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Den dětí oslavíme na náměstí ve čtvrtek 1. června
Z obsahu

Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

•
•
•
•
•

Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Komenského a Růžová
Mimoňští dobrovolní hasiči dostali nové auto
Pozvánky DDM Vážka na letní prázdniny 2017
Zákupská laťka
Úspěchy žáků Mimoňského gymnázia

OKÉNKO STAROSTY
V kalendáři vládne jaro, ale skutečnost
je jiná. Některé dny to vypadá, jako by
se vrátila zima. Přesto stavební ruch na
stavbách ve městě nepolevil a všechny
směřují k jednotnému cíli, dodržení termínů ukončení akcí. Je to nutné, protože se rozběhnou
další. Na dubnovém zastupitelstvu bylo schváleno konečné řešení, co s letním kinem. Bylo rozhodnuto vyčistit
prostor kina od náletů dřevin, zbourat všechny zděné
stavby, odstranit betonové lavice, odstranit plot a dozdít
zeď k zámeckému parku. Tím vznikne další klidová zóna
pro veřejnost. A úplně čerstvá a radostná informace ze
Státního fondu dopravní infrastruktury. Na třetí pokus
získalo město dotaci 6 000 000 Kč na pokračování vý-

stavby cyklostezky Ploučnice, od zámeckého parku do
Srního potoka. Náš podíl je 2 000 000 Kč. V přípravě jsou
rekonstrukce ulic Nádražní, Široké a Zahradní ke hřbitovu. Takže i nadále budeme muset strpět objížďky, výkopy
a prašnost. A ještě zpět k dotacím. Na Státní fond kinematografie míří naše žádost o poskytnutí dotace na výměnu
sedaček v Domě kultury. S výměnou sedaček dojde i k
rozšíření uliček, čímž se sice sníží kapacita míst k sezení
na 120, ale konečně by měli mít diváci stejný komfort k
sezení jako v multiplexech.
P.S. pro paní Špačkovou. Snaha byla, ale nevyslyšena.
František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Pan starosta zase trochu předělal pravdu
V dubnovém čísle Mimoňského zpravodaje jsem si přečetl
článek pana starosty, ve kterém reagoval na můj článek ohledně průtahu městem. A k mému překvapení jsem zjistil, že pan
starosta je vlastně největším zastáncem referenda ohledně
kontroverzního průtahu přes centrum města a uvádí zde, jak
všem deklaroval, že vyhlásí referendum k této otázce ke dni
parlamentních voleb v roce 2017 a já jsem se zbytkem přípravného výboru dělal práci zbytečně a že mi ujel vlak. Toto
jeho tvrzení mě velmi pobavilo. Předkládám zde rekapitulaci
všeho, co se dělo ohledně průtahu za poslední dva roky:
1) před dvěma lety jsem odstoupil z rady kvůli průtahu a vše
jsem sdělil občanům
2) asi měsíc poté měli starosta a místostarosta sezení
s občany a zde slíbili občanům referendum v roce 2016
k této otázce
3) někdy v půlce roku 2015 (možná se mýlím v datu) starosta
nechal vyvěsit na úřední desku změnu ohledně průtahu
(potají, nikomu nic nesdělili), kdy tento se posouval
směrem do centra a umožňoval výjezd z průtahu přes
parkoviště v Malé ulici. Takto by zkrátili stavbu průtahu
a dopravu by vedli zpět do ulice Mírová, protože ul. Malá
nesplňuje technický stav pro obousměrný provoz.
Jen díky občanům, kteří k tomuto měli hodně připomínek,
tato změna ještě neproběhla a je nyní pozastavena (není
zrušena).
4) následně na konci roku 2015 proběhla ještě změna
k průtahu, a to napravení výjezdu z kruhového objezdu
směrem na Sídliště pod Ralskem (tato změna ještě probíhá)
5) do rozpočtu na rok 2016 byla schválena finanční částka
na referendum v roce 2016
6) v květnu 2016 jsem dal bod do zastupitelstva na vyhlášení
referenda, jak slíbil starosta, tento bod byl odložen na
červnové zastupitelstvo
7) v červnu 2016 byl na zastupitelstvu opět předložen bod
ohledně referenda, které bylo zastupitelstvem zamítnuto
s tím, že vedení města počká, jak ve věci rozhodnou na
kraji, i přes argumenty, že o tomto si mají občané města
rozhodnout sami a že to občanům slíbili
8) po tomto incidentu, kdy občanům opět lhali a nesplnili
svůj slib, jsme se rozhodli založit výbor a rozhodli jsme se
upořádat referendum, konat jsme začali v srpnu 2016
9) byly volby do krajského zastupitelstva a náš starosta otáčí
o 180 st. a vyhlašuje společně s hejtmanem, že nyní chtějí
obchvat okolo Mimoně (předtím oba chtěli něco jiného
– to víte, volby)
10) na dalším zastupitelstvu tedy navrhuji bod o zrušení
průtahu a jeho vyjmutí z územního plánu a, světe div se,
je to opět starostou a jeho většinou zamítnuto
11) na dalším zastupitelstvu opět navrhuji zrušení průtahu
a opět je to zamítnuto a zde již sděluji panu místostarostovi,
aby si připravili peníze na referendum do rozpočtu,
protože již máme kolem 800 podpisů
12) na prosincovém zastupitelstvu dávám poslední možnost
panu starostovi a předkládám bod o pouhém zrušení
průtahu, již jsem netrval na jeho vyjmutí z územního
plánu, ale opět to bylo zamítnuto a zde starosta sdělil, že
si mají rozhodnout občani
13) v únoru jsme s panem Ráčkem a panem Jarošem předložili
návrh na konání referenda, jak ukládá zákon
14) starosta zároveň s předáním petičních archů najednou
předkládá návrh na obchvat, ve kterém samozřejmě
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nechybí tunel, a vykřikuje, že nyní chce obchvat, ale má tam
jednu velkou chybu (k tomu jindy)
Nevím, kdy tedy starosta sliboval, že udělá referendum k parlamentním volbám v roce 2017, ale zde je výčet událostí, jak
šly po sobě, a udělejte si, milí čtenáři, obrázek sami, co chtěl
starosta, a co nechtěl, ale na zastupitelstvu v dubnu 2017 se
bude muset konečně rozhodnout, co vlastně chce.
Petr Král

Jak se z beránka vlkem stal
reakce na anonym

V dubnovém čísle Mimoňského zpravodaje jsem si o sobě
přečetl článek, který napsal neznámý pisatel a podepsal se Mimoňák - asi se mě bál, a proto se nepředstavil. Nejdříve mě zajímalo, kdo to je, abych mohl správně reagovat, ale toto mi bylo
odepřeno zaměstnankyní městského úřadu s tím, že jim to zakazuje tiskový zákon. Myslím, že by si ho měli pořádně přečíst
i s občanským zákoníkem a zjistili by, že jejich interpretace je
chybná (právník jim to určitě vysvětlí).
Ale přece se kvůli tomu nebudu s nimi hádat. Jen si myslím, že
anonymy nemají v tištěných periodikách co dělat, a proto na něj
musím zareagovat
Milí čtenáři, povím vám pohádku o tom, jak se bývalý zastupitel
z beránka vlkem stal. Byl jednou jeden hodný zastupitel, který
jen tak posedával na zastupitelstvech a nikdy zde moc nemluvil,
jen občas pronesl nějakou slušnou kritiku, ale nikdo ji nebral
v zřetel. A tak zde jen tak posedával a časem již na zastupitelstvech i začínal podřimovat a občas i pozapomněl hlasovat. Po
čase zjistil, že jeho názor jako opozice nemá žádnou váhu, a proto se rozhodl, že přejde na stranu vlků, které tak kritizoval. Čas
plynul a on se již nedostal ani do zastupitelstva, protože na něm
někdo vykonal dle jeho názoru zradu. Po této „zradě“ k vlkům
ještě více přilnul a z hodného beránka se stal zlý vlk, který dodnes s těmito vlky vyje za jejich pravdu v jedné z organizací
města. To, že je přece dříve kritizoval, nevadí, hlavně, že ho mají
rádi a nyní má tu moc, po které dříve potají tak prahnul.
P.S.: Milý anonyme, mě se bát nemusíš, já ti nic neudělám, já
kritiku snesu, ale pokud nechceš, aby se na tebe přišlo, nedávej
v jednom čísle zpravodaje dva svoje články, kdy pod jedním
se podepíšeš jménem (máš v těch článcích něco specifického).
A taky ty tvoje kritiky jsi již jednou použil ve svém plátku, který
vydáváš a já jej občas také čtu.
Petr Král

Pane starosto, místostarosto
a zastupiteli.

Vím, že mám právo znát a vědět, co se děje v radě, zastupitelstvu, co dělají mnou volení zástupci města.
Nějak mě už ale přestává bavit, číst v každém Mimoňském
zpravodaji vaše vzájemné útoky, následné vyvracení a předložení té vaší jediné pravdy. Nějak se v tom přívalu navzájem si
odporujících informací, popravdě, přestávám ztrácet. Nebylo
by rozumnější sednout si ke stolu a vyříkat si z očí do očí co
vás pálí? Pokud k tomu potřebujete publikum, určitě není problém pozvat obecenstvo. Jistě se nechcete vracet do doby, kdy
jsme v MZ neustále četli ataky pan Starý versus pan Schleier.
Lenka Špačková

CO VÁS ZAJÍMÁ
Odpověď paní Špačkové

Milá paní Špačková, protože si Vás vážím, budu reagovat na
Váš dopis, a to jen krátce. Víte, kdybych si s nimi jen sednul
za stůl a pěkně si s nimi pohovořil, nikdo by se nedozvěděl, že
místostarosta měl malou vedlejší činnost, zakázky byly předražené, místo zakoupených kamer máme jiné apod. Oni by si
pěkně popovídali a skončilo by to slovy pana Balouna „mě to
nezajímá“, stejně jako když jsem mu sdělil, že máme jiné kamery, než jsme koupili (to jsem s ním mluvil osobně). Myslím, že
by lidi měli vědět, co se děje ve městě, protože kdybych na ně
byl hodný a mlčel, nikdo by se nic nedozvěděl. A lidi by jen říkali, jak máme zase opravený chodník, ale už by se nedozvěděli,
že pod tím chodníkem je méně štěrku, než jsme si objednali
apod. Proto vše nyní již říkám veřejně, aby se to vědělo. A možná i díky tomu nemáme průtah městem.
Petr Král

Odpady 2016

V roce 2016 bylo z Mimoně svezeno celkem 1773,78 t odpadu,
pro srovnání v roce 2015 to bylo 1644,91 t. Jedná se o odpady občanů Mimoně, o odpady vzniklé při činnostech města
a odpady z černých skládek. V ročním souhrnu jsou uvedeny
všechny druhy odpadu a ne všechny odpady končí na skládce.
Některé jsou odvezeny k dalšímu využití.
V tabulce níže je uvedeno množství papíru, plastů a skla shromážděné prostřednictvím nádob na tříděný sběr ve městě.
Rok
Papír
Sklo
Plast

2016
72,11 t
52,24 t
59,93 t

2015
68,08 t
46,06 t
47,54 t

Papír, sklo, plasty jsou předávány k dalšímu využití, a navíc za
správné třídění dostává město od společnosti EKO-KOM finanční odměny. Tyto prostředky město dále používá na zlepšování
a zahušťování sběrné sítě. Bohužel mezi námi žijí občané, kteří
kontejnery na tříděný odpad znečišťují komunálními odpady tak,
že vytříděné odpady svozová firma odmítne převzít k recyklaci.
Takto znečištěný obsah kontejneru je pak likvidován na skládce
jako komunální odpad a městu tím vznikají zvýšené výdaje.
Seznam všech vyprodukovaných odpadů v roce 2016 podrobně:
Nebezpečné odpady (NO)
tuny
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
1,24
Kyseliny
0,02
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
0,32
Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
0,2
Stavební materiály obsahující azbest
13,325
Celkem NO
15,105
Ostatní odpady (O)
Předáno k recyklaci či využití
Dřevo
Biologicky rozložitelný odpad
Papírové a lepenkové obaly

35,98
172,551
72,1122

Plastové obaly
Skleněné obaly
Odpadní tiskařský toner
Textilní materiály
Celkem k recyklaci či využití
Pneumatiky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel
Směsné stavební a demoliční odpady
Izolační materiály
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Objemný odpad
Sklo
Směsný komunální odpad
Beton
Celkem O
Celkem N+O:

59,92837
52,24067
0,0787
14,225
407,11594
4,08
100,75
4,67
14,52
2,81
182,53
4,46
1035,6
2,14
1758,67594
1773,78094

Vysloužilé elektro
Níže je uvedeno množství vysloužilého elektrozařízení, které
bylo odevzdáno ve sběrném dvoře, a které je dále odváženo
k dalšímu zpracování. Díky kolektivním systémům Asekol,
Elektrowin a Ekolamp, se kterými má město uzavřené smlouvy, nemusí město za odebrané elektro platit likvidaci. Naopak
město dostane finanční odměnu. Aby se mohlo elektrozařízení
zpětně odebrat, musí splňovat určitou míru kompletnosti.
Popis
CRT televizory a počítačové monitory
Ploché televizory a počítačové monitory
Ostatní elektrozařízení
(rádia, videa, příslušenství PC)
Lednice, mrazáky
Velké spotřebiče (sporáky)
Malé spotřebiče (var. konvice, vysavače)

Množství MJ
436
ks
15
ks
2880
194
86
1014

kg
ks
ks
kg

Příjmy za rok 2016
Díky vytříděným odpadům a zpětně odebranému elektro město získalo na odměnách celkem
Asekol
13.431,00 Kč
Elektrowin
14.517,00 Kč
EKOKOM
512.687,00 Kč
Příjem z poplatku za komunální odpad (od občanů)
3 339 000,00 Kč.
Náklady za rok 2016 (zaokrouhleno)
Celkové náklady na odpadové hospodářství města
4 346 000,00 Kč
Z toho svoz tříděného odpadu ze stanovišť
802 000,00 Kč
svoz a likvidace komunálního odpadu
2 375 000,00 Kč
svoz a likvidace odpadů ze sběrného dvora
703 000,00 Kč
Zbývající výdaje byly na svoz odpadkových košů, drobné
opravy, úklid černých skládek, zajištění provozu SD, zpracování plánu odpadového hospodářství a další.
Za Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a ŽP
Jaroslava Vítková, DiS.
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Vážení občané,

u majitelů těchto nemovitostí.
Podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je pojištěný povinen nahradit škody,
jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku. Závada
ve schůdnosti (podle ustálené judikatury) je nepředvídatelnou
změnou ve schůdnosti chodníku způsobenou vnějšími vlivy,
přičemž jde o natolik významnou změnu (zhoršení) schůdnosti
chodníku, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav
chodníku či důsledky povětrnostních vlivů nemůže její výskyt
předpokládat a účinně na ni reagovat. Ani samotná skutečnost,
že k pádu došlo na chodníku, který byl následkem povětrnostních vlivů kluzký, neodpovídá pojmu závada ve schůdnosti dle
cit. zákona a konstantní judikatury. Uživatelé místních komunikací jsou v zimním období povinni dbát zvýšené opatrnosti,
věnovat zvýšenou pozornost jejich stavu, který je v zimním
období obvyklý (kluzkost, sníh na komunikacích, sněhové
mantinely apod.) a tomu svou chůzi a obuv přizpůsobit.
Janů Michaela
Finanční odbor

Rekonstrukce komunikace
a chodníku v ulici Komenského
a Růžová

Oprava komunikace pod schodištěm
Sokolská

během tohoto zimního období jsme se všichni potýkali se
sněhem, ledem a různými jinými nástrahami zimy. Našemu
městu bylo zasláno několik žádostí o odškodnění. Ráda bych
touto cestou upřesnila několik skutečností. Před rozhodnutím
zaslání žádosti o odškodnění je vždy nutné zjistit majitele nemovitosti, který je povinen zajistit zimní údržbu. V několika
případech město nebylo majitelem pozemku, nemělo tedy povinnost zajištění zimní údržby komunikace. Ve všech těchto
případech byly žádosti o odškodnění tedy bezpředmětné. Dále,
dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů, § 28 odst. 1 při znečištění dálnice, silnice
nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit
závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí ten, kdo znečištění
způsobil, je bez průtahů odstranit a uvést tuto pozemní komunikaci do původního stavu např. spadlý sníh ze střech či vznikající ledová vrstva na chodníku z důvodu rozbitého okapu.
V těchto případech je nutné uplatnit svou žádost o odškodnění

V dubnu zahájila Severočeská vodárenská společnost rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Komenského a Růžová.
V rámci této stavby bude kompletně vyměněn hlavní vodovodní a kanalizační řad, včetně přípojek k soukromým objektům.
Stavba bude dokončena cca v polovině července letošního
roku. Město Mimoň poté zahájí na základě Smlouvy o spolupráci kompletní opravu komunikace a chodníků v těchto
ulicích. Dojde k obnově podkladních vrstev komunikace, vybudování nového odvodnění a pokládce nového asfaltového
povrchu. Chodníky budou ze zámkové dlažby a stávající zeleň
bude zachována.

Předpokládaná hodnota této stavby byla projektantem stanovena na 7 807 000 Kč vč. DPH.
V lednu proběhlo výběrové řízení na dodavatele této stavby.
Na základě veřejné zakázky byla uzavřena smlouva s firmou
ZEPOS RS s.r.o. Celková cena díla klesla na 4 684 625 Kč vč.
DPH. Na obnovu komunikace přispěje městu Mimoň Severočeská vodárenská společnost částkou 789 214 Kč vč. DPH.
Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek
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Město Mimoň zahájilo v dubnu opravu komunikace od náměstí ke schodišti Sokolská. Stávající povrch z asfaltů byl odstraněn a došlo k obnově podkladních vrstev komunikace. Povrch
komunikace je nově plánován z čedičové dlažby 10x10 cm
pokládané do vějíře.
V rámci této stavby byla dále opravena opěrná zídka k přilehlému pozemku. Celková cena díla je 263 517 Kč vč. DPH.

Při rekonstrukcích komunikací ve městě dochází většinou
k odtěžení kamenné dlažby, která je pod poškozeným asfaltovým povrchem. Tato kamenná dlažba je tříděna a dál používána na komunikace a chodníky především v centru města.
Oprava komunikace od náměstí ke schodišti je příkladem, jak
město Mimoň nakládá se stavebním materiálem a využívá ho
při dalších akcích.
Pavel Soukup
Manažer veřejných zakázek

CO VÁS ZAJÍMÁ
Město Mimoň podalo žádosti o dota- Mimoňští dobrovolní hasiči dostali
ce ve výši přes 10 miliónů korun
nové auto

Odbor rozvoje města, který připravuje dotační projekty a podává
žádosti o dotační příspěvky, podal za první kvartál tohoto roku
již žádosti na projekty v celkové výši 17 498 859 korun, přičemž
výše požadovaného finančního příspěvku ze všech dotačních titulů činí 10 823 107 korun.
Mezi uvedené projekty patří Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň z programu IROP, kdy je předpokládaná výše dotace
uznatelných výdajů 90%. Jedná se o částku 2 928 828 korun.
Dále Cyklostezka koupaliště Mimoň – Srní Potok z programu
rozvoje cyklostezek SFDI. Z celkových nákladů 7 956 000 korun žádá město Mimoň o dotaci ve výši 85 %, což z uznatelných
nákladů činí 5 968 000 korun. Dalším významným projektem je
projekt Snížení energetické náročnosti domu - Letná č. p. 255,
256 z programu IROP. Požadovaná výše dotace činí 1 395 620 Kč
z celkových 4 650 919 Kč. Tak jako v roce 2015 či 2016 jsme
i letos podali žádost o dotaci z Programu prevence kriminality. Letos jsme předložili ke schválení 2 projekty, a to Rozšíření
kamerového systemu etapa III. a Domovník preventista v lokalitě Ploužnice. Výše dotace v tomto případě činí 350 000,
resp. 110 000 korun. Doposud poslední podanou žádostí o dotaci je projekt 2. etapa restaurátorských prací na záchraně sochy
Sv. Vavřince v Mimoni, kdy město Mimoň žádá stejně jako
v roce 2016 o příspěvek z Dotačního fondu Libereckého kraje
z programu 7.2 Ochrana památek. Výše dotace činí 50% a jedná
se o částku 70 659 korun z celkových 141 318 korun.

Letos již máme schváleny dotace za 5,238 milionů korun
V lednu tohoto roku vydal Operační program životního prostředí
rozhodnutí o přiznání dotace městu Mimoň na projekt Úpravy
Zámeckého rybníka v Mimoni. Žádost byla podána v červenci
roku 2016. Celkové náklady na tuto akci činí 10 210 897, přičemž uznatelné náklady jsou ve výši 6.906.096. Výše alokované
dotace činí 3 453 048. Je nutné připomenout, že již v říjnu 2016
obdrželo město Mimoň příslib na 2 000 000 korun na Úpravy
Zámeckého rybníka z dotačního titulu Ministerstva zemědělství
ČR. Více o celém projektu budeme informovat v příštím čísle
Zpravodaje.
Dalším podpořeným projektem je výše uvedené Snížení energetické náročnosti domu - Letná čp. 255, 256, dále pak projekt
- Rozšíření kamerového system etapa III. a projekt - Domovník
preventista v lokalitě Ploužnice.
V současné době probíhají kompletace žádostí o dotaci na projektovou dokumentaci na cyklostezku, úsek Potoční ulice –
Ploužnice, oprava historické památky Prameniště, bezbariérové
úpravy městského úřadu, zateplení bytového domu U Nemocnice č. p. 543 -544.
O dalších investičních projektech a úspěších v žádostech o dotační příspěvky vás budeme informovat v příštích číslech Zpravodaje..
Za Odbor rozvoje města Mimoň Ing. Miroslav Řepka

Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů převzali v úterý
2. února do svého užívání nový dopravní automobil FORD
Tranzit Kombi V363. Odboru rozvoje města se podařilo získat
pro město Mimoň na pořízení tohoto vozu finanční příspěvky ze
dvou dotačních titulů.
Dosud jezdili naši dobrovolní hasiči ve staré Avii, která již byla
na hraně své životnosti. Nově pořízený Ford Tranzit je určen pro
osm osob a řidiče a je vybaven základní hasičskou technikou
a bude sloužit pro dopravu hasičů na místo zásahu, čímž zvýší
akceschopnost a připravenost jednotky při zajišťování ochrany
obyvatel při mimořádných událostech a krizových situacích.
Vozidlo bylo pořízeno ze dvou dotačních titulů, a to z programu
„Dotace obcím na požární techniku – nový dopravní automobil“ vyhlášený Generálním ředitelstvím hasičského záchranného
sboru, a dále pak za spolufinancování Libereckého kraje.

Z celkové ceny 967 395 korun přispělo GŘ HZS částkou
450 tisíc korun a Liberecký kraj poskytl příspěvek ve výši
300 tisíc korun. Zbylou částku doplatilo z rozpočtu město Mimoň. Poděkování za spolupráci na projektu patří za
město Mimoň také paní Evě Kolaříkové a panu Jaromíru
Plívovi, kteří se na přípravě podíleli.
Za Odbor rozvoje města Mimoň Ing. Miroslav Řepka

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:

24. května a 29. června 2017
ve 14.30hod.

Mimoň – 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)
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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: 10. 5. 2017 a 24. 5. 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

Ještě jedna zajímavá zpráva

Na čtvrtek dne 4. května t.r. je připravena premiéra filmu
„Němci proti Hitlerovi“, na jehož režii se podílel známý reportér Stanislav Motl, který premiéru filmu osobně uvede. Premiéra
filmu se uskuteční v uvedený den v 17,00 hod. v Novém Boru,
v Městském kině (kino v městském parku).
Základní organizace ČSBS v Mimoni

Vážení občané!

Město Mimoň spolu se Základní organizací ČSBS v Mimoni vás
zve na pietní akt k výročí osvobození a ukončení druhé světové
války s položením květin u Hrobu obětí války na městském hřbitově a u památníku Partyzána v Mírové ulici.
Pietní vzpomínka bude zahájena v pondělí dne 8. května
t.r. v 10,00 hod. na městském hřbitově s následným zastavením u památníku Partyzána.
Základní organizace ČSBS

Mimoňské trhy

Informace

Upozorňujeme, že ve dnech 1. a 8. května bude Městské
muzeum zavřeno.

Blahopřání

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci květnu dožívají:
Emilie Novotná
Antonín Bílek
Irena Kouřilová
Heda Gregorová
Věra Bártová
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Starosta města a Komise pro občanské záležitosti.

Spolek historie Mimoňska připravuje
další výstavu

Od 19. do 30. června připravuje Spolek
HM výstavu historických kočárků se
vším, co k tomu patří. Kromě kočárků
uvidíte také plyma, zavinovačky, kojenecké lahve, bryndáky, košilky, dupačky,
dnes už retro oblečení, panenky, hračky,
nočníky. Ale i staré fotografie hraček a kočárků. Výstava se
bude jmenovat - A v čem jste se vozili vy? Prohledejte svá alba
s fotografiemi a pochlubte se svými vozítky. Pokud i vy máte
vhodný artefakt na krátkou výstavu a můžete nám ho zapůjčit,
kontaktujte v Klubu seniorů paní Svobodovou, vždy v pondělí
od 8-10 a 13-16 hod. nebo ve čtvrtek 8-11 a 13-16 hod. Pomozte
nám vrátit se ke krásným vzpomínkám z dětství. Už teď všechny
srdečně zveme.
Lenka Špačková

Rozpis stomatologické pohotovostní služby

Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 19. května 2017
na náměstí 1. máje.

Informace pro občany

Základní organizace ČSBS informuje občany, že dne
21. května t.r. se koná významná státní akce – Terezínská
tryzna v Národním památníku Terezín.
Zájemci mohou využít autobusu s odjezdem v 7,00 hodin v den
konání tryzny ze zastávky u Městského kina. Doprava je zdarma. Pravděpodobný návrat kolem 14 hodiny. Po oficiálním aktu
je možné prohlédnout si vězeňský areál pevnosti Terezín a výstavku v Terezínském muzeu.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Mansfeldové, tel. č. 606
883 720 nejpozději do 18. května včetně.
Základní organizace ČSBS v Mimoni

Vzpomínka

Dne 9. května to bude 4 roky, co jsi odešel tam, odkud není návratu.
Těžko se s Tebou loučilo Těžko je bez Tebe žít –
Ty věčný spánek spíš a ke mně se nikdy nevrátíš.
Nikdy nezapomenu: Marie Hejdová, manželka; syn Václav s rodinou; dcera Irena s rodinou.
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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.

Prodám

Prodám trampolínu OLPRAM 2,44cm. Dva roky stará.
Cena 1.000 Kč. Telefonní číslo: 775 670 537.

KNIHOVNA
Svoz seniorů do Městské
knihovny

Svoz seniorů nad 65 let do Městské knihovny
Mimoň se tento měsíc koná v pondělí 15. 5. a 29. 5. 2017.

Co se děje v knihovně?

V knihovně v dětském oddělení se každý měsíc schází paní knihovnice s prvňáčky z mimoňských základních škol a společně
se připravují na slavnostní Pasování na čtenáře, které proběhne
na konci měsíce května. Srdečně zveme rodiče i prarodiče prvňáčků na tento slavnostní den. Přesný termín se dozvíte od dětí
nebo od paní učitelky ve škole.
Miroslava Jesínková, dětské oddělení

Velikonoce v knihovně

Začátkem dubna jsme uspořádali v Městské knihovně Velikonoční dílny, kterých se zúčastnilo 44 návštěvníků. Vyráběli jsme
velikonoční zápichy, přáníčka, velikonoční závěsy s motýlky,
vajíčka v kulíšku a samozřejmě jsme také barvili vajíčka voskem. Děti si své výrobky odnesly domů, aby si mohly udělat
velikonoční výzdobu. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kdo se na velikonočních dílnách podíleli, ať už nápady na tvoření
nebo pomocnou rukou.

Miroslava Jesínková, dětské oddělení

Nové knihy

Hledám chlapa do Vánoc!, autor: Jenny Stallardová
Být věčně single je hrůza sama o sobě, natož být single a živit
se psaním blogu o randění. Genie Havishamová pracuje v prestižním lifestylovém online časopise, a jelikož má za šéfku mrchu, dostane ultimátum: buď si najde přítele do Vánoc, nebo má
padáka. Začíná bláznivá pětiměsíční mise, na níž Genie marně
hledá muže, se kterým by mohla chodit. Jako by nestačilo, že
se musí pohybovat na minovém poli internetových seznamek,
Tinderu a speed datingů, zaváže se také psát o každé schůzce
příspěvek na blog, kde jí rapidně roste nejen počet fanoušků,
ale i čtenost. Jenže když se začnou rozsvěcet vánoční světýlka, zamyslí se Genie nad tím, jestli mezi všemi těmi příšernými
schůzkami, občasnými dobrodružstvími na jednu noc a nečekaným návratem jejího „údajně polepšeného“ bývalého, náhodou
nepřehlédla, co má přímo pod nosem…

Kyvadlo, autor: Adam Hamdy
Probudil se zmatený. Dezorientovaný. Spoutaný na židli
s oprátkou kolem krku. John Wallace nemá tušení, co se
děje, ani jak se do této situace dostal. Jediné, na co se dokáže soustředit, je muž v masce, který utahuje lano. Je tohle konec? Kyvadlo osudu se nakloní v jeho prospěch: má
možnost utéct, najít pravdu a zachránit si život. Vrah mu
je ale na stopě a všechno se může změnit jediným zhoupnutím smrtícího kyvadla. Máš jen jednu šanci. Utíkej.
Prsten princezny Judity, autor: Hana Whitton
Juditu, dceru českého krále Přemysla Otakara I., rozladí,
když jí její královský otec přikáže, aby s ostatním služebnictvem obsluhovala vzácné hosty. Jen zdráhavě poslechne. Netuší, že právě tato hostina se jí stane osudnou, neboť se zde na první pohled zamiluje do jednoho
ze vzácných hostů. Avšak cesta, kterou se Judita vydá, je
plná úskalí.
Lovec králíků, autor: Lars Kepler
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou.
A teď ho odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě jednoho ze švédských ministrů totiž policie potřebuje, aby jí
pomohl vypátrat a zastavit pachatele, který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích. Policie pracuje
s verzí teroristického pozadí případu, Joona však tuší, že
oběti, kterých brzy bude víc, spojuje cosi jiného… On
i Saga Bauerová musejí pracovat tajně a proti rozkazům
svých nadřízených, aby vraha zastavili dřív, než bude příliš pozdě. Hříčka osudu nečekaně postaví do centra dění
populárního kuchaře Rexe Müllera. Má v plánu poprvé
se postarat o svého syna Sammyho. Ale místo tří týdnů
dovolené ho čeká děsivý boj o přežití. Až se z vašeho telefonu ozve dětský hlas odříkávající básničku o králících,
dejte se na útěk, protože právě tu slyšely všechny oběti
před smrtí.
Třpytný dvůr, autor: Richelle Mead
Třpytný dvůr: škola a zároveň výnosný podnik. Přicházejí sem chudé dívky z celého Osfridu, aby se zdokonalily ve finesách společenského chování. Jedině tak budou
moci uzavřít sňatek s bohatým a mocným mužem z Adorie, Nového světa.
Hraběnka Adelaide se tomuto pravidlu vymyká, ta už
díky svému původu vybrané způsoby ovládá. Přesto
přichází do Třpytného dvora přestrojená za služku, aby
později mohla v Adorii začít nový život. Daří se jí utajit
svou identitu před všemi, jen ne před Cedrikem Thornem,
synem majitele Třpytného dvora. Když Adelaide zjistí, že
také Cedric skrývá velmi nebezpečné tajemství, společně vymyslí plán, jak z jejího podvodu vytěžit maximum.
Komplikace na sebe ale nenechají dlouho čekat – nejprve
je třeba překonat zrádné moře mezi Osfridem a Adorií,
kde pak Adelaide padne do oka budoucímu guvernérovi.
A jako by to všechno nestačilo, mezi Adelaide a Cedrikem to pořádně jiskří – a pokud toto jaiskření přeroste
v plamen, hrozí Třpytnému dvoru skandál a oni dva budou vyhnáni do divoké nezmapované země...
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KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program květen
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.
115 min./české znění/příst.
4. 5. 17:30 D
Zahradnictví: Rodinný přítel
120 Kč

Projekt autorského dua J. Hřebejk - P. Jarchovský

5. 5. 17:30 K
120 Kč

83 min./české znění/příst.

Špunti na vodě

Co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých žen?

5. 5. 20:00
110 Kč

H

103 min./titulky/příst.15+

Uteč

Lahůdkové psycho kombinované s rafinovanou satirou..

6. 5. 17:30 D
100 Kč

100 min./orig. verze/příst.12+

Pátá loď

I dětská hra se může stát něčím, co navždy změní život.

6. 5. 20:00 D+H
90 Kč
7. 5. 15:00 AN
70 Kč
12. 5. 20:00 SF
100 Kč
13. 5. 17:30
80 Kč

F

99 min./titulky/příst.15+

Raw

„Co tě žere?“

70 min./české znění/příst.

Pojar dětem

Pásmo je složeno z animovaných filmů B. Pojara.

100 min./titulky/příst.12+

Ochránci

TIP

Ruská odpověď na americké filmy o superhrdinech..

120 min./dabing/příst.12+

Bohové Egypta

13. 5. 20:00 D+H
90 Kč
14. 5. 15:00 AN
90 Kč

Boj o trůn..

99 min./titulky/příst.15+

Raw

„Co tě žere?”

81 min./dabing/příst.

Až na Severní pól

Saša je odhodlaná dědečka nalézt, i kdyby měla dojít..

17. 5. 15:00
40 Kč

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

18. 5. 17:30 K
80 Kč

93 min./české znění/příst.

Baron Prášil

Snímek inspirovaný životem K. F. H. von Münchhausena

138 min./dabing/příst.12+
19. 5. 17:30 SF+AK
Strážci Galaxie Vol. 2
110 Kč

Co jste čekali?

19. 5. 20:00
130 Kč

AK

136 min./titulky/příst.12+

20. 5. 17:30
80 Kč

F+DD

Rychle a zběsile 8

Family no more...

110 min./dabing/příst.

Kniha Džunglí

Velkofilm podle překrásných povídek R. Kiplinga..

122 min./titulky/příst.15+
20. 5. 20:00 H+SF
130 Kč
Vetřelec: Covenant TIP
Nová kapitola, ve které posádka směřuje na vzd. planetu

21. 5. 15:00
110 Kč

AN+RO

92 min./dabing/příst.

Příšerky pod hladinou

Když je všude voda, to největší dobrodružství je mokré!

Promítání pro seniory

23. 5. 15:00 K
60 Kč

106 min./české znění/příst.12+

24. 5. 17:30 D
90 Kč

100 min./titulky/příst.12+

Bába z ledu

25. 5. 17:30 F+DD
110 Kč

Poslední
král
„Velkolepé dobrodružství z dějin Norska”

110 min./dabing/příst.

Kniha Džunglí 3D

Velkofilm podle překrásných povídek R. Kiplinga..

100 min./dabing/příst.12+
26. 5. 17:30 DD
Piráti
z
Karibiku:
Salazarova pomsta
110 Kč
TIP
Páté pokračování úspěšné série...

26. 5. 20:00 K
100 Kč

100 min./titulky/příst.12+

Špinavej kšeft

Gardot nabídne Jacq., že mu odpustí dluhy, ale...

126 min./titulky/příst.12+
27. 5. 17:30 AK+F
Král Artuš: Legenda o meči
120 Kč
Zrozen být králem..
DD

100 min./dabing/příst.12+

27. 5. 20:00 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
140 Kč
3D
Páté pokračování úspěšné série...
AN

90 min./dabing/příst

28. 5. 15:00 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
80 Kč
Připravte se na příběh R. Crusoe a jeho přítele..
31. 5. 17:30
100 Kč

SF

100 min./titulky/příst.12+

Ochránci

Ruská odpověď na americké filmy o superhrdinech..

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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KULTURA
Den dětí oslavíme na náměstí

Letošní dětský den bude připraven ve spolupráci DDM Vážka
a Odboru kultury MěÚ Mimoň. Ve čtvrtek 1. června 2017 budou
od 16:00 hodin připraveny na náměstí 1. máje soutěže a atrakce
pro malé i velké děti.
Odbor kultury a DDM Vážka

Eko dění na Ekocentru Brniště

Ohlédnutí za minulým měsícem:
V měsíci dubnu proběhla spousta akcí, na kterých jsme se
mohli potkat. A to od velikonočních dílen, na začátku měsíce,
přes Otevírání stezky Hastrmanů a Den Země ve Velkém Valtinově, až po Brnišťský půlmaratón a čarodějnickou stezku na
brnišťském Zátiší.

Pozvánky DDM Vážka na letní
prázdniny 2017

Letní prázdniny 2017 budou ve Vážce opět velmi pestré. Jsou
určené dětem od ukončené první třídy do 15 let. Nabízíme vám
pobytový tábor „Týden v borůvčí“ a sedm příměstských táborů. Na všechny tyto tábory je třeba se předem přihlásit a rezervovat si tak místo. Veškeré přihlášky a podrobné informace
najdete na www.ddm-vazka.cz.
Týden v borůvčí I+II
Místo:
Hradčany, obec Ralsko
Podmínky: ubytování v podsadových stanech, v chatě je
zavedena studená voda (pitná), zvenku zakrytá
eko-sprcha (ohřev vody sluncem), pro děti bude
také zajištěna polní sprcha s ohřívanou vodou;
suché záchody – s prkénkem (pravidelně
udržované), vaříme si společně (děti se na vaření
společné stravy mohou podílet)
Termín:
16. – 29. 7. 2017, cena
2500,- Kč
upřednostňujeme děti přihlášené na oba běhy
Program:
tábor v přírodě, hry, hudební a výtvarné činnosti,
etapová hra, návštěva ZOO koutku, návštěva
Infocentra s dětským koutkem, koupání
v Hradčanském rybníku, procházky po krásném
okolí, procházky a hry v lese, možnost cyklovýletů
(vlastní kola), projížďky na lodích....atd.
Týden v borůvčí I (16. – 22. 7. 2017, cena 1300,- Kč) - upřednostňujeme děti přihlášené na oba běhy
Týden v borůvčí II (23. – 29. 7. 2017, cena 1300,- Kč) upřednostňujeme děti přihlášené na oba běhy
Příměstské tábory:
Na letošní příměstské tábory je nutné být přihlášen nejpozději
ve středu předchozího týdne. Tábory jsou zdarma, platit si děti
budou jen nutné osobní výdaje (např. při cestování, apod.). Přihlášky a další informace najdete na www.ddm-vazka.cz.
Týden 10. – 14. 7. 2017 – Pohádkový příměstský tábor
Týden 17. – 21. 7. 2017 – Příměstský tábor se zvířátky
Týden 24. – 28. 7. 2017 – Výtvarný příměstský tábor
Týden 31. 7. – 4. 8. 2017 – Sportovní příměstský tábor
Týden 7. – 11. 8. 2017 – Příměstský cyklotábor
Týden 14. – 18. 8. 2017 – Kuchařský příměstský tábor
Týden 21. – 25. 8. 2017 – Turistický příměstský tábor
Za Dům dětí a mládeže Vážka Mimoň, Kristýna Petrová

Připravujeme:
2. 5. 2017 od 15.30 Ekokroužek - K čemu slouží bylinky?
4. 5. 2017 od 16.00 Relaxační a tvořivé večery - Plastové
dekorace
9. 5. 2017 od 15.30 Ekokroužek - Tradiční den matek
11. 5. 2017 od 16.00 Relaxační a tvořivé večery - Výroba
sirupů s Ivou Hollanovou
13. 5. 2017
Ekokroužek - Výlet do Českého
Švýcarska
16. 5. 2017 od 15.30 Ekokroužek – Herbář
17. 5. 2017 od 17.00 Cestopisná přednáška Tomáše Mařase
o Faerských ostrovech
23. 5. 2017 od 15.30 Ekokroužek - Sběr úrody, práce na
zahrádce
25. 5. 2017 od 16.00 Relaxační a tvořivý večer - Enkaustika –
vosková
technika
s
Miloslavou
Kroužkovou
30. 5. 2017 od 15.30 Ekokroužek – Den dětí
Pravidelný program :
Pondělí od 9.00 Klub Hastrmánek (ředitelství ZOD)
Pondělí od 17.30 Jóga v Ekocentru
Středa od 9.00 Klub Hastrmánek (ředitelství ZOD)
Středa od 16.00 Hýbánky v Ekoši (Cvičení s dětmi od 2 do 6 let)
Sobota od 9.00 Cvičení psů v areálu lesního Zátiší
Více informací o všech akcích a aktivitách naleznete na
www.ekocentrumbrniste.cz
Aktivity Ekocentra Brniště jsou podpořeny Evropskou Unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 20142020, z Fondu malých projektů ERN a Libereckým krajem.
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KULTURA
Tipy na výlet
Za dravci na zámek Sychrov (45 km)
Na státním zámku Sychrov máte po celou sezonu možnost
zhlédnout historické sokolnické ukázky s dravými ptáky.
Sokolnické ukázky v sezoně 2017 probíhají v měsících
duben, květen, červen a září každou první a třetí neděli
v měsíci. Během prázdnin pak každou neděli. Seznamte se
blíže s těmito krásnými zvířaty. Dozvíte se o současném
životě těchto ohrožených druhů zvířat v přírodě.
Uvidíte atraktivní podívanou volného létání dravců, které
je doprovázeno odborným výkladem profesionálního sokolníka o historii i současnosti sokolnictví u nás i ve světě.
Dozvíte se více o způsobu využití dravců, jejich ochraně,
výcviku, chovu a odchovu v zajetí a zpětného návratu do
přírody. V romantickém prostředí anglického zámeckého
parku Sychrov máte možnost zhlédnout kroužení a přílety
našich i cizokrajných káňat, strhující let rychlých sokolů
i majestátní let orlů. Sovy Vám předvedou, že umí létat i ve dne, nízké průlety Vám ukáže krkavec velký, náš největší pěvec
a s některými druhy si můžete také změřit své dovednosti. Přesvědčíte se, že tito ptáci jsou nejen krásní na rukavici nebo posedech, ale především ve vzduchu, kde jsou opravdovými králi oblohy. Časová délka produkce je cca 40-60 minut (ovlivněna je
i Vaším zájmem o diskusi). V ceně vstupného je nabízena možnost prohlídky areálu dravců a také vyfotografování se s dravcem.
V pravé části zámeckého parku si také můžete prohlédnout stálou expozici dravých ptáků a sov a zakoupit pohlednici s pamětním
razítkem. Tato expozice byla otevřena v roce 2001 a postupně se rozšiřuje a zdokonaluje. Návštěvníkům je přístupna vždy po
skončení ukázek. Více informací naleznete na www.zamek-sychrov.cz.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Pozvánky na okolní akce
Den řemesel

Česká řemesla s ukázkou a dílničkami pro příchozí, živá muzika,
to vše v Domě řemesel v Kryštofově údolí ve dne 8. května 2017
od 9,00 do 17,00 hod.

Koncert: Hana Zagorová

10. května 2017 od 19,00 proběhne v Kulturním domě Crystal
v České Lípě koncert oblíbené české zpěvačky Hany Zagorové,
předprodej a podrobné info na http://www.cl-kultura.cz

Po stopách Karoliny Světlé

„Po stopách Karoliny Světlé“ je název pro dva celostátní závody
v pěším orientačním běhu. Jedná se o závody zařazené do celorepublikových dlouhodobých soutěží mládeže, seniorů a veteránů.
Centrum závodů bude na okraji obce Křižany. Prostorem závodu
bude pak lesní svah Ještědu mezi Druzcovem, Hořeními Pasekami a Ještědem. Závody se konají 13. - 14. května 2017 od 10.00
do 16,00 hod. Více info na www.vlio.cz/zb2017.

Pohádkoland: Šmoulové jsou zpět

15. května 2017 od 10,00 hod. proběhne v Kulturním domě Crystal v České Lípě největší hudebně-zábavná show pro děti a celou
rodinu v ČR a SR pro rok 2017. Show nejpopulárnějších modrých
postaviček na světě, která už několik desítek let baví děti po celém
světě. Předprodej a podrobné info na http://www.cl-kultura.cz
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Za kvetoucí měsíčnicí

18. ročník tradiční turistické a cykloturistické akce vedoucí nádhernou přírodou okolí Kamenického Šenova, Lužickými horami,
Labskými Pískovci a Národním parkem České Švýcarsko se koná
20. května 2017 od 6,00 do 19,00 hod. Místo konání Kamenický
Šenov. Více info na: www.mesicnice.estranky.cz.

Slavnosti Lužickohorských luk

Zábavný den plný soutěží pro širokou veřejnost proběhne dne
27. května 2017 od 9,00 do 17,00 hod. v Horní Světlé – Myslivny. Podrobné info na www.luzicke-hory.cz

Císařské slavnosti na zákupském zámku

Další ročník historických slavností pořádaných na zákupském
zámku, na který letos zavítá císař Ferdinand Dobrotivý s chotí císařovnou Marií Annou Karolínou Savojskou. Akce se koná
27. května 2017 od 9,00 do 16,00 hod. Podrobný program a info
na: www.zamek-zakupy.cz

Den dětí na Grabštejně

Den plný her, vyrábění, prohlídky s průvodci v historických
kostýmech dne 28. května 2017 od 9,00 do 16,00 hod. na hradě
Grabštejn. Více info na www.hrad-grabstejn.cz

