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Den města Mimoně oslavíme v sobotu 24. června
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Nová metoda vyúčtování tepla a co z toho plyne
Informace o zahájení rekonstrukce školy Pod Ralskem
Program na Dny města
Kvartáni z gymnázia Mimoň obhajovali své ročníkové práce

OKÉNKO STAROSTY
Dá se říci, že konečně zima definitivně
ukončila svoji vládu. Je to paradox psát
do červnového čísla o konci zimy, ale
skutečnost taková byla. Již něco pamatuji, ale takhle výživnou zimu ne. Ze zimy
skočíme k letním prázdninám, které se nezadržitelně blíží.
V této souvislosti nám odstartoval čas na rekonstrukci pavilonu prvního stupně Základní školy Pod Ralskem. Začátkem května bylo předáno staveniště vítězné firmě, která
bude provádět rekonstrukci objektu. Byly zahájeny práce,
které nemají zatím vliv na výuku, ale postupem času bude
nuceno vedení školy upravit před prázdninami docházku.
Hlavní práce proběhnou o prázdninách tak, abychom mohli s malými úpravami zahájit nový školní rok. Na financování máme od zastupitelstva schválen úvěr, ale ještě je
stále v jednání poskytnutí dotace od ministerstva financí.
Jak se říká, naděje umírá poslední.
Na Fučíkově náměstí a Hvězdovské ulici byly na čas pře-

rušeny práce. Jednáme s Krajskou správou silnic o dvou
úsecích, kterých se nedotkly výměny sítí, aby byly zařazeny do výměny povrchů tak, aby byl zhotoven souvislý koberec od Fučíkova náměstí až k přejezdu u Falconu.
Úpravami projde i napojení silnice od Starého nádraží na
Hvězdovskou ulici. U spojky Fučíkovo náměstí, Pražská
ulice by měla vzniknout dvě nová parkovací místa a u části
spojky, které se opět nedotkly výměny sítí, bude zhotoven
nový povrch. Stavba bude ukončena v září tohoto roku.
Vrcholí práce na přípravě projektu rekonstrukce domu
v Lužické ulici, vedle Božího hrobu, který v případě získání dotace bude realizován s partnerským městem Zlotoryja
v Polsku. Dům by byl kompletně zbourán a na jeho místě
bude stát multifunkční dům ve stejném slohu. V objektu by mělo být turistické centrum, depozitář pro muzeum
a prostory pro Univerzitu třetího věku.
František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Nová metoda vyúčtování tepla a co z toho plyne
V roce 2015 vešla v platnost vyhláška č.269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody
pro dům. Jedná se o vyhlášku, která společně se zákonem
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související
s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů,
řeší nové způsoby vyúčtování služeb spojených s užíváním
bytů a nebytových prostorů.
Prvním vyúčtovacím obdobím, za které se tyto nové předpisy
použily, je právě rok 2016 a jedná se o použití několika základních principů:
1) Celkové náklady na vytápění v rámci zúčtovací jednotky
(domu) se rozdělí na složku základní ve výši 40% a složku
spotřební ve výši 60% celkových nákladů.
2) Složka základní se rozdělí mezi příjemce služeb v poměru
velikosti jejich započitatelné podlahové plochy bytu
k celkové ploše bytů v domě.
3) Složka spotřební se rozdělí mezi příjemce služeb úměrně
výši náměrů měřidel pro rozdělování nákladů na vytápění
(tzn. podle odečtu dílků poměrových měřičů tepla
umístěných na jednotlivých radiátorech tak, že se pro
daný byt přepočítá celkový výdaj na dům podle poměru
dílků naměřených v bytě k celkovému jejich součtu v domě)
4) Poloha jednotlivých místností je zohledňována příslušnými
koeficienty dle vyhlášky
5) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m²
započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců
služeb, kde jsou instalována zařízení pro rozdělování
nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20%
nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměru zúčtovací
jednotky v daném zúčtovacím období
6) Pokud některý byt nedodrží stanovenou limitní spodní
hranici -20%, pak se provede úprava výpočtu jeho nákladů
na vytápění tak, že jeho náklad na vytápění se stanoví jako
součin započitatelné plochy jeho bytu a 80% průměrné
hodnoty nákladů na vytápění v celé zúčtovací jednotce
7) Pokud některý byt nedodrží stanovenou limitní horní
hranici 100%, pak se provede úprava výpočtu jeho
nákladů na vytápění tak, že jeho náklad na vytápění se
stanoví jako součin započitatelné plochy jeho bytu
a 200% průměrné hodnoty nákladů na vytápění v celé
zúčtovací jednotce
To znamená, že pokud někdo šetří příliš a vytápí si svůj byt
prostupem tepla z ostatních bytů, uhradí podle nové vyhlášky podstatně více. Pokud někdo vytápí svůj byt naopak na
příliš vysokou teplotu, tedy neúsporně, zaplatí také podstatně více než v minulosti, kdy podle původně platné vyhlášky
č. 372/2001 Sb., šlo o rozmezí -40 až +40 % odchylky od průměrné teploty a výsledná hodnota byla korigována tak, aby
příjemce služeb hradil odpovídající hodnotu měrných nákladů celé zúčtovací jednotky.
Zákonodárci vycházeli z potřeby uvědomit si, že rozdíly mezi
jednotlivými vytápěnými byty vznikají nejen na základě stavu vytápěného objektu a otopné soustavy, ale jsou závislé i na
chování uživatelů bytů. Dále bylo třeba dát do souladu posouzení v rozdílech na nákladech na vytápění s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 194/2007 Sb., kdy tato vyhláška mimo
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jiné vyžaduje, aby v průběhu otopného období v daném časovém období v průběhu dne, byly byty vytápěny na průměrnou
hodnotu stanovenou projektem a dále, aby mimo stanovené
doby byla vytápěcí teplota taková, aby byla zachována tepelná
stabilita budovy.
Co z toho plyne? Optimální způsob vytápění je na průměrnou hodnotu tak, aby byla zachována tepelná pohoda uživatele bytu, tedy ne málo, ale také ne moc. Větrat je v topné sezoně
doporučeno vždy krátce, ale intenzivně.
Ing. Blanka Fialová
vedoucí odboru správy majetku
MěÚ Mimoň

Upozornění

Z důvodu uzavírky silnice II/262 - ulice U Ploučnice v České
Lípě od okružní křižovatky s ul. Pivovarská po výjezd směr
Dobranov - Zákupy od úterý 2. května do neděle 16. července
(předpokládaný termín) dochází na autobusových linkách
IDOL k následujícím opatřením:
Na linkách 260 (Česká Lípa - Mimoň - Stráž pod Ralskem
- Hamr na Jezeře, Břevniště), 261 (Česká Lípa - Mimoň - Jablonné v Podj. - Rynoltice), 262 (Česká Lípa - Zákupy - Brniště
- Mimoň), 439 (Ralsko, Ploužnice - Mimoň - Nové Zákupy
- Česká Lípa) a 459 (Nový Bor - Sloup - Česká Lípa - Nové
Zákupy) platí výlukové jízdní řády.
Všechny spoje jsou v dotčeném úseku vedeny po objízdné
trase přes Žizníkov. Náhradou za zastávku U Ploučnice spoje ve směru od České Lípy (aut. nádraží) zastaví v zastávce
Purkyňova - nemocnice (ve směru od nemocnice ke Svárovu,
tj. po předchozím otočení na kruhovém objezdu u nemocnice)
s výjimkou několika vybraných spojů s minimálním obratem
cestujících. Dále pojedou po ulici Pivovarská, kde bude zřízena druhá náhradní zastávka Chelčického (společná s MHD).
V opačném směru do České Lípy bude zastávka Purkyňova nemocnice pouze pro výstup. Cestu do této zastávky je nutno
řidiči oznámit již při odbavení. Pokud toto cestující neučiní, řidič do zastávky nemusí zajíždět (s výjimkou vybraných spojů,
které od nemocnice pokračují Purkyňovou ulicí směr sídliště
Špičák).
Linka 439 dopravce Compag CZ (pouze večerní spoje v neděli
a svátek) přijedou do České Lípy po odlišné trase po ulici Svárovská, spoje nepojedou na/z aut. nádraží.
Vlivem delší jízdní doby po objízdné trase se posouvají časy
odjezdů u některých spojů z České Lípy směr Zákupy - Mimoň o cca 3 - 5 minut dříve (zejm. v pracovní dny ráno). Na
lince 459 směrem z Nového Boru do Nových Zákup odjedou
všechny spoje v úseku Nový Bor - Česká Lípa, U Jezu rovněž
o 5 minut dříve!
Většina spojů naopak bude přijíždět do cílových zastávek
o cca o 5 minut později.
Více informací na http://www.iidol.cz/aktuality/2096:uzavirky-na-silnici-ii-262-v-ceske-lipe.html.
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Od obchvatu k obchvatu
Ve volebním období 1998-2002 patřily komunikace 2. a 3. tříd
státu. Pro realizaci obchvatu Mimoně existovala dokumentace
na úrovni k podání žádosti o územní rozhodnutí a na Státním
fondu dopravy bylo pro mimoňský obchvat vyčleněno 80 mil. Kč.
Bohužel, nic z toho se nevyužilo. Když jsem v následujícím období nastoupil na post starosty, byly již zřízeny kraje a komunikace
2. a 3. tříd byly na ně převedeny − ale bez nezbytného objemu
financí. Jedním z mých cílů bylo prosadit, aby obchvat Mimoně byl v rámci dotačního období 2007-2013 zrealizován. Docílil jsem pouze zpracování podrobného dopravního průzkumu a technicko-ekonomické studie variant řešení obchvatu.
Z těchto materiálů vyplynulo, že náklady na obchvat Mimoně by byly 450-500 mil. Kč a v referenčním bodě Panská ulice
by došlo ke snížení frekvence dopravy (bez rozlišení nákladní
a osobní) o cca 33 %. Dalším závěrem bylo, že z hlediska zatížení centra města hraje významnou úlohu doprava, která má
cíl a start uvnitř města. Vedením Libereckého kraje a KSSLK
mi bylo sděleno, že tak vysokou částku Liberecký kraj do Mimoně nedá. Protože v dotačním období 2007-2013 byly z EU
fondů pro krajské komunikace vyčleněny stamiliony korun,
dal jsem si za cíl část těchto prostředků pro Mimoň získat. Na
otázku, „za jakých podmínek by se Liberecký kraj řešením dopravy v Mimoni zabýval“, mi bylo sděleno – „najděte řešení, které
bude v rozsahu 200-250 mil. Kč a bude možné ho rozdělit do
více etap“. Zadal jsem Valbeku Liberec, aby takové řešení našel.
To je přeložka komunikace II/270. Aby bylo možné na jejím
základě usilovat o dotace, bylo nutné jí prosadit do územního
plánu. Když se to podařilo, začalo být vedení Krajské správy
silnic a Libereckého kraje k řešení dopravy v Mimoni vstřícné
a mohli jsme (starostou byl pan Kaiser) jednat o rekonstrukci
ulic Pražská a Husova. Bylo nám ale doporučeno udělat nejprve kruhové křižovatky na Kozinově náměstí a na náměstí ČSA,
které byly koncovými body přeložky. Důležitá byla naše nabídka, že připravíme řešení do úrovně územního rozhodnutí.
Nejtěžším úsekem byla tzv. humanizace ulic Husova a Pražská,
protože zásadní pro garanci udržitelnosti dotačních podmínek
bylo provést rekonstrukci páteřních rozvodů vodohospodářské
infrastruktury a přípojek na ni. Při realizaci jsme zjistili, v jak
kritickém stavu jsou některé úseky, zejména z důvodu netěsností a v některých případech nikam nevedoucích nebo poškozených kanalizačních přípojek, které byly příčinou tvorby
kaveren pod komunikací. Díky našemu aktivnímu přístupu se
podařilo do Mimoně získat více jak 100 mil. Kč a do perfektního stavu uvést velmi významnou část dopravně nejvíce zatížené dopravní trasy.
Kritickým úsekem řešení byla tzv. přeložka komunikace II/270.
Náklady, které zde město vynaložilo, se týkaly především výkupu pozemků a zpracování hydraulického modelu, nezbytného
pro návrh přemostění Ploučnice a Panenského potoka, který
byl podmínkou Povodí Ohře pro následující projektování.
Tyto výdaje lze 100 % využít pro realizaci místní komunikace
ze Sídliště pod Ralskem na Kozinovo náměstí. Další náklady
směřovaly do ujasnění technického řešení přeložky, neboť cílem bylo co nejlépe před rozhodnutím informovat veřejnost.
V roce 2015 v dubnovém čísle Mimoňského zpravodaje jsem
napsal článek - Stojíme před důležitým rozhodnutím, kde jsem
sdělil, že se vedení města bude o přeložce rozhodovat na zákla-

dě vyjádření občanů. V článku jsem mj. uvedl:
Zájmem vedení města je dostat informace ke všem občanům
a v termínu, který bude určen (nejpozději při volbách do Libereckého kraje), zorganizovat místní referendum, na jehož základě
zastupitelstvo rozhodne.
Když jsme v další části roku 2015 společně se zastupiteli diskutovali problematiku tranzitní dopravy s hejtmanem Martinem
Půtou, kde jsme uváděli, že nejvhodnějším řešením by byl obchvat, přišel s návrhem, že se pokusí otevřít cestu k jeho financování tak, že společně s hejtmanem Středočeského kraje osloví ministra dopravy návrhem výhledově převést komunikaci
druhé třídy II/268 od Mnichova Hradiště do České Lípy na
komunikaci 1. třídy. V návrhu bylo, že kraje budou realizovat
rekonstrukce na této komunikaci v parametrech, které převod
na 1. třídu umožní a ministerstvo na základě toho podpoří na
této trase realizaci obchvatů. O tomto přístupu jsem informoval v listopadovém čísle 2015 Mimoňského zpravodaje v článku Návštěva hejtmana přinesla nový moment do uvažování
o řešení dopravy v Mimoni, kde jsem na závěr uvedl „Od tohoto výsledku bude záviset, zda budeme pokračovat k referendu
a nebo bude možné přístup změnit“. Ačkoliv odpověď ministra
byla záporná, otevřela se možnost podpory obchvatu ze SFDI
i pro komunikace 2. třídy. Na základě toho ANO a Starostové
pro Liberecký kraj zařadili obchvaty do svých volebních programů pro krajské volby v roce 2016 a po volbách ustavená koalice to zakotvila do programového prohlášení.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/ - Programové prohlášení koalice
SLK, ANO, ČSSD a ODS pro období 2016 - 2020 – kapitola 4.
Doprava a dostupnost kraje :
• Budeme podporovat maximální využití prostředků z evropských
fondů 2014–2020 v oblasti modernizace krajských silnic a výstavby
obchvatů nejvíce zatížených obcí.
• Budeme spolupracovat s Ministerstvem dopravy na přípravě staveb
nových silnic I. třídy v dopravně nedostatečně řešených trasách: …
Mnichovo Hradiště – Mimoň – Zákupy – Česká Lípa, …
Z uvedeného je zřejmé, že současné vedení Libereckého kraje
v Mimoni podporuje obchvat a má zájem, aby zvolené řešení nebylo limitující pro širší rozvojové a logistické vazby a byl
vytvořen předpoklad pro budoucí výdajové odlehčení Libereckého kraje.
V návaznosti na programové prohlášení jsme zadali Valbeku
Liberec vyhodnotit obchvat, který máme v územním plánu
a navrhnout jiné řešení alternativně v parametrech komunikace 1. a 2. třídy. Podrobně jsem o tom informoval v únoru 2017
v MITELu a v letošním březnovém čísle Mimoňského zpravodaje v článku Přeložka komunikace II/268 (II/270) – západní
část obchvatu, kde jsem na závěr uvedl, že „cesta k realizaci
nebude jednoduchá a důležitá bude spolupráce našeho města
s Libereckým krajem podle principů, které jsme dosud úspěšně uplatňovali.“ Rada Libereckého kraje schválila alternativu
umožňující realizovat obchvat v parametrech 1. třídy s tím, že
žádá naše město o aktivní účast až do úrovně získání územního rozhodnutí. Na dubnovém zasedání se naše zastupitelstvo
k usnesení rady Libereckého kraje připojilo.
V kontextu informací, které jsem od r. 2015 několikrát prezentoval, je na místě otázka, jaký smysl měla aktivita petičního
Pokračování na další straně ...
Červen 2017
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výboru Král, Ráček, Jaroš při získávání podpisů pro konání
místního referenda o otázce „Souhlasíte se stavbou přeložky
silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň?“, když jakákoliv odpověď na ni nic praktického neznamená. Protože
návrh na konání referenda nebyl z dubnového jednání stažen,
zastupitelstvo ho schválilo. Ing. Ráček, ve snaze z tohoto problému „vybruslit“, navrhl, aby zastupitelstvo rozhodlo přeložku
v územním plánu zrušit. Rozhodovat o tom má smysl, když
se nejprve zastupitelstvo shodne na tom, co místo přeložky
v územním plánu bude. Z územního plánu není možné cokoliv vytrhnout, aniž se současně vzniklá „díra“ zaplní. Iniciátoři
petice proto měli občanům též sdělit, jaké řešení v trase tzv.
přeložky do územního plánu navrhují.
Díky aktivnímu přístupu hejtmana Martina Půty k problematice řešení tranzitní dopravy v Mimoni jsme se opět vrátili k obchvatu. Jak je zřejmé, již delší čas se tímto směrem zaměřujeme.
Někteří si toho nevšimli, stejně jako si nevšimli, že se nám na
bázi přeložky podařilo perfektně zrekonstruovat ulice Pražská
a Husova a zrealizovat tři nové okružní křižovatky.
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města

má státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni hlasovat na území České republiky.
Hlasování v místním referendu proběhne v hlasovacích okrscích,
které jsou shodné s volebními okrsky vytvořenými pro volby.
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce závazné, hlasovala-li pro ně
nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního
referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob
zapsaných v seznamech oprávněných osob.
Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti
rozhodnutí v místním referendu může podat do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování u soudu každá oprávněná osoba
nebo přípravný výbor.
Další informace budou postupně zveřejňovány na úřední desce
MěÚ, v Mimoňském zpravodaji a na webových stránkách města.
S jakýmikoliv dotazy se můžete písemně obracet na tajemnici úřadu Mgr. B. Tvrzníkovou: tvrznikova@mestomimon.cz.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Konání místního referenda k otázce „Souhlasíte se stavbou přeložky
silnice II/270 vnitřním průtahem
v obci Mimoň“

Rada města vybírá bezpečnostní
agenturu

Místní referendum (místní lidové hlasování) je jedním z institutů přímé demokracie, jehož provádění upravuje zákon
č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položené otázce (otázkách).
Položená otázka musí patřit do výkonu samostatné působnosti obce, přičemž okruh otázek, o nichž nelze rozhodovat
v referendu, je taxativně vymezen. (Nelze konat referendum
např. o místních poplatcích, o zřízení nebo zrušení orgánů
obce apod.).
Místní referendum se koná z rozhodnutí zastupitelstva obce
nebo na návrh (splňující zákonem stanovené náležitosti) tvz.
přípravného výboru.
V našem případě se referendum koná na návrh přípravného
výboru, který následně zastupitelstvo města na svém dubnovém zasedání odsouhlasilo.
Referendum bylo ,,vyhlášeno“ aktem prvního dne zveřejnění
na úřední desce městského úřadu dne 28. 04. 2017.
Termín konání referenda k otázce „Souhlasíte se stavbou
přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň“
stanovil přípravný výbor souběžně s volbami do Poslanecké sněmovny. Z rozhodnutí prezidenta republiky proběhnou
volby 20. a 21. 10. 2017 a s nimi tak proběhne i místní referendum.
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která
má právo volit do zastupitelstva obce podle § 4, odst. 1, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„oprávněná osoba“). Oprávněnou osobou je občan obce za
předpokladu, že jde o státního občana České republiky nebo
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Rada města rozhodla optimalizovat dohledovou činnost v Mimoni zapojením hlídky bezpečnostní agentury. V současné
době probíhá výběrové řízení na firmu, s níž by město uzavřelo smlouvu. Hlídka bezpečnostní agentury bude zařazena
do harmonogramu služeb městské policie a bude podřízena
pověřenému strážníkovi městské policie. Toto řešení zatím
v rámci republiky není uplatněno. Je řada měst, která městskou policii nemají a jejich vedení při bezpečnostním dohledu
spolupracuje s Policií ČR (Humpolec, Pelhřimov, Nová Paka,
Třešť, Pacov, Kamenice nad Lipou, …). V některých městech,
kde nemají městskou policii, mají uzavřenou smlouvu s bezpečnostní agenturou (Náměšť nad Oslavou, Lázně Bělohrad,
Bělá pod Bezdězem,….), kterou řídí starosta nebo místostarosta a která spolupracuje s Policií ČR. Pokud jsem jednal s některými starosty těchto měst, jsou dlouhodobě se zvoleným
řešením spokojeni. V rámci výběrového řízení bylo osloveno
několik organizací, které mají předpoklad monitorovací službu
v rámci bezpečnostního dohledu plnit. S vybranou firmou bude
uzavřena smlouva do konce roku 2019.
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města

za významné podpory mìsta Mimonì
a Sociálních služeb mìsta Mimonì, p.o.

poøádá výstavu koèárkù s názvem

A V ÈEM JSTE SE VOZILI VY?
Vernisáž 18. 6. 2017 v 15h
otevøeno dennì 10 - 16h, Klub seniorù,
dolní Sídlištì pod Ralskem, bývalá škola Chanos

Výstava potrvá do 30. 6. 2017

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace o zahájení rekonstrukce
školy Pod Ralskem

Začátkem měsíce května byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci ZŠ Pod Ralskem, konkrétně pavilonu pro první stupeň Luční 530 a pavilonu 653, kde je umístěno zázemí školy
a jedna bytová jednotka. Důvodem plánované rekonstrukce je
značně nevyhovující stav obou pavilonů. Ve výběrovém řízení,
které bylo ukončeno na konci loňského roku, zvítězila liberecká stavební firma SYBAN s.r.o., která zakázku bude realizovat.
Celková cena zakázky by měla dosáhnout hodnoty 19,5 mil. Kč.
V průběhu rekonstrukčních prací dojde k zateplení a opravě
střech, zateplení fasády a výměny oken a vstupních dveří, dále
také opravě topení, hygienických zařízení, elektrických instalací, vzduchotechniky a venkovních úprav. Součástí dodávky
je také pořízení nábytku do dvou nově vzniklých tříd, družiny,
sborovny a šaten. V prostoru mezi oběma pavilony, který se vyzdívkou uzavře, vznikne zázemí pro učitele – zejména sborovna.
Celá akce je rozdělena na několik etap tak, aby byl co nejméně
narušen chod školy. V měsíci květnu byly již zahájeny práce
na západní části pavilonu Luční 530, kde bude umístěna školní družina a následně budou započaty práce na pavilonu Luční
653, kde budou umístěny nové šatny. V měsíci červnu pak bude
uvolněn školou pavilon prvního stupně, aby bylo možno práce
v prostorách, kde jsou umístěny třídy, ukončit v čase prázdnin
a výuka mohla být v září zahájena již v nově zrekonstruovaných
prostorách. Od měsíce září budou probíhat závěrečné úpravy –
konečná úprava fasády a také venkovní úpravy včetně osazení
herních prvků. Veškeré práce by měly být dle smlouvy o dílo
ukončeny a předány do 30. 11. 2017.

Ing. Jaroslav Filek
vedoucí Odboru rozvoje města

Monitoring staré skládky odpadů
„Za garážemi“ v Pražské ulici

Město Mimoň v minulosti získalo dotaci na analýzu rizik
staré skládky odpadů a v roce 2015 zpracovala společnost
AECOM CZ s.r.o. Analýzu rizik staré skládky odpadů „Za
garážemi“ v k.ú. Mimoň. Tato akce byla spolufinancována
z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 4, oblast podpory 4. 2.
V Analýze rizik bylo jako jedno z doporučení uvedeno sledovat vliv skládky na kvalitu podzemních a povrchových
vod v korytě řeky Ploučnice. Za tímto účelem byly doporučeny odběry podzemní vody ze tří vrtů a dvou profilů v řece.
Sledování by mělo probíhat min. po dobu 4 let s četností
1 x za dva roky.
V dubnu letošního roku byly provedeny odběry vzorků a jejich vyhodnocení. A zde je závěr z technické zprávy o monitoringu podzemní vody, kterou zpracovala společnost
AECOM CZ s.r.o.:
Vzorkování podzemních vod ve vrtech PK-2, PK-3 a PT-2
prokázalo v dubnu 2017 u malé části sledovaných kontaminantů velmi nízké koncentrace většinou o 2 řády nižší,
než uvádí Metodický pokyn MŽP pro indikaci znečištění.
Oproti roku 2015 se snížily koncentrace Cd a Ni (v roce
2017 nedetekovatelné), Cu a Zn – s výjimkou vrtu PK-2.
Oproti roku 2015 byly zaznamenány stopové koncentrace
trichloretylénu na vrtech PK-3 a PT-2 a naftalénu na PK-3.
U naprosté většiny kontaminantů nebyla překročena detekční mez použitých analytických metod.
Povrchová voda byla odebrána z toku řeky Ploučnice na
dvou odběrných místech PV-1 (nad skládkou) a PV-2 (pod
skládkou). Zjištěné hodnoty sledovaných polutantů byly
v naprosté většině pod detekcí použitých analytických metod. Pokud byly zjištěny měřitelné koncentrace jednotlivých
prvků či sloučenin, byly v podstatě totožné pro oba vzorky.
Jak podzemní, tak i povrchové vody vykazují zvýšené obsahy manganu, což interpretujeme jako zvýšené přírodní obsahy jmenovaného kovu v horninovém prostředí. Velmi nízké koncentrace polutantů, pakliže byly detekovány, ukazují
na skutečnost, že v roce 2017 nedošlo ke zhoršení situace
oproti roku 2015. Lze tedy i nadále tvrdit, že nedochází ve
významnější míře k šíření znečištění z prostoru bývalé
skládky. Toto tvrzení podporují i rozbory povrchových
vod, při kterých nedošlo ke zvýšení koncentrací sledovaných polutantů při odběru vzorku pod skládkou.
Další monitoring vybraných odběrových míst předpokládáme v roce 2019.
Celá Technická zpráva spolu s Analýzou rizik je zveřejněna
na webových stránkách města v sekci důležité dokumenty.
Případně je k nahlédnutí na odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí.
J. Vítková
Referentka OVDZaŽP

Červen 2017

5

CO VÁS ZAJÍMÁ
Veřejná služba se vrací

Od 01. 02. 2017 novelizovaný zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů přinesl
,,zintenzivnění” dosavadní ,,veřejné služby” a zohledění snahy
dlouhodobě pracovně neaktivních osob zvýšit si příjem vlastní
prací.
Institut veřejné služby jako služby povinné byl poprvé spojen
se sociální reformou v roce 2012. Podle ní měly veřejnou službu povinně vykonávat osoby vedené v evidenci úřadu práce
déle jak dva měsíce. Pokud veřejnou službu vykonat odmítly,
byly úřadem práce z evidence vyřazeny a ztratily i nárok na
poskytnutí dávky v nouzi. Takto stanovený princip povinné
veřejné služby však byl z rozhodnutí Ústavního soudu ČR nakonec zrušen a veřejná služba dále existovala jen na principu
dobrovolnosti.
Od února 2017 zavádí výše zmiňovaná novela pro veřejnou
službu nová pravidla. Jejím hlavním principem ve vztahu k veřejné službě je, že dlouhodobě neaktivní osoba má nárok na příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima, t.j. 2 200,-Kč
a nikoliv životního minima. Příspěvek na živobytí je tedy nově
konstruován tak, že snížení dávky je v případě neaktivity osoby, která pobírá příspěvek na živobytí déle jak 6 kalendářních
měsíců, zcela automatické. Životní mnimum pro jednotlivce
činí 3 410,- Kč. U více společně posuzovaných osob činí životní minimum pro prvního v pořadí 3 140,- Kč a pro každou
další dospělou osobu 2 830,- Kč. (Za aktivitu se považuje skutečnost, že příjemce dávky je výdělečně činný nebo vykonává
veřejnou službu ve stanoveném měsíčním rozsahu, případně
se účastní projektů organizovaných Úřadem práce ČR. Za aktivního je rovněž považován příjemce dávky, který má nárok
na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.)
Osobě, která pobírá příspěvek na živobytí déle než 6 kalendářních měsíců (s platností od 01. 02. 2017), se nesníží částka
na živobytí, pokud se zapojí do výkonu veřejné služby prací
v rozsahu alespoň 20 hodin v měsíci. Té, která tuto službu vykoná v rozsahu 30 hodin v měsíci, se částka existenčního minima ještě zvýší, a to o polovinu rozdílu mezi životním minimem
jednotlivce a existenčním minimem.
Zbývá připomenout, že veřejnou službu mohou organizovat
především orgány státní správy, samosprávy a neziskové organizace, které ji tak mohou využít při údržbě ulic a veřejných
prostranství, veřejné zeleně, při udržování veřejného pořádku,
zajišťování pořádání kulturních a sportovních akcí a v neposlední řadě při zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní a sociální péče.
S cílem vytvořit dobré podmínky osobám, na něž novela výše
uvedeného zákona o hmotné nouzi dopadá, uzavřeli jsme již
s platností od 01.04.2017 s Úřadem práce ČR Smlouvu o zajištění výkonu veřejné služby zatím s omezením na 20 osob.
Naší, ze smlouvy vyplývající povinností, je zajistit jejich řádné pojištění, vybavit je pracovními pomůckami, vést evidence
o počtu jimi odpracovaných hodin, jejich práci důsledně kontrolovat a nově provádět i její písemné měsíční hodnocení.
Poprvé se s osobami při výkonu veřejné služby budou naši
občané setkávat na veřejných prostranstvích při úklidových
pracích v polovině května 2017. Samozřejmě, že se při přidělování práce budeme snažit v rámci zákonných mantinelů
individuálně zohledňovat dosavadní praxi a vzdělání uchazečů
o veřejnou službu.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu
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Léto a s ním spojené cestování

Duben se pomalu přehoupl do své druhé poloviny a právě
v tomto okamžiku se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou, plánujeme, která města a státy navštívíme, kde si
odpočineme od shonu všedních dní, koho vezmeme s sebou,
a když se hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové
oděvy, ve kterých zazáříme na promenádách u moře. Málokdo
z nás ovšem začne plánovat dovolenou tím, že by si zkontroloval své doklady. Chyba! Nyní je přesně ten pravý čas, kdy
lze nový cestovní doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas
tak, abychom mohli bez problémů vybrat jakoukoliv destinaci.
Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské unie
(uvnitř Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným
občanským průkazem nebo si vybereme z nabídek dovolených
v ostatních státech, kam je nutné cestovat s platným cestovním
pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, můžeme
si později z inzerce cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí Schengenského prostoru
či nikoliv. S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech
států světa.
A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat?
Prvním krokem je podání samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna 2016
je možné tak učinit i mimo místo trvalého pobytu. Pasy jsou
vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do 6 pracovních dnů za 4.000,- Kč. Platnost
pasu je v obou případech 10 let. Jsou-li pasy vydávány pro děti
do 15 let, jsou správní poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů
přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na 100,- Kč a v případě pasu
vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,- Kč.
Pasy pro tyto děti mají platnost 5 let.
Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při
vyřizování nových cestovních pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na dovolenou tak budete moci
strávit opravdu tím příjemným plánováním, a ne zbytečnými
starostmi s propadlými doklady.
Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou
cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy
nutné před odcestováním ověřit na příslušném zastupitelském
úřadu daného státu.
S dotazy se můžete obracet na autora tohoto článku:
Mgr. David Fátor, metodik správních činností EO, OP a CD,
Tel. 485 226 232, david.fator@kraj-lbc.cz Krajský úřad
Libereckého kraje, odd. matrik a státního občanství.

inzerce

OZNÁMENÍ
Chceš pomáhat lidem? Staň se
dobrovolníkem!

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci s Domovem pro seniory Mimoň, p.o. hledají dobrovolníky, kteří by se
chtěli stát společníky pro seniory. Úlohou dobrovolníků je uplatnit svoje schopnosti při vytváření vztahu se zdravotně postiženými (komunikace, čtení, ruční práce, hry, procházky, doprovázení
apod.) V případě vašeho zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý 6. června 2017 od 16:00 do 17:30 hod. ve společenské
místnosti výše uvedeného Domova pro seniory v Mimoni (Pražská 273 u výjezdu na Mnichovo Hradiště).
S ohledem na omezený počet míst, prosím, potvrďte
účast na školení buď telefonicky na tel. 777 088 871 nebo
email: p.maska@tiskali.cz

Poskytujeme poradenství v sociálních službách

Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství
pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná
v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní: 7. 6. 2017, 14. 6. a 28. 6. 2017 (středa) od 8:00 do 10:00 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé sociální
situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě
a domově pro seniory v Mimoni
Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme
s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
lucka.beli@seznam.cz
Tel: 487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková

Mimoňské trhy

gožku světového jména, které Mimoni není neznámé.
Všem našim žákům přeji krásné a dlouhé prázdniny.
Bc. Petr Slavík,ředitel školy

Zastupitelstvo města

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek
22. června 2017 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16:30 hod.

Poděkování

Místní organizace zdravotně postižených děkuje za finanční dotaci, která nám pomáhá zajišťovat naše akce, ať se jedná o poznávací zájezdy nebo sportovní hry a také rekondice. Naše rekondice naše díky patří, starostovi, radě a zastupitelům našeho
města za vstřícnost a porozumění, které máte k starší generaci.
Za organizaci Eichler Erich

Blahopřání

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci červnu dožívají:
Olga Horníková
Milan Hudáček
Dagmar Konvalinová
Hana Matulová
Alenka Sklenářová
Věra Škarpová
Jiří Zdobinský
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Starosta města a Komise pro občanské záležitosti.

Upozorňujeme

Na prázdninový provoz Domu kultury Ralsko – Mimoň.
Od 24. července do 13. srpna 2017 bude uzavřen.

Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek
16. června 2017 na náměstí 1. máje.

Rozpis stomatologické pohotovostní služby

Červen 2017 v ZUŠ V. Snítila

Všechny zájemce o studium na naší škole zveme dne 20. června na zápis do nového školního roku 2017/2018. Prosím zkuste
tento termín dodržet. V září může být již váš požadovaný obor
obsazen. Na zápis můžete přijít mezi 13 a 17 hodinou. Bližší
informace najdete ve vestibulu školy v den zápisu.
Nabídka studijních oborů: Hudební: hra na zobcovou ﬂétnu,
klarinet, saxofon, kytaru, ukulele, el. kytaru, klavír, elektronické
klávesové nástroje, zpěv, sborový zpěv, housle, Výtvarný a taneční obor. Studium na naší škole je určeno pro děti od 5ti
let věku.
Ve dnech 5. - 9. června probíhají závěrečné testy z hudební nauky. Následující týden od 12. do 16. června se konají závěrečné
zkoušky žáků hudebního oboru. Na závěrečný večer naší školy
se můžete těšit 22. června od 17 hodin v Domě kultury Ralsko.
Radostnou zprávou pro naši školu i pro občany Mimoně je ta,
že od září 2017 nastoupí na místo pedagoga výuky hry na klavír
paní Masako Snítilová Jsem velice rád, že naše škola bude mít
ve svém pedagogickém sboru tuto výtečnou klavíristku a peda-

Ordinační hodiny
soboty, neděle, svátky: od 18.00 - 22.00 hodin
•

•

Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné nám. 121/1, Liberec
budova DUNAJ - 4. patro
tel. 777 738 625
Krajská nemocnice, a.s.
Husova 357 (pavilon Oddělení následné péče – budova D),
Liberec
tel. 485 312 187

V okrese Česká Lípa a Semily již nebudou zubní lékaři ve
svých ordinacích sloužit.
Více informací na http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi.
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KULTURA

24.-25.6.2017
Sobota 24.6.

náměstí 1. máje

Stánky, občerstvení, střelnice
Moderuje Zdeněk Kaňka

10:00 Petra Černocká a Jiří Pracný
11:20 Dětský taneční soubor
KALE JAKHA (Lampa z.s.)
11:30 Klaun Fíla a lev Alex
13:00 Sestry Havelkovy
14:30 Zábavné odpoledne s Petrem Vackem
15:30 Překvapení Radia Contact
16:00 Inflagranti s kapelou
17:45 Johny Machette
19:30 Synkopy 61

21:00 PETRA JANŮ se skupinou AMSTERDAM
22:30 Ohňostroj

Doprovodný program

Areál Božího hrobu, Lužická ulice, Mimoň
9-12 a 13-17 Vstup zdarma, výklad průvodce

Městské muzeum, V Lukách 101, Mimoň
9-12 a 13-17 Výstava obrazů Kristiána Kodeta
Klub seniorů, dolní Sídliště p. Ralskem, Mimoň
A v čem jste se vozili Vy?
10-16 Výstava historických kočárků se vším, co
k tomu patří

Neděle 25.6.

Areál Božího hrobu, Lužická ulice, Mimoň
15:00 Koncert: „Jahodové duo”
Kombinace violoncella a houslí v podání
Pavly Jahodové a Jiřího Jahody
(změny programu vyhrazeny)
www.mestomimon.cz
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DNY
MĚSTA
MIMOŇ

KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program červen
Celý program najdete na: www.kulturamimon.cz
Náměstí ČSA 173, 471 24 Mimoň, tel.: 487 863 642 (pokladna); email: kinoralsko@mestomimon.cz
Lístky si lze vyzvednout v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň, v Městském
informačním centru, V Lukách 101, Mimoň nebo 30 minut před filmovým představením v DKR.

NOVINKA! Každé první úterý v měsíci, promítáme dokumentární filmy!
126 min./titulky/příst.12+
1. 6. 20:00 AK
Král Artuš: Legenda o meči
120 Kč

14. 6. 17:30 D
90 Kč

2. 6. 17:30 D
110 Kč

15. 6. 20:00 AK
110 Kč

2. 6. 20:00
130 Kč

Zrozen být králem..

110 min./dabing/příst.

Z Paříže do Paříže

SF

Osudy dvou mladých židovských chlapců...

122 min./titulky/příst.15+

Vetřelec: Covenant

Nová kapitola,ve které posádka směřuje na vzd.planetu

113 min./titulky/příst.12+

Neznámá dívka

V ordinaci se rozezní zvonek - Jenny nereaguje, ale...

94 min./titulky/příst.12+

Extrémní rychlost

Nemysli a jeď!

16. 6. 17:30 K
110 Kč

100 min./orig. verze/příst.15+

Cuky Luky Film

Příběh ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní.

115 min./orig. verze/příst.
3. 6. 17:30 D
Zahradnictví: Rodinný přítel
110 Kč

16. 6. 20:00 K
TIP
120 Kč

3. 6. 20:00 DD
TIP
130 Kč

17. 6. 17:30 D
90 Kč

Projekt autorského dua J. Hřebejk - P. Jarchovský.

141 min./dabing/příst.12+

Wonder Woman 3D

Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak.

4. 6. 15:00 AN
140 Kč

97 min./dabing/příst.

Mimi šéf 3D

Rozený vůdce...

82 min./dabing/příst.
6. 6. 17:30 DK
80 Kč Putování tučňáků: Volání oceánů

7. 6. 17:30 K
90 Kč

Příběh tučňáčka, připravující se na první cestu k moři.

90 min./titulky/příst.15+

Zabijáci z maloměsta

Dámy v bláznivé komedii ještě neřekly poslední slovo!

8. 6. 20:00
110 Kč

V

110 min./titulky/příst.12+

21. 6. 15:00
40 Kč

10. 6. 17:30
110 Kč

DD

10. 6. 20:00 D
90 Kč

TIP

108 min./dabing/příst.12+

Mumie

Aaaaa...

141 min./dabing/příst.12+

Wonder Woman

Síla. Půvab. Moudrost. Zázrak.

126 min./titulky/příst.15+

Americká idyla

11. 6. 15:00 AN
140 Kč Příšerky

Nekompromisně obyčejný příběh...

92 min./dabing/příst.

pod hladinou3D

Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré!

Promítání pro seniory

13. 6. 15:00 K
60 Kč

83 min./ori. verze/příst.

Špunti na vodě

Mumie 3D

Aaaaa...

90 min./dabing/příst.

Auta 3

Taneční zábava pro
seniory
K tanci a poslechu hraje kapela
Vivasong.

Třetí říše je na svém vrcholu...

AK

108 min./dabing/příst.12+

Od tohoto okamžiku bude všechno jinak...

100 min./dabing/příst.12+
9. 6. 17:30 AK
130 Kč Strážci Galaxie Vol. 2 3D

9. 6. 20:00
130 Kč

Špína

Film o dospívání citlivé, sedmnáctileté Leny..

AN

Smrtihlav

Co jste čekali?

Pobřežní hlídka

Kdo zachraňuje zoufalé kalifornské neplavce?

87 min./orig. verze/příst.15+

17. 6. 20:00 AK
150 Kč
18. 6. 15:00
120 Kč

119 min./titulky/příst.12+

Profesionální živá hudba pro všechny generace.

140 min./dabing/příst.12+
23. 6. 20:00 SF
Transformers: Poslední rytíř
150 Kč
TIP 3D
Další epická bitva se blíží...

28. 6. 17:30
110 Kč
29. 6. 20:00
120 Kč

AK

K

94 min./titulky/příst.12+

Extrémní rychlost

Nemysli a jeď!

97 min./titulky/příst.15+

Holky na tahu

Setkání po 10 letech v podobě dámské jízdy v Miami..

30. 6. 17:30 K
120 Kč

119 min./titulky/příst.12+

Pobřežní hlídka

Kdo zachraňuje zoufalé kalifornské neplavce?

140 min./dabing/příst.12+
30. 6. 20:00 SF
Transformers:
Poslední rytíř
130 Kč

Další epická bitva se blíží...

AN-animovaný; AK-akční; D-drama; DD-dobrodružný; DK-dokumentární; F-fantasy; H-horor; HD-hudební; K-komedie; KR-krimi;
R-romantický; RO-rodinný; SF-Sci-Fi; T-thriller; V-válečný; Ž-životopisný

Změny programu jsou vyhrazeny.
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KNIHOVNA
Svoz seniorů do knihovny

Svoz seniorů nad 65 let do městské knihovny se tento měsíc koná
v pondělí 12. 6. a 26. 6. 2017. V letních měsících bude pouze v
termínech 10. července 2017 a 21. srpna 2017!

Prázdninová výpůjční doba
v Městské knihovně
Platí od 3. července do 3. září 2017 (mimo uzavírky)
Oddělení pro dospělé
PO
13 - 18 hod.
ST 8 - 11 a 13 - 18 hod.
Oddělení pro děti a mládež
ÚT
9 - 11 a 12 - 17 hod.
ČT
zavřeno

Letošní slavnostní pasování probíhalo ve dnech 18. 5., 19.
5. a 26. 5. v dětském oddělení mimoňské knihovny. Přišli
se na nás podívat i rodiče prvňáčků a i přesto, že naše prostory nejsou moc velké, jsme se sem všichni vešli a nálada byla
slavnostní, jak se sluší a patří na slavnostní pasování na rytíře.
Každý „ rytíř „ dostal listinu se Slibem, a sladkou odměnu. Tato
listina slouží všem zúčastněným čtenářům k bezplatnému ročnímu členství v naší knihovně, pokud se s rodiči přijdou přihlásit do
konce roku 2017.
Hostem byl jako každý rok pan starosta František Kaiser, který se
aktivně podílel na odměňování nových čtenářů. Zároveň bych ráda
poděkovala paní Urubové, která ztvárnila úlohu královny a paní
Kaiserové, která si zahrála na rytíře pasujícího naše nové čtenáře.
Děkuji pedagogům ze ZŠ, dětem i rodičům za skvělou spolupráci
a doufám, že v ní budeme i nadále pokračovat.

POZOR! Od úterý 24. července do neděle 13. srpna
je knihovna ZAVŘENÁ!
Během této doby lze výpůjčky prodlužovat telefonicky,
e-mailem nebo prostřednictvím on-line vstupu do čtenářského
konta na www.knihovnamimon.cz
Nezapomeňte si půjčené knihy a časopisy před prázdninami
a dovolenými vrátit nebo prodloužit!

IX. ročník Pasování na rytíře řádu
čtenářského

Školní rok 2016/2017 v mimoňské knihovně.
Jako už v několika uplynulých letech, tak i letos v mimoňské
knihovně probíhala celoroční akce Pasování na rytíře řádu čtenářského. Dětské oddělení mimoňské knihovny spolupracovalo
s místními základními školami a jejich prvňáčky. Pravidelně jsme
se s prvňáčky a jejich učitelkami scházeli v knihovně, děti dostaly
čtenářské deníčky, do kterých jim rodiče zapisovali, kolik toho
spolu s dětmi přečetli. Z toho plyne, že se snažíme zapojit i rodiče,
aby se svými dětmi četli a věnovali jim tak něco málo ze svého
času. Všem rodičům, kteří se do této akce zapojili, patří náš velký
dík, protože pochopili, že čtení a předčítání pro své děti, není ztracený čas, ale naopak čas velmi dobře investovaný.
Děti se po celý školní rok o své čtenářské deníčky vzorně staraly,
a proto jsme mohli na konci akce vybrat z každé třídy několik
výherců. Těmi pro letošní rok jsou:

Za ZŠ a MŠ Ralsko:

1. A - Brian Bohúň za 4653 načtených minut a Simona Chudobová za nejhezčí obrázky.
1. B - Tereza Dvořáková za 2755 načtených minut a Sofie Raková za nejhezčí obrázky.

Za ZŠ a MŠ Mírová to jsou:

1. A - Viktorie Sejkorová za 2020 načtených minut a Eliška Mojžíšková za nejhezčí obrázky.
1. B - Magdaléna Hampejsová za 2990 načtených minut a Tereza
Ulrychová za nejhezčí obrázky.
1. C - Kristýna Librová za 3064 načtených minut a Vojta Crha za
nejhezčí obrázky.
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Třída 1. C ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň

Přeji krásné léto a pohodové prázdniny plné zážitků a těším se na
další spolupráci.
Miroslava Jesínková,
Městská knihovna Mimoň, dětské oddělení

Nové knihy v dětském oddělení

Hrobaříci v podzámčí – autor: Pavla Horáková
Pozemšťan! – autor: Mark Fearing
Příběhy včelích medvídků (obrázková kniha podle večerníčků)
Broučkovy pohádky – autor: Jan Karafiát
Problémová holka (Tajnosti v dívčí škole) – autor: Carmen Reid
Spolu to zvládneme (Matematika, pravděpodobnost, atd.)
Co má vědět správný Čech – autor: Michal Vaněček
Moje první encyklopedie (Příroda)

