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OkÉNkO StArOStY
A je to tady, prázdniny utekly jako voda. Většina z vás má již dovolenou za sebou. Nezbývá než občas trošku zavzpomínat a začít
přemýšlet, jak využít léto v příštím roce.
Léto na úřadě bylo jako vždy hektické, protože v těchto
měsících stavební ruch ve městě kulminuje. Chtěl bych poděkovat úředníkům, kteří kličkovali mezi dny dovolených
a kontrolními dny na stavbách, za jejich práci. Nejvýznamnější stavbou byla rekonstrukce prvního stupně Základní
školy Pod Ralskem, která se po slibném začátku dostala do
skluzu. Termín 1. září se podařil opravdu s odřenýma ušima.
Ve stavbě ze sedmdesátých let se narazilo na pár skrytých
narušených konstrukcí a hned bylo co řešit. Tento měsíc se
uzavřou rekonstrukce tří ulic, Růžové, Komenského, Hvězdovské a Fučíkova náměstí. Zároveň se trošku zkomplikuje
výjezd na Českou Lípu, kde začne Krajská správa silnic za

naší účasti rekonstruovat úsek silnice z kruhového objezdu
až za viadukt, k nedávno opravenému mostku.
Teď hodně špatná informace. Množí se nám útoky na vzrostlé stromy. Někdo, komu vadí padající listí, prostě strom na
několika místech navrtá, do otvoru naleje tekutinu, nejlépe
olej nebo naftu. Výsledek je, že strom začne pomalu umírat.
To už není vandalizmus, ale hyenizmus. Ten, kdo má tyto
činy na svědomí, by si měl uvědomit, že stromy jsou plícemi
města a do plné košatosti rostou i třicet let. Proto se obracím
na všechny, kterým není lhostejné, že tímto způsobem někdo ničí již tak zkoušenou přírodu, aby upozornili na takové
škůdce.
František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň
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Úřad o prázdninách
Je už téměř pravidlem zařazovat do poprázdninového čísla
městského zpravodaje téma „Úřad o prázdninách“. Smyslem
je podat občanům aktuální informace o stavu důležitých investičních akcí a oprav, o kulturním a společenském dění ve městě
a v neposlední řadě také přispět k vyvrácení obecně rozšířené
představy o „úřednických prázdninách“. Skutečnost je taková,
že právě na prázdninové měsíce spadá z technických i organizačních důvodů úkolů nejvíce. Od schválení rozpočtu do začátku prázdnin uběhly cca 4 měsíce. Velká část rozpočtem schválených výdajů má vysoutěženého dodavatele a vstupuje do fáze
realizace, v některých případech již i dokončení. Na tyto měsíce
připadá např. i nejvíce svatebních obřadů, zpracování nejrůznějších povinných ekonomických rozborů či statistických hlášení,
nejdůležitější legislativní změny jsou svou účinností načasovány na začátek nebo na polovinu roku – bohužel většinou bez
nutných prováděcích vyhlášek či výkladové metodiky. V plném
proudu je vyhlašování dotačních výzev, začíná příprava rozpočtu na příští rok a ve výčtu lze pokračovat. Samozřejmě, že i naši
zaměstnanci čerpají většinu své řádné dovolené právě o těchto
měsících. Protože se však téměř zcela podařilo zajistit kvalifikovanou zastupitelnost všech pracovních pozic, pociťuje úřad dobu
školních prázdnin snad jen menší frekvenci zasedání rady města.
S největším zájmem sleduje vždy veřejnost investice, opravy
komunikací, bytového fondu apod., tedy výdaje, jimž se mění
vnější obraz města. Při trvalém požadavku na zapojování evropských peněz právě do takových akcí je jak příprava, tak realizace dotací úkolem, jehož se čas dovolených netýká. Konkrétně:
o prázdninách vstoupila řada úspěšných dotací do fáze přípravy výběrových řízení na dodavatele – jde např. o schválený
projekt na rozšíření elektronizace úřadu za cca 3,5 mil. Kč či na
opravu Zámeckého rybníka. Ve fázi technické přípravy doprovázené řadou problémů je projekt: Cyklostezka – Zámecký most
– Srní Potok, dále již III. etapa rozšíření městského kamerového systému či záměr realizace bezbariérových vnitřních úprav
budov městského úřadu a jejich propojení. Kontrolou a hodnocením žádosti o dotaci prochází záměr zateplení obvodového
pláště bytového domu U Nemocnice č. p. 543 a 544. Do etapy
hodnocení nabídek do výběrového řízení se posunula realizace žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti bytových
domů Letná č. p. 255 a 256.
Nejen rodiče se zájmem sledují postup další etapy rekonstrukce ZŠ Pod Ralskem zahrnující revitalizaci pavilonů pro první stupeň Luční č. p. 530 a pavilonu č. p. 653. Stavební firma
Syban s. r. o., která tyto práce provádí, má od nás zadání jasné: se začátkem školního roku nastoupí nejmladší žáci již do
nově zrekonstruovaných pavilonů. Právě v těchto dnech probíhají zednické práce uvnitř budov, jsou osazována nová okna,
dokončeny jsou hrubé rozvody instalací a k závěru se blíží
oprava vnějšího pláště budov. Zároveň se pracuje i na nových
přístupových komunikacích do pavilonu, kde budou umístěny
nové šatny. Úkol není lehký a vzhledem k tomu, že se jedná
o „rekonstrukci“, objevují se při odkrytí konstrukcí časté nedostatky a technické problémy vyžadující rychlé řešení - jako
např. nefunkční přípojka kanalizace, kterou se podařilo firmě
VOKA CL s. r. o. rychle odstranit.
V červenci firma C. Bau s. r. o. za cenu 750 tis. Kč opravila
ohradní zeď u Zámeckého rybníka. Druhou etapou pokračuje
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vybudování kanalizace v bývalých kasárnách s rozpočtem
1 100 000,- Kč. Časté dotazy občanů se týkají osudu bývalého
letního kina. Aktuálně: proběhlo výběrové řízení na likvidaci
areálu letního kina a po prázdninách se začne s odstraněním staveb a oplocení (náklad 500 000,- Kč). Je připraveno i výběrové
řízení na realizátora akce „Zateplení bytového domu Okružní
č. p. 529“, tentokrát bez podílu dotačních prostředků. Pokud vše
proběhne, jak očekáváme, v druhé polovině září budou vlastní
práce na bytovém domu zahájeny.
V průběhu prázdnin proběhly práce na přípojkách uličních vpustí v ulici Komenského a Růžová s tím, že akce bude pokračovat
opravou povrchu komunikace a chodníku. Celková cena díla je
4 684 625 Kč bez DPH.
Také opravy v ulici Hvězdovská jsou v plném proudu - chodníky a parkovací stání jsou připraveny a v září bude položen nový
asfaltový povrch. Spolupráce města Mimoň a Libereckého kraje
se vyplácí. Po zajištění všech podkladů bude koncem srpna zahájena kompletní rekonstrukce komunikace v ulici Českolipská
od Kozinova náměstí až ke křižovatce do ulice Nový domov.
Přestože jedna z nejvýznamnějších akcí - Regenerace Sídliště
pod Ralskem etapa B- byla dokončena, město na sídlišti investuje dál. Z našich prostředků probíhá např. oprava chodníků směrem k ulici Novopolní v hodnotě 357 592 Kč. Za poslední rok
byly na sídlišti realizovány opravy a investice za 11 mil. Kč.
Na odboru správy majetku, vedle modernizace a oprav bytového fondu či rozsáhlé výměny zařizovacích předmětů, proběhlo např. výběrové řízení na opravu střech bytových domů na
Ploužnici č. p. 321 a č. p. 326. Po opakovaném projednávání
v zastupitelstvu města se odboru v srpnu (za cenu 3 mil. Kč) podařilo dokončit prodej bytového domu Okružní č. p. 528, a to
zájemcům z řad jeho nájemníků. Se zajištěním areálu bývalého
velkokapacitního vepřína proti vandalům a zlodějům se odbor
potýká již několik měsíců.
Nelehkým úkolem, který se zvláště o dovolených nedaří plnit
tak, jak by situace vyžadovala, je zajištění úklidu chodníků
zaměstnanci zajišťujícími veřejně prospěšné práce. Jejich počet vzhledem k aktuálně velmi nízké nezaměstnanosti klesl na
méně jak 1/3. Úklid tak zajišťujeme znovuzapojováním osob
vykonávajících veřejnou službu a osob s náhradním výkonem
trestu. Platbu prostřednictvím platebních karet „rozběhl“ během prázdnin na několika místech úřadu zase Finanční odbor.
Pracovnice Odboru kultury využily dobu uzavření městské
knihovny např. k vyřazování starých knižních titulů, k přípravě
tanečních kurzů pro dospělé či zpracování návrhu prvního Statutu městského zpravodaje. Pro pravidelné návštěvníky výstav
v městském muzeu mají pracovnice aktuální informaci o první
poprázdninové výstavě. Zahájena bude 12. 9. 2017 a jejím tématem bude 40 let Hifi klubu.
Zpráva, že se v ulicích města mohou od srpna občané setkávat
vedle členů MěPo a jejích dvou „asistentů“ i se zástupci bezpečnostní agentury, již sdělovacími prostředky proběhla. Uzavřenou obstaravatelskou smlouvu se společností FORCORP
GROUP spol. s. r. o., Olomouc je vedení města připraveno průběžně vyhodnocovat.
Vedle přípravy voleb do Poslanecké sněmovny PČR jsou tyto
letní měsíce pro úřad i dobou organizace, v novodobé historii města prvního, referenda. Oproti volbám, které jsou meto...pokračování na další straně.
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dicky vedeny krajským úřadem, je zajištění referenda zcela
v působnosti obce a tak plná zodpovědnost za jeho řádný průběh
spočívá na úřadě.
Během prázdnin, v souvislosti s novelou zákona o střetu zájmů
účinnou od 1. 9. 2017, se úřad začal připravovat také na nový
způsob podávání oznámení o majetku veřejných funkcionářů.
Oznámení již nebudou podávána vytištěná, ale pouze elektronicky, a to do nově vytvářeného Centrálního registru oznámení.
Naší povinností je toto přihlášení prostřednictvím přístupových
kódů technicky zajistit, vyplnit úvodní zápis a samozřejmě nový
rozsah zveřejňovaných informací všem řádně vyložit. Doufáme, že do prvního září Ministerstvo spravedlnosti splní svůj slib
a vydá závaznou metodiku, která celou řadu přetrvávajících výkladových nejasností odbourá.
O prázdninách začal úřad i s organizační, personální i technickou přípravou aplikace evropského nařízení o ochraně osobních
údajů známé pod zkratkou GDPR do činnosti úřadu. Toto od
května 2018 účinné nařízení je považováno za „revoluci v právech osob, ale i povinnostech správců osobních údajů. Oproti
současné obecné formulaci principů zpracování osobních údajů
jsou nově akcentovány technické prostředky sloužící k jejich
anonymizaci, šifrování, obnovení dostupnosti apod. Naším úkolem je dostát novým povinnostem s co nejnižšími - státem opět
nekompenzovanými výdaji.
Každý, kdo tento obsáhlý pohled do prázdninové kuchařky úřadu
dočetl až sem, je pro nás důkazem toho, že veřejnost se o dění ve
městě živě zajímá. Protože máme za to, že komunikačních kanálů
s veřejností není nikdy dost, rozhodli jsme se vedle zpravodaje,
tematických reportáží v Mitelu, připravované elektronické úřední
desky či zamýšlených informačních IT kiosků, připravit také novou webovou komunikační službu pro občany, ale i další návštěvníky webových stránek. Cílem je pohotově a profesionálně reagovat na každý vznesený dotaz a my předpokládáme její spuštění
během října tohoto roku. Určitě ji využijí i občané, kteří se s nově
zveřejňovaným obsahem materiálů pro jednání zastupitelstva obracejí na úřad s dalšími doplňujícími dotazy.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice

Zázraky se někdy dějí

Když se věci napravují, informovat o tom je příjemné. Tentokrát jde o ve Zpravodaji uvedenou událost o poškozování
vozidel a dalším souvisejícím dění, včetně vypátrání viníka.
Jestliže jsme měli jisté pochyby o vypátrání viníka a byli jsme
díky práci Policie ČR v Mimoni potěšeni, že se tak stalo, překvapením ještě nebyl konec.
Jednoho dne, po návratu domů mě manželka informovala, že
se dostavil vypátraný viník, omluvil se a přinesl třetinu způsobené škody, s tím, že další peníze přinese příště.
I stalo se. V prvním srpnovém týdnu mladík přišel, protože zastihl tentokrát mě, omluvil se také mně a přinesl druhou třetinu
s tím, že příští měsíc dodá zbytek.
S mladým mužem, který se choval velmi slušně, jsme krátce
pohovořili. Závěrem jsem mu popřál, aby celá záležitost byla
pro něho poučením a do budoucna se mu dařilo zvládat všechny různé i lákavé události do té míry, aby své emoce udržel pod
svou kontrolou a vyhnul se nepříznivým následkům.
Zázraky se přece jen, i když vzácně – proto to jsou zázraky –
vyskytují. Je-li to mezi lidmi, pak o to lépe!
V Mimoni 11. 8. 2017, Miroslav Starý

Vážení zákazníci. Dovolujeme si
informovat Vás o omezení provozu
naší prodejny

Dle usnesení Rady Města z 5. Zasedání ze dne 27. 2. 2017
bude provoz naší prodejny Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace omezen pouze na sezónní prodej. Prodejna
bude veřejnosti uzavřena od 1. 7. 2017 do 1. 4. 2018
Toto omezení se nevztahuje na příležitostné potřeby a zakázky většího rozsahu, které lze dojednat na místě nebo korespondenčně.
Důvodem tohoto omezení je přísnější legislativní rámec
hospodaření státních organizací a větší orientace naší firmy
na práce pro město Mimoň.
Děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a budeme se
těšit na zahájení příští sezóny 2018.
V případě potřeby větší zakázky se na nás můžete obrátit.
Budeme se snažit Vašim potřebám vyhovět.
Novotný Petr, ředitel společnosti Zahradnictví Mimoň,
příspěvková organizace

Modernizace silnice II/268
V minulém čísle Mimoňského zpravodaje jsem informoval o celkovém řešení přeložky silnice II/268, které se týká
i území Ralska. Koncem července se na našem MěÚ z naší
iniciativy uskutečnila porada s úředníky krajského úřadu
(doprava a územní plánování), zpracovatelem územního
plánu Mimoně a Ralska a s vedením Ralska (starosta, místostarosta) o řešení přeložky komunikace 2/268 na katastru
Ralska podél letiště Hradčany. Cílem bylo připravit návrh
řešení pro schválení v Radě Libereckého kraje. Z jednání vyplynulo, že navržené řešení bude vyžadovat změnu
územního plánu i pro území Ralska a též územního plánu
Libereckého kraje. Vedení Ralska pak podalo žádost o vyjádření na Radu Libereckého kraje. Po projednání v Komisi
pro revitalizaci Ralska bude návrh v Radě kraje projednán.
Vzhledem k potřebě změny územního plánu kraje, bylo
na jednání dohodnuto, že je žádoucí, aby postup řešení na
území Ralska i Mimoně probíhal stejným tempem. Protože
máme mírný náskok, bylo dohodnuto, že se město Mimoň
ujme koordinační role.
V případě řešení na našem katastru jsme ve fázi před podáním návrhu na změnu územního plánu Mimoně na odbor územního plánování v České Lípě, který ho připraví do
procesu projednávání. S předstihem jsme zahájili i jednání s některými významnými vlastníky pozemků, abychom
je informovali o záměru změny územního plánu a dohodli principy, na kterých by bylo možné uzavřít budoucí dohody o získání pozemků. Cílem je, bez ohledu na postup
projednávání změn územního plánu, majetkově celou trasu
vyřešit, neboť na tom ztroskotává velká část významných
dopravních staveb.
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města
Září 2017
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Pravda o prasečáku - závěr

Již dlouho jsme se nedozvěděli od vedení města, co se nyní děje
s prasečákem, a tak jsem si trochu zapátral sám. Na posledních
několika radách města byla rada informována, že probíhají jednání s nějakou firmou, že by prasečák koupila a zřídila zde chov
kaprů a pěstovala by zde zeleninu. Město jim areál údajně nabídlo za 25 mil. a, světe div se, firma prý nic nakonec nekoupila,
no ani se jí nedivím.
V současné době na prasečáku probíhá zabezpečování budov,
kdy platíme firmě Henig za zabezpečení, a ještě zde mají zedníci zadělávat okna, aby se nikdo nedostal dovnitř, protože již
dochází v tomto objektu ke krádežím. Také jsem se dozvěděl, že
si nikdo nekoupil tu „krásnou“ technologii k chovu prasat a ani
sem nepřišel žádný podnikatel, aby zde rozjel výrobu, jak nám
všem neustále tvrdil pan starosta na zastupitelstvech.
Nyní Vám sdělím nejdůležitější zjištění, které plyne ze znaleckého posudku na prasečák, který jsem nyní získal z města. Pokud si vzpomínáte, tak starosta říkal, že prasečák musíme koupit, protože smrdí a chce ho koupit nějaká firma z ciziny a bude
zde plno prasat a nikdo s tím nic neudělá. Nechal v červnovém
zastupitelstvu pravomoce ke koupi prasečáku převést na radu
a jednali utajeně, tedy na radě. Následně si všichni radní museli
přečíst znalecký posudek ke koupi, protože byl vyvěšen veřejně na internetu k aukci k prasečáku, a šli do dražby. Pokud si
tedy přečetli znalecký posudek, musíme se zeptat, proč ho kupují, když znalecký posudek vyvrací informace starosty, že by se
v prasečáku mohla ještě vůbec někdy chovat prasata. Předkládám zde kopii závěru znaleckého posudku:
V této souvislosti nelze opomenout nutnost zdůvodnit, proč obvyklá cena posuzovaných nemovitostí odhadnutá v tomto posudku (viz str. 72). činí k datu 2. 12. 2015 celkem 15 400 000,-Kč.
Důvodem je především dále popsaná skutečnost, která ve svém
důsledku vede ke zcela jinému pohledu na ekonomické využití
areálu cca do roku 2013 a v současnosti. A sice jde o již zmíněný mezní technický stav budov areálu a rychlost degradace
konstrukcí, která zřejmě již překonala svůj kritický bod, kdy by
ještě z ekonomického hlediska byla účelná běžná oprava, namísto v současnosti nutné rekonstrukce. To vede znalce k nutnému
závěru, že areál již v brzkém horizontu nebude bez výrazných
investic moci plnit svou původní funkci (výkrm vepřů) a bude
nutné ho využít k jinému účelu, což je spojeno se znehodnocením (nevyužitelností) jak technologií k výkrmu zvířat, tak i Integrovaného povolení k chovu prasat (viz Výchozí podklady)
a naopak nutnosti celý areál alespoň minimálně přebudovat pro
nový provoz.
Všimněte si především data sepsání znaleckého posudku - konec
roku 2015 - a prasečák tedy degradoval dalších 9 měsíců, než
jsme jej koupili. Zde se tedy nabízí několik otázek, a to:
1) Proč jsme jej kupovali - když zde evidentně bez celé rekonstrukce nelze již prasata chovat.
2) Proč jsme první příhoz měli téměř 24 mil., a ne odhadní cenu
15,4 mil. - vyvolávací byla cca 12 mil.
3) Proč vedení města všem lhalo - když si muselo přečíst celý
posudek a vědělo, že chov prasat zde není již možný (prasečák
by se musel postavit totiž celý znovu) – znalecký posudek rada
města nikdy zastupitelům k nahlédnutí nedala.
Pojďme si to shrnout: koupili jsme prasečák, kde již chov nebyl
možný, koupili jsme jej o 8 mil. dráž, než byla odhadní cena,
starosta podepsal smlouvu, kde se zavázal, že zaplatíme převod
nemovitosti za cca 900 000 Kč, aniž by k tomu měl povolení za-
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stupitelstva (o tom jsem se ještě nezmínil – trochu zneužití pravomocí) a pokud by to zastupitelstvo neschválilo, přišli bychom
o kauci 750 000 Kč. Já si myslím, že jsme vyhodili zbytečně
25 mil. Kč za rozpadlý prasečák, který nikdo nechtěl. Myslím,
že by vedení po těchto zjištěních mělo odstoupit a zastupitelstvo
by mělo dát podnět k prozkoumání celé věci policii, protože jako
zastupitelé jsme povinni se chovat jako řádní hospodáři a za to
ručíme i našimi majetky, a proto na zastupitelstvu budu navrhovat odvolání starosty, místostarosty a rady a budu požadovat
prošetření celé záležitosti policií. Pevně doufám, že zastupitelům není jedno, jak je vedení města obelhalo!
Petr Král

Odpověď na tři otázky pana Krále

Opět, jako vždy u pana Krále, je vše vytrženo ze souvislostí. Lze
tedy opravdu odpovědět pouze na tři otázky, které dávají smysl.
1) Proč jsme prasečák kupovali, když zde evidentně bez celé
rekonstrukce nelze již prasata chovat?
Odpověď: pan Král se odvolává na větu ze znaleckého posudku,
„To vede znalce k nutnému závěru, že areál již v brzkém horizontu nebude bez výrazných investic moci plnit svou původní funkci
a bude nutné ho využít k jinému účelu.“ Co je brzký horizont? Pět,
deset, patnáct nebo dvacet let. V době, když jsme farmu kupovali,
bylo šest hal z osmi bez problémů provozuschopné.
2) Proč jsme první příhoz měli téměř 24 milionů, a ne
odhadní cenu 15,5 milionu – vyvolávací cena byla
cca 12 milionu?
Odpověď: nájemcem farmy až do dražby byl významný,
německý výrobce vepřového masa v Evropě. Do poslední chvíle platil nájem za farmu a ostrahu, přestože ji musel půl roku před dražbou vyklidit. A pak zvažujete na jedné
straně euro, na druhé koruna a za sebou pětiletý bezvýsledný boj, pomocí změny Zákona o ochraně ovzduší ochránit město před zápachem. Výsledkem je vlastnictví přes
8 hektarů pozemků, které pokud se neprodají nyní, můžou mít
v budoucnosti třeba i jednou takovou hodnotu s bonusem, město
bez zápachu.
3) Proč vedení města všem lhalo, když vědělo, že chov prasat
zde již není možný?
Odpověď: tady je opět vidět, jak pan Král manipuluje s výše citovanou větou znalce. Znalec říká, že v případě výrazných investic, je chov bez problémů. Kde tedy pan Král bere oporu pro své
tvrzení? A farma má obrovský bonus k rekonstrukci zařízení pro
chov, má platné integrované povolení, které by v případě nové
výstavby v této lokalitě již nebylo možné získat. Město chovat
prasata nechce, kupovali jsme farmu, jak říká znalec: „... využít
ji k jinému účelu.“
Ještě pár slov k provozuschopnosti farmy. Znalecký posudek nebere v úvahu, že areál má platné integrované povolení
a nový majitel mohl okamžitě zahájit provoz bez ohledu na
tento posudek o stavu budov nebo zařízení. Snažili jsme se
různými způsoby provoz omezit, ale veškeré kontroly hygieny,
inspekce životního prostředí, veterinární správy a Krajského
úřadu, jako vydavatele integrovaného povolení, dopadly bez
závad. Z informací, které jsme měli, vyplýval vážný zájem
německé firmy. Cílem bylo definitivně zbavit Mimoň zápachu
a nepřipustit, abychom v soutěži neuspěli, protože toto byla
poslední šance.
František Kaiser, starosta města

CO VÁS ZAJÍMÁ
Toxická skládka v Mimoni?

Pan Král napsal v minulém čísle Mimoňského zpravodaje článek s názvem Starosta, místostarosta a jejich toxická skládka
v Mimoni. Protože článek zkresluje realitu, jsem nucen na něj
reagovat.
Co je skládka - zařízení, kam se odpad definitivně odkládá,
zůstává na místě a po ukončení provozu se zapouzdří.
Co je nebezpečný odpad - vyznačuje se vlastností, která může
mít negativní vliv na životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat,
nebo při manipulaci hrozí nějaké nebezpečí. Mezi takové vlastnosti patří hořlavost, výbušnost, dráždivost, infekčnost, schopnost uvolňovat nebezpečné látky, toxicita…
Co je recyklační provoz - je to zařízení, kde se odpad upraví
fyzikálními postupy (tříděním, drcením…) nebo biologickými
postupy (kompostováním, biodegradací…) nebo chemickými
postupy (neutralizací, chemickou stabilizací…), které vedou
k odstranění nebo ke snížení nebezpečných vlastností, aby odpad byl vhodný pro další využití.
Firma ŽSD a.s. Modřice, která vlastní areál bývalé bioplynové
stanice, kde byla dříve zpracovávána kejda, společně s firmou
SUEZ Využití zdrojů a.s. Praha, předložila na město záměr recyklačního a logistického provozu, jenž by měl zaměstnávat
cca 20 pracovníků. Zamýšleny jsou následující operace:
biodegradační a manipulační plocha – 10 000 t/rok – zde má
probíhat biodegradace odpadů (převážně kameniva) z rekonstrukce železničních svršků znečištěných ropnými látkami.
Materiál na zabezpečené ploše má být skrápěn vodou s obsahem bakterií a po snížení ropných látek odvezen k opětovnému
využití v železničním nebo silničním stavitelství. Nebezpečnými složkami jsou ropné látky stejného charakteru jako pohonné
hmoty a oleje v automobilech a na benzinových pumpách, kde
se bez problému setkáváme s jejich množstvím několikařádově
vyšším,
hala pro využívání druhotných surovin - 15 000 t/rok - jedná se
převážně o ruční dotřiďování skla, papíru a plastů, které občané ukládají do nádob na tříděný odpad. Vytříděné a slisované
odpady o vyšší kvalitě by měly být odváženy pro další využití,
sklad odpadů charakteru nebezpečný a ostatní – 5 000
a 20 000 t/rok – zde by měly být v zabezpečených objektech
shromažďovány odpady menšího objemu od různých původců
a po soustředění většího množství odváženy jinam,
zpracování dřevního odpadu - 5 000 t/rok – zde má být shromažďován a následně upravován na štěpku velkoobjemový
a dřevní odpad a poté odvážen ke spalování a nebo kompostování,
kapalné hospodářství - 25 000 t/rok – uvažováno je fyzikální
zpracování zvodnělých kalů nebo chemické zpracování kapalných odpadů a odpadních vod. Shromažďovány by měly být
odpady od různých producentů a po úpravě odvezeny k dalšímu zpracování nebo využití nebo vypouštěny do vodoteče.
Rada města již dříve (po ubezpečení, že těžiště dopravy bude
od Doks) dala souhlas s biodegradací odpadů ze železničních
svršků. K další části záměru kladné vyjádření nedala z důvodu
nárůstu dopravy na území města a nesouhlasila se zpracováním
nebezpečných odpadů. Protože záměr je v souladu s územním
plánem, nic nebrání, aby ho firma připravovala v běžném legislativním procesu, kde bude posouzen i vliv na životní prostředí.
Ing. Stanislav Baloun
místostarosta města

Sousedovi chcíplo prase

Sousedovi chcíplo prase, ale protože za rok budou komunální volby je nutno poznamenat, že cizí neštěstí potěší. V Mimoňském zpravodaji, slovutném to listu, vyšel první díl ságy
o ignorantech. Případně o radních.
Rada schválila provoz ŽSD, ve kterém má být prováděna biodegradace podkladů železničního svršku, tj. stěrku, kterým
jsou podbity koleje a půdy kontaminované ropnými produkty, tj. olejem a naftou, která z železniční dopravní techniky tu
a tam, případně tam a tu ukápne. Tedy, pokud si pamatuji. Podle zákona o odpadech a vyhlášky o odpadech je tato zemina
považována za nebezpečný odpad.
Vzhledem k tomu, že v článku s výbušným názvem „Starosta,
místostarosta a jejich toxická skládka v Mimoni – díl první“,
je uvedeno, cituji:
a) „představil jsem si americké filmy, kde mafie za městy
potají likviduje toxický odpad, a nikdy jsem si nemyslel, že
se to bude dít i v Mimoni“.
b) „Začátkem roku jsem na zastupitelstvu sdělil panu
místostarostovi, že v Mimoni připravuje třídírnu odpadů
pro střední Čechy a Liberecký kraj“
c) „Také na podzim roku 2016 jsem přednesl na zastupitelstvu
informaci, že se má pročišťovat štěrk z kolejí za prasečákem
a má se svážet z celé ČR.“
Poslal jsem panu starostovi a místostarostovi mail s návrhem
vysvětlit veřejnosti podstatu problému. Zřejmě byli na dovolené, protože jsem odpověď nedostal žádnou.
Proto jsem se obrátil se žádostí o vysvětlení problému na krajský úřad na odbor životního prostředí. Přikládám korespondenci, čtěte odspodu:
Dobrý den,
v tomto zařízení bude nakládáno se znečištěnými zeminami,
což jsou nebezpečné odpady, ale budou tam pomocí organizmů
a přirozených půdních procesů biodegradovány.
O záměru likvidace komunálních odpadů žádné informace nemáme. A v případě, že by se nějaký takový záměr realizoval,
město bude vždy účastníkem všech řízení.
Hezký den.
Ing. Lenka Varečková
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ovzduší a odpadů
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 387 * fax: +420 485 226 654
e-mail: lenka.vareckova@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz
From: Seznam Email [mailto:schleier@seznam.cz]
Sent: Tuesday, July 18, 2017 4:54 PM
To: Varečková Lenka
Subject: RE: Dotaz k případnému zřízení Logistického centra
v Mimoni
Dobrý den.
Především děkuji za odpověď. V Mimoni totiž koluje informace
o tom, že zde bude likvidován nebezpečný odpad. Navíc se mluví o tom, že zde bude likvidován i komunální odpad. Mluví se
o desítce až stovce nákladních automobilů denně. To by podle
mého znehodnotilo investici města, kterou vrazilo do zakoupení bývalé velkovýkrmny prasat za účelem odstranění zápachu
čuňat. Na jednání rady nám radním bylo řečeno, že město na
to nemá vůbec žádný vliv a že to jde mimo nás.
Ing. Miroslav Schleier, Radní města Mimoně
Září 2017
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From: Varečková Lenka [mailto:lenka.vareckova@kraj-lbc.cz]
Sent: Tuesday, July 18, 2017 7:56 AM
To: schleier@seznam.cz
Cc: Šádková Jitka <jitka.sadkova@kraj-lbc.cz>; Miklasová
Markéta <marketa.miklasova@kraj-lbc.cz>
Subject: RE: Dotaz k případnému zřízení Logistického centra
v Mimoni
Dobrý den,
paní vedoucí mi přeposlala k vyřízení Váš dotaz.
S největší pravděpodobností se zmiňujete o dekontaminační
ploše firmy ŽSD a.s. v Mimoni. Tam v současné době probíhá realizace stavby zařízení k biodegradaci kontaminovaných
odpadů (hlavně zemin a kalů). Toto zařízení má vydané platné
povolení podle zákona o integrované prevenci, kde bylo Město
Mimoň účastníkem řízení. Město Mimoň bylo také účastníkem,
jak zjišťovacího řízení, které vedl krajský úřad podle zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, tak v řízení o změně
územního rozhodnutí, které vedl Městský úřad Mimoň, odbor
výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí.
V případě dalších dotazů se na mě klidně obraťte.
S pozdravem
Ing. Lenka Varečková
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ovzduší a odpadů
____________________________________
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a * 461 80 Liberec 2
tel.: +420 485 226 387 * fax: +420 485 226 654
e-mail: lenka.vareckova@kraj-lbc.cz * www.kraj-lbc.cz
-------- Původní zpráva -------Od: Seznam Email <schleier@seznam.cz>
Datum: 14.07.17 16:02 (GMT+01:00)
Komu: Šádková Jitka <jitka.sadkova@kraj-lbc.cz>
Předmět: Dotaz k případnému zřízení Logistického centra
v Mimoni
Dobrý den
Vážená paní vedoucí
Podle podivných informací má být v Mimoni zřízen jakýsi provoz, který se bude zabývat likvidací různých druhů odpadů.
Údajně mezi ně budou patřit i nebezpečné odpady. Informace,
které jsou velmi nepřesné a někdy i tendenční. Navíc údajně
schválení tohoto provozu půjde zcela mimo samosprávu města
Mimoň. Po městě se šíří nepodložené fámy.
Protože jako radní města nemám informace odpovídající objektivní skutečnosti a nevím tedy jak odpovědět lidem, kteří se
ptají, prosím o poskytnutí vypovídajících, a hlavně pravdivých
informací. Drbů máme dost. Informace můžete prosím zaslat
Radě města.
Ing. Miroslav Schleier
---------------------Takže aniž bych dělal hnidopicha, upozorňuji, že za prasečákem žádná železnice nevede. Když člověk něco píše a nemá
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editační program, tak se občas upíše. Znám to i já. Nikdo není
v gramatice imunní chybám.
V jednom americkém filmu, když už jsme u filmů, svět a okolí
zachrání fešná Erin Brockowich.
Bohužel nejsou lidi. Takže to zůstane na obci. Takže zatím
zjišťuji, že v Mimoni žádná skládka toxických odpadů nebude.
Jedy, louhy, kyseliny, těžké kovy jsou pokud vím, zpracovávány v nedalekém Diamu a něco podobného snad dělá i firma
Ladeo.
Vysvětlení, co je to biologická degradace zájemce najde např.
na http://hgf10.vsb.cz/546/bmzo/pages/Biodegradace.html.
Jde o zcela mokrý proces.
Předpokládám, že když město vrazilo 24.000.000,- Kč za zakoupení bývalé velkovýkrmny, aby zápach vepříků nedráždil
mimoňské obyvatelstvo, že nedovolí, aby vedle velkovýkrmny
pracoval nějaký smrdutý provoz.
Jak vidět, ani liberecký kraj bez nás nedovolí zřízení skládek
toxických odpadů. A ani nepředpokládá zřízení linky na třídění
a likvidaci komunálního odpadu.
Nicméně je třeba vydržet. Volby do komunálu jsou až za rok.
Podívejte, kolik je zájemců o funkci prezidenta. I tady platí
„mnoho povolaných, málo vyvolených“. Myslím, že problémy
se dají řešit s rozvahou.
Ještě jednou o filmu. Tentokrát o filmu „Číslo 5 žije“. Informace, informace. To je to, co potřebujeme. A ověřené.
Miroslav Schleier

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

9. září a 7. října 2017
ve 14.30hod.

Mimoň – u čerp. stanice Benzina směr Stráž p. Ral.
Při prodeji slepiček také výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.

Tel. 601576270, 728605840

inzerce

CO VÁS ZAJÍMÁ
Proč se někdy kácí

…. Zase někomu překážel

Víte, proč se kácela tato bříza?

Tato borovice?

…někomu překážela

Zkuste si tipnout.

A tento javor?

Toto je jen několik případů z minulého roku. Letos bohužel přibyly další.
Některým lidem (nebo jednomu?) stromy natolik překáží, že se
rozhodnou je zlikvidovat. Jenomže tato osoba si snad ani neuvědomuje, že tím ohrožuje i zdraví a bezpečnost ostatních. Víte,
že tak mohou narušit stabilitu a pevnost stromu, který pak může
spadnout při trochu silnějším větru?
Všímejte si, prosím, svého okolí, aby nám tu nějaké stromy zůstaly.
J. Vítková
Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí

Září 2017
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Vývoj nezaplacených pohledávek

využijí všechny možnosti k vymožení (součinnost s bankami,
se zaměstnavateli, s OSSZ atd.) a teprve v případě, když tyto
možnosti selžou, předávají pohledávku prostřednictvím
právníka exekutorovi. Tento krok potom dlužníkovi dluh
velmi navyšuje o výdaje spojené s náklady exekutora.
Pokud byste si rádi ověřili, že mezi dlužníky nepatříte,
můžete se o tom během úředních hodin osobně informovat na
finančním odboru.
Finanční odbor, Městský úřad Mimoň

Od roku 2011 se finanční odbor zaměřil na důsledné
vymáhání nezaplacených pohledávek. Do té doby se
převážná část nezaplacených pohledávek vymáhala pomocí
exekutora. Se změnou legislativy přešla povinnost vymáhat
pohledávky v přenesené působnosti (pokuty, přestupky,
místní poplatky) na Městský úřad.
Nejvíc úspěšný byl finanční odbor ve vymáhání pohledávek
za pronájmy pozemků, sklepů a hrobových míst. Při
vymáhání pohledávek nejprve pracovníci finančního odboru

Vývoj nezaplacených pohledávek
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Nájemné ubytovna
Pronájem hrobů
Poplatek za komunální
odpad

100 150 Kč
161 500 Kč
88 000 Kč
132 976 Kč

114 200 Kč
175 400 Kč
81 000 Kč
181 258 Kč

161 950 Kč
126 099 Kč
81 000 Kč
67 834 Kč

204 350 Kč
122 599 Kč
81 000 Kč
24 138 Kč

216 000 Kč
164 339 Kč
80 000 Kč
21 966 Kč

222 440 Kč
139 577 Kč
70 954 Kč
30 875 Kč

222 531 Kč
112 914 Kč
65 954 Kč
17 434 Kč

6 000 Kč
266 610 Kč
2 561 Kč
68 622 Kč
23 073 Kč

3 000 Kč
347 070 Kč
5 974 Kč
62 484 Kč
4 392 Kč

5 000 Kč
190 187 Kč
467 Kč
56 728 Kč
0 Kč

3 000 Kč
0 Kč
92 Kč
57 223 Kč
0 Kč

5 300 Kč
0 Kč
92 Kč
72 766 Kč
0 Kč

6 000 Kč
0 Kč
0 Kč
73 490 Kč
1 277 Kč

500 Kč
2 528 Kč
92 Kč
78 711 Kč
8 065 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

50 166 Kč

34 199 Kč

0 Kč

Pohledávky celkem

849 492 Kč

Město Mimoň
platby kartou

974 777 Kč 689 264 Kč

zavedlo

možnost

Od července 2017 můžete zaplatit místní i správní poplatky,
ale i vstupenku do kina nebo členský poplatek v knihovně
kartou přímo v budovách Městského úřadu Mimoň. Náš úřad
se tak zařadil k dalším městům, kde je již tato služba
zavedena. Podrobné informace Vám poskytnou pracovníci
jednotlivých odborů.
Správní a místní poplatky vybírané Městským úřadem
Mimoň a další platby zaplatíte na těchto místech:
Dům kultury Ralsko – vstupenky do kina
Muzeum – vstupenky do kina, upomínkové předměty apod.,
Pokladna MK a.s. - veškeré místní a správní poplatky,
pokuty, nájmy, nákup pytlů ke svozu komunálního odpadu

8

Září 2017

492 402 Kč 610 629 Kč 578 811 Kč 508 729 Kč

Finanční odbor - veškeré místní a správní poplatky
Matrika – správní poplatky, Czech POINT
Evidence obyvatel – správní poplatky, Czech POINT
Přestupky – přestupky
Knihovna – vstupenky do kina, plakátování, kopírování,
prodej zpravodaje, pronájem kina, členství v knihovně
Městská policie - pokuty
Odbor výstavy, dopravy, zemědělství a životního
prostředí – správní poplatky, rybářské lístky.
Možnost platby v hotovosti na pokladně Mimoňské
komunální a. s. a bezhotovostním převodem prostřednictvím
Vaší banky či internetového bankovnictví zůstává. Platbu
převodem z Vašeho bankovního účtu preferujte, vyhnete se
tak nepříjemnému čekání, a navíc šetříte svůj čas.
Finanční odbor, Městský úřad Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Několik poznámek k poslednímu
jednání rady města

Jednání probíhalo zcela standartně podle schváleného programu. Nicméně všeobecná diskuze v závěru přinesla možné
řešení jednoho problému. Tím problémem je stav a možnosti
údržby fotbalového hřiště TJ Jiskra. A to jak zatravněného, tak
hřiště s umělou plochou a osvětlením. Když k tomu připočítáte
zanedbané házenkářské hřiště zjistíte, že údržba těchto zařízení
je nad síly a prostředky spolku TJ Jiskra.
Už po několikáté padl na jednání nápad, aby se TJ Jiskra stala příspěvkovou organizací města. Město ji v podstatě stejně
financuje svým rozpočtem. Pokud se vyřeší právní stav členů spolku a členové spolku schválí převod tohoto majetku na
město, bylo by možné např. v rámci stávající příspěvkové organizace města, konkrétně Zahradnictví Mijana, řešit tyto problémy v rámci jednoho celku, a to včetně koupaliště. Zahradnictví má přeci sekačky, nákladní auto atd.
Vedení Mijany by mohlo přijmout dalšího profesionála, aby
ředitel Mijany nebyl jako „sám voják v poli“. Mohlo by v rámci zaměstnávání nezaměstnaných nasadit odpovídající počet
pracovníků na údržbu všech výše uvedených zařízení, které by
Mijana spravovala.
Myslím, že je to jen na členech spolku TJ Jiskra, zda se rozhodnou uvažovat o tomto nápadu. A představte si, že dokonce
by mohl existovat fotbalový či házenkářský oddíl s obchodním
názvem TJ Mijana Mimoň. Třeba.
Miroslav Schleier

Vyjádření k článku

Dobrý den,
již v minulosti jsme o tomto kroku uvažovali a přednesli ho
vedení města, ale k převedení Jiskry na Město nedošlo.
V současné době to je opravdu nad naše síly a finanční možnosti TJ. Údržba všech hřišť a celého areálu je finančně a časově velmi náročná.
Marek Steinfest

Kraj vyhlásil granty pro včelaře

Jeden milion korun na nové úly, včelstva, včelí matky, ochranné včelařské pomůcky, včelařské vybavení (s výjimkou toho na
zpracování medu a vosku) i opravy či rekonstrukce a výstavby
včelínů znovu rozdělí Liberecký kraj ze svého dotačního fondu.
„Pro účely programu Podpora včelařství máme v rozpočtu vyčleněn 1 milion korun. Jeden žadatel může z Dotačního fondu
Libereckého kraje získat až 40 000 korun, “uvedl Jiří Löffelmann, člen rady Libereckého kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.
Podmínky poskytování dotací jsou známy již nyní. Příjem žádostí bude probíhat až od 18. září 2017 do 13. října 2017. Zájemci budou moci žádat o financování výdajů hrazených již od
ledna 2017 do září 2018. Dotace budou poskytovány až do 70 %
způsobilých výdajů projektu.
„Návrhy žádostí o dotaci doporučuji případným zájemcům konzultovat s příslušným pracovníkem z odboru životního prostředí
krajského úřadu,“ doplnil Jiří Löffelmann.
Kompletní podmínky čerpání z programu 8.3 Podpora včelařství
jsou k dispozici na www.dotace.kraj-lbc.cz. Tato nová součást
internetových stránek Libereckého kraje má za cíl usnadnit všem
žadatelům o dotace orientaci v celém procesu administrace
finančních podpor z krajského rozpočtu.
Mgr. Fulková Andrea
Zdroj: http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz

Teplo v Mimoni bude příští rok
o polovinu zdravější
Hradčanská teplárna patří do skupiny ENERGIE Holding
a zásobuje v Mimoni téměř dva tisíce domácností a desítky
dalších zákazníků. Technický tým v Hradčanech dlouhodobě pracuje na snižování emisí ze svých uhelných kotlů.
V letošním roce se v hradčanské teplárně zaměřili na snížení emisí oxidu siřičitého, aby s velkou rezervou dokázali
plnit přísnější limity platné od roku 2018. Uskutečněné palivové zkoušky přinesly nejvhodnější řešení v podobě nákupu uhlí s nízkým obsahem síry. V příštím roce tak hradčanské kotle vypustí do atmosféry jen polovinu dnešních už
tak nízkých hodnot oxidu siřičitého.
Teplárna, která zajišťuje teplo pro velkou část obyvatel
Mimoně, hledá cesty ke zvýšení ekologičnosti a účinnosti
výroby už řadu let. V loňském roce pokračovalo spoluspalování biomasy v režimu kombinované výroby elektřiny
a tepla, což se významně podepsalo na efektivnějším využití paliva a právě snížení množství vypouštěných látek.
Napojení většiny panelových domů na centrální systém
zásobování přináší do bytů teplo s bonusem toho, že přímo
v životním prostoru obyvatel Mimoně nevznikají žádné
emise. Hradčanská teplárna tak bude po dalším zlepšení
své ekologičnosti i nadále hlavním garantem čistého vzduchu v Mimoni a okolí.
Přísnější limity ukládají teplárnám od příštího roku dodržovat hranici emisí oxidu siřičitého o 40 % nižší, než tomu
bylo doposud. „Každé snížení emisí s sebou přináší velké
investiční náklady, proto se vždy hledají cesty, jak limity
dodržet bez výrazného dopadu na ceny tepla pro zákazníky. Hradčanská teplárna provedla celou řadu zkoušek
s různými druhy černého i hnědého uhlí. Zkoušeli jsme při
spalování přidávat i vápenec, ale nejpříznivěji nám vyšlo
použití nízkosirnatého hnědého uhlí,“ řekl Petr Boukal,
člen představenstva ENERGIE Holding zodpovědný za
techniku a provoz.
V loňském roce se díky spoluspalování biomasy stala hradčanská teplárna znovu státem preferovanou účinnou soustavou zásobování teplem. Nezanedbatelný a stále stoupající
podíl znečištění s sebou přinášejí domácí topeniště, která
jsou nejméně kontrolovaná, a proto jsou pro naše zdraví
nejvíce riziková. Společnost ENERGIE Holding si je vědoma své zodpovědnosti za kvalitu ovzduší v okolí měst, kde
působí. „Víme, že zajišťujeme teplo pro tisíce domácností,
proto se snažíme zajistit jak ekologičnost, tak stabilitu našich dodávek tepelné energie. V příštích týdnech bychom
měli podepsat dlouhodobý kontrakt na dodávky nejlépe
hodnoceného uhlí, v létě začneme s jeho navážením a od
1. ledna budeme vyrábět energii už pouze z nově vybraného paliva,“ řekl Petr Boukal.
Mgr. Lukáš Jankovský, PR manager
společností ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.,
ENERGIE Holding, a.s.
Září 2017
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OZNÁMENÍ
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách

Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro
seniory či osoby se zdravotním postižením, které se koná v Centru
pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis poradenských dní: 6. 9. 2017, 20. 9. a 4. 10. 2017 (středa)
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

Blahopřání

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého se
v měsíci červnu dožívají:
Renata Rosenkrancová
Libuše Jonášová
Anna Steklá
Oldřich Všetíček
Štěpánka Orthová
Irena Grosmutová
Marie Skálová
Jaroslav Pokorný
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Starosta města a Komise pro občanské záležitosti.

Gratulace

Dne 2. září 2017 oslavila paní Marie Leinerová narozeniny.
Ve svých 103 letech je nejstarší občankou Mimoně. U této příležitosti přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Starosta města Mimoň a Komise pro občanské záležitosti.

Zastupitelstvo města

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

Den s policií a dalšími složkami IZS

Kdy? 9. září 2017
Kde? Autodrom Sosnová
V kolik hodin? 10.00 – 15.00
Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Libereckého
kraje a Územní odbor Česká Lípa, Město Česká Lípa, Městská
policie Česká Lípa, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
- Územní odbor Česká Lípa a Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pořádají již 16. ročník „Dne s policií a dalšími
složkami IZS“.
Návštěvníci u nás shlédnou ukázky činnosti jednotlivých složek
IZS i jejich společné zásahy při simulovaných situacích. Děti si
u nás zasoutěží v nejrůznějších disciplínách a motoristé si na bezplatné škole smyku mohou vyzkoušet své řidičské dovednosti.
Nabízíme i mnohem víc, přijďte 9. září na autodrom do Sosnové
u České Lípy mezi nás.
por. Bc. Ivana Baláková
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
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Mimoňské trhy

Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek
15. září 2017 na náměstí 1. máje.

Tradiční burza ošacení

Městský úřad Mimoň pořádá v sobotu 7. října 2017 tradiční burzu
ošacení, a to v Domě kultury Ralsko. Pokud máte zájem se burzy
aktivně zúčastnit, je třeba se přihlásit na dále uvedený email. Burza bude probíhat v dopoledních hodinách, počet prodejních míst je
omezen.
Mgr. Kateřina Kapičková
kapickova@mestomimon.cz

Sraz spolužáků

Sraz spolužáků 8. tříd ZŠ Mírová a Letná – školní rok 1959/60 –
bude 7. října 2017 v 15:00 hodin v Besedě v Mimoni.
Informace na tel. čísle 734 326 592, 737 651 933

Pozvánka

Rádi bychom tímto pozvali všechny potenciální běžce na 2. výběh
na kopec Ralsko, cca 12 km. Odměnou bude dobrý pocit ze zdolání
našeho vrcholku spolu s 80 běžci a čepice s logem www.ralskadesitka.cz. Akce se koná 14. října, v 9:00 hodin prezence u koupaliště, start v 10:30 hodin. Běží se opačně než loni. Finish bude v áleji.
Těší se pořadatelé Tour de Ralsko,z.s.
Jaroslav Frei a Radomír Hodek

Život je cesta, které až manželství
dává cíl!

Gratulujeme ke kamenné svatbě Stanislavu a Marii Svobodovým,
kterou oslavili dne 26. 8. 2017 a přejeme Vám hodně lásky, zdraví
a přátelství v dalších letech.
Starosta města Mimoň a Komise pro občanské záležitosti

Soukromý inzerát

Prodám byt 3+1 v OV. Byt je v dobrém stavu, nachází se v přízemí bytového domu se zahradou. Dům má nová plastová okna,
zateplenou fasádu, opravené balkony a střechu. Cena 1 300 000 Kč.
Při rychlém a vážném zájmu, možná i sleva.
Tel. kontakt: 723 982 531

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
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.

kulturA

PŘIHLÁŠKA NA TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Kurzy budou zahájeny v neděli 8. října a dále budou probíhat v těchto termínech: 15. a 22.10., 5., 12., 19. a 26.11., 3.12.
a věneček v pátek 8.12. vždy v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 18 hodin.
Jméno a příjmení (dáma)
Rok narození
Adresa
e- mail + telefon
Jméno a příjmení (pán)
Rok narození
Adresa
e- mail + telefon
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, provozovateli tanečních kurzů k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to písemnou formou na adresu Městského úřadu.
Platba kurzovného: Kurzovné bude uhrazeno v hotovosti do 22. září 2017 v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň.
Storno podmínky: Do 8. září 2017 je storno poplatek 25% kurzovného, do 22. září 2017 je to 75%, a po tomto termínu se kurzovné
nevrací! V případě, že se přihlásí méně jak 10 párů, budou kurzy zrušené a kurzovné vráceno.
V………………...........................….dne………………………Podpis…………................….…Podpis……………………………........

Září 2017
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kulturA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program září
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.
129 min./dabing/příst.
1. 9. 17:30 AK+DD
Valerian
a
město
tisíce planet
100 Kč

16. 9. 17:30 AK
100 Kč

1. 9. 20:00 H

16. 9. 20:00 K+D

110 Kč

Spektakulární sci-fi Luca Bessona...

109 min./titulky/příst.15+

Annabelle 2: Zrození zla

2. 9. 17:30 D
100 Kč

Ona vás děsila “V zajetí démonů”, ale...

110 min./orig. verze/příst.

Po strništi bos

Ze vzpomínek na dětství, které prožil Z. Svěrák za války..

110 Kč

115 min./titulky/příst.12+

Baby Driver

Jeden opravdu dobrý řidič stačí...

128 min./titulky/příst.12+

Španělská královna

Jak natočíte velkofilm, když máte kolem sebe pitomce?

Divadelní představení
17. 9. 15:00
Pohádka o princi Vendelínovi
70 Kč

115 min./titulky/příst.15+
2. 9. 20:00 AK
Atomic
Blonde:
Bez lítosti
110 Kč

pro seniory
19. 9. 15:00 Promítání
D
110 min./orig. verze/příst.
60 Kč

3. 9. 15:00 AN

107 min./titulky/příst.15+
20. 9. 17:30 D+R
Tulipánová horečka
110 Kč

Agentka Mi6 je vyslaná, aby vyšetřila vraždu kolegy.

130 Kč

85 min./orig. verze/příst.

Hurvínek a kouzelné muzeum

Legendární hrdinové, které dobře znáte...

5. 9. 17:30 DK
90 Kč

90 min./titulky/příst.12+

Cesta času

6. 9. 20:00 AK+DD
110 Kč

Fantastická výprava k počátku všeho...

120 min./titulky/příst.12+

Temná věž

Existují i jiné světy než tyto...

130 min./titulky/příst.12+
8. 9. 17:30 AK+SF
Terminátor 2: Den zúčtování
140 Kč
Digitálně remasterovaná 3D verze filmu...

3D

8. 9. 20:00 H
TIP
120 Kč

135 min./titulky/příst.15+

9. 9. 17:30 K
110 Kč

119 min./titulky/příst.12+

To

Podle předlohy stejnojmenného románu S. Kinga..

13. 9. 15:00
40 Kč

90 min./orig.verze/příst.

Křižáček

„Historická roadmovie" odehrávající se ve středověku.

112 min./titulky/příst.15+
22. 9. 17:30 AK+T
110 Kč
Americký zabiják

Nezávislá, mezinárodní, špionážní agentura, která...

AK+DD

110 min./titulky/příst.12+
22. 9. 20:00
TIP
Kingsman:
Zlatý kruh
130 Kč

23. 9. 17:30
110 Kč

K+D

Naši hrdinové čelí novým výzvám..

Který je ten pravý?

R. Witherspoon v obležení mladých mužů...

H

135 min./titulky/příst.15+

Nikdy ho nespouštěj z očí...

24. 9. 15:00 AN
LEGO®
110 Kč

90 min./dabing/příst.

Lego® Batman film

Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman...

Taneční zábava pro
seniory

K tanci a poslechu hraje kapela
Vivasong.
Profesionální živá hudba pro všechny generace.

To

Podle předlohy stejnojmenného románu S. Kinga..

28. 9. 15:00 AN
28. 9. 20:00
100 Kč

110 min./orig. verze/příst.

Ze vzpomínek na dětství, které prožil Z. Svěrák za války..

29. 9. 17:30 D
120 Kč

110 min./orig. verze/příst.12+

Zahradnictví:
Dezertér
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví...

30. 9. 17:30
100 Kč

AN

30. 9. 20:00
100 Kč

KR+D

90 Kč

90 min./titulky/příst.12+

Dunkerk
Událost, která ovlivnila náš svět...

Objev v sobě Nindžu...

85 min./orig. verze/příst.

Po strništi bos

131 min./titulky/příst.12+
15. 9. 17:30 K+D
Který je ten pravý?
110 Kč

R. Witherspoon v obležení mladých mužů...

Ninjago® film

Legendární hrdinové, které dobře znáte...

D

29. 9. 20:00 D+K
TIP
90 Kč

První celovečerní film o fenoménu youtuberů...

97 min./dabing/příst.

Hurvínek a kouzelné muzeum

130 Kč

90 min./orig. verze/příst.
14. 9. 17:30 DK
TIP Nejsledovanější
110 Kč

15. 9. 20:00 D

131 min./titulky/příst.12+

Nemají styl, ale mají plán...

111 min./titulky/příst.15+
9. 9. 20:00 AK+K
Zabiják & Bodyguard
110 Kč

10. 9. 15:00
60 Kč

21. 9. 17:30
80 Kč

Počátek 17. století, doba tulipánové mánie.

D

23. 9. 20:00
120 Kč

Loganovi parťáci

AN

Po strništi bos

117 min./titulky/příst.15+

Vážený „Cizinec
občan
v rodném městě”

90 min./dabing/příst.

Emoji ve filmu

Zavedou vás do tajného světa uvnitř vašeho mobilu...

100 min./titulky/příst.12+

Dobrý časy

Nekonečné a divoké putování nočním New Yorkem...

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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