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V říjnu proběhne tradiční zamykání Ploučnice
Z obsahu

Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
• Oznámení o době a místě konání Místního referenda v Mimoni
• Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
na 4. čtvrtletí 2017
• Hasiči radí občanům

OKÉNKO STAROSTY
V těchto měsících se v našem městě točí převážná část akcí kolem dopravy. Až budete
číst tyto řádky, měla by být ukončena rekonstrukce části silnice na Českou Lípu mezi
okružní křižovatkou Kozinovo náměstí až po nedávno rekonstruovaný mostek. Částečná uzávěra se přestěhuje na výjezd
směr Liberec, kde se bude zahajovat rekonstrukce části silnice
od mostu přes Panenský potok ke stoupání na sídliště Letná.
Dojde zde k odstranění kostek a položení asfaltového koberce,
který by měl zabezpečit bezproblémový průjezd zatáčkou, která byla v minulosti místem častých dopravních nehod.
Na 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje 29. srpna 2017
byly, na základě iniciativy vyvíjené naším městem, schváleny
Pokyny pro zpracování Nového návrhu aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje. To důležité v tomto

schváleném materiálu pro Mimoň je změna vymezení navrhovaného koridoru pro JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT MIMONĚ
SILNICE II/268 a II/270 a to stejné pro vymezení navrhovaného koridoru spojky Ralsko Hradčany. Lidově řečeno jde o propojení silnic na Mnichovo Hradiště pod letištěm se silnicí na
Doksy a z Borečku mezi Dubinkou a lesem, podjezdem pod
železniční tratí se silnicí na Českou Lípu.
V současné době jedná vedení města s majiteli pozemků, po
kterých koridor obchvatu půjde, o případné směny nebo odprodej těchto pozemků. Zároveň probíhá i příprava pro změnu územního plánu města Mimoně, ve kterém je z minulosti
obchvat vymezen, ale v jiné trase, podél vlečky, kde je více
přimknutý k obytné zástavbě.
František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

Starosta města Mimoň podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“),
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost Základní škola, Sídliště pod Ralskem 572,
Mimoň, Mimoň I pro voliče bydlící v ulici Kosovo Pole, Novopolní, Polní, Sídliště pod Ralskem 561-571, 575-578, 582594, 602,603, 605, 631, 632
• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost Základní škola, Sídliště pod Ralskem 572,
Mimoň, Mimoň I pro voliče bydlící v ulici Eliášova, Lesní závod, Lipová, Luční, Pražská, Sídliště pod Ralskem 573, 574,
579, 581, 604, Svébořická, Široká, Tyršovo nám.
• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost Městská knihovna, Svébořická 309, Mimoň, Mimoň I pro voliče bydlící v ulici Horská, Husova,
Hvězdovská, Ječná, Kamenná, Křížová, Nábřežní, náměstí
ČSL armády, náměstí J. Fučíka, Nová, Okružní, Pod Křížovým vrchem, Ralská, Skřivánčí, Sluneční, Smetanova, Staré
nádraží, U Nemocnice, Ve Stráni, Žitná
• ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost Dům kultury Ralsko, nám. ČSLA 173, Mimoň, Mimoň II pro voliče bydlící ulici Baarova, Barvířská,
Březinova, Českolipská, Hřbitovní, Jiráskova, Komenského,
Kozinovo náměstí, Lužická, Malá, Mírová, Mlýnská stezka,
Nádražní, nám. 1. máje, náměstí ČSL. armády, Nový domov,
Okrouhlická, Pánská, Podhájek, Příkop, Poštovní, Potoční,
Raisova, Růžová, Slovany, Sokolská, Vrchlického, Zahradní
• ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Gymnázium, Letná 263, Mimoň, Mimoň IV
(zadní vchod) pro voliče bydlící v ulici Hraničářská, Letná,
Pertoltická, V Lukách, Žitavská
• ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Základní škola, Sídliště pod Ralskem 572,
Mimoň, Mimoň I pro voliče bydlící v ulici Vranovská, Ploužnice 284, 286, 287, 288, 289, 290, 474, 475, 476, Srní potok,
Vranov
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky a informační letáky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání Místního
referenda v Mimoni

Starosta města Mimoň podle § 31odst. 1 zákona č. 22/20045 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zákonů, oznamuje:
Místní referendum k otázce „Souhlasíte se stavbou přeložky
silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň“ se uskuteční:
v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hod.
1. Místem konání místního referenda
• v okrsku č. 1
je hlasovací místnost Základní škola, Sídliště pod Ralskem
572, Mimoň, Mimoň I pro oprávněné osoby bydlící v ulici Kosovo Pole, Novopolní, Polní, Sídliště pod Ralskem 561-571,
575-578, 582-594, 602,603, 605, 631, 632
• v okrsku č. 2
je hlasovací místnost Základní škola, Sídliště pod Ralskem
572, Mimoň, Mimoň I pro oprávněné osoby bydlící v ulici
Eliášova, Lesní závod, Lipová, Luční, Pražská, Sídliště pod
Ralskem 573, 574, 579, 581, 604, Svébořická, Široká, Tyršovo
nám.
• v okrsku č. 3
je hlasovací místnost Městská knihovna, Svébořická 309, Mimoň, Mimoň I pro oprávněné osoby bydlící v ulici Horská,
Husova, Hvězdovská, Ječná, Kamenná, Křížová, Nábřežní,
náměstí ČSL armády, náměstí J. Fučíka, Nová, Okružní, Pod
Křížovým vrchem, Ralská, Skřivánčí, Sluneční, Smetanova,
Staré nádraží, U Nemocnice, Ve Stráni, Žitná
• v okrsku č. 4
je hlasovací místnost Dům kultury Ralsko, nám. ČSLA 173,
Mimoň, Mimoň II pro oprávněné osoby bydlící v ulici Baarova, Barvířská, Březinova, Českolipská, Hřbitovní, Jiráskova, Komenského, Kozinovo náměstí, Lužická, Malá, Mírová,
Mlýnská stezka, Nádražní, nám. 1. máje, náměstí ČSL. armády, Nový domov, Okrouhlická, Pánská, Podhájek, Příkop, Poštovní, Potoční, Raisova, Růžová, Slovany, Sokolská, Vrchlického, Zahradní
• v okrsku č. 5
je hlasovací místnost Gymnázium, Letná 263, Mimoň, Mimoň
IV (zadní vchod) pro oprávněné osoby bydlící v ulici Hraničářská, Letná, Pertoltická, V Lukách, Žitavská
• v okrsku č. 6
je hlasovací místnost Základní škola, Sídliště pod Ralskem
572, Mimoň, Mimoň I pro oprávněné osoby bydlící v ulici
Vranovská, Ploužnice 284, 286, 287, 288, 289, 290, 474, 475,
476, Srní potok, Vranov
3. Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže oprávněná osoba občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
4. Oprávněná osoba obdrží hlasovací lístky ve dnech konání
Místního referenda v hlasovací místnosti.

CO VÁS ZAJÍMÁ
Správní odbor – ORSZ informuje:

Oddělení rodiny a sociálních záležitostí Městského úřadu Mimoň se zabývá širokým spektrem činností, které jsou zaměřeny
nejen na občany Mimoně, ale i na občany okolních obcí v rámci výkonu přenesené působnosti.
Jednou z činností, kterou naše oddělení vykonává je veřejné
opatrovnictví. Město Mimoň vykonává funkci veřejného opatrovníka deseti osobám. Jedná se o osoby, které byly omezeny
ve svéprávnosti, a soud nemohl najít jinou vhodnou osobu, která by funkci opatrovníka vykonávala.
Veřejné opatrovnictví je vykonáváno u jednotlivých klientů
v rozsahu, které stanoví soud. Mezi nejčastější úkony, které
jsou za klienta vykonávány, patří především:
hospodaření s finančními prostředky
vyřizování osobních záležitostí klienta
správa movitého i nemovitého majetku
spolupráce se zdravotnickými zařízeními, nemocnicí,
úřadem práce a jinými organizacemi.
K povinnostem opatrovníka patří i pravidelný kontakt s opatrovancem. Dále má město Mimoň povinnost pravidelně informovat soud, jak opatrovanec povšechně prospívá a jak hospodaří s jeho finančními prostředky. Na vyžádání soudu naše
oddělení podává zprávy o opatrovancích, kterým je ustanoven
opatrovník jiný, nejčastěji z řad členů rodiny.
Ač se jedná o výkon státem přenesené působnosti, na tuto činnost jsme získali od státu příspěvek až počátkem roku 2017.
Další náplní práce našeho oddělení, je institut zvláštního
příjemce dávek. K tomuto opatření dochází v případech, kdy
rodiče nevyužívají dávky státní sociální podpory, přídavky na
děti, ve prospěch dětí. Tyto dávky za rodiče přebírá naše oddělení, které dětem z těchto peněz hradí především obědy ve
školní jídelně, školní výlety, plavání, školní pomůcky atd..
V tomto roce evidujeme 3 děti, u kterých byl institut zvláštního
příjemce dávek nařízen.
Činností, která spadá pod oddělení rodiny a sociální záležitosti
je také rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění. O ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění se rozhoduje v případech, kdy oprávněný
příjemce důchodu není schopen vzhledem ke svému nepříznivému zdravotnímu stavu svou důchodovou dávku přebírat
a účelně s ní hospodařit. V tomto případě je ustanoven zvláštní
příjemce dávky důchodového pojištění, který důchod přebírá
a hospodaří s ním ve prospěch oprávněného příjemce.
Naše oddělení je též koordinátorem komunitního plánování.
Stěžejním úkolem je práce na Komunitním plánu sociálních
služeb města Mimoň. Dále zpracováváme dílčí výstupy z území týkající se komunitního plánování, které předkládáme Krajskému úřadu Libereckého kraje k dalšímu zpracování.
Oddělení rodiny a sociálních záležitostí Městského úřadu
v Mimoni se věnuje sociální práci v obci, vykonáváme činnosti
spojené se sociálně právní ochranou dětí a to nejen na území našeho města, ale, na základě uzavřených veřejnoprávních
smluv, vykonáváme tyto činnosti i pro dalších 5 okolních obcí.
Velmi úzce spolupracujeme s Úřadem práce ČR v Mimoni, jelikož mezi naše další povinnosti patří sociální práce pro oblast hmotné nouze, na kterou se nám již třetím rokem podařilo
získat účelově vázanou dotaci z rozpočtu MPSV. Sociální pra-

covnice oddělení rodiny a sociálních záležitostí provádí sociální šetření, spolupracuje se školami, pediatry, soudy a Policií
ČR, dochází na výchovné komise do škol, s rodiči sepisuje návrhy k soudům, poskytuje sociálně právní poradenství.
Také se ale aktivně věnujeme prevenci a z prostředků, které
máme vyčleněny z rozpočtu města Mimoň, každoročně pořádáme preventivní akce. V minulosti se nám například
podařilo do Mimoně pozvat mistra světa v BMX, Dominika Nekolného nebo zpěváka Radka Bangu, uspořádali
jsme protidrogové přednášky atd. V této činnosti chceme
rozhodně pokračovat a školám byly nabídnuty další preventivní akce, například pro děti z prvních ročníků základních škol Divadlo Ve Tři, které nabízí zpracování celé řady
aktuálních témat, kterými je možné předcházet negativním
jevům ve společnosti. Jsme v jednání se zpěvákem Marcusem Revoltou, který je znám nejspíš teenagerům a spolu
s PharmDr. Margitou Slimákovou přijedou do Mimoně,
dětem z druhého stupně ZŠ přednášet o zdravém životním
stylu, součástí přednášky je i ukázka cvičení. Pořádáme
ale i výlety pro děti z rodin, s kterými během roku spolupracujeme a letos se nám podařilo zajistit vstupenky na
„generálku“ muzikálu Romeo a Julie v paláci Hybernia,
dále máme objednán výukový program v Muzeu Grévin
v Praze.
Aktivit je tedy opravdu celá řada, například zajišťujeme
i sociální pohřby, pořádáme sbírky ošacení, spolupracujeme s Diakonií Broumov atd.
Závěrem bychom rády pozvaly občany města Mimoně na
další, již pátým rokem pořádanou, burzu ošacení, která se
bude konat tentokrát v sobotu 7. 10. 2017, v době od 9.00
do 13.00 hodin.
Lenka Dzurová a Mgr. Kateřina Kapičková,
oddělení rodiny a sociálních záležitostí

Referendum aneb proč je důležité jít
k volbám

Ve dnech 20. a 21. října 2017 – souběžně s parlamentními
volbami – proběhne v Mimoni místní referendum o průtahu:
máme odpovídat na otázku, zda chceme, aby těžká nákladní
doprava po zřízení tzv. vnitřního průtahu natrvalo projížděla
centrem Mimoně.
Zúčastnit se referenda je mimořádně jednoduché – každý
mimoňský občan, který může volit, může také hlasovat v referendu, stačí přijít k volbám a kromě obálky s kandidátní
listinou vybrané politické strany ještě do další urny vhodit
hlasovací lístek místního referenda. Žádné další byrokratické procedury s tím spjaté nejsou, nepotřebujete žádný
zvláštní voličský průkaz, stačí prostě přijít a mít s sebou
platný občanský průkaz.
Takové referendum je událost zcela mimořádná a v Mimoni
se koná poprvé. Jde taky o mimořádně důležitou věc: řešení,
které zvolíme, bude pro Mimoň stejně nevratné a definitivní, jako byla demolice mimoňského zámku v roce 1985.
Pokud nám na našem městě aspoň trochu záleží, měli bychom se k hlasovacím urnám dostavit pokud možno všichni
– i ti, kteří třeba do Parlamentu volit nechtějí.
Mgr. Šárka Krousová
Říjen 2017
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Jak nás vedení města vystavilo možné ztrátě miliónové dotace a statisícové pokutě

(městská policie část 2)
Poté, co mi opět začali posílat zápisy z rady někdy v červenci 2017
(bylo to zakázané po mém zveřejnění záměrů rady s benzínkou
uprostřed města a třídírnou odpadů), jsem se naštval, protože jsem
zjistil, že rada odsouhlasila bezpečnostní agenturu, která zčásti
nahradí městskou policii. Ihned jsem zažádal o smlouvu s touto
agenturou, abych věděl, kolik to bude stát a co budou vykonávat.
Po přečtení smlouvy jsem chvíli uvažoval, kdo takový nesmysl
navrhl, ale čemu bych se u vedení města divil, když jsou to oni, co
mají vždy pravdu. Po prostudování stanoviska ministerstva vnitra, které sepsal JUDr. Chauer a Mgr. Ing. Bartošek (zaměstnanci
ministerstva vnitra), mě velmi zamrazilo, když jsem zjistil, že nás
rada vystavila možné ztrátě dotací na kamerový dohledový systém a pokutě od úřadu na ochranu osobních údajů. Teď přichází
otázka, jak to, když přece pan starosta, místostarosta a ostatní členové rady jsou tak zběhlí v právu a vše vědí.
Začneme tím, co je napsáno ve schválené dotaci na kamerové systémy - kamerový systém ve městě Mimoň obsluhuje městská policie a státní policie; nikde není zmínka o bezpečnostní agentuře.
Je to totiž zakázáno zákonem, na to dohlíží úřad na ochranu osobních údajů. Bezpečnostní agentura může totiž jen hlídat majetek
města – třeba kino, ale nemůže hlídat veřejné prostranství. Ovšem
naši ,,právníci“, pan starosta, místostarosta a ostatní členové rady,
to dali agentuře přímo do smlouvy. Hrozí nám tedy ztráta dotace
v řádu milionů, protože jasně porušili dotační podmínky, a hodně velká pokuta od jmenovaného úřadu, která může být také až
v řádu milionů.
Ve stanovisku ministerstva vnitra se také dočtete, že agentura
může hlídat nějaký prostor, třeba sportoviště nebo kino, a také
může hlídat veřejný prostor, ale jen třeba při nějakých slavnostech a podobně. Pokud by ale šlo o agentury s běžnou pochůzkovou činností v rámci území obce, dohlížení na obecně závazné
vyhlášky, a to v podstatě ,,policejní“ formou této činnosti, mohlo
by se jednat o správní delikt obce podle ust. §b27 odst. 1 zákona o obecní policii. Výše popsaná činnost bezpečnostní agentury může také představovat nahrazování výkonu úkolů podle
§ 2 zákona o obecní policii prostřednictvím obecní policie, a tedy
nepřípustné obcházení zákona. Také je to zde pěkně nazvané, a to,
že se jedná o privatizaci moci veřejné. No a naši ,,právníci“, starosta, místostarosta a ostatní členové rady, jim tohle všechno dali
do smlouvy. Mimo jiné že budou měřit s městskou policií na radaru, kontrolovat děti, zda nejsou za školou, napomínat občany,
že pachájí něco protiprávního, dokumentovat páchání přestupků,
spolupracovat s IZS, dohlížet na silniční provoz, plnit operativní
úkoly atd., vlastně z nich udělali policii a to nesmí, je to zakázané.
Takže naše vedení města předalo pravomoci státní a městské policie bezpečnostní agentuře - naprosto nevzdělaným lidem v oblasti
práva. To nebudu ani mluvit o tom, že agentura zde pracuje jen
v úterý, čtvrtek a jen na ranní službu, občas odpolední, a jedna
hodina tohoto pracovníka stojí 187,55 Kč. Městský policista se
na tuto částku nedostává ani s nočními, víkendy a svátky. Naše
vedení asi zapomnělo, že se mají chovat jako správní hospodáři,
jak nařizuje zákon. Rada se takto sestavenou smlouvou stala parlamentem, místostarosta senátem a starosta prezidentem, protože
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svým jednáním zprivatizovali moc veřejnou a to se doposud těmto
institucím nepodařilo. Také všem sděluji, že jsem to oznámil na
ministerstvu vnitra a budu žádat okamžité zrušení této smlouvy,
abychom nepřišli o dotace a nedostali pokutu. Také si myslím, že
by všech pět radních, kteří hlasovoli pro, mělo okamžitě odstoupit, protože jsou tam asi k ničemu, když si ani na to ministerstvo
nedokážou napsat. A pan starosta svým podpisem takovéto smlouvy zneužil své pravomoce. Pokud přijdeme o dotace a dostaneme
pokutu, mělo by si ji vedení města zaplatit ze svého, protože by
to byla špatná správa cizího majetku a jako zastupitelé za způsobenou škodu městu ručíme svým majetkem. Ale třeba se pletu
a ti dva pánové z ministerstva vnitra, vzdělaní lidé v oboru práva,
také. Vždyť co my víme o právu, já se v tom přece vůbec „nepohybuju“ a oni také „ne“.
Petr Král

Referendum o průtahu městem

V červnu 2017 se konalo zastupitelstvo, kde se projednával i bod
ohledně referenda k našemu průtahu městem, které se má konat v říjnu 2017 společně s parlamentními volbami. Před tímto
bodem jsme se jako přípravný výbor dohodli, že ještě jednou
zkusíme ušetřit městu peníze a navrhneme stavbu průtahu vyřadit z územního plánu, pak by se totiž referendum nemuselo
konat. Poté, co jsem navrhl usnesení a zdůvodnil jsem ho několika články a vyjádřeními starosty a místostarosty, ve kterých
sami všude sdělovali, že se jedná o mrtvou stavbu, nám bylo
sděleno, že oni to tak nemysleli (jak celý rok všem povídali)
a že si představují, že nové zastupitelstvo se rozhodne, jestli ten
průtah chce, nebo ne. Nebudu zde uvádět celý přepis toho, co na
zastupitelstvu naše vedení sdělilo, měli byste si to poslechnout
sami, určitě se na toto zastupitelstvo podívejte na stránkách televize Mitel, abyste mi věřili. Já jsem vedení města nikdy nevěřil,
že svá vyjádření za poslední rok myslí vážně, a tušil jsem, že
vytváří jen antikampaň proti referendu, aby lidé nepodepisovali
archy a aby poté nešli k referendu a nehlasovali v něm. Ono
pak totiž vedení města řekne, že referendum bylo zbytečné, jak
předtím tvrdili, a protože nebylo platné a je to lidem jedno, tak tu
tzv. mrtvou stavbu rozjedou nanovo. Teď máte jako Mimoňáci
možnost tuto věc rozhodnout. Stačí jen současně při parlamentních volbách, kam určitě půjdete, zajít ještě do vedlejší místnosti
a vhodit svůj hlas při referendu (já doufám, že budete hlasovat
proti tomu nesmyslu), nebude vás to stát nic, protože tam stejně
budete a můžete vyjádřit svobodně svůj názor a nečekat, jak se
rozhodnou politici po komunálních volbách v roce 2018. Mimoňáci přijďte k referendu a parlamentním volbám ve dnech
20.-21. října 2017 a hlasujte o budoucnosti svého města!
Petr Král

Pár slov k článku pana Krále

V žádném případě se vedení města ani Rada města nepasuje do role zákonodárců. V případě smlouvy s agenturou nejde
o nahrazení části městské policie, ale o dohled nad majetkem
města. To se týká třeba bytů na Ploužnici, kde naše městská
policie nemůže zasahovat. Smlouva byla zpracována na základě smluv jiných měst a byla konzultována s právníkem města.
V současné době máme k dispozici stanovisko Ministerstva
vnitra, kde budeme o této smlouvě jednat.
František Kaiser, starosta města
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lbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi.

Sraz spolužáků

Říjen 2017

5

KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program říjen
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.
85 min./orig. verze/příst.
1. 10. 15:00 AN
Hurvínek a kouzelné muzeum
140 Kč

17. 10. 20:00 KR+D
120 Kč

110 min./orig. verze/příst.12+
5. 10. 17:30 D
Zahradnictví: Dezertér
120 Kč

18. 10. 17:30 KR
110 Kč

6. 10. 17:30 DD+D
120 Kč

109 min./titulky/příst.12+
19. 10. 17:30 AK+SF
Geostorm:
Globální nebezpečí
140 Kč

3D Legendární hrdinové, které dobře znáte...
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví...

109 min./titulky/příst.12+

Hora mezi námi

Objevují v sobě sílu, o které neměli ani tušení...

90 min./titulky/příst.15+

Sněhulák

Adaptace světového bestselleru Jo Nesbøa.

107 min./titulky/příst.12+

Wind River

Společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti..

3D

Začíná závod s časem...

6. 10. 20:00
TIP Blade Runner 2049
120 Kč

21. 10. 20:00 K
120 Kč

131 min./titulky/příst.12+
7. 10. 17:30 K+D
Který je ten pravý?
110 Kč

97 min./dabing/příst.
22. 10. 15:00 AN
LEGO® Ninjago® film
140 Kč
3

SF+T

163 min./titulky/příst.12+

Odhalení dlouho ukrytého tajemství...

20:00 H+T

7. 10.
110 Kč

R. Witherspoon v obležení mladých mužů...

85 min./titulky/příst.15+

Amityville: Probuzení

Boj o přežití v domě plném zla právě začíná...

8. 10. 15:00 AN
120 Kč

97 min./dabing/příst.

Esa z pralesa

Esa z pralesa se neohroženě vydávají do boje…
Promítání pro seniory

10. 10. 15:00 D
60 Kč

90 min./orig.verze/příst.

Křižáček

110 min./titulky/příst.12+
11. 10. 17:30 AK+DD
Kingsman: Zlatý kruh
130 Kč
Naši hrdinové čelí novým výzvám..

17:30 K

90 min./titulky/příst.12+

13. 10.
110 Kč

TIP

13. 10. 20:00
110 Kč

KR

14. 10. 17:30
100 Kč

AN

107 min./titulky/příst.12+

Wind River

Společně se snaží přijít na kloub záhadné smrti..

69 min./titulky/příst.12+

Zkrátka kraťas

Nejlepší krátké animované filmy ve střední Evropě..

20:00 H+T

14. 10.
110 Kč

15. 10. 15:00
120 Kč

Alibi.com

Říkat pravdu anebo si sehnat pořádný alibi?

85 min./titulky/příst.15+

Amityville: Probuzení

AN

Boj o přežití v domě plném zla právě začíná...

99 min./dabing/příst.

My Little Pony Film

Přátelství má mnoho barev..

TIP

Bajkeři

Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale...

D

Objev v sobě Nindžu...

20:00 D+T

25. 10.
120 Kč

109 min./orig. verze/příst.

115 min./titulky/příst.15+

Matka!

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání.

26. 10. 20:00 H
TIP
120 Kč
AK+SF

90 min./titulky/příst.15+

Jigsaw

Buď Jigsaw...

109 min./titulky/příst.12+

27. 10. 17:30
Geostorm: Globální nebezpečí
110 Kč
Začíná závod s časem...

120 min./dabing/příst.12+
27. 10. 20:00 AK+DD
Thor: Ragnarok 3D
140 Kč

28. 10. 17:30 K
120 Kč

28. 10. 20:00
120 Kč

H

Ocitá se tváří v tvář neuvěřitelnému Hulkovi.

109 min./orig. verze/příst.

Bajkeři

Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale...

90 min./titulky/příst.15+

Jigsaw

Buď Jigsaw...

29. 10. 15:00 Halloweenská diskotéka
Dětská diskotéka a mini balónková
30 Kč
show. Čekají vás hry,
škola kouzel a lektvarů.
(Plná kartička s razítky slouží jako
volná vstupenka pro
1 dítě a 1 dospělého, ostatní
vstupné 30,- Kč).

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
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí 4. čtvrtletí 2017
Den

Měsíc

12. 9. – 15. 10.
2. - 8.
4.
5.
5.
7.
8.
8.
13.
14.
14.
14.
15.
20.
21.10. – 19. 11.
22.
25.
25.
26.
27.
28.
28.
29.

9. – 10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.-11.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

21.10. – 19. 11.
2.
5.
7.
9.
11.
12.
15.
17.
19.
25.
25.11.-14.1.
26.

10.-11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.-1.
11.

25.11.-14.1.
1.
3.
3.
5.
5.
7.
7.
8.
10.
11. – 13.
12.
13.
14.
14.
14.
16.
17.
18.
22.
26.

11.-1.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

Název akce

ŘÍJEN

Výstava: Vzpomínky na Hifi klub
Týden knihoven
SPOZ zábava pro seniory
Cestopisná beseda s promítáním: Maroko
Dámský večer
Burza ošacení
Taneční pro dospělé
Pokladovka
Podzimní Mimeko
Ralská desítka – běžecký závod
Vyjížďka do Horní Krupé-Krupský Dvůr
Zamykání Ploučnice
Taneční pro dospělé
Městské trhy
Výstava: Perličkový sen (šaty, kabelky, bižuterie)
Taneční pro dospělé
Svět kolem nás
Koncert ZUŠ V. Snítila
Výletníček: Turistický výšlap na Ralsko
Výletníček: Výlet do bazénu
Bludičková noc
Setkání u „Skautské lípy svobody“
Halloweenská diskotéka
LISTOPAD
Výstava: Perličkový sen (šaty, kabelky, bižuterie)
Dámský večer
Taneční pro dospělé
Vernisáž výstavy – (Ženy s talentem)
Beseda s kynologem: Mimoň, lidé a psi
Tvořivé dílničky
Taneční pro dospělé
Zábava pro seniory
Městské trhy
Taneční pro dospělé
Divadlo – Hexenšus –komedie o sedmi hercích
Výstava: S čerty nejsou žerty
Taneční pro dospělé
PROSINEC
Výstava: S čerty nejsou žerty
Zpívání pod vánočním stromem
Taneční pro dospělé
Výtvarná dílna „Adventní věnce“
Mikuláš – Čertí mejdan
Mikulášská nadílka u Cvrčků
Vánoční akademie ZŠ Ralsko
Dámský večer
Taneční pro dospělé - věneček
Vánoční koncert Zpěvandule
Vánoční výtvarné dílny
Vánoční dílny
Zábava senioři
Vánoční dílny
Vánoční schůzka Spolku historie Mimoňska
Vánoční koncert Zpěvandulí a Levandulek
Betlémské světlo v Náhlově
Vánoční koncert – Happy Day Quintet
Vánoční besídka u Cvrčků
Městské trhy
Vánoční výstup na kostelní věž
Tradiční skautské vánoční trhy
Výletníček: Vánoční tradice

3D

Místo konání

Pořadatel

Městské muzeum
Městská knihovna
DKR
Městské muzeum
DDM Vážka
DKR
DKR
Mimoň
Skautský dům, centrum
Start na koupališti
Kuřívody
Noviny - Mimoň
DKR
Náměstí 1. máje
Městské muzeum
DKR
DKR
Sál ZUŠ Mimoň
Ralsko
Děčín
Zámecký park
Zámecký park
DKR

Odbor kulutruy
Městská knihovna
SPOZ Mimoň
Odbor kultury
DDM Vážka
MěÚ Mimoň
Odbor kultury
DDM Vážka
DDM Vážka+Junák
Tour de Ralsko
SHM
Junák
Odbor kultury
SLATR
Odbor kultury
Odbor kultury
p. Voláková
ZUŠ
DDM Vážka
DDM Vážka
Vážka, MěÚ OK
Junák, Vážka, ZUŠ
Odbor kultury

Městské muzeum
DDM Vážka
DKR
DKR
Městské muzeum
DKR
DKR
DKR
Náměstí 1. máje
DKR
DKR
Městské muzeum
DKR

Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
p. Bachtíková
Odbor kultury
Odbor kultury
SLATR
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury

Městské muzeum
Kostel sv.Petra a Pavla
DKR
DDM Vážka
DKR
DDM Vážka
DKR
DDM Vážka
DKR
Kostel sv. Petra a Pavla
DDM Vážka
Knihovna
DKR
Knihovna
Klub seniorů
Městské muzeum
Náhlov
Kostel sv. Petra a Pavla
DDM Vážka
Náměstí 1. máje
Kostel sv. Petra a Pavla
Skautský dům
Střevlik

Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
DDM Vážka
ZŠ a MŠ Ralsko
DDM Vážka
Odbor kultury
Odbor kultury
DDM Vážka
Odbor kultury
Odbor kultury
Odbor kultury
SHM
Odboru kultury
SHM
Odbor kultury
DDM Vážka
SLATR
Mimoňská obroda
Junák
DDM Vážka

(bez záruky, změny možné)
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: Vzpomínky na Hifi klub

Do 15. října 2017 si můžete prohlédnout výstavu k čtyřiceti letům od vzniku Hifi klubu Mimoň. Výstava Vzpomínky na Hifi klub mapuje v rámci možností jeho činnost od
vzniku až po zánik v devadesátých letech minulého století.
Přijďte se tedy podívat na výrobky, kterými mimoňští dobývali vítězství na okresních, krajských a celostátních výstavách HIFI AMA nebo FAT.

Přijďte se podívat a poslechnout si zážitky z cest, dozvědět
se, jak se v Maroku žije a co je tam úžasného k vidění.

Virtuální univerzita třetího věku

Výstava: Perličkový sen

21. října – 19. listopadu 2017
Tématem výstavy „Perličkový sen“ jsou večerní háčkované
kabelky, společenské šaty a bižuterie - vše vyrobené tradičními technikami z českých perliček.
Veškeré exponáty pocházejí z dílny ATLAS Bijoux - rodinné firmy založené v roce 1991 v Zásadě u Jablonce nad
Nisou.
Vyrábějí perličkovou bižuterii, večerní háčkované kabelky,
nášivky, prýmky, dětskou bižuterii a vánoční dekorace.
Spolupracují s módními návrháři a společně tvoří krásné
modely večerních šatů, kabelek a dalších módních doplňků.

Do 20. října 2017 se mohou ještě zájemci přihlásit v Městském muzeu na seminář Univerzity třetího věku, na téma
„Cestování – co jste možná nevěděli“. A to buď osobně
nebo nebo na e-mail muzeum@mestomimon.cz. Přihlásit se mohou i ti, kteří předchozí semináře neabsolvovali.
Cena aktuálního kurzu je 300,- Kč.
Přednášky probíhají 1 x za 14 dní v pondělí v 9,30 hod.
v konzultačním středisku Městské muzeum Mimoň.
Více informací o studiu dostanete v Městském muzeu v Mimoni, V Lukách 101, tel.: 725 854 377,
e-mail: muzeum@mestomimon.cz.

Halloween

Odbor kultury, DDM Vážka
a další dobrovolníci pro
vás př ipravili již 13. ročník
halloweenského strašidelného
putování s následnou diskotékou.

Bludičková noc

Sobota 28.10. 2017
Tradiční lampiónkové putování Zámeckým parkem za
odměnami. Start a registrace od 17,30 do 19,30 hodin
uprostř ed Zámeckého parku na největším rozcestí.
Plná kartička s razítky vám také může posloužit jako volná
vstupenka pro 1 dítě a 1 dospělého na Halloweenskou
diskotéku 29. 10. v DK Ralsko. Děti v maskách
a s lampióny vítány!!!

Strašidelná diskotéka

Cestopisná beseda: Maroko

Čtvrtek 5. října 2017 od 17,30 hod.
Cestopisná beseda s promítáním manželů Pipalových o jejich cestě do Maroka, nejzazšího státu severozápadu Afriky.
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Neděle 29.10. 2017
Dům kultury Ralsko - Mimoň od 15,00 hod.
Dětská diskotéka a mini balónková show. Čekají vás hry
a škola kouzel a lektvarů. (Plná kartička s razítky slouží
jako volná vstupenka pro 1 dítě a 1 dospělého, ostatní
vstupné 30,- Kč).

KULTURA
Nové knihy

Americký zabiják, autor Vince Flynn
Po dvou desetiletích vypjaté stranické politiky se CIA i celá
země nacházejí ve stále složitější situaci. Veterán studené války a ředitel operací CIA Thomas Stansfield ví, že musí své lidi
připravit na další válku. Islámský terorismus je na vzestupu a je
třeba se mu postavit než dospěje k břehům Ameriky. Stansfield
nařizuje své chráněnkyni Irene Kennedyové a starému spolubojovníkovi Stanu Hurleymu, aby vytvořili novou skupinu
tajných agentů pracujících mimo běžné struktury velení – jako
muži, kteří neexistují. Jaký člověk bude zabíjet pro svou zemi,
aniž si oblékne uniformu?
Jsem romantik, ale léčím se, Autor Leah Konenová
Gael vždycky věřil, že pravá láska existuje. Teď se s ním ale
rozešla holka, rodiče se rozvádějí a on začíná pochybovat. Dokonce samotná Láska uznává, že tady něco zanedbala, a tak
mu pošle mu do cesty úžasnou dívku, která má jeho romantickou duši zachránit. Bohužel však zapomene, že její hlavní
protivník – Nečekaný zvrat – má s Gaelem své vlastní plány...
Tipněte si! Co se stane z pochybujího romantika, se kterým si
začne pohrávat sama Láska? Cynik, skeptik, nebo ještě větší
romantik?
Maska, autor Taylor Stevensová
Vítejte zpět v drsném světě Vanessy Michael Munroové, nesmlouvavé lovkyně informací, a prožijte s ní další napínavý
příběh – ověnčený mimo jiné čtenářskou Barry Award za nejlepší thriller roku 2016. Vanessa odlétá za Milesem Bradfordem do Japonska, aby si odpočinula a konečně se zbavila následků akce v Somálsku. Jejich pokus o společný život však
razantně ukončí Milesovo zatčení a obvinění z vraždy. Vanesse
nezbývá než se znovu vydat hledat odpovědi – i na to, jak daleko je ochotná zajít, aby zachránila muže kterého miluje. A který ji právě zradil. Se schopnostmi stratéga a instinkty predátora
se Vanessa pouští do dalšího boje za nalezení pravdy, ať jsou
cena, protivníci i nebezpečí jakékoli.
Panenka, autor Hollie Overtonová
Myslela si, že útěkem to všechno skončí. Tím to ale teprve
začíná…
Lily poprvé za osm let neslyší cvaknutí zámku a hned ji to
napadne: Taková šance už se nemusí opakovat! Po osmi letech
se jí povede i s dcerou uprchnout ze spárů jejího učitele ze
střední školy, který ji unesl, bil, znásilňoval a dokonce ji přivedl do jiného stavu. Když se však konečně dostane na svobodu,
zjišťuje Lily, jak moc se za tu dobu svět změnil – otec mezitím
zemřel, sestra, která si nikdy nepřestala zmizení svého dvojčete vyčítat, chodí s bývalým přítelem Lily, a jak se ukazuje, její
věznitel si celá léta budoval dokonalé alibi.

Zvířata v kostce, autor Tom Jackson, Tim Harris
Lze získat odborné informace o živočišné říši, aniž bychom intenzivním studiem strávili několik vysokoškolských semestrů?
Kniha z populární ediční řady „v kostce“ to nejen umožňuje,
ale dělá to mimořádně atraktivní formou s použitím nevídaných 3D ilustrací. Seznamuje čtenáře s exotickými zástupci fauny, které většina z nás nemá šanci vidět v přírodě, ale
i s druhy běžnými v našem prostředí. Krátké, ale obsahově
objemné informace zahrnující popis anatomie, způsobu života
i přehled systému a nejvýznamnějších zástupců jednotlivých
skupin překvapí i zasvěcené.
Brontík - Vzhůru do pravěku, autor Thomas Brezina
Týna s Tobíkem ukrývají ve strýčkově domě dinosaury – malého Brontíka a ptakoještěra Létavce. Bohužel o nich ví i profesor Karoch a reportér Louda. Chtějí dinosaury chytit, zkoumat
a proslavit se tím. Při jedné honičce Létavec spolu s ostatními kamarády proletí časem až do pravěku. Ani tam ale nejsou
v bezpečí: ve vodě na ně zaútočí ještěr a na souši zas obrovský
tyranosaurus. Podaří se jim vyváznout se zdravou
kůží?
Kdo pohlídá Baryka? Autor Susan Hughesová
Katka a její nejlepší kamarádka Mája jsou úplně zblázněné do
psů! Své vlastní mít nemohou, ale to jim nebrání snít o oblíbených štěňatech. Katčina teta si otevře psí salon, kde se dívenky seznámí s Barykem, labradorským retrívrem s čokoládově
hnědou srstí. Je to láska na první pohled. Podaří se jim přesvědčit tetu Janu, aby jim dovolila jí s Barykem pomáhat? Kdo
má rád pejsky neodolá!
Mauglí Mowgli‘s Story, autor Dana Olšovská
Příběh o Mauglím je zpracován pro začínající čtenáře, kteří
si chtějí vyzkoušet, jak si poradí se souvislým textem v angličtině. Úroveň jazyka v publikaci je vhodná pro začátečníky
a mírně pokročilé studenty. Český zrcadlový text umožní čtenáři obratem zkontrolovat, zda cizojazyčnému textu správně
porozuměl. Cvičení na konci knihy jsou vhodná pro ověření
získaných znalostí. Audionahrávka ve formátu MP3, na které
příběh z džungle vypráví rodilý mluvčí, je zdarma ke stažení
na webu.

Playground, autor Lars Kepler
Co se stane během těch vzácných vteřin, kdy se zastaví srdce?
Jasmin Pascalová-Andersonová má hodnost poručíka švédské
armády. Během mise NATO v severním Kosovu se její jednotka ocitne v boji. Jasmin ztratí dva ze svých mužů a sama je těžce zraněna. Na celou minutu a čtyřicet vteřin se jí zastaví srdce,
potom je však přivedena k životu. Po probuzení mluví o své
zkušenosti z klinické smrti: ocitla se v tajemném přístavním
městě, jež představuje přechod mezi životem a smrtí a v němž
panuje krutý a nespravedlivý systém. Jak se jí podařilo překonat nástrahy města a vrátit se do života?

inzerce
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KULTURA
Tipy na výlet
Za skrytými příběhy do Jičína (65 km)
Už jste slyšeli o tom, že si u nás v Jičíně můžete s dětmi zahrát pátrací hru SKRYTÉ PŘÍBĚHY? Zapojte se do hry, vydejte se do
roku 1633 na detektivní misi „Nezvratný důkaz“ a pomozte najít listinu, která by usvědčila Jakoba Baševiho z finančních podvodů!
Skryté příběhy jsou mobilní aplikace s geolokační hrou pro rodiny s dětmi již od 6 let věku. Stáhněte si ji zdarma do mobilu a vydejte se na jeden z mnoha výletů, které tato aplikace nabízí po celé České republice.
Zažijete úžasnou rodinnou zábavu, která zcela změní Váš pohled na to, jak má vypadat dobrý rodinný výlet.
Výletní trasy vedou mnoha významnými i opomíjenými místy. Díky hře se přenesete do minulosti a spolu s dětmi budete poslouchat
hlas konkrétní historické postavy spjaté s daným místem, která Vám bude na každém zastavení vyprávět kousek svého příběhu.
Společnosti Vám bude dělat malý To-to, návštěvník z budoucnosti, který Vám a Vašim dětem bude dávat úkoly a otázky. Vrátíte se
v čase do zásadních okamžiků našich dějin a splněním úkolů pomůžete hrdinovi příběhu vyřešit problém. Více na www.skrytepribehy.cz.
EKOParkem za pokladem – Liberec (35 km)
V EKOParku je poklad! Přijďte na výlet s celou rodinou a společnými silami ho najděte. EKOPark Liberec pro Vás připravil rodinnou dobrodružnou hru „Cesta EKOParkem za pokladem“. Na vstupním teepee (pokladně) si zakupte herní plánek a ponořte
se do příběhu o zachráněném lesním království. Cestou budete plnit jednotlivé úkoly
a sbírat indicie. Jakmile z nasbíraných indicií rozluštíte podle šifry správné heslo, otevře se Vám truhla s opravdovým pokladem.
Rodinnou hru „Cesta EKOParkem za pokladem“ můžete hrát za příznivého počasí po
celý rok v rámci otevírací doby EKOParku. Více na www.ekoparkliberec.cz
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Zpíváme a tančíme s Míšou

Interaktivní písničková show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče. Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové jsou zvyklí
na hodinové vystoupení nabité spoustou veselých písniček,
tancováním, dováděním a sladkými odměnami. Vítáme děti
v kostýmech! 8. října 2017 od 15,00 hod. v Kulturním domě
Crystal v České Lípě. Více info na: http://www.cl-kultura.cz

Slet bubeníků

Jen jednou do roka se sejde parta bubeníků, aby nadchla publikum každého věku a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý hudební bicí nástroj: cymbál (mísovitý nebo zvonovitý kovový
nástroj). ALL STAR TEAM 2017: Pavel Fajt / Miloš Vacík /
Pavel Koudelka / Tomáš Reindl / Ondřej Anděra / Petr Gablas.
14. října 2017 od 19,00 hod. v Městském divadle v Novém
Boru. Více info na: http://www.kulturanb.cz/divadlo/

Divadlo: Dioptrie růžových brýlí

Uvádí DS Vojan Hrádek nad Nisou. Autorem lehce mrazivé
komedie je Xindl X (Ondřej Ládek). 26. října 2017 v 19,00
hod. v Kulturním domě U jezera ve Stráži pod Ralskem. Více
info na: http://www.strazpr.cz

Výstava: Crystalex 1967 – 2017

Do 29. října 2017 ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Více
info na: www.glassmuseum.eu
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Halloweenská strašidelná party
s Honzou Popletou

Zábavné halloweenské odpoledne se strašidly pro děti. Masky
vítány. 28. října 2017 od 15,00 hod. v Kulturním domě U jezera ve Stráži pod Ralskem. Více info na: http://www.strazpr.cz

Divadlo: Sborovna

Sborovna je původní česká komedie, která řeší problematiku
učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Je to nemilosrdná mozaika celé naší společnosti, která nejen pobaví,
ale přinutí... Hrají: Pavel Trávníček, Luboš XAVER Veselý/
Zdenek Havlas, Petra Jindrová, Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Trávníčková. 31. října 2017 od
19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě. Více info na:
http://www.cl-kultura.cz

Výstava ilustrací

Do 22. listopadu 2017 budou mít návštěvníci Vlastivědného
muzea a galerie v České Lípě příležitost navštívit výstavu originálních ilustrací Atily Vöröse k pohádkové knize pro děti
- Zlatá kniha českých pohádek, říkadel, básniček a hádanek.
Tato kniha autorů Marty Knauerové a Atily Vöröse vychází
v říjnu 2017. Vydavatelstvím Albatros Media a.s. byla vybrána jako stěžejní pohádková kniha Vánoc 2017. Více info na:
www.muzeumcl.cz

