Mimoň
Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Správní obvod: Česká Lípa

GPS souřadnice: 50.655668N, 14.724856E

Nadmořská výška: 280 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (670 let)

Počet obyvatel: 6 320

PSČ: 471 24

Adresa URL: www.mestomimon.cz

Současnost obce Mimoň
V současné době má město téměř 7000 obyvatel. Je zřizovatelem tří základních škol a jedné
umělecké školy. Ve městě je také gymnázium. Příspěvkovými organizacemi města jsou domov
důchodců, Dům dětí a mládeže "Vážka" a Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň, o.p.s..
Směnárny a peněžní ústavy jsou v centru města, stejně jako většina institucí: Státní policie, Městská
policie, Referát státní sociální podpory a Úřad práce. Poliklinika a dvě lékárny jsou nedaleko od centra.
Při silnici ve směru na Mnichovo Hradiště je umístěn Domov důchodců, v jeho blízkosti je i Dům
pečovatelské služby, kde sídlí organizace Domácí sociální a zdravotní péče Mimoň, o.p.s.. Ve
městě má tradici textilní a dřevozpracující průmysl.
Ve svém volném čase mají občané možnost využít některý z početných spolků a sportovních
klubů, zajít si na procházku do rozsáhlého zámeckého parku, navštívit fitness-centrum, koupaliště, kino a
letní kino či knihovnu, nebo se věnovat turistice. Pro předávání důležitých zpráv občanům využívá
město měsíčník Mimoňský zpravodaj a vysílání lokálního Mimoňského infokanálu.
V únoru 2000 se Mimoň a 19 okolních obcí sdružilo do mikroregionu Podralsko, jehož předmětem činnosti
je koordinace společného postupu při realizaci záměrů ve městech a obcích oblasti Podralska, včetně
plánování investičních akcí do budoucna v návaznosti na potřeby celého regionu, rozvoj průmyslových
zón, územních plánů a koncepcí rozvoje celé oblasti, případně ve městech a obcích s oblastí
Podralska sousedících, stanou-li se tato města a obce členy sdružení.
Město se také zapojuje do mezinárodní spolupráce v Euroregionu Nisa. Euroregion NEISSE - NISA - NYSA je
svazek tří hraničních území v srdci Evropy, společná oblast Polské republiky, České republiky a
Spolkové republiky Německa. Všechna tři území jsou vzájemně propojena svými společnými zájmy i
společnými problémy, které jsou zapříčiněny mimo jiné měnící se historií našeho kontinentu.
Tímto regionem dnes probíhá vnější hranice EU, která má mimořádný geopolitický význam se všemi
riziky i šancemi. V rámci regionu jsou poskytovány různé dotace z programu Phare CBC.
Město má tři partnerská města: v Polsku - Zlotoryja, Německu - Oelsnitz a na Slovensku - Nová Baňa.
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