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Pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v Novém
roce všem našim milým a věrným čtenářům přeje redakce.
Z obsahu

Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

•
•
•
•

Nové vlakové jízdní řády
Právo občana na nerušený noční klid
Změna ve vydávání rybářských lístků
Vánoční akce

OKÉNKO STAROSTY
Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí. Máme
za sebou první adventní neděli a k Vánočním svátkům je jen skok, o konci roku ani
nemluvě. Počasí sice zatím vánočně nevypadá, ale co není dobré pro svátky, je dobré pro naši stavební činnost ve městě. Máme rozdělaných
ještě několik akcí a každý den bez mrazu je krokem k jejich
zdárnému dokončení. Týká se to Lužické a Komenského
ulice, chodníku podél plotu u Základní školy pod Ralskem
a parkoviště na horním Sídlišti pod Ralskem. Několik akcí
máme vysoutěžených, podepsané smlouvy o dílo, ale budou

převedeny do příštího roku. Jsou to dvě parkovací plochy
a přístupová cesta k prodejně COOP na horním Sídlišti pod
Ralskem, ulice Růžová, ulička z Křížové ke kostelíku a odstavná plocha pod muzeem.
A jak jsem již předeslal, Vánoce a Nový rok jsou za dveřmi,
tak mi dovolte, abych Vám všem popřál pohodové vánoční
svátky, dětem splněná přání, dospělým klid a radost. Do Nového roku pak, hlavně zdraví, spokojenost, dobré zaměstnání a štěstí ve veškerém Vašem konání.
František Kaiser, starosta města

Výzva – kalendář akcí na r. 2018
Redakce Mimoňského zpravodaje nabízí všem příspěvkovým i dobrovolným organizacím, spolkům a sdružením zabývajícím se kulturou, sportem, prací s dětmi či seniory, aby do 11. prosince dodaly na adresu redakce či do infocentra (muzea)
rozpis akcí pro veřejnost na 1. čtvrtletí r. 2018. Pro akce plánované v DKR je nutné nejdříve zkonzultovat termín s odborem
kultury na tel. 487 805 003 nebo e-mailu knihovna@mestomimon.cz.

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň
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Právo občana na nerušený noční klid

Blíží se čas již tradičně spojený s hlučným veselím doprovázejícím nejrůznější oslavy a společenské akce závěru
roku. Protože ne všichni sdílí toto pojetí „silvestrovských
oslav“ – a to nemusí jít jen o majitele psích čtyřnohých
přátel, považuji za vhodné připomenout si znovu hlavní
principy naplňování práv občanů na nerušený noční odpočinek. (Záměrně nehovořím obecně o problému obtěžování
občanů hlukem, protože ten může vzniknout během dne
v důsledku používání hlučných pracovních nástrojů apod.)
Doba nočního klidu: od 22. hodiny večerní do 6. hodiny
ranní následujícího dne je nyní jasně vymezena na úrovni
zákona. Přirozené aplikační potíže při uplatňování sankcí
za jeho porušení - vzhledem k subjektivitě vnímání hranice hluku – přetrvávají, přesto by si však každý, kdo svým
chováním narušuje noční klid měl uvědomit, že se vystavuje vážnému nebezpečí postihu obcí či obecní policií.
Svým hlučným jednáním a chováním se takto může dopustit přestupku proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání
lze uložit právnické i fyzické osobě jako sankci i pokutu
do 10 000, - Kč (vedle napomenutí, zákazu činnosti, zákazu pobytu, propadnutí věci).
Cesta k takto definované ochraně nočního klidu nebyla
rozhodně snadná. Problém spočíval ve vymezení kompromisu mezi veřejným zájmem obce na zajištění nejrůznějších tradičních celospolečenských akcí, jako jsou majálesy, městské slavnosti, dožínky apod. na straně jedné a na
straně druhé zmiňovaným výsostným právem občana na
noční odpočinek. Zásadní význam pro aktuální legislativní
řešení tohoto rozporu měl nález Ústavního soudu týkající
se zrušení obecně závazné vyhlášky města Chrastavy. (Vyhláška města Chrastavy č. 2/2014 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné
případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního
klidu kratší, a vymezují činnosti, které by mohly narušit
veřejný pořádek v obci.)
Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 4/16 ze dne
7. 6. 2016 judikoval, že: „Veřejný zájem“, jakým je nerušený odpočinek v noční době, má být zájmem na udržení
místních tradic a na upevňování mezilidských vazeb skrze hlasité noční aktivity převážen toliko ve výjimečných
případech. Tyto výjimečné případy, kdy se doba nočního
klidu stanoví jako kratší nebo žádná, je třeba vymezit natolik určitě, aby lidé v obci žijící mohli počet a rozložení
potenciálně částečně či úplně probdělých nocí v roce předvídat, tedy aby přesně věděli, kdy či za jakých okolností na
nerušený odpočinek v délce osmi hodin, vzhledem k místním specifikům, nárok nemají, protože osoby tento jejich
odpočinek narušující za to veřejnoprávní sankci podléhat
nebudou.“ V návaznosti na tento judikát pak bylo do zákona o přestupcích vloženo důležité ustanovení, které zmocňuje zastupitelstvo, jako vrcholný orgán obce, k oprávnění
stanovit výjimky ve smyslu zkrácení doby nočního klidu.
Nově však tyto výjimky mohou být vtěleny jen přímo do
obsahu či přílohy obecně závazné vyhlášky. Dosavadní

možný způsob schvalování výjimek z doby nočního klidu
svěřený dále do kompetence rady města byl zrušen z důvodu charakteru individuálního rozhodování, což mohlo
vést z pohledu občana, k nedostatečné „předvídatelnosti“
takovýchto schválených výjimek.
Od 1. 10. 2010 tak obec, pokud má zájem na podpoře určitých místních tradic, může v obecně závazné vyhlášce stanovit ty výjimečné případy, kdy veřejný zájem na podpoře
uvedené akce převažuje nad právem občana na nerušený
spánek.
Naše město tyto výjimečné případy vymezilo vyhláškou
č. 2/2016. Ta zkracuje dobu nočního klidu na dobu od
2. do 6. hodiny ranní v případě silvestrovských oslav, „pálení čarodějnic“ a dále v případě konání Dne města, Masopustu a Mimoňského míčového sedmiboje.
Všechny obecně závazné vyhlášky jako nejdůležitější
právní normy obce, s nimiž by občan měl být dobře obeznámen, jsou v tištěné podobě k dispozici na sekretariátu
MěÚ a dále jsou zveřejněny na webových stránkách našeho města.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Hlášení chovu pěti a více fen
starších 12 měsíců

Od 1. listopadu 2017 platí na základě novely veterinárního zákona
povinnost chovatelů, kteří chovají 5 a více fen starších 12 měsíců, hlásit tuto skutečnost příslušné krajské veterinární správě nebo
Městské veterinární správě v Praze. Níže naleznete odpovědi na
nejčastěji kladené otázky týkající se této problematiky.
Platí povinnost ohlášení i pro chovatele, kteří mají chovatelskou stanici podléhající ČMKU a jsou členy jednotlivých klubů psů, kde se již vede evidence chovných zvířat? Nebo se toto
hlášení týká jen lidí, kteří chovají psy bez průkazu původu
(PP), tedy množíren?
Povinnost oznámit prostřednictvím daného formuláře příslušné
krajské veterinární správě chov pěti a více fen starších 12 měsíců platí pro všechny chovatele tohoto počtu fen, ať už se jedná
o chov psů s PP, chov psů bez PP, chov sportovních, přestárlých či
vykastrovaných fen.
Výjimku mají pouze chovatelé podnikající v této oblasti na základě živnostenského listu, kteří již splnili oznamovací povinnost
podle §13a zákona na ochranu zvířat, a dále feny služební, asistenční, vodící či jiné feny se speciálním výcvikem.
Více informací na: https://www.svscr.cz/category/nejcastejsi-dotazy/hlaseni-chovu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/
Nebo na https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/informace-k-novele-veterinarniho-zakona-chov-psuZdroj www.SVSCR.cz

Poděkování

Odbor kultury děkuje panu Tichému a Sociálním službám
města Mimoně za spolupráci a pomoc při zajištění svozu
výstav v Městském muzeu v Mimoni.
Také děkujeme panu Novotnému a zahradnictví Mijana za
spolupráci.
Dále bychom rádi poděkovali všem mimoňským školám
a DDM Vážka za aktivní účast na výstavách a akcích
Města.
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„Mimoňové“ nezklamali

Na programu teprve pátého zasedání zastupitelstva v Mimoni
2. 11. 2017 jsem byl zvědav na koncept parkování v centru města
a jaké technologické vybavení z bývalého vepřína a za kolik se
bude prodávat. Podklady jsem si stáhl ze stránek města.
Na jednání jsem šel s vroucím přáním, aby u bodu 4) „Výsledky
místního referenda“ bylo schváleno usnesení „bere na vědomí“
(jiné ani být nemohlo) bez diskuze. Současně jsem, znaje už naše
„Mimoně“, čekal od několika projevy sebeuspokojení.
Z minima správných bych uvedl výrok pana Balouna, že otázka
v referendu byla položena špatně. To je smutná pravda. Smutná
proto, že se konalo referendum o akci, která se nebude realizovat
(vedení města, jak řekl pan starosta, už od roku 2016 neřeší žádný
průtah ani přeložku, ale celkový obchvat města Mimoně, který
byl už schválen i krajským zastupitelstvem v Liberci. A protože
rozhodnutí na základě špatně položené otázky je zcela nekonkrétní, je k ničemu.
Pominu, že k referendu šla řada lidí, kteří nevěděli vůbec, o co
jde. Prostě jim někdo řekl, aby tam šli i jak mají hlasovat. Osobně jsem si ověřil. Hlasující ani neznali znění otázky. Pominu, že
členky komise, jejichž jediným úkolem bylo sečíst hlasy, lákaly
lidi hlasující ve vedlejší místnosti téměř jako Sirény svým zpěvem Odysea a jeho druhy, vysvětlovaly hlasujícím smysl otázky,
když ho nechápali, včetně navádění ke způsobu hlasování přímo
i nepřímo. Slyšel jsem na vlastní uši. To pomíjím, protože referendum bylo k ničemu a jeho výsledek rovněž. Proto poděkování
za účast zmateným a dezinformovaných občanů, kterým pan Ráček zahájil diskuzi, znělo pro mě poněkud groteskně. Podobně
snaha paní Krousové o sdělení výsledků referenda, které jsem
měl ze stránek města. Z podkladového materiálu k výsledku jsem
jen nezjistil, kolik parodie na referendum stála město peněz. Vyjádření bylo mnoho, i když převážně jen od tří lidí. Jen pan Ráček
neznalý jednacího řádu, který mu umožňuje vystupovat k jednomu bodu nejvýše dvakrát, vystoupil nejméně desetkrát.
Otázka byla: „Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270
vnitřním průtahem v obci Mimoň?“, Pan Baloun ji správně
označil za špatnou. Kdo je autorem nevím. Jsem přesvědčen, že
jestliže někdo (zastupitelstvo?) rozhodne o vyhlášení referenda,
má také rozhodnout o znění otázky, která musí být srozumitelná
a taková, aby na ni bez dalšího dotazování mohlo být odpovězeno
ANO nebo NE. Autorství ale asi není důležité. Zdá se, že položenou otázku nečetli ani zastupitelé. I když nakonec bylo schváleno
původní a jedině možné usnesení „bere na vědomí“, padaly zde
návrhy, aby … až po návrh, aby tajemnice MěÚ zařídila při nejbližší příležitosti projednání úpravy územního plánu (pan Ráček).
Oddechl jsem si, za paní tajemnici, když návrh neprošel, protože
byl nesplnitelný. Že jsem otázku vytiskl tučně má svůj význam.
K otázce věcně: Jistě všichni oprávnění občané znají zpaměti čísla silnic. Jsem možná jediný, který je nezná, a musel bych se jít
podívat do nějaké mapy. To je první věc, která tam neměla být.
V jedné větě jsou sloučeny dva technické termíny, které znamenají každý něco jiného. „Přeložka“ a „průtah“.
A konečně: ať už se stavba nazývá jakkoli, není nijak specifikována do nějaké části města, ale toliko do obce Mimoň. Proto vůbec nechápu hovory o pravému břehu Ploučnice (pan Ráček, paní
Krousová několikrát) ani o tom, že žádná silnice nepovede podle
vody (pan Schleier). Nic takového otázka neobsahuje a referendum nerozhodovalo, co bude nebo nebude na břehu Ploučnice,
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ale obecně v obci Mimoň. Vyjadřování některých zastupitelů,
kterých se dopouštěli 2. 11. 2017 v DK Ralsko bych tak mohl
chápat jako snahy o zkreslování výsledku referenda.
Aby „mimoňovin“ nebylo málo, korunoval to v závěru pan Ráček stížností na časté houkání sirén. Všichni víme o kalamitách,
které v důsledku řádění živlů vznikly. V naší rodině jsme např.
podle neobvykle častého houkání s uspokojením konstatovali,
že naši hasiči se aktivně účastní zásahů. Pravda, možná někteří
nevědí, že právě v době kalamit nefungovalo telefonní spojení
na potřebná místa, jako ČEZ nebo SčVaK i další, a že právě siréna byla nejspolehlivějším signálem zajišťujícím co nejrychlejší
nástup do akce. Za to se jistě právem dostalo hasičům od starosty poděkování, podobně jako hejtman kraje poděkoval hasičům
kraje ze své úrovně. A že někomu vadí houkání sirén? Možná by
stačila vata do uší.
Miroslav Starý

Reakce

Stejně jako Mimoňové, nezklamal ani pan Starý.
Nicméně má pravdu v tom, že otázka pro referendum mohla
být formulována lépe a to takto: „Souhlasíte se stavbou přeložky silnic II. třídy vnitřním průtahem v obci Mimoň?“. Tím
by bylo zcela jasné, že ten, kdo volí v referendu NE nechce
žádné přeložky hlavních silnic v centru Mimoně a podporuje
rozumný návrh pana hejtmana Půty na řešení dopravy v Mimoni vnějším obchvatem, pokud možno v úrovni silnic I. třídy.
V Mimoni totiž existuje ještě další silnice II. třídy číslo II/268,
které se vnitřní průtah také týká. Jenom skutečný Mimoň by
však mohl stejně jako pan Starý předpokládat, že vnitřním
průtahem se přeloží silnice II/268 ze Zákup do Mnichova
Hradiště a silnice II/270 z Jablonného v Podještědí do Dubé
povede centrem města jinudy. Při zachování zdravého rozumu
tedy i schválený text v referendu znamená, že po pravém břehu
Ploučnice v centru města žádné komunikace II. třídy nepovedou. Velmi dobře se k tomuto problému na jednání zastupitelstva vyjádřil pan radní Schleier. Dokonce ani pan místostarosta
Baloun chybějící označení silnice II/268 v textu referenda nenapadl, přišel však s jinou geniální myšlenkou a to, že když
nebude přeložka silnic II. třídy, tak po pravém břehu Ploučnice
zbuduje alespoň místní (zcela nepotřebnou) komunikaci. Je vidět, že pan místostarosta chce pravý břeh Ploučnice v centru
města zdevastovat nějakou asfaltovou komunikací za každou
cenu a na předchozím jednání zastupitelstva neakceptoval
návrh organizátorů referenda na vyjmutí vnitřního průtahu
z územního plánu (referendum by mohlo být zrušeno a ušetřily
by se peníze města na jeho organizaci) ani nepodpořil můj návrh na jednání 2. 11. 17 na vyjmutí průtahu z územního plánu
při nejbližší příležitosti společně s jinými změnami územního
plánu tak, aby se náklady na změny územního plánu nezvýšily
vyjmutím průtahu.
K všemu ostatnímu včetně houkání sirén doporučuji občanům shlédnout záznam z jednání Mimoňského zastupitelstva
z 2. 11. 2017 na Mitelu (mimoňské televizi), případně přes internetové stránky Mitelu http://www.mitel-tv.cz/ nebo Města
Mimoň http://mestomimon.cz/ (k 9. 11. 2017 bohužel ještě záznam zveřejněn nebyl).
Pavel Ráček

CO VÁS ZAJÍMÁ
Reakce na článek

Členové okrskových komisí byli několikrát výslovně upozorněni na to, že nesmějí podávat jiné informace než k organizaci způsobu hlasování. Poprvé na úvodním školení a pak ještě
průběžně několikrát při návštěvách místní komise v působišti
okrskových komisí. Členové okrskových komisí shodně uváděli, že někteří lidé nevěděli, o čem hlasují, nerozuměli otázce,
nechápali, proč jsou dvě hlasovací místnosti a do obálky chtěli
vložit (a leckdy také hodili) vybraný lístek do parlamentních
voleb. Přesto nám potvrdili, že hlasující nijak neovlivňovali.
V případě, že bylo někomu známo, že byl během referenda porušen jakýmkoliv způsobem zákon, měl tuto skutečnost ihned
nahlásit předsedovi okrskové komise, případně předsedovi
místní komise. Dle zápisů z okrskových komisí nebyly žádné
stížnosti podány.
Bc. Matyáš Kabeš, předseda místní komise

V Mimoni vyhrál zdravý rozum

Tímto bych chtěl za přípravný výbor ve složení Petr Král,
Ing. Pavel Ráček a Tomáš Jaroš poděkovat všem občanům,
kteří se zúčastnili referenda, protože díky jejich účasti je referendum platné i závazné pro vedení města! V referendu hlasovalo 35,72 % oprávněných voličů a pro ne se vyslovilo v hlasování 87,34 % oprávněných voličů. Jinak v číslech se pro stavbu
průtahu vyslovilo 242 občanů a proti stavbě se vyslovilo 1677
voličů a tři se hlasy se zdržely.
Jako přípravný výbor nyní budeme asi již po páté předkládat
na zastupitelstvo bod o vyjmutí této stavby z územního plánu
a nyní čekám, že tuto mrtvou stavbu (jak s radostí sděloval
starosta, ale nikdy ji z územního plánu nevyjmul) nyní vyjme
a nahradí se třeba plochami pro rekreační využití, což by znamenalo, že by se zde dala vystavět pěší zóna.
Také bych chtěl poděkovat všem osobám, které se této akce
účastnily přímo, mé hlavní poděkování patří panu Mgr. Vojtěchu Zadákovi.
Ještě bych chtěl sdělit občanům, že vyjmutím této stavby
z územního plánu se konečně otevírá možnost zástavby centra města Mimoně, protože radnice odmítala zástavbu v centru,
dokud nebude vyřešena doprava dle jejich představ. Rozhodnutím občanů města Mimoně v referendu již má vedení města
otevřené ruce k zástavbě centra.
Petr Král

kraj v Mimoni začal podporovat řešení tranzitní dopravy
obchvatem v parametrech komunikace I. třídy. Na základě toho jsme okamžitě připravovali podklady pro založení
nových parametrů obchvatu do územního plánu Mimoně
a současně Ralska. Řešení na obou katastrech je již schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje jako zadání pro
změnu krajského územního plánu. V současné době jsme
ve fázi přípravy projednávání s dotčenými orgány a zaměřujeme se na řešení přípojek vedlejších komunikací.
Změnou orientace na obchvat bylo jasné, že bude nutné
v území tzv. přeložky změnit územní plán. Jednak nahradit přeložku v úseku přemostění Ploučnice a Panenského
potoka směrem na Kozinovo náměstí místní komunikací.
Pro toto řešení jsme vyjasnili koridor, vykoupili pozemky
a zpracovali hydraulický model pro posouzení přemostění Ploučnice a Panenského potoka, který požaduje Povodí
Ohře. Pro zadání změny územního plánu v tomto úseku
bude žádoucí zpracovat studii zahrnující změnu jednosměrné komunikace na obousměrnou od ulice Okružní
přes dolní Sídliště pod Ralskem, přemostění Ploučnice
a Panenského potoka až na Kozinovo náměstí. Studie bude
současně podkladem zadání pro dokumentaci k územnímu
rozhodnutí. Druhou oblastí je nahrazení přeložky v úseku
od okružní křižovatky na náměstí ČSA podél Ploučnice
k Zámeckému mostu. Pro zpracování změny územního
plánu v tomto úseku bude žádoucí zpracovat studii zástavby centra města a změnu územního plánu provést na jejím
základě.
K významu založení přeložky do územního plánu bych
rád sdělil: Uvědomme si, že když projíždíme okružními
křižovatkami na Kozinově náměstí a náměstí ČSA, že
jsou součástí přeložky. Na ně navazuje okružní křižovatka
u Dřevěnky a komplexní rekonstrukce ulic Husova a Pražská, při které jsme zhodnotili i nemovitosti zde bydlících
občanů přípojkami na kanalizaci a vodu. Představme si,
že bychom referendum o přeložce udělali před 5-6 lety.
Čím bychom argumentovali u vedení Libereckého kraje,
aby pro řešení dopravy uvnitř Mimoně uvolnilo více jak
100 mil. Kč?
Co bylo na referendu přínosné, byla mimořádná účast občanů.
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města

Kam nás referendum o přeložce
posunulo v rozhodování o řešení
dopravy v Mimoni?

Otázka pro referendum byla definována pouze ve smyslu
zrušit v územním plánu přeložku jako funkci komunikace
II. třídy. Pokud se v územním plánu něco ruší, musí být
jasné, na co se to změní.
Jak jsem již v červnovém Zpravodaji uvedl, jakákoliv odpověď v referendu nás nikam z hlediska řešení dopravy
v Mimoni neposunula, protože od programového prohlášení vedení Libereckého kraje v r. 2016 bylo známo, že

(inzerce)
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Změna ve vydávání rybářských lístků
Od 1. 11. 2017 se vydávají rybářské lístky na dobu neurčitou,
na 10 let, na 3 roky, 1 rok a na 30 dní (do teď nebylo na neurčito a 30denní byl zdarma).
Tyto změny způsobila novela č. 336/2017 prováděcí vyhlášky
zákona o rybářství a s tím souvisí novela zákona č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích.

Vyhodnocení X. ročníku soutěže
Rozkvetlá okna a balkony 2017

Vyhodnocení letošního jubilejního ročníku proběhlo na městském úřadu v Mimoni 25.10.2017. Ceny vítězům již tradičně
předal pan starosta František Kaiser.

V současné době už nelze vydat 30denní rybářský lístek bez
poplatku, nyní je za poplatek 200 Kč (stále platí, že nemusí
žadatel předkládat splnění kvalifikačních předpokladů).
Lístek na dobu neurčitou je za 1000 Kč (nebo za 500 Kč viz.
níže)
Ceník (Položka 14 zákona č. 634/2004 Sb.)
a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
- 30 dní
- 1 rok
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo
studující rybářství, nebo osoby, které
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
- 3 roky
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo
studující rybářství, nebo osoby, které
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
- 10 let
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo
studující rybářství, nebo osoby, které
zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
- na dobu neurčitou pro osoby starší
15 let
- na dobu neurčitou pro osoby starší
15 let studující rybářství, nebo osoby
starší 15 let, které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo funkce
b) Povolení výkonu rybářského práva

Kč 200
Kč 100
Kč 50

Kategorie 1. Okna a balkony samostatné
1. místo Vendulka Böhmová
2. místo Helena Sukovatá
3. místo Hana Hloupá

Kč 200
Kč 100

Kč 500
Kč 250

Kč 1 000
Kč 500

Kč 2 000

Poznámka:
Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky
této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo
studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství
v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu
úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu
povolání nebo funkce na území České republiky.

Kategorie 2. Okna a balkony s předzahrádkou
1. místo Miroslav Havlíček
2. místo Václav Krčmář
3. místo Anna Lidáková
Vítěz internetové ankety
Miroslav Havlíček

Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
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Jaroslava Vítková, DiS.
referentka odboru výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP

OZNÁMENÍ
Vážení občané,

Od 8. listopadu 2017 si můžete vyzvednout svozové známky
pro rok 2018. Známky se vydávají v pondělí a středu od 8:00
do 11:30 – 12:30 do 17:00, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00
na finančním odboru MěÚ, č. dveří 109. Známky se vydávají
na základě předloženého občanského průkazu majiteli nemovitosti, případně jím pověřené osobě. Připomínáme, že poplatek
je možné uhradit na bankovní účet města, z tohoto důvodu není
potřeba mít hotovost při výdeji známek, případně můžete poplatek uhradit platební kartou.

Opět budeme zpívat

Zveme všechny, kteří rádi zpívají na tradiční republikovou akci
„Česko zpívá koledy“.
Sejdeme se v centru pro seniory (Chanos) ve středu
13. prosince 2017 v 18:00 hodin.
Srdečně zve Božena

Zastupitelstvo města

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek
14. prosince 2017 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16:30
hodin.

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: 15. 12. 2017 (pátek) od 8:00 do
10:00 hodin.
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

Členská schůze

Dne 17. prosince 2017 v 10:00 hodin se koná členská schůze Klubu filatelistů Mimoň. Na tuto členskou chůzi zveme
všechny, kdo mají zájem o tuto sběratelskou činnost. Schůze
se koná v Mimoni, Křížová 456, v místnosti firmy EKOS,
budova přímo proti vrátnici (bývalá STS), kde získáte další
informace.
Těšíme se na Vaši účast.
Klub filatelistů Mimoň

Mimoňské trhy

Pravidelné prodejní trhy se budou
22. prosince 2017 na náměstí 1. máje.

Soukromá inzerce
Koupím SIMSONA 3000 Kč.
T. 736 741 967

konat

v

pátek

Upozornění!

Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že v pátek 29. prosince 2017
bude UZAVŘENA pokladna Městského úřadu Mimoň. V případě nutnosti můžete zaslat platbu na bankovní účet města:
19 – 50126824/0600 (účet poplatků)
30124784/0600 (účet nájmů)
Platby provádějte s příslušným variabilním symbolem, případně můžete peníze vložit přímo do MONETA Money Bank, a. s.
Do 11:00 můžete také využít možnost úhrady platební kartou
přímo na městském úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Finanční odbor Městského úřadu Mimoň

Gratulace

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci prosinci dožívají
Jiřina Talamová
Jiřina Sojovská
Eva Skálová
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.

Rozpis stomatologické pohotovostní služby
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

Ordinační hodiny
soboty, neděle, svátky: od 8.00 – 15.00, přestávka
od 12.00 – 12.30 hodin
•

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.

Akutní ošetření neregistrovaných pacientů

STOMINAS s.r.o.
Purkyňova 1846, Česká Lípa (Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. - vchod C)
Dle informací společnosti je možné akutní ošetření NEREGISTROVANÝCH pacientů POUZE po dohodě a pokud
to čas dovolí... a to v době:
pondělí - pátek od 7.00 - 20.00 hodin
tel. 487 954 910.
Více informací na: https://duderrr.wixsite.com/stominas-ceska-lipa
Prosinec 2017
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KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program prosinec
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.
109 min./titulky/příst.15+
1. 12. 20:00 D+H
Zabití posvátného jelena
90 Kč

10. 12. 15:00 P
110 Kč

2. 12. 17:30 K
120 Kč

12. 12. 15:00 KPromítání pro seniory
95 min./orig. verze/příst.
60 Kč

Oko za oko, srdce za srdce...

93 min./orig. verze/příst.12+

Kvarteto

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina...

2. 12. 20:00
110 Kč

SF+T

3. 12. 15:00
100 Kč

K+RO

5. 12. 16:00
20 Kč

123 min./titulky/příst.12+

7 životů

Sedm životů, sedm sester, jedna společná identita.

Bajkeři

Taneční zábava pro
seniory

13. 12. 15:00
40 Kč

K tanci a poslechu hraje kapela
Vivasong.

Paddington 2

Čertí mejdan pro děti
Hudba, soutěže, dárečky,...
Balíčky s cedulkou se jménem
a věkem dítěte můžete nosit do
Městské knihovny do
30. listopadu.
(Prosíme, bez ovoce!)

8. 12. 18:00
50 Kč

Přání k mání

Komedie o třech dětech a o třech kouzelných přání..

103 min./dabing/příst.

Cesta za dobrodružstvím začíná...

6. 12. 17:30 P+K
70 Kč

90 min./ori. verze/příst.

Profesionální živá hudba pro všechny generace.

AK+DD

150 min./dabing/příst.
15. 12. 17:30
Star
Wars:
Poslední
z Jediů
130 Kč
Pokračování ságy rodu Skywalkerů...

AK+DD

150 min./dabing/příst.
16. 12. 17:30
Star Wars: Poslední z Jediů
150 Kč

17. 12. 15:00
80 Kč

AN

3D

Pokračování ságy rodu Skywalkerů...

91 min./dabing/příst.

Maxinožka
S touto rodinou vás čeká velká jízda...

Anděl Páně 2

20. 12. 17:30 Ž+D
110 Kč

130 min./orig. verze/příst.12+

Taneční - věneček

20. 12. 20:00 T+D
80 Kč

116 min./titulky/příst.15+

99 min./orig. verze/příst.

Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky..

P

Milada

Osud a život JUDr. Milady Horákové...

Thelma

Svět se jí promění, když potká Anju...

90 min./ori. verze/příst.

117 min./titulky/příst.12+
9. 12. 17:30 D+K
110 Kč Na shledanou tam nahoře

22. 12. 17:30
110 Kč

116 min./titulky/příst.12+
9. 12. 20:00 K
Matky
na
tahu o Vánocích
120 Kč

22. 12. 20:00
Jumanji: Vítejte v džungli!
120 Kč
Hra se změnila...

Podvodné obchody s památníky padlých hrdinů...

Nepeč a zapař...

Přání k mání

Komedie o třech dětech a o třech kouzelných přání..

DD+RO

111 min./dabing/příst.

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

Změny programu jsou vyhrazeny.
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KULTURA
Jan Opatřil v Městské knihovně

Dne 14. listopadu v dopoledních hodinách proběhly v Městské
knihovně Mimoň, v dětském oddělení dvě besedy se spisovatelem a ilustrátorem Janem Opatřilem, který napsal pro děti
příběhy O kapříku Metlíkovi. Besedy se zúčastnilo cca 40 dětí
ze druhých tříd Základní školy Pod Ralskem.

130 min./orig. verze/příst.12+
17. 11. 17:30 D
Zahradnictví: Nápadník
120 Kč

Husitská epopej V, autor: Vlastimil Vondruška
Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu
končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek
dospívá a ujímá se českého královského trůnu. Jenže záhy
umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým
králem stává Jiří z Poděbrad. Proti Čechám se formuje nová
nepřátelská koalice. V tomto prostředí postupně odcházejí ze
světa pozemského příslušníci prvních generací rodu Prokopů a na jejich místo nastupují jejich děti. Vyprávění nás opět
zanese do Prahy, na Tábor i Písek, do Plzně a dalších měst,
ale také na rožmberská a poděbradská panství a rovněž do
Horních Uher.

Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké.

Blb na výletě, autor: René Melichar
Plešatý a nešikovný pán má většinou smůlu. Navíc žije doma
Liga spravedlnosti
se třemi lidmi, neboť má ženu a dvě děti. Jenže tři už jsou
V jednotě je síla...
smečka. A smečka si snadněji poradí s jedním nebožákem,
praví macecha příroda ve svém zákoníku. A když smečku
vede drsný nesmlouvavý jedinec, je na kalamitu zaděláno:
Beseda měla u dětí i paní učitelek velký úspěch a určitě si v bu„Panda je ve Vídni. Ráno ve čtyři vyrážíme,“ přesvědčila
doucnu pana spisovatele opět pozveme do knihovny.
mne moje milovaná žena. Pojedeme do Vídně. Ano, přiznávám, podlehl jsem. Za prvé jsem tam ještě nikdy nebyl, za
druhé pandu jsem také ještě na vlastní oko neviděl, za třetí jsem jen slabý jedinec a za čtvrté moje žena má vždycky
pravdu... Po úspěšných knihách Reného Melichara (K čemu
ženy mají muže. Proč mají ženy vždycky pravdu, Když žena
91 min./dabing/příst.
12. 11. 15:00 AN
muže kárá) o věcech všedních, obyčejných a na první pohled
by se zdálo, že naprosto nezábavných, překvapí i čtvrtá kniha
120 Kč
S touto rodinou vás čeká velká jízda...
svým svérázným humorem
DK
100 min./dabing/příst.

17. 11. 20:00
120 Kč

AK+DD

120 min./dabing/příst.12+

Maxinožka

14. 11. 17:30
Earth: Den na zázračné planetě
Více informací naleznete na internetových stránkách
80 Kč
V každém koutě Země nacházíme fascinující obyvatele.

www.knihovnamimon.cz

25. 11. 19:00
290 Kč

Upozornění
Jesínková Miroslava
Městská knihovna, dětské oddělení

Nové knihy

Svoz seniorů nad 65 let do Městské knihovny
Mimoň se tento měsíc koná v pondělí 11. 12. 2017

VÝPŮJČNÍ DOBA

Babička
inzerát,
autor:
AN Taťána Březinová
85 min./dabing/příst.
26.na11.
15:00
Babička na inzerát je zpovědí poválečné generace. Senioři
120 Kč
chtějí žít trochu jiný život. Skupinku sedmi Nelehký
lidí, kteří
život spolu
fenky Lajky...
prožili část dětství, spojuje pocit, že už je nikdo nepotřebuje,
28. 11. 15:00 D
110 min./orig. verze/příst.12+
že jsou na obtíž. Začínali za zpěvu pionýrských písní, končí
Do středy 20. 12. 2017 běžný provoz, dále:
Kč
Zahradnictví:
Dezertér
se smutným60
pohledem
do peněženky.
Naskytne se
jim však
• Pondělí 25. 12. 2017 a úterý 26. 12. 2017 je ZAVŘENO.
H se do objektu96bývalé
min./titulky/příst.12+
nová příležitost
- nastěhovat
školky, kde
29. 11. 17:30
• Středa 27. 12. 2017 otevřeno oddělení pro dospělé
se poznali jako děti. Touha po Všechno
kvalitnějším životě
a pospolinejhorší
8 - 11 a 13 - 18 hod.
110 Kč
Jaké
je, uvíznout
v jednodenní
časové smyčce?
tosti, ale i nedostatek peněz,
jetovedou
k poněkud
zvláštním
• Čtvrtek 28. 12. 2017 - úterý 2. 1. 2018 je ZAVŘENO.
H+Tvětší problémy
85smin./titulky/příst.12+
aktivitám.
mají stále
„náctiletými“ ze
Příjemné svátky s knihou přeje kolektiv knihovny.
30. Navíc
11. 20:00
Nezapomeňte si půjčené knihy přes Vánoce průběžně prodlužovat telefonicky,
sousední školy, kterou také dobře znají z let dětství. Nyní se
e-mailem nebo na webu knihovny www.knihovnamimon.cz!
100 Kč
Boj o přežitírostlin.
v domě plném
zla babičprávě začíná...
však strachují o své políčko zakázaných
A dělat
V roce 2018 bude knihovna pro veřejnost otevřena až od středy 3. ledna 2018.
ku na inzerát je pro některé lákavá nabídka. Ale na opožděný
milostný vztah mezi Vladem a Bedřiškou není nikdy pozdě.
Tragikomický, úsměvný pohled nejen na poválečnou generaci.

Lajka

o Vánocích

Amityville: Probuzení

Prosinec 2017
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: S čerty nejsou žerty

Do 14. ledna 2018 můžete u nás shlédnout výstavu kostýmů
a rekvizit z oblíbené české filmové pohádky S čerty nejsou
žerty, kterou jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Barrandovskými Studii.
Návštěvníci si můžou prohlédnout na dvě desítky kostýmů
z nichž jsou většina dochované originály, které dnes tvoří součást sbírky firemního dědictví Barrandov Studia. Výstava je
určena pro všechny generace. Určitě si každý najde to své vystaveny budou například šaty Angelíny či Adélky nebo se
možná se někomu podaří poodhalit záhadu, proč byl kostým
pro babičku vyroben dvakrát?
Součástí výstavy jsou rovněž stylizované dekorace a dochované dokumenty.
Jak malí návštěvníci, tak i jejich doprovod, si mohou prověřit své znalosti z této pohádky ve formě filmového kvízu
a zúčastnit se soutěže o vstupenky na návštěvu výstavních prostor Filmpoint, která jsou součástí Barrandovských Studií.”
Pohádka z roku 1984, v režii Hynka Bočana, vypráví o Petrovi,
jehož chamtivá macecha připraví o všechno, včetně dědictví
po jeho otci. Petr se mezitím seznámí s dcerami místního knížete, když je zachrání při projížďce, při které se jim splašili koně
a zaujme ho vyzývavá Angelína. Petr však pro ni nic neznamená. To její sestra Adélka, hodná a skromná, se do Petra hned
zamiluje. Petrova macecha se neštítí ničeho, a aby se ho zbavila, spikne se s místním správcem, společně proti Petrovi kují
pikle a pošlou ho do vězení a poté i na vojnu. Petr však uteče
a protlouká se světem. Když už neví kudy kam, potká věrného
a spravedlivého přítele, samotného čerta.
Celou pohádku provázejí nezapomenutelné písničky a melodie
Jaroslava Uhlíře.
Vstupné na výstavu: základní 50,- Kč, snížené 30,- Kč
a rodinné 120,- Kč

Vánoční koncert: Betlémské hvězdičky

Srdečně zveme na vánoční koncert pěveckých sborů Zpěvandule a Levandulky, který se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince
2017 od 17,00 hod. v Městském muzeu.
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Otevírací doba muzea v prosinci 2017:
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

01. 12.
02. 12.
03. 12.
04. 12.
05. 12.
06. 12.
07. 12.
08. 12.
09. 12
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.

9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
zavřeno
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
zavřeno
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
zavřeno
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
zavřeno
zavřeno
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod.
zavřeno
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PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE

