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Mimoňský masopust bude 10. února 2018.
Máte již připravené masky?
Z obsahu

Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Cena města Mimoně
• Program Mimoňského masopustu
• Námořnický ples Gymnázia Mimoň

OKÉNKO STAROSTY
Minulý měsíc se na zimní radovánky moc
neukázal. Dokonce i na většině našich hor
to vypadalo pomalu jako na jaře. Určitě
bych přál sníh hlavně dětem, ale počasí je
takové, jaké je. Na druhé straně tato, zatím
mírná zima, nám šetří finanční prostředky na zimní údržbu
chodníků a komunikací a již na počátku tohoto roku nám pomohla v tom, že jsme začali realizovat některé stavby, které
jsme vloni nestihli a převedli jsme je do letošního roku. Jsou
to oprava opěrných zdí na ulici Lužické, zpevnění plochy
u muzea, práce na ulici Růžové a zemní úpravy na Fučíkově
náměstí. Prostě kolikrát je něco nedobrého k něčemu dobré.

Ve spolupráci se Základní školou Mírová chystáme, doufám, že již naposledy, během jara přestěhovat DDM Vážku
do nových prostor. Nebojte se, že bychom ji stěhovali opět
na druhý konec města. Bude to jenom o dům dál, a to do bývalých prostor lékárny v Nádražní ulici. Do budovy současného sídla Vážky se přestěhuje kroužek zoologie s živými
zvířátky a ve zbytku budou skladovací prostory. A jelikož
jsou jarní prázdniny již za dveřmi, tak bych chtěl popřát dětem a všem příznivcům zimních sportů, aby sněhová nadílka
byla alespoň na horách a mohli si ji náležitě ve zdraví užít.

Několik slov k článku pana Krále.
Jestli má pan Král nějaké problémy v zaměstnání, určitě nejsou způsobeny vedením města. Nestěžoval jsem si na něj.
Jenom nevím, že slovo kritika má nový výraz „podání trestního oznámení“ a jak sám pan Král na předminulém zasedání zastupitelstva řekl, že i „udání“. Jinak pánů Konopiského

a Steinfesta si nesmírně vážím, neboť jsem si vědom, že
nebýt jich, tak by pravděpodobně již TJ Jiskra Mimoň neexistovala. Takže budu velice rád, když je pan Král navrhne
na Cenu města, abych je nemusel navrhovat sám a on příště
opět nemusel psát, že ji dostávají moji kamarádi.
František Kaiser, starosta města

František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Spokojený, ale udivený děda vnuků,
kteří hrají fotbal
Byl jsem přímým svědkem posledního jednání našeho zastupitelstva v roce 2017. Byl jsem nesmírně spokojený, když
toto zastupitelstvo schválilo dotaci pro TJ Jiskra Mimoň. Našemu zastupitelstvu musím za tuto obrovskou podporu našeho sportu ve městě poděkovat a nadále se můžu jako spokojený děda dívat na svoje vnuky, jak zápolí se svými kamarády
na sportovních hřištích po celém libereckém kraji.
Udivený děda se však ze mne stal při vystoupení našich opozičních zastupitelů, kteří mne svými výroky jasně utvrdili
v tom, že se nedokážou na svá vystoupení k jednotlivým bodům řádně připravit. Konkrétně paní Šárka Krousová a pan
Ing. Pavel Ráček. Prvně jmenovaná vyjádřila podivení nad
výší dotace a hlavně oznámila zastupitelům a prostřednictvím televize MITEL všem občanům Mimoně, že je to vinou
černých duši ve fotbale….. Vážená paní zastupitelko, zjistil
jsem na rozdíl od Vás, že opravdu v Tělovýchovné jednotě jsou duše, sice ne černé, ale řekl bych minimálně divné.
Nedalo mi žádnou velkou práci zjistit, že o čtyři družstva
zařazená do soutěží Libereckého kraje a dvě družstva v soutěžích okresu Česká Lípa se musí někdo postarat. Tato družstva mají ke své činnosti každý den připravené uklizené
kabiny a ostatní prostory uklízečkou, osvětlené, s teplou vodou a v topném období vytápěné, připravená hřiště správcem, mají trenéra, u dorostu a žáků dva trenéry, mají zajištěn
servis, rozlosování soutěží, informace o termínech utkání
a dopravu k utkáním, styk s FAČREM a mají někoho, kdo
vede pokladnu a musí všechno zaúčtovat. Když počítáte se
mnou, zjistíte, že o chod našeho spolku se stará minimálně 15
lidí. Protože umím číst v rozvaze a výsledovce, zjistil jsem,
že za rok 2016 bylo na mzdách vyplaceno 137 000,- Kč, což
v průměru činí necelých 9 200,- Kč/1 rok/1 osoba. Dále jsem
zjistil, že takový správce, který se stará o ta hřiště, má na
starosti 28 000 m2 pozemků, z toho travnatých cca 8 000 m2,
dvě budovy, tribunu a hřiště s umělým povrchem. Celkově
hodnota majetku Tělovýchovné jednoty činí cca 19 mil Kč.

Dotace pro děti a mládež

Stejně jako můj kolega v zastupitelstvu, Ing. Ráček, i já
maximálně podporuji činnost dětských a mládežnických organizací v Mimoni. Můj obdiv má každý, kdo dobrovolně
a ve svém volném čase pracuje pro děti. Každá pomoc, obzvláště ta finanční, je tady důležitá.
Rozdělování dotací a příspěvků pro děti a mládež však
v Mimoni nemá jasná pravidla. Většinu podaných žádostí ani neschvaluje zastupitelstvo, ale rada města. A neprůhlednost přidělování financí je to, co nás trápí. Ve srovnání
s dotací pro TJ Jiskra požadují ostatní dětské a mládežnické
organizace několikanásobně méně a rozhodně nelze říci, že
by město nereprezentovaly stejně dobře a často jako děti
z TJ Jiskra.
Závěrem jen zopakuji to, co už zaznělo mnohokrát. Měli
bychom dotovat všechny organizace, které pracují s dětmi
a mládeží stejným způsobem. Vytvořit rovnocenný systém,
který bude spravedlivý, jasný a transparentní. A my jako
zastupitelé bychom měli dohlédnout na to, aby takové způsoby dotací a rozdělování peněz v našem městě fungovaly.
Děkuji také všem, kteří se starají o volný čas a vyžití mimoňských dětí.
Mgr. Šárka Krousová
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Zjistil jsem, že tohle nemůže žádný správce na dohodu po
svém zaměstnání zajistit a majetek podle toho vypadá. A tak
jsem zjistil, vážená paní zastupitelko, že v Tělovýchovné
jednotě nejsou černé duše, ale duše, které mají rády fotbal
a mnoho svých činností ve prospěch Tělovýchovné jednoty
dělají buď zdarma anebo za 20,- Kč/hod. A ani mi to nedalo
mnoho práce.
Druhý jmenovaný pan Ing. Pavel Ráček zase důrazně sděloval všem zastupitelům a potažmo prostřednictvím televize
MITEL občanům Mimoně, že bude maximálně podporovat
pouze mládež, a že z toho důvodu je dotace vysoká, nepřiměřená a neví se, na co prostředky půjdou. Takže vážený pane
zastupiteli, dovolím si tvrdit, že právě schválená výše dotace zajišťuje minimálně činnost naší mládeže v TJ. Stačí se
seznámit s výsledovkou roku 2016, kde zjistíte, že celkové
náklady TJ činily v roce 2016 1 345 257,- Kč. TJ JISKRA
Mimoň má dvě družstva dospělých a čtyři družstva mládeže. Mládeže je tedy celkem cca 67 %. A 67 % z celkových
nákladů činí obrovských 901 320,-Kč. Dovolím si tvrdit, že
právě výše schválené dotace pokryje Tělovýchovné jednotě
hlavně činnost mládeže, a to jenom za předpokladu, že tam
budou nadále pracovat správcové, trenéři, vedoucí družstev,
sekretáři a ostatní členové, většinou bez slušného ohodnocení, jak popsáno výše.
Jak jsem řekl v titulku, jsem spokojený děda vnuků, kteří
sportují a hlavně, že sportují na solidní úrovni, na pěkném
stadionu a hřišti, které nám závidí široké okolí. Jsem však
velmi nespokojený děda, když práci lidí Tělovýchovné jednoty znehodnotí svými výroky zastupitel, kterého jsem za
celý rok na našem hřišti ani neviděl, a který tím pádem ani
neví, co se zde odehrává.
Mým velkým přáním je, aby oba dva zastupitelé znovu přehodnotili svá stanoviska a celé mimoňské veřejnosti oznámili, že z důvodu neznalosti prostředí v Tělovýchovné jednotě
Jiskra Mimoň svá slova berou zpět, protože zjistili, že v TJ
nejsou černé duše a že schválená dotace je pouze na mládež.
Jan Sutr nejstarší
Spokojený děda vnuků, nespokojený děda se dvěma zastupiteli

Reakce

Pokud jsem svými výroky znehodnotil práci Tělovýchovné jednoty, ačkoliv si toho nejsem vědom, tak se jednotě omlouvám.
Rozhodně však nemíním přehodnocovat svá stanoviska.
Bohužel už od dob svého starostování se neúspěšně snažím
o prosazení průhledného, spravedlivého a jednoduchého systému rozdělování dotací organizacím, které smysluplně zabezpečují volný čas pro děti a mládež. To je samozřejmě především TJ
Jiskra, ale jsou to také další organizace jako Junák, Hasiči, Rybáři atd. Škoda, že pan Sutr nesleduje moje snažení v této věci
pozorněji. Pak by věděl, že mi jde o to, aby se dotace příslušným
organizacím přidělovaly na základě počtu dětí a mládežníků,
o které se starají. Samozřejmě zde bude nutno zohlednit i majetek, který musí organizace k tomuto účelu udržovat. Nepovažuju
za nutné dále organizacím určovat, na co přiznanou dotaci mají
použít, protože to určitě nejlépe vědí ony. Pokud budou dotace
využívat účelně pro děti a mládež, tak se jenom zvýší jejich počet, a tedy i příští dotace.
Takže závěrem: Jde mi o to, aby město dotovalo všechny, kdo
dobře organizují volný čas dětí a mládeže a byl bych rád, kdyby
naše městská rada za tímto účelem ustanovila komisi, kde všichni, kdo budou mít zájem a není jim lhostejné, jak děti a mládež
v Mimoni tráví volný čas, budou moci přispět k vytvoření potřebného průhledného, spravedlivého a jednoduchého systému
rozdělování dotací pro vhodné řešení volného času pro všechny
děti a mládežníky v Mimoni.
Pavel Ráček

CO VÁS ZAJÍMÁ
Jak dopadla všechna trestní oznámení na městě a koho policie obvinila
Myslím, že by občany města zajímalo, jak dopadla všechna
trestní oznámení podaná na představitele našeho města, a tak
vám je předkládám.
První oznámení se týkalo našich výlepových ploch, kdy policie
zjistila, že se nejedná o trestný čin, ale městu byla způsobena
škoda cca 12 tis. Kč a úředníci pan Škubal a paní Jakešová
porušili zákon o úřednících a směrnice města. Výsledek byl, že
paní tajemnice úředníky města potrestala výtkou a Rada města
Mimoň odpustila panu Škubalovi škodu ve výši cca 12 tis. Kč.
Druhé oznámení se týkalo podivné zakázky ohledně kamer
u labutí v Mimoni, posunutí brány na městském úřadě a nevymáhání penále od firmy, která nedodržela smlouvu, kdy všechny tyto zakázky měl na svědomí pan Škubal. Policie zhodnotila, že posunutí brány nebylo trestným činem (zde se záhadně
ztratila nejlevnější nabídka na posunutí této brány, která byla
zhruba o 20 tis. levnější než nabídka vítězná). Z nevymáhání penále nakonec nebylo nic, protože se na to přišlo a mojí
zásluhou se začalo vymáhat, tudíž nebyl nikdo poškozen. Ani
u kamer se podle policie nejedná o trestný čin, ale zjistila, že
nám firma namontovala jiné kamery, než si město objednalo,
a tyto byly cca o 30 tis. Kč levnější, než co jsme tam měli dle
dokumentů nainstalované. Dle vyjádření firmy ona cenu neřešila a pan Škubal jinou cenu a jiné kamery také neřešil. Také se
zjistilo, že zakázka byla velmi pochybná, protože na poslední
část kamer byla vypsaná poptávka ve stejný den, ve který byla
zároveň i ukončena, ale hotová zakázka byla již přebrána den
předem. No nevím, jak to mohla firma stihnout udělat, když
ještě nebyla vyhlášena ani soutěž o zakázku, ale asi administrativní chyba. Výsledek tedy byl, že město vymáhalo na firmě
náhradu, ale nikdo nebyl potrestán. No alespoň se zachránily
finance městu.
Třetí oznámení se týkalo propadlé dotace na kino, kdy policie
věc vyhodnotila a následně obvinila dva úředníky města, kteří
podle ní pochybili, jedná se o bývalého úředníka pana Škubala
a paní Jakešovou z odboru kultury. Musím ještě podotknout, že
o vině úředníků bude rozhodovat soud a dle presumpce neviny
jsou tedy zatím nevinní.
Čtvrté oznámení, o kterém pravděpodobně nevíte, se týkalo mé
osoby. Když jsem se začal zajímat o financování města, vedení
města nelenilo a běželo si stěžovat na moji osobu mému zaměstnavateli, a to přímo mému nejvyššímu nadřízenému. Připadá mi to jako z dob tvrdé totality, kdy poukážete na to, že je

něco špatně, zachráníte městu finance, a místo vděku se vám
ihned dostane odplaty. Nevím tedy, co má můj zaměstnavatel
společného s mojí prací zastupitele! Po této zkušenosti jsem
došel k závěru, že tito lidé nemají ve vedení města co dělat,
když nesnesou kritiku!
Páté oznámení se týkalo bezpečnostní agentury ve městě
Mimoň, která dle mě dostala nezákonně pravomoci policie.
V tomto případě mi dalo ministerstvo vnitra zapravdu a nařídilo městu tuto smlouvu zrušit, protože byla nezákonná. Výsledkem tedy bylo, že město smlouvu s bezpečnostní agenturou
zrušilo, městu se zachránily milióny za dotace a pokuty, ale za
vše jsem mohl podle vedení města já, protože jsem je prý nepoučil. Ještě že se naše zastupitelstva nahrávají, v záznamech
je důkaz, že jsem jim to sdělil několikrát. Shrňme to - město
přišlo asi o 50 tis. Kč a městská policie je nefunkční...
Šesté oznámení se týká „prasečáku“ a jeho koupě, kdy jsem
podal na OSZ žádost o prověření, zda se v této věci jedná
o trestný čin či nikoliv, výsledky ještě nejsou, a dokonce si myslím, že to pro vedení města dopadne dobře. Už teď je ovšem
jasné, že to bude nejhorší obchod v historii města Mimoně.
(Rád bych zveřejnil, že tohoto obchodu se neúčastnil pan Konopiský, protože u hlasování o ceně chyběl.)
Také jsem upozornil tajemnici města Mimoně, že došlo k porušení zákona o střetu zájmů, kdy jeden nejmenovaný radní
hlasoval několikrát o trase cyklostezky z ul. Pražské do obce
Ploučnice, ale jaksi všem zapomněl oznámit, že bez jeho pozemku tato stavba nebude. Tím, že hlasoval o částce 300 Kč za
metr, si stanovil cenu pro svůj pozemek a vydělal na tom. Jmenovat jej nebudu, ať si to přebere sám (asi by měl odstoupit).
Ale paní tajemnice musí konat a vše oznámit na krajský úřad,
protože to je její povinnost.
No a jakou sebereflexi si z toho všeho vedení města vzalo?
Dalo Cenu města Mimoně panu Škubalovi. A za všechny „problémy“ můžu já, tak trochu absurdistán. Jinak na Cenu města
Mimoně bych chtěl panu starostovi navrhnout dva kandidáty,
a to pana Václava Konopiského a Marka Steinfesta, protože na
rozdíl od kamarádů pana starosty a úředníků, kteří jsou zadobře s panem starostou, se jmenovaní starají o fungování sportu
i kultury v obci (Jiskra, Triatlony, Mikuláš) a takoví lidé mají
tuto cenu dostávat, ne političtí kamarádíčci pana starosty.
Petr Král

V prosinci a lednu se stali tatínky. Mají od února nárok na otcovskou?
Letos od 1. února si novopečení tátové budou moci poprvé
požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich miminkem. Ovšem pozor, pokud je
dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že
dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února.
Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl, nebyla by
splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode
dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítě převzato do péče na základě rozhodnutí
příslušného orgánu.
Jaká pravidla pro čerpání otcovské platí v situaci, kdy se
dítě narodilo v prosinci a lednu
To na příkladech ukazuje Česká správa sociálního zabezpečení
(ČSSZ). Obecně totiž platí, že v případech, kdy se miminko

narodilo v období šesti týdnů před 1. 2., tedy 21. 12. 2017 nebo
později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín
nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní
úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den
narození + 41 dnů, výjimkou jsou pouze děti narozené 21. prosince 2017).
• Příklad 1:
Dítě se narodilo 25. 12. 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit
v období od 1. 2. do 4. 2. 2018.
• Příklad 2:
Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit
v období od 1. 2. do 13. 2. 2018.
...pokračování na další straně
Únor 2018
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...pokračování z předchozí strany
• Příklad 3:
Dítě se narodí 3. 2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit
v období od 3. 2. do 16. 3. 2018.
Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou
Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je odváděno pojistné na sociální
zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně
předcházejících dni nástupu na otcovskou. U OSVČ, v době
pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost.
Jak o otcovskou požádat
Nejprve je třeba v zaměstnání požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (řídí se zákoníkem práce). Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se uplatní na stejnojmenném tiskopisu (k dispozici bude na webu ČSSZ poslední
lednový týden). Žadatel vyplní jeho přední stranu a odešle ho
svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení
podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů zaměstnavatel odešle vy-

plněný tiskopis vč. příslušné přílohy okresní správě sociálního
zabezpečení (OSSZ), tj. obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění. OSVČ budou žádost uplatňovat
po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.
Po jak dlouhou dobu je otcovská vyplácena a v jaké výši
Dávka se poskytuje maximálně 7 kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.
Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ze zákona je lhůta zpracování
(výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží
kompletní doklady potřebné k její výplatě, která se provádí na
bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.
Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu
MPSV (www.mpsv.cz/cs/11580). Další praktické informace shrnuje leták, který je dostupný na webu ČSSZ nebo na
OSSZ.
Zdroj: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/180111-v-prosinci-a-lednu-se-stali-tatinky-maji-od-unora-narok-na-otcovskou.htm

dTest: Bezpečnost především aneb Jak se chovat na sjezdovce
Lyžování je oblíbeným, i když někdy nebezpečným sportem.
Úrazy na sjezdovkách nejsou ojedinělé. Lyžaři zrychlují, získávají sebevědomí, ale často nemyslí na to, že ublížit mohou
nejen sobě, ale i svému okolí. Chránit se můžeme nejen helmou, ale také ohleduplností a dodržováním zásad bezpečného
pohybu. Svůj podíl na bezpečnosti mají i provozovatelé lyžařských areálů, ať už se jedná o zabezpečení sjezdovek nebo lanovek a vleků.
Koupíte-li si lístek a projdete turniketem, stáváte se účastníkem přepravy. Zabezpečení plynulého a bezpečného chodu je
především na provozovateli. Ten je odpovědný za újmu, která
se při přepravě stane, bez ohledu na to, zda za ni může nebo ne.
Lanovka musí splňovat řadu bezpečnostních předpisů, obsluha
musí být připravena kdykoliv pomoci a zasáhnout. I tak byste
ale měli být opatrní, a především poslouchat pokyny obsluhy
a řídit se podle ukazatelů a piktogramů. „Nevhodné chování
může znamenat jak vykázání z přepravy, tak snížení náhrady
újmy, pokud by se něco stalo,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Pokud vám vznikla škoda způsobená provozem lanovky, máte nárok na náhradu. Například utržený unašeč vleku
může někoho zranit nebo si můžete o kotvu poškodit oblečení.“
Dostatečně zabezpečené musí být i prostory pro nástup a opuštění lanovky. Soudy řešily případy, kdy se malý lyžař zranil
o zpáteční lano kvůli nedostatečným pokynům obsluhy či případ zlomeniny bederního obratle lyžařky, která spadla kvůli
zledovatělému výstupu a nedostatečnému zabezpečení kolem
stanice. „Soudy většinou docházejí k závěru, že pokud lyžař
neporušuje přepravní předpisy nebo se nechová v rozporu s pokyny, pak za újmu odpovídá provozovatel vleku či lanovky,“
konstatuje Zelený.
Dostanete-li se úspěšně nahoru, chcete také dolů. Z hlediska
práva neplatí na českých sjezdovkách žádné dopravní předpisy

4

Únor 2018

a cesta z kopce není zákony regulována. Existují ale pravidla
mezinárodní lyžařské federace, která se pro posouzení správné
jízdy používají i u soudů, přestože nejsou formálním pramenem práva. V zahraničí, především v Německu a Rakousku,
jsou podobná pravidla součástí místních zákonů. Kdo jezdí
pravidelně na hory, nebude jimi překvapen, kombinují bezpečnost, zdravý rozum a principy slušnosti.
Na sjezdovce běžně vznikají určité zdroje nebezpečných situací, se kterými musíte počítat. Proti běžným zdrojům rizika
nemusí být lyžařský areál zabezpečen, pokud se nám v jejich
důsledku něco stane, je to náš problém, měli jsme si dávat
pozor. Mezi typické zdroje nebezpečí, které na druhou stranu
pro mnohé dělají z lyžování zábavu, patří hrany terénu a jeho
nerovnosti, stromy, rozježděný terén, proměnlivá či omezená
výška sněhu, informační tabule, běžná údržba sjezdovky, sněhové bariéry od úpravy či zasněžení, ohraničení sjezdovky či
opravné práce. Musíte jezdit tak rychle a opatrně, abyste takovým rizikům uměli čelit, včas se jim vyhnout a zastavit.
Oproti tomu existuje výčet atypických nebezpečí, která musejí provozovatelé lyžařských areálů zabezpečit, aby zamezili možnému střetu lyžařů s nimi a snížili rizika úrazů a škod.
Podpěry lan a pevná sněžná děla by měla být zabezpečena matracemi, jiné překážky pak plůtky, srázy či nebezpečné odkloněné svahy sítěmi. „Neznamená to ale, že v případě chybného
zabezpečení je při každém úrazu vina na provozovateli areálu.
I tak je to především lyžař, kdo svou jízdu musí přizpůsobit
terénu a svým schopnostem. Chyby provozovatele a nárok na
odškodné tudíž může snižovat spoluzavinění poškozeného,
který nejel tak opatrně, jak by se od něho obecně očekávalo,“
říká Lukáš Zelený.
Lukáš Zelený
vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest

CO VÁS ZAJÍMÁ
Důležité změny územního plánu
Poslední zastupitelstvo v roce 2017 mělo v programu
dva důležité body týkající se územního plánu. Závěrečné
schválení změny využití areálu bývalého vepřína z funkce zemědělské na průmyslovou a návrh na pořízení další
změny územního plánu týkající se nové trasy obchvatu.
V prvním případě byly ke změně využití areálu bývalého
vepřína Úřadem územního plánování v České Lípě přiřazeny další dílčí změny, které vycházely z kontroly souladu
našeho územního plánu s územním plánem Libereckého
kraje a s aktuálně platnou legislativou. Někteří zastupitelé neměli zájem vzít v úvahu, že projednání této změny
proběhlo již v roce 2016, kdy mohli podávat připomínky.
Žádné uplatněny nebyly. Nyní šlo pouze o dokončení tohoto procesu závěrečným schválením. Snažili se schválení
zmařit s odůvodněním, že je nutné z dokumentace vyjmout
tzv. přeložku, o níž bylo referendum až koncem roku 2017.
Díky tomu, že většina zastupitelů změnu schválila, došlo
ke sjednocení funkce využití areálu vepřína s okolními pozemky, a tak v územním plánu vznikla průmyslová zóna
cca 180 tis. m2, přičemž areál bývalého vepřína, který je
v majetku města, představuje plochu přes 80 tis. m2. Možnost reálně nabízet tak velkou plochu pozemků k podnikání nikdy město Mimoň nemělo.
Na základě toho, že bylo vyhověno požadavku Úřadu pro
územní plánování a byla schválena aktualizace našeho
územního plánu podle dokumentů vyšší úrovně, je možné
pokračovat v dalších dílčích změnách včetně jiného využití trasy tzv. přeložky. Pokud by závěrečné schválení změny
územního plánu v areálu bývalého vepřína neprošlo, byl
by zkomplikován i postup ke změně řešení obchvatu, na
kterou jsme se v roce 2016, kdy ztratilo smysl uvažovat
o tzv. přeložce, zaměřili. Nyní může začít Úřad pro územní plánování novou trasu obchvatu projednávat. Jak jsem
avizoval již dříve, po získání stanovisek dotčených orgánů a účastníků řízení bude projednávání v rámci našeho
územního plánu přerušeno a dokumentace včetně stanovisek bude předána Libereckému kraji, který ji použije
k projednávání změny územního plánu kraje. Byl bych rád,
kdyby se to podařilo do konce tohoto volebního období.
Teprve po schválení dílčí změny územního plánu Libereckého kraje bude moci být dokončen proces změny trasy
obchvatu v územním plánu Mimoně.
Legislativní procesy související s územním plánem nejsou
často jednoduché a mají svůj řád. Je nutné to respektovat.
Bohužel někteří zastupitelé jsou ve svém myšlení tak zatvrzelí, že argumenty, které byly podle mě srozumitelně
uvedeny v důvodové zprávě, neměli zájem pochopit. Nebo
si nepřejí, aby místo bývalého vepřína vznikla průmyslová
zóna? Anebo chtějí, aby tranzitní doprava v Mimoni nebyla řešena obchvatem a stávající stav trval nekonečně dlouho? Možná si někteří přejí, aby se nepodařilo obojí.
Stanislav Baloun
místostarosta města

Upozornění

Vážení občané,
v souvislosti s poplatkovými povinnostmi v roce 2018, jež se
týkají
• majitelů psů evidovaných MěÚ Mimoň,
• uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků,
• osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu
hrobového místa,
• držitelů čtenářského průkazu Městské knihovny v Mimoni
• poplatku za komunální odpad vznikajících na území města
Mimoň
dovolujeme si připomenout bližší informace týkající předmětu,
způsobu a termínů povinných plateb.
Způsob výše uvedených plateb:
• v hotovosti složené v pokladně společnosti Mimoňské
komunální a.s., Mírová č.p. 76 Mimoň.
• převodem na účet města Mimoň: číslo účtu
19-50126824/0600
• v hotovosti v Městské knihovně (týká se jen registračního
poplatku)
• platební kartou na jednotlivých pracovištích MěÚ
(variabilní symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy nebo
při ohlášení poplatkové povinnosti).
předmět platby
sjednaná cena za
pronájem sklepních
prostor a pozemků
za pronájem
hrobového místa
registrační poplatek
v městské knihovně
poplatek
z ubytovací
kapacity
poplatek ze psa

poplatek
za komunální
odpad

splatnost
do 28. 2. 2018 při smlouvě uzavřené
na dobu neurčitou, v případě smlouvy
na dobu určitou dle jejího ustanovení
v souladu s ustanovením smlouvy
na dobu určitou, dle typu hrobového
místa a způsobu pohřbení, zpravidla
do 30. 4. 2018
jednou ročně, a to vždy do jednoho
měsíce po uplynutí roční doby
od poslední platby registračního
poplatku
nejdéle
do
posledního
dne
příslušného čtvrtletí kalendářního
roku, v němž poplatková povinnost
vznikla
do 31. 3. 2018 nečiní-li poplatek
více než 200,- Kč/rok,
činí-li poplatek více než 200,- Kč /
rok, je možné jej zaplatit až ve čtyřech
splátkách uhrazených nejpozději do
30. 8. 2018
plátce
poplatku
je
vlastník
nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad poplatek je splatný ve dvou
splátkách nejpozději do 15. 4. 2018
(za období od 1. 1.2018 do 30. 6.
2018) a 15. 10. 2018 (za období od 1.
7.2018 do 31. 12. 2018)

S dotazy se můžete obrátit na pracovníky Finančního odboru
MěÚ Mimoň, telefon: 487 805 063 a 487 805 064.
Finanční odbor, MěÚ Mimoň
Únor 2018
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CO VÁS ZAJÍMÁ
STATUT CENY MĚSTA MIMONĚ
Zastupitelstvo města Mimoně dne 26.11.2009 usnesením č. Z09/246 schválilo v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Statut Ceny města Mimoně
Článek I.
1. Cena města Mimoně je především morálním oceněním
udělovaným za výrazná umělecká, vědecká a jiná díla,
mající vztah k městu Mimoň, a za přínos k rozvoji města
Mimoně ve všech oblastech života.
2. Cena města Mimoně je udělována zpravidla jednotlivcům,
právnickým osobám či kolektivům ve městě Mimoň
působícím, občanům, kteří se v Mimoni narodili, či část
svého života žili, případně i dalším občanům, kteří se
výrazným způsobem zasloužili o rozvoj a popularizaci
města Mimoň v České republice a zahraničí.
3. Cena města Mimoně je udělována jedenkrát ročně a může
být udělena i více oceněným.
4. Cena města představuje:
• grafický list,
• cena nazvaná „Erb města Mimoně“
• zápis do kroniky města Mimoně.
5. Cenu města předává starosta, místostarosta nebo pověřený
člen rady města při oficiálních slavnostech města nebo
při jiné významné události nejpozději do konce kalendářního
roku, ve kterém byl návrh na udělení ceny města schválen.
6. Udělení ceny je spojeno se slavnostním ceremoniálem.

Článek II.
1. Cenu města Mimoně uděluje zastupitelstvo města na návrh
rady města. Rada města předloží zastupitelstvu města
návrh na nositele ceny města pro daný rok ve formě
usnesení rady města. Tento návrh rady města vychází
z došlých návrhů z řad občanské veřejnosti.
2. Rada města Mimoně vyzve k podání návrhů na udělení
Ceny města Mimoně prostřednictvím zpravodaje města,
webových stránek města a místního Infokanálu.
3. Návrhy musí být předloženy na předepsaném formuláři,
na jinak podané návrhy nebude brán zřetel. Návrhy musí
být doručeny ve stanoveném termínu na podatelnu
Městského úřadu v Mimoni.
4. Návrh na udělení ceny města musí obsahovat:
a) jméno a adresu navrhovaného kandidáta,
b) zdůvodnění předkládaného návrhu včetně zhodnocení
přínosů v oceňovaných oblastech
c) jméno, adresu a podpis navrhovatele.
Článek III.
Tento Statut Ceny města Mimoně nabývá účinnosti dnem
1.1.2010

Výzva k podávání návrhů na udělení Ceny města Mimoň za rok 2017

Tato výzva byla schválena Radou města Mimoň na jednání dne 15.
15.1.1.2018
2018
Návrhy na udělení ceny doručte na podatelnu Městského úřadu, Mírová 120, 471 24 Mimoň do 28.2.2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na udělení Ceny města Mimoně za rok 2017
(V případě navržení kolektivu uveďte také jeho zástupce)

Kandidát:

Jméno………………………………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………………….……………
Zdůvodnění navržení kandidáta včetně zhodnocení přínosů pro město Mimoň
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Navrhovatel: Jméno…………………………………………………………………………………………….
Adresa ……………………………………………………………………………………………….……………..
Datum ………………...
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Podpis ………………………………

CO VÁS ZAJÍMÁ
Jak fungovalo mimoňské kino v minulém roce
Máme za sebou první celoroční promítání v kině. Proto se domnívám, že by bylo dobré zrekapitulovat, jak si kino v loňském roce vedlo.
V loňském roce jsme odpromítali celkem 231 filmů, které
shlédlo 4122 diváků. Průměrně tedy film vidělo 17,844 diváků. Je to o trochu méně, než jsme původně plánovali (při
propočtech jsme počítali s 20 diváky na představení), ale ani
tak to není špatný výsledek. Na vstupném se vybralo 363 036,Kč, náklady na půjčovné byly 292 065,- Kč. Co se týká žánrů,
nejnavštěvovanější jsou v Mimoni filmy erotické (průměrná
návštěvnost 44 diváků/představení), následují filmy rodinné
Mimoň

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Název filmu
Špunti na vodě
Po strništi bos
Všechno nebo nic
Piráti z Karibiku: Salazarova
pomsta
Anděl Páně 2
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Padesát odstínů temnoty
Já, padouch 3
Zahradnictví
Bába z ledu

Počet
návštěvníků

157
134
122

(41,4), dětské a animované (28,2), komedie (17,7) a romantické (16,5). Na zcela opačném konci tabulky se potom nacházejí filmy hudební (3), dokumenty (4,3) a životopisy (4,7).
Samostatnou kapitolou jsou potom filmy české s průměrnou
návštěvností 34,2 diváka/představení. Je vidět, že český film
stále má co nabídnout.
A jaké filmy lákaly v loňském roce diváky nejvíc? Pro zajímavost do tabulky uvádím vedle sebe filmy, které byly nejnavštěvovanější v Mimoni a v rámci celé České republiky. Ze
statistiky jsem v rámci zachování objektivity vyjmula filmová
promítání pro školy.

Česká republika (http://kinomaniak.cz/navstevnostfilmu/rocni/2017/
Počet návštěvníků
Název filmu
Já, padouch 3
577550
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
544361
Star Wars: Poslední z Jediů
462053

98

Thor: Ragnarok

424442

97
95
88
85
68
67

Po strništi bos
Padesát odstínů temnoty
Kráska a zvíře
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Strážci Galaxie Vol 2
Masaryk

469843
374788
372526
376517
271675
321975

Pokud se divíte, tak jako já, jak to, že v rámci České republiky není uvedený Anděl Páně 2, je to tím, že měl premiéru již
v roce 2016 a má návštěvnost v rámci jejich statistiky započtenou již v tomto roce. Naopak některé filmy, které se v celostátních žebříčcích umístily vysoko, v Mimoni tolik úspěšné
nejsou.

Je otázkou, zda je to tím, že na tyto filmy jezdí občané Mimoně
jinam nebo zda jsou to opravdu žánry, které v rámci našeho
města nejsou zajímavé.
Jsem ráda, že se nenaplnily pesimistické obavy, že kino nebude využívané a ukázalo se, že ve městě naší velikosti má své
opodstatnění.
Ing. Helena Jakešová
vedoucí odboru kultury

Tříkrálová sbírka 2018

Vánoční jarmark v Domově pro
seniory

I v letošním roce proběhla v Mimoni Tříkrálová sbírka. Chtěl
bych zejména poděkovat všem koledníkům ze skautského
oddílu Korál.

Královské poděkování si samozřejmě zaslouží i všichni štědří
dárci, kteří nám přispěli k získání 6 221 Kč pro charitativní
účely.
Pavel Ráček, organizátor Tříkrálové sbírky v Mimoni

V pátek 1. prosince 2017 uskutečnily Sociální služby města Mimoň II. Vánoční jarmark v Domově pro seniory.
První přípravy začaly již v září. Společně jsme s klienty
začali shromažďovat materiál a hledali v časopisech nebo
na internetu inspiraci pro naše společné vánoční tvoření.
Po loňském úspěšném jarmarku nás společné odhodlání
hnalo stále více dopředu k nové tvorbě. I letošní jarmark
sklidil úspěch u veřejnosti a každá pochvala pro naše klienty moc znamenala. Touto cestou bych strašně moc chtěla
poděkovat všem zaměstnancům i rodinným příslušníkům
našich klientů, kteří nás podporovali, motivovali a nanosili nám spoustu materiálu. Velké poděkování také patří
veřejnosti, která na jarmark přišla, podpořila naši dílnu
a zanechala nám krásné vzkazy v návštěvní knize, které
nám vykouzlily úsměv na tváři.
Za Domov pro seniory, Mgr. Veronika Palusková
Únor 2018
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OZNÁMENÍ
Svoz seniorů do Městské knihovny

Poděkování

Poskytujeme poradenství
v sociálních službách

Pozvánka na koncert

Svoz seniorů nad 65 let do Městské knihovny Mimoň se tento
měsíc koná v pondělí 5. 2. a 19. 2. 2018.

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. 2. 2018 a 24. 2. 2018 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

2. Mimoňský kytarový večer

Vážení fanoušci kytarové hry, není tomu ještě celý rok, kdy
jsme se měli možnost potkat s nejlepšími kytaristy klasické
hry všech dob z naší Mimoně, města sic malého, ale s kytaristy
velkého formátu.
Tímto bych vás všechny chtěl pozvat na 2. Mimoňský kytarový večer, který se bude konat 15. února 2018 v sále KD Ralsko
v Mimoni od 17:00 hodin. Na úvod vystoupí jako v loňském
roce Barbora Slavíková (Mimoň, CZ). Následovat budou Michaela Rozmarová (Zell lam See, Rakousko), Patrik Czuczor
(Mimoň, CZ) a Lukáš Zubko (Mimoň/Praha, CZ). Přijďte si
poslechnout velké kytaristy z Mimoně, kteří vás svou hrou nadchnou, osloví i potěší.
Na viděnou se s vámi těší
Petr Slavík

Zastupitelstvo města

Místní organizace zdravotně postižených děkuje firmě SAP
Boreček za finanční příspěvek pro naši organizaci.
Za výbor Eichler Erich

Vážení občané, žáci a rodiče,
letos 1. března uplyne již 90 let od narození jednoho z největších houslistů v české historii, kterým byl prof. Václav Snítil,
jenž propůjčil naší škole své jméno do jejího čestného názvu.
Toto výročí si připomeneme na koncertě dne 1. března 2018
v sále naší školy. Koncert se bude konat od 17:00 hodin a vystoupí na něm členové rodiny Veisových a Snítilových.
Nashledanou se těší
Bc. Petr Slavík, ředitel ZUŠ V. Snítila v Mimoni

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

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek
22. února 2018 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16:30
hodin.

Blahopřání k narozeninám

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci únoru dožívají
František Dobrovolný
Eva Patráková
Milan Németh
Marie Poláková
Ludmila Bendová
Věra Doubková
Josef Židlický
Pavel Pomikáček
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Starosta města Mimoň a Komise pro občanské záležitosti.
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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
Pozor změna ordinační doby: od 8.00 – 13.00 hodin.
•

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

Dům kultury Ralsko Mimoň - program únor
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.
1. 2. 17:30 K
120 Kč

90 min./orig. verze/příst.12+

Prezident Blaník

Příběh lobbisty Blaníka, který kandiduje na prezidenta..

K

90 min./orig. verze/příst.12+

2. 2. 17:30
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
110 Kč
AK

„To tedy byl porod!"

15. 2. 20:00 AK
120 Kč

ve vlaku

4. 2. 15:00 AN
130 Kč

Ten, kdo to přežije, bude mít odpovědi na otázky..

105 min./dabing/příst.

3D

Coco

Stane se Miguel hudebníkem?

120 min./titulky/příst.15+
7. 2. 20:00 H
Insidious:
Poslední klíč
100 Kč

8. 2. 17:30
120 Kč

K

8. 2. 20:00
80 Kč

D

Vystoupí:
Robot show - Electric boogie
Akrobatický Rock and Roll

Na billboardech se objevují kontroverzní vzkazy...

140 min./titulky/příst.12+
3. 2. 20:00
Labyrint: Vražedná léčba 3D
150 Kč

Moderátor:
Zdeněk Kaňka
98 min./orig.verze/příst.12+

20. 2. 17:30 K
110 Kč

Hmyz

Nový film Jana Švankmajera..

Taneční zábava pro
seniory

21. 2. 15:00
50 Kč

Odhalí záhadnou minulost parapsycholožky Elise..

K tanci a poslechu hraje kapela
Vivasong.

90 min./orig. verze/příst.12+

Prezident Blaník

Trvale prodlouženo o 1 hodinu.

Příběh lobbisty Blaníka, který kandiduje na prezidenta..

132 min./titulky/příst.15+

Všechny prachy světa

9. 2. 17:30 D
80 Kč
R

Zaplatí za uneseného vnuka výkupné?

140 min./titulky/příst.15+

Velká hra

Pravdivý příběh lyžařky Molly Bloom..

100 min./titulky/příst.15+

Film od studia Marvel...

Hraje:
Bohemia Universal Band

„Co jste za člověka?”

115 min./titulky/příst.15+
3. 2. 17:30 KR
Tři
billboardy
kousek za Ebbingem
110 Kč
AK

Black Panther

Reprezentační ples
města Mimoň

17. 2. 20:00
270 Kč

105 min./titulky/příst.12+

2. 2. 20:00
TIP Cizinec
110 Kč

132 min./dabing/příst.12+

23. 2. 17:30
130 Kč

K

90 min./orig.verze/příst.12+

Věčně tvá nevěrná

Na záchranu manželství přijíždí teta, která má plán...

23. 2. 20:00 F
TIP
120 Kč
AN

123 min./titulky/příst.15+

Tvář vody

Tak trochu jiný příběh o lásce..

89 min./dabing/příst.

9. 2. 20:00
140 Kč Padesát odstínů svobody
TIP
Závěrečný díl erotické trilogie...
Mimořádné představení
10. 2. 17:00 P
100 min./orig.verze/příst.
60 Kč
Čertoviny

25. 2. 15:00
130 Kč

11. 2. 15:00
140 Kč

27. 2. 17:30 Ewa Farna 10: Neznámá známá
120 Kč
V dokumentu pustí fanoušky i do svého soukromí..

AN

80 min./dabing/příst.

Sněhová královna: Tajemství
3D
ohně a ledu

Promítání pro seniory

13. 2. 15:00 K
60 Kč
14. 2. 20:00
110 Kč

K

98 min./orig.verze/příst.12+

Špindl

90 min./orig. verze/příst.12+
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
„To tedy byl porod!"

Pračlověk

Dug se snaží ochránit svůj domov a kmen..
Prázdninové promítání

27. 2. 15:00 AN
60 Kč
DK

99 min./dabing/příst.

Ferdinand

72 min./orig. verze/příst.

100 min./titulky/příst.15+
28. 2. 17:30 R
Padesát odstínů svobody
140 Kč
D

Závěrečný díl erotické trilogie...

116 min./titulky/příst.12+

28. 2. 20:00
Akta Pentagon: Skrytá válka
110 Kč
Příběh novinářů, kteří zveřejnili tajnou zprávu..

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.

Únor 2018
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KULTURA
Knihovna v roce 2017

Víte že:
• Počet čtenářů se nám zvýšil na 415 členů
• Počet fyzických návštěv knihovně byl 4350
• Čtenáři si celkem vypůjčili 15459 titulů
• Nových knih jsme pořídili 543 ks
• Stav knihovního fondu je 25521 svazků
• V knihovně jsme uspořádali celkem 50 besed pro děti
z mimoňských MŠ a ZŠ
• Velikonoční a vánoční dílny
• Přihlásilo se nám celkem 72 nových čtenářů
• Návštěvníků on-line služeb bylo 10469
Jesínková Miroslava
Městská knihovna, oddělení pro děti

Nové knihy

Alea dívka moře, Barevné vody
Autor: Tanya Stewnerová
Alea už konečně ví, proč se celý život cítila tak jiná. Narodila se v moři, stejně jako její matka, jejíž záhadné zmizení ji
stále trápí. Nevyřešených otázek je však víc. Proč je podmořský svět jako bez života? A žije na zemi víc lidí, jako je ona?
Také Lennox nepřestává přemýšlet nad tím, zda i on pochází z moře. Společně s ostatními kamarády z Alfa cru vyráží
k tajemnému jezeru Loch Ness. Najdou tam odpovědi, nebo je
čeká zklamání?

Černí baroni
Autor: Miloslav Švandrlík
Další vydání známého a oblíbeného díla z pera renomovaného
autora a osvědčeného vypravěče Miloslava Švandrlíka vychází
opět se všemi původními ilustracemi, které na míru této knize
nakreslil Jiří Winter – Neprakta. Dnes již klasický titul připomínající doby nedávno minulé, v němž autor, který vojenskou
prezenční službu vykonával v letech 1953–55 na pracovištích
Technických praporů v západních a jižních Čechách, barvitým a osobitým způsobem popisuje všední absurdity nevšední
doby Československo-sovětského poválečného přátelství a její
odraz nejenom v životě vojenských branců – pétépáků
Hadrový panák
Autor: Cole Daniel
Před čtyřmi roky vzal detektiv William „Wolf“ Fawkes spravedlnost do svých rukou – nedokázal ustát, že soud osvobodil podle něj jednoznačného pachatele. Wolfa postavili mimo službu
a poslali do psychiatrické léčebny. Teď se vrací do práce a touží po velkém případu. A zdá se, že se ho dočkal: na místě činu,
kam ho přivolala kolegyně Emily Baxterová, se najde mrtvola
– sešitá z částí šesti těl jako hadrový panák. Stejně tak pojmenují děsivý případ média a Fawkes je pověřen identifikací obětí. Vzápětí Wolfova bývalá žena, která pracuje jako reportérka,
obdrží od anonyma fotky z dějiště zločinu a taky seznam šesti
lidí a dat, kdy budou zabiti. Poslední jméno na seznamu je:
Fawkes. A vrah už si chystá šicí potřeby...

Program Mimoňského masopustu 10. února 2018, náměstí 1. máje
10,00 - 16,00
10,00 - 10,40
10,40 - 11,40
11,40 - 12,00
12,00 - 12,20
12,20 - 12,50
12,50 - 13,00

13,30 - 14,15

14,15 - 15,15
15,15 - 16,00

10

Únor 2018

Jarmark, atrakce, zabijačkové dobroty Jatka Váša s.r.o.
Pepa Štross se synem
Honza Popleta a Mimoň Sťůart
Harmonikář Miroslav Zíma
Honza Popleta – soutěže pro děti
Pepa Štross se synem
Sraz masek na náměstí 1. máje a průvod masek za kočárem s kapelou Mírovou ulicí
a zpět na náměstí Malou ulicí.
Každá maska si pak může u pořadatelského stanu vyzvednout koblihu a čaj
s rumem (nebo bez něj) ☺
Scénka předávání klíče maškarám
Vyhodnocení a soutěže masek ve 3 kategoriích:
Masky 0 - 7 let
Masky 8 - 13 let
Masky 14 - 99 let
Divadlo Kvelb – soubor masopustních zvyků
Pepa Štross se synem
(změny programu možné)

