznávají život zvířat v lese
a ještě plní úkoly.

NAUČNÁ A INTERAKTIVNÍ
STEZKA SLOUP V ČECHÁCH
(Lužické hory)
Sloup v Čechách - Délka trasy: 2 km
Jedná se o nenáročnou cestu, která vhodně doplňuje lesní
vyhlídkové okruhy Sloupským skalním městem. Naučná lesní
stezka má 5 zastavení, které tvoří dřevěné stojany s pohyblivými prvky. Děti hravou formou seznámí s životem v lese.
Jednotlivá zastavení jsou orientována na rostliny, dřeviny
a živočichy. Součástí stezky je dřevěný altán „Vodní chrám“
s obnovenou lesní studánkou.

HRAVÉ PUTOVÁNÍ JEŠTĚDSKÝM
LESEM (Jizerské hory)
Výpřež, Liberec - Délka trasy: 6 km
Naučná a prožitková stezka "Hravé putování ještědským
lesem, když smích si odsud nesem“, začíná Na Výpřeži
v Tetřevím sedle pod Ještědem. Cesta dlouhá kolem šesti kilometrů vede převážně z kopce, což uvítají zejména rodiny
s dětmi. Stezku, určenou především pro dětské návštěvníky,
zpestřili její tvůrci pestrými malůvkami a nejrůznějšími hejblátky na hraní ze dřeva, které nás seznámí se životem lesa.
Při tvorbě stezky autoři spojili nápaditost a výtvarný um
s nadšením pro přírodu a hravost.

STEZKA HASTRMANŮ
(Máchův kraj)
Brniště - Délka trasy: 6 km
Stezka hastrmanů je naučná stezka s jedenácti tématickými
zastávkami, která vám přiblíží život kolem vody, připomene
některé druhy rostlin, stromů a živočichů svázaných s tímto
prostředím v blízkosti Panenského potoka. Nastíní vám
význam mokřadů, lužních lesů i nutnost ochrany vody a vodních ploch. Dětem jsou v rámci stezky na některých zastaveních k dispozici hrací prvky, dále jim slouží 4 dětská mini
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MEIXNEROVA POHYBOVÁ
STEZKA (Lužické hory)
Prysk - Délka trasy: 2 km
Pohybová stezka byla pojmenována po místním kronikáři
a učiteli. Jde o krátkou procházku pro děti i dospělé s herními
a cvičebními prvky. Cesta je označena originálními dřevěnými
ukazateli od místního řezbáře pana Jelínka. Co ukazatel, to
malé mistrovské dílo. Od obecního úřadu se nejprve dojde
k hřbitovu na kraji lesa a pak už začíná lesní dobrodružství.
Po cestě je mnoho příležitostí vyzkoušet sílu a hbitost, zacvičit
si na posilovacích strojích či si jen protáhnout tělo na některém
cvičebním prvku. Chcete-li si odnést ještě větší zážitek, zkuste
bosonohou variantu, tedy projít nedlouhou stezkou bez
bot. Stezka končí v Horním Prysku nad koupalištěm na místě
původního historického
altánu (dnes zde stojí jeho
replika) s výhledy na krásně zrekonstruovaný kostel sv. Petra a Pavla, do
údolí zařízlou malebnou
ves a opravený areál koupaliště. V areálu koupaliště najdete herní prvky
pro děti, prolézačky, houpačky a hobití domečky.
Zdroj: www.liberecky-kraj.cz
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RŮZNÉ
Přidejte se k obalové výzvě
Velký obal = velký odpad (a ještě něco navrch…)
Obchody nabízejí sušenky v sáčcích z poloviny prázdných.
Jindy jsou to vitamíny, kterých by se do lahvičky vešlo třikrát
tolik nebo prací prášek vyplňující krabici jen do dvou třetin.
Také se divíte proč? Často se jedná o marketingový trik, kterým se výrobci snaží nalákat spotřebitele ke koupi výrobku
a vydělat na jeho důvěřivosti. Liberecký Institut pro udržitelný
rozvoj bude jednat s výrobci o redukci nadměrných obalů.
A přichystal Obalovou výzvu pro všechny.
Zákon o obalech ukládá výrobcům povinnost zajistit, aby
hmotnost a objem obalu byly co nejmenší. „Praxe však bývá
odlišná, častý nepoměr mezi obalem a skutečnou velikostí
výrobku klame nás – spotřebitele, navíc zcela zbytečně zatěžuje
životní prostředí,“ uvedla Dana Janatová, projektová manažerka institutu.
Z obalu, který má chránit výrobek, se totiž velmi záhy stává
odpad. Velký obal rovná se velký odpad, to vidí každý. Co
však na první pohled vidět není, jsou vedlejší negativní vlivy,
např. zvýšená spotřeba i jiného obalového materiálu jako jsou
fólie na palety. Dalším problémem je neefektivní využívání
kapacit kamionu, který přepravuje místo zboží vzduch, absolvuje více jízd a tím zatěžuje dopravní infrastrukturu a ohrožuje
naši bezpečnost. Zároveň spotřebuje více nafty, jejíž spalování
uvolňuje do ovzduší škodlivé emise zhoršující klimatickou
změnu apod. Všechny tyto dopady je nutné přičíst navrch
k obalové zátěži.
„Usilujeme o to, aby se nadměrné obaly postupně přestaly
používat. Rozhodli jsme se vyzvat veřejnost ke spolupráci
formou Obalové výzvy a následně vstoupit do jednání s některými výrobci,“ doplnila Dana Janatová.
Obalovou výzvu pro spotřebitele najdete na webu ipur.cz. Součástí výzvy je fotogalerie výrobků s nadměrnými či zbytečnými
obaly, kam i vy můžete vložit svůj úlovek nesmyslného obalu.
„Databázi výrobků včetně výpočtů negativních vlivů předložíme výrobcům a řetězcům jako podněty ke změně,“ slibuje
Dana Janatová.
Tři autory nejabsurdnějších fotografií čeká dárek v podobě
inspirativní knihy o přírodě či udržitelném stylu života.

Stejná šance: Zaměstnavatel roku
2020 – aktuální informace
Rytmus Liberec, o. p. s., spolupořadatel 9. ročníku celorepublikové soutěže, rozhodl z důvodu vládou vyhlášeného nouzového
stavu a rozšíření nemoci COVID 19, spolu s dalšími vyhlašovateli, prodloužit průběh soutěže a slavnostní vyhlášení na podzim
tohoto roku.
Můžete nominovat zaměstnavatele, který zaměstnává člověka
se zdravotním postižením, až do 30. září 2020.
Znáte firmu, která zaměstnává pracovníka se zdravotním postižením? Máte ve svém okolí člověka se zdravotním znevýhodněním a víte, kde pracuje? Nominujte zaměstnavatele, který dal
těmto lidem šanci a přispěl tak k jejich začlenění do společnosti,
do soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020.
Informace o soutěži: V březnu odstartoval již 9. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel r. 2020. Víme,
že zaměstnat člověka se zdravotním postižením není vždy tou
nejjednodušší cestou, ale také víme, že má svůj přínos a že to
jde! Rytmus Liberec je nezisková organizace, která vznikla v roce
2004. Prostřednictvím poskytování služby sociální rehabilitace
podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování
do pracovního i společenského života.
Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe chceme šířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším
potencionálním zaměstnavatelům. Vítězem soutěže v r. 2018 se
stala firma Norwood s.r.o. z České Lípy.
Zaměstnavatele může nominovat každý. Formuláře jsou dostupné
na webových stránkách soutěže www.stejnasance.cz. Pokud nemáte přístup k internetu, neváhejte se obrátit na pracovníky organizace Rytmus Liberec – rádi Vám s vyplněním nominačního
listu pomůžeme!
Celorepublikově probíhá soutěž pod záštitou Ministerstva práce
a sociálních věcí a hl. m. Prahy. Těší nás, že v Libereckém kraji
převzal nad soutěží záštitu hejtman Libereckého kraje, Martin
Půta.

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny v budově Krajské
úřadu na podzim tohoto roku. Aktuální informace k průběhu
soutěže a k jejímu vyhlášení sledujte na facebookových a webových stránkách organizace Rytmus Liberec, o. p. s. Kontakt na
českolipskou pobočku organizace: 773 639 965, 773 010 040, liberec@rytmus.org.
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
FESTIVAL PROMĚNY LETOS
NEBUDE, ALE …
Land-artový festival PROMĚNY se letos konat nebude, ale
umělecká díla probouzející zaniklou obec Jabloneček a ostatní
vesničky rozseté v okolí vzniknout mohou.
S ohledem na stávající situaci jsme byli nuceni zrušit pátý
ročník festivalu PROMĚNY. Vzpomínky na zaniklé vsi a jejich
proměny v čase však realizovat můžeme. Vyzýváme všechny
milovníky krajiny pod Ralskem, příznivce Geoparku Ralsko
i pravidelné hosty festivalu. Zapojte se, zavzpomínejte, nechte
se inspirovat touto výjimečnou krajinou, obdivuhodnou historií datovanou mnohde až do 13. století a přispějte i vy svým
dílem. Současný stav nám velkoryse nabídl více času na sebe,
své blízké, ale i čas na vlastní realizace a nápady. Přijměte
pozvání do krajiny pro Ralskem, objevte historii krajiny, současnou i tu zapomenutou, poznávejte zvyky, tradice i obyčejný
život tehdejších obyvatel. Nápomocny vám jistě budou informace z webových stránek Geoparku Ralsko. Inspirovat se
můžete galerií děl z minulých ročníků festivalu PROMĚNY
www.landart-ralsko.com, mapy, dobové fotografie a jednotlivé
plány vesniček jsou k dispozici www.visitralsko.com, v sekci
„Geopark – zaniklé obce“.
Příspěvky, nápady a fotografie svých děl (uveďte prosím název
díla, iniciály autora a místo, kde se dílo nachází) nám posílejte
na adresu festival@geoparkralsko.cz. Vaše díla uveřejníme
na webu festivalu a na facebookových stránkách Geoparku
Ralsku.
Dopravní dostupnost: Autoturistika je u nás prakticky nemožná. Dojet autem můžete do Jablonečku (přes Mukařov) a do
Svébořic (z Mimoně). Vřele doporučujeme výlety na kole,
námi navržené trasy jsou ke stažení www.visitralsko.com/nakole/. Cyklotrasy postupně zavítají do zaniklých vsí, provedou
vás krajinou, objeví staré cesty mezi vesničkami a nabídnou
i neopakovatelné výhledy. Z místa, kde stála obec Kracmanov
(dnes postupně zarůstající dopadová střelnice), lze zároveň
pohlédnout na Bezděz, Ještěd, Ralsko i Hvozd.
Těšíme se na vás, na vaše postřehy a novou galerii Land-artových děl 2020, kterou společně s vámi vytvoříme.
Za tým Geoparku Ralsko Renata Franclová
Kontakt: 724 276 807, renata.franclova@geoparkralsko.cz

Šatník na náměstí oslavil půl roku
a nabízí oblečení pro všechny
Proč si kupovat nové oblečení, když ho potřebuji jen na několik
večerů? Proč kupovat nové oblečení děcku, když z něho hned
vyroste? Proč plýtvat oblečením, když to není nutné? Na tyto
i další otázky nabízí odpověď mimoňská pobočka Charitního
šatníku, která je již půl roku otevřena na náměstí 1. máje.
V útulném, designově navrženém interiéru najdou zákazníci
textilní sortiment všeho druhu, který je pro každého, kdo si
chce vybrat něco hezkého na sebe, a to i pro náročnějšího
zákazníka.
Funkční a čisté oblečení, které věnují do šatníku dárci z celého
Českolipska, je veřejnosti k dispozici převážně za drobné
úplaty, které jsou však důležité pro udržení chodu šatníku.
Nechcete-li plýtvat ošacením, ale chcete něco pěkného na
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sebe a navíc chcete podpořit aktivity Farní charity Česká Lípa,
pak neváhejte navštívit Charitní šatník v Mimoni.
Mgr. Jiří Gottlieber, Mediální koordinátor
Farní charita Česká Lípa, Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, 487 829 871, 774 116 412, www.fchcl.cz

Dotace – financování nad rámec
běžných rozpočtů
Dovolte mi okomentovat veřejnou Výroční zprávu ORM 2019
o investičních akcích města a dotknout se financování z dotačních zdrojů. Dotační zdroje jsou nenárokové a byrokraticky
velmi náročné operace a jsou výsledkem náročné a lopotivé
práce, povětšinou úředníků ORM. Na konci této dlouhé
a strastiplné cesty bývá získání mnohdy i mnohamilionových
částek, které lze následně použít na rozvoj města.
Výše těchto dotací je tak praktickou vizitkou kvality vedení
města a faktickou možností porovnání jejich práce a priorit
- výsledkem práce lidí, kteří si dokáží zajistit finance pro
město i jinou cestou než z veřejných rozpočtů.
Z níže přiloženého, veřejně dostupného zdroje vyplývá, že
v porovnání s minulými lety má nynější vedení města nemalé
rezervy v řádu několika milionů Kč ročně, na které město
,,nedosáhlo“ nebo nedokázalo zajistit.
Na druhou stranu je vhodné a férové pochválit vedení města
a úředníky ORM za velké množství investičních akcí ve městě.
Bohužel velkou část financuje ze svého rozpočtu, a tak rozhazuje peníze, nastřádané bývalým vedením, jak Večerníček
noviny. Doufám také, že všechny investice a opravy jsou
doprovázeny kompletními povolovacími dokumenty, a není
stavěno v rozporu s platnými zákony. Pan starosta se po svém
nástupu do úřadu zaštiťoval dodržováním zákonnosti, tak
aby si v tomto směru neudělal kaňku.
DOTACE V ČASE: cituji ze zprávy ORM
2015
2016
2017
2018
2019
10 242 000 Kč 9 145 000 Kč 13 166 000 Kč 7 081 000 Kč 4 734 000 Kč
OBRODA...

OBRODA...

OBRODA...

OBRODA...

ANO...

Novotný Petr, občan Mimoně
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HASIČI, POLICIE
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Evakuace
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné
přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí.
Nejčastějším typem je evakuace řízená a dále samovolná, kdy se
evakuovaní občané o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky (např. u příbuzných nebo známých). V případě
řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních
středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor
pro nouzové ubytování a stravování, pro menší evakuovaná zvířata a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména
o prostory základních škol nebo internátních zařízení.
Kdo a kdy může nařídit evakuaci?
Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci území
své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP) pro svůj
správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území svého kraje.
S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat například při požárech výškových budov, nákupních center a kulturních zařízení,
při nahlášení uložení výbušného systému nebo při povodních
a úniku nebezpečných látek, případně pokud se v bytech nebo
objektech naleznou zbraně, výbušniny a střelivo.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci
například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů.
Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu.
Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?
Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy
znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může
vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů
provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je
povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno správní
řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
Co dělat a na co nezapomenout při vlastní evakuaci?
V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před
odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu.
Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte
světla, vypněte vodu.
• Uhaste otevřený oheň.
• Vypněte topení (plynový kotel).
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem
na rodiče.
• Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově o eva-
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kuaci vědí.
• Pomozte malým dětem, osobám starším, invalidním či jinak
hendikepovaným.
Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):
• Připravte si evakuační zavazadlo.
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou, nezapomeňte krmivo a vodu.
• Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody.
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě
Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení.
Vhodné je také připojit číslo Vašeho mobilního telefonu.
Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou
nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než jeden den.
Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo (dospělí do
25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně telefonním
kontaktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu v přírodě.
Obsah evakuačního zavazadla:
• trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor, zavírací nůž
• peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky s důležitými daty
• běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky
k dennímu užívání
• oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní
prádlo a obuv
• spací pytel, deka, případně karimatka
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi,
svítilna, šití
• předměty pro vyplnění volného času - knihy, menší společenské hry a hračky pro děti
Další rady pro občany naleznete pod tímto odkazem
https://www.hzscr.cz/sluzby-a-rady-pro-verejnost-rady-obyvatelstvu.aspx

Co dělat při požáru vozidla
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje eviduje ročně kolem
100 ohlášených požárů dopravních prostředků. Mezi hlavní příčiny těchto požárů patří technické závady, nejčastěji na elektroinstalaci a výfukovém potrubí nebo úmyslné zapálení. Protože
se u podobné události můžeme ocitnout všichni, zopakujme si
několik základních pravidel, jak správně postupovat.
Začne-li se kouřit za jízdy z motorového prostoru vozidla
nebo ucítíme-li zápach spáleniny, je třeba okamžitě zastavit,
vyndat klíče ze zapalování a rychle auto opustit. Než vystoupíme z vozidla, oblékneme si reflexní vestu. Nezapomeneme
z vozu pomoci dětem, starším a nepohyblivým osobám, případně zvířatům. Zůstaneme v dostatečné vzdálenosti mimo vozovku, pokud možno za svodidly. Pokud to situace umožňuje,
nezastavujeme poblíž míst, kde by požár mohl způsobit další
škody, například v blízkosti jiných vozidel, budov, benzínových
čerpacích stanic, plastových kontejnerů a popelnic nebo v tunelech. Je nutno si uvědomit, že i při zatažené ruční brzdě může
Červen 2020
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dojít k jejímu přehoření a samovolnému rozjetí vozidla z kopce.
Z tohoto důvodu je vhodné u hořícího vozidla nechat zařazen
rychlostní stupeň. Poté ihned zavoláme hasiče na čísle 150
nebo 112.
V případě, že to situace umožňuje a rozhodneme se požár hasit
hasicím přístrojem z výbavy vozidla, je třeba postupovat velmi
opatrně. Hasicí přístroj můžeme použít pouze na začínající
požár. K hořícímu vozidlu přistupujeme ze směru po větru. Hasicím přístrojem je třeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty i z důvodu větší účinnosti hasebního prášku. Při
otevření kapoty motorového prostoru by došlo k rychlému přístupu vzduchu, který by podpořil hoření. Pozor na popáleniny
od rozpálené kapoty.
Pokud už z vozu šlehají plameny a nenacházejí se v něm žádné
osoby, tak se k vozu nepřibližujeme. Mohlo by dojít ke zranění.
Hašení většího požáru přenecháme hasičům, kteří jsou vybaveni vhodnou technikou, a především ochrannými pomůckami.
Nejvhodnější hasicí přístroj pro osobní vozidla je práškový,
který můžeme zakoupit ve většině prodejen s autodíly a autodoplňky. Postačí malý kilový nebo dvoukilový. V některých zemích EU tvoří povinnou výbavu vozidla. Hasicí přístroj
umístíme ve voze co nejblíže řidiči, tak aby v případě dopravní
nehody nemohl zranit osádku vozidla. Nejlepší je uchycení v dosahu pro rychlé použití, k podlaze pod jedním z předních sedadel, případně ve schránce před spolujezdcem. Kromě hasicího
přístroje je vhodné mít ve svém vozidle také řezač pásů, který
umožní v případě potřeby přeřezat zapnuté bezpečnostní pásy
a dostat se tak rychleji z vozidla.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

POLICIE ČR RADÍ OBČANŮM
Rady pro cyklisty
Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí
úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům
silničního provozu.
1. Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo
zastavit před možným nebezpečím.
2. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
3. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
4. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je
ostatní řidiči i chodci správně pochopili.
5. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení
paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
6. Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočujete vpravo
nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.
7. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně
po chodníku.
8. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní
značky.
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9. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
10. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou
přilbou.
11. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
12. Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
13. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu
a momentálním podmínkám na silnici.
14. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
15. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to,
aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
16. Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích
17. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali
k vám.
Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přlbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě
poranění hlavy.
Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy
nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku (strom,
patník).
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.
Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?
• Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup). Jste-li ve společnosti dalších
cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás
u odstavených jízdních kol.
• Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu,
dbejte na uzavírání vstupních dveří domu a stálé uzamčení
společných prostor i samotných kol. Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na
balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří a oken.
• Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) policie
v místě vašeho bydliště neprovádí evidenci jízdních kol.
Pokud ano, neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. Neučiníteli tak, minimálně si pro případ odcizení jízdního kola poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné znamení, podle kterých
byste mohli případně své kolo identifikovat.
Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho
kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie ČR
nebo na linku 158. Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci, že
zůstane nevypátrán.
Zdroj: https://www.policie.cz/
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CO INZERCE
VÁS ZAJÍMÁ

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

Prodej 31. 7. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá
vejce), sussex (hnědá vejce, vysoká užitkovost),
kohoutci, Moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny), husy bílé, brojlerová kuřata, Perličky.

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

Roman Leiner

PRONÁJEM BYTŮ

• úprava a údržba zeleně
• prořez stromů a stromků
(včetně štěpkování)
• zahradnické práce (např. hrabání listí)
• úklid a ekologická likvidace zahradního
odpadu
tel.: 728 67 30 15
e-mail: leiner-r@email.cz

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

VENKOVNÍ ROLETY
MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Firma

Dopravní společnost

TRUHLÁŘSTVÍ KOBRYN

Kalenský-Trans, s.r.o

z Jablonného v Podještědí
hledá

přijme řidiče
mezinárodní dopravy

TRUHLÁŘE
a

LAKÝRNÍKA
s praxí
Možnost poskytnutí pronájmu firemního bytu v Jablonném.
Bližší info na tel. čísle: 602 433 221

Požadujeme:
• řidičský průkaz sk. C, E
• profesní průkaz
• kartu do digitálního tachografu
• praxi
• spolehlivost

Nabízíme:
• nový vozový park
• třináctý plat
• příspěvek na důchodové připojištění
• příspěvek na dopravu na pracoviště
• stabilní přepravy a víkendy doma.
Kontakt: 775 321 002
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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