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Ohlédnutí za minulým rokem – Odbor rozvoje města
Komunitní plán sociálních služeb města Mimoně
Poděkování sponzorům Reprezentačního plesu města
Aktivity gymnazistů

OKÉNKO STAROSTY
Čas je opravdu neúprosný a neúnavný.
Máme březen a asi nenaplníme přísloví „za
kamna vlezem.“ Předpokládám, že při čtení
těchto řádek bude schválený rozpočet města
na rok 2018, který je naplněn tolika stavbami, renovacemi a opravami, že práce vypuknou opravdu již
v tomto měsíci. Proto uvedu pár čísel. Rozpočet je sestaven
se zůstatkem 5,22 miliónů. Loňský rok jsme skončili s přebytkem 50,8 miliónu, který je zapojen do letošního rozpočtu. Podrobný rozpočet po jednotlivých kapitolách je k nahlédnutí na
webových stránkách města. Proč se zmiňuji o těchto číslech?
Městem se šíří řeči, a s podivením musím konstatovat, že je
podporují i někteří zastupitelé, že město zadlužujeme. Naopak,
v roce 2014 byl zůstatek rozpočtových účtů města 38 963 mil,
v roce 2015: 44 588 mil., v roce 2016: 48 684 mil., v roce 2017,
jak jsem již předeslal 50,8 mil. Co se týká úvěrového zatíže-

ní města, tam platíme pouze jeden úvěr, který jsme si vzali na
koupi vepřína a ten bude splacen v roce 2020. Pochopitelně
jsme v hledáčku bankovních ústavů, a tak alespoň na ukázku
jedno hodnocení. Česká spořitelna naše město zařadila mezi
sedm nejlépe hospodařících měst a obcí Libereckého kraje.
Takže taková je řeč čísel a řeči o zadluženosti jsou vyloženě
smyšlené a poškozují naše město.
A teď malá před upoutávka. 28.března 2018 se v Mimoni uskuteční Hejtmanský den. Celou středu v našem městě pobude
hejtman Libereckého kraje, pan Martin Půta. Program ještě
není pevně stanoven, o něm budete včas informováni, ale jisté
je, že se pan hejtman chce setkat s našimi občany a pobesedovat s nimi. Doufám, že pozvání přijmete a v hojném počtu se
zúčastníte.
František Kaiser, starosta města

P.S.: Pro pana Krále, který se pasoval do role ochránce všeho. K Vašemu článku „Nová zeď v zámeckém parku“: zeď
a celý zámecký park je památkově chráněná lokalita a my
jsme rádi, že jsme nebyli pokutováni za neochránění této

památky. Byla nám dána šance to napravit a dát památku do
původního stavu. Pochopitelně budeme v obnově této zdi
dál pokračovat.

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň
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Reakce na článek pana Krále uveřejněný v únorovém Zpravodaji
Pan Král v článku „Jak dopadla všechna trestní oznámení
…“ mj. uvádí, že podal na OSZ žádost o prověření, zda se
v případě „prasečáku“ nejednalo o trestný čin. Měl sdělit,
že jeho cílem bylo trestní oznámení na zastupitele, kteří
odkup areálu velkovýkrmny prasat schválili. V listopadu
2017 jsem policejnímu vyšetřovateli, kterému byl případ
přidělen, dal podrobné písemné vysvětlení. Pokud pan
Král „brečí“, že si vedení města stěžovalo u jeho nejvyššího nadřízeného, pak sděluji, vzhledem k tomu, že byl autorem oznámení, že jsem do protokolu uvedl i svůj názor
na jeho osobu. Nic víc.
Že byl prasečák koupen za cenu, za jakou byl koupen, je
otázkou informací, jež jsme v době aukce měli, a důležitosti, kterou tomuto území z hlediska budoucího rozvoje
města přikládáme. Nejednalo se o klasickou aukci, kde se
začíná co nejníže a až do konečného rozhodnutí se přihazuje, ale o dvoukolový způsob, kde do 2. kola postupují tři nejlepší nabídky. Cílem bylo nepřipustit, aby se do
hry dostala německá firma, a zamezit, aby byl v Mimoni
dále velkochov prasat provozován, neboť životu ve městě a pověsti města škodil. Pan Král nejprve hlasoval, aby
byl areál koupen. Když jsme směřovali k aukci, nic mu
nebránilo, aby předložil představu o postupu v aukci. Tak
by to udělal zastupitel, jenž má o město opravdu zájem.
Pan Král však učinil to, co je mu vlastní, vyčkával a podal
„trestní oznámení“, protože mu jde především o prosazování své osoby.
Co jsme získali odkoupením prasečáku? Zlikvidovali jsme
činnost, která významně omezovala rozvoj města a byla
zdrojem obtěžujícího a Mimoň charakterizujícího zápachu. Nyní je zde ovzduší (zejména v létě) příjemné a Mimoň se může rozvíjet jako sebevědomé město. Vytvořili jsme rozsáhlou průmyslovou zónou. Jako její součást
vlastníme plochu o rozloze 85 tis. m2, kterou můžeme

reálně připravovat a nabízet investorům. Prvním krokem
byla změna územního plánu ze zemědělské na průmyslovou funkci. Tím se dostal areál do vyšší cenové kategorie.
Kupovali jsme prasečák a prodávat budeme plochu pro
průmyslovou zónu. Dříve nebo později to bude příjem do
rozpočtu města.
Dříve byla Mimoň městem, kam se za prací dojíždělo.
Nyní se Mimoní pouze projíždí. Zvrátit tento stav je běh
na dlouhou trať. Reálná průmyslová zóna je jedním z kroků. Má ale závažný význam i v argumentaci pro silniční obchvat, který sníží zatížení města tranzitní dopravou,
které poroste, protože v okolí se připravují nové průmyslové aktivity.
Při rozhodování o koupi prasečáku jsme brali v úvahu
i příjmy z VHP a loterií. Za období 2015 - 2017 činily
34 mil. Kč. Představme si, že by, jak to chtějí někteří zastupitelé, byly zrušeny. Je to z hlediska financování města
ztráta?
Rozhodování v komunální sféře je specifické tím, že je
pod drobnohledem všech občanů a ti, kdo nesouhlasí,
mají možnost ho jakkoli napadat. Zásadní je, zda dochází
k obohacení někoho z těch, kdo rozhodují. Tam, kde se
jedná o problematiku programovou, tam mají rozhodovat
především občané. V případě koupě velkovýkrmny prasat
se nikdo neobohatil. Zastupitelé, kteří koupi schválili, na
sebe vzali velkou odpovědnost za budoucí rozvoj města.
Za to jim patří dík. Podle pana Krále mají být potrestáni.
V tomto roce budou komunální volby. Občany bude zajímat, co stávající zastupitelé a vedení města pro Mimoň
udělali a jaký program kdo nabízí pro období následující.
Bude možnost vše vyhodnotit.
Stanislav Baloun
místostarosta města
Spokojený děda vnuků, nespokojený děda se dvěma zastupiteli

Nová zeď v zámeckém parku
Byl jsem se podívat v parku, jak tam pokračují práce na
našem skvostu, zámeckém rybníku, který nechalo na začátku volebního období vedení města vypustit a možná jej
před volbami nechá i opravit, aby ukázalo lidem, jak mu
to šlo od ruky. Již celý rok se slibuje, že se rybník bude
každou chvíli opravovat, ale nějak to nevychází.
Co se ale městu podařilo opravit, je zámecká zeď u rybníka. Nevím, proč se opravovala zde, a nepokračovalo se
v opravě od dolního sídliště, aby to mělo smysl, ale radnice se tedy rozhodla opravit tuto část, i když to dle mě
nebylo potřeba. Čeho jsem si ale všiml, bylo, že všechny
vstupy do parku, které zde měli občané možná půl století,
najednou zmizely. Zeptal jsem se občanů, jestli jim to nevadí a co na to říkají. Dostal jsem překvapivou odpověď,
že s nimi starosta asi před třemi lety opravu projednával
a slíbil jim, že zde vrátka zůstanou, a proto to dále neřešili.
Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že jim vrátka
zastaví a basta. Teď tedy mají na zahradě vrátka, a když
je otevřou, dívají se do nové zámecké zdi a do parku se
již nedostanou. Na radnici jsem se poté dozvěděl, že tam
měli vrátka načerno. To měli, ale asi tak 50 let, a město jim
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dokonce dávalo povolení k vjezdu do parku, aby si mohli
vozit věci na zahradu, a nikomu to nevadilo, tudíž o černé
stavbě již nelze mluvit, protože je to promlčené a stavba je
uzákoněna. Nabízí se zde spíš otázka, zda město svým rozhodnutím neporušilo nějaké zákony samo, na to se budou
občani muset zeptat na stavebním úřadě v Mimoni. Pan
starosta navíc tvrdí, že si nikdo nestěžoval, a hlavně tam ti
občané odváželi odpad ze svých zahrádek a teď bude klid.
Jednou skutečně někdo odvezl do vypuštěného zámeckého
rybníku nějaký odpad, ale trestat za to celou ulici se mi
nejeví jako nejlepší řešení.
Milé vedení města, myslím, že byste se měli jít těm lidem
omluvit a vchody do parku jim opět udělat, ale na svoje
náklady, protože co jste předvedli, je minimálně nemorální, a měla by vám být za to hanba. Vchody zde byly desetiletí a nikomu nevadily a najednou se vedení rozhodne
a vše změní. Nebo se jim vedení města pomstilo za to, že
kritizovali práce na zámeckém rybníku, protože se z něj
stala bažina a letní semeniště komárů..
Petr Král
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Ohlédnutí za minulým rokem – Odbor rozvoje města
Pro velkou část veřejnosti, zvláště rodičovskou, byl minulý rok nepřehlédnutelný především díky velké investiční
akci – rekonstrukcí ZŠ Pod Ralskem. Jsme velmi rádi, že
přes všechny předvídatelné i nepředvídatelné problémy
spojené s realizací více jak 22 miliónové investiční akce
(dotace MF 13 mil.Kč) se konečný termín požadovaného
předání díla podařilo dodržet. Vedle této akce, finančně
největší, zůstává trochu stranou řada menších, které však
určitě přispívají k zlepšení životních podmínek obyvatel
města, k rozšíření nabídky pro jejich volnočasové aktivity
apod. Zmiňuji alespoň zprovoznění koupaliště, dokončení
kanalizace v areálu bývalých kasáren, výstavbu chodníku
podél venkovního sportoviště u ZŠ Pod Ralskem, chodníku v Svébořické ulici, instalaci dalších kamer v rámci
několika etapového záměru vybudování městského kamerového dohlížecího systému, instalaci prvních podzemních
kontejnerů ve městě či v neposlední řadě zahájení oprav,
včetně zateplování fasád bytových domů - na sídlišti Letná
255 a 256.

Realizaci a vlastnímu předání nového investičního díla
předchází vždy složitá a náročná příprava. V našem případě pak platí dvojnásobně to osvědčené: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“.Uspokojivých výsledků a finančních
úspor by nemohlo být dosaženo bez dodržování zásad hospodářské soutěže a bez velmi důsledné několikastupňové
kontroly kvality dodavatelských prací či „zasmluvněné
ceny“. Řada hodin práce nad kontrolou dodacích listů, výkazů výměr, změnových listů a posouzení nutnosti víceprací včetně jejich zdůvodnění, jsou nedílnou součástí naší
každodenní práce.
S cílem ušetřit co nejvíce prostředků z rozpočtu města a výdaje nahradit dotačními zdroji stále vyhledáváme
vhodné dotační výzvy, jim přizpůsobujeme projektové přípravy, což zvláště v případech velkých investičních akcí,
jakými jsou aktuálně Cyklostezka Mimoň - Srní potok,
Úpravy Zámeckého rybníka a Humanizace Nádražní ulice,
není snadné. Naši práci komplikují velmi dlouhé kontroly

nejenom samotných dotačních žádostí, ale po jejich přijetí i kontroly např. zadávacích projektových dokumentací
pro výběrová řízení, kontroly průběhu veřejné zakázky
apod. Již vůbec nezmiňuji procedurální složitost schválení jakýchkoliv změn a úprav, které si téměř vždy vlastní
realizace investičního díla vyžádá. (Není výjimkou, že od
přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace, trvá až 5 měsíců
další „kontrolní etapa“.) Vedle toho pak náročná souběžná
práce nad přípravou či realizací několika dotačních projektů,vedených za odlišných dotačních podmínek, to je další
úskalí, kterým procházejí všechna města, která stejně jako
my chtějí v co největší míře čerpat státní nebo evropské
dotační prostředky. Očekáváme, že v tomto směru nám pomůže instalace nového elektronického modulu „projektové řízení“, který je součástí realizace dosud největšího IT
dotačního projektu: „Rozšíření a modernizace informačních systémů ve městě Mimoni“(Např. tento projekt, jehož
realizaci v těchto dnech zahajujeme, má díky všem výše
uváděným problémům od samého počátku zpoždění téměř
jeden rok).
Rok 2017 v číslech představuje pro náš odbor přípravu či
realizaci celkem téměř 40 investičních akcí v celkové výši
33.557.000,- Kč. Šestnáct podání žádostí o nové dotace,
a díky těm schváleným, pak příjem do rozpočtu města
13.006.000,- Kč.
Závěrem jen velmi stručně k úkolům, které odbor v letošním roce čekají. V roce 2018 budeme po schválení rozpočtu pokračovat v zateplování bytových domů, konkrétně
jde o bytový dům U Nemocnice 543 a 544 a bytový dům
v Okružní 529. Čeká nás vybudování parkoviště v Zahradní ulici, schodiště pod letním kinem, úpravy v Domově
důchodců, přechod pro chodce v Žitavské ulici a jiné. Přípravné práce budou probíhat i na další části Cyklomagistrály Ploučnice, trasy z Potoční ulice do Ploužnice, regeneraci sídliště Letná a dalších tak, abychom zajistili plynulý
chod investičních akcí pro další roky. Hlavním úkolem pak
bude dokončit realizaci akcí, které se již rozeběhly a které
jsou již podpořeny evropskými, státními nebo krajskými
dotacemi.
Ing.J.Filek, vedoucí ORM

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky
z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů. Cena 159 – 195,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční:

29. března 2018 ve 14.30 hodin

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. 601 576 270, 728 605 840

(inzerce)
Březen 2018
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Operační program Doprava v Libereckém kraji
Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů či hlukové zátěže, vyvedení tranzitní dopravy z center měst,
zkvalitnění cestování, to vše jsou cíle, které se daří plnit
i díky Operačnímu programu Doprava 2014–2020 (OPD2).
OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013
(OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků
pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České
republice v období 2014–2020.

Nejen modernizace železničních stanic
V rámci OPD2 byl v libereckém regionu realizován také
například projekt Modernizace ŽST Česká Lípa. Předmětem projektu byla jak modernizace železniční stanice,tak
současně i rekonstrukce navazujících jednokolejových traťových úseků zaústěných do železničního uzlu Česká Lípa.
Přístup k nástupištím je nyní podchodem, který zároveň
propojil části města po obou stranách stanice.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Libereckém kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo v České republice podpořeno
celkem 417 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319km
dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675km železničních tratí. V Libereckém kraji pak bylo z OPD1 realizováno 19 dopravních projektů, díky nimž se postavilo nebo
zrekonstruovalo 25,47 km silnic a dálnic a 9,26 km železnic.
Díky rekonstrukci trati Liberec – Tanvald byla zvýšena
bezpečnost na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících a také na železničních přechodech a přejezdech. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátila dobu nástupu a výstupu cestujících a rovněž
přispěla ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu při
zastavení vlaku. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou
– Smržovka a zavedení 30minutového intervalu ve špičce.
V oblasti silniční dopravy byla realizována například
silnice R 35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. V rámci tohoto projektu došlo vedle samotné výstavby silnice
I/35 v hlavní trase rovněž k přestavbě mimoúrovňové křižovatky Bílý Kostel a výstavbě dvou nových křižovatek
(Václavice a Hrádek nad Nisou). Vybudováno bylo rovněž
množství přeložek místních, resp. účelových komunikací
a dále polních cest a například 11 mostních objektů.

Mezi další významné dopravní projekty v Libereckém
kraji bezesporu patří realizace přeložky silnice I/14
Kunratice – Jablonec nad Nisou.
Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/
liberec nebo můžete navštívit libereckou pobočku Eurocentra,
U Jezu 525/4.

Komunitní plán sociálních služeb
města Mimoně – informace

Dovolujeme si touto cestou informovat občany našeho města,
že pracujeme na vytvoření nového Komunitního plánu sociálních služeb města Mimoně. Nyní nastal čas, kdy práce na
komunitním plánu vrcholí a směřují ke svému zdárnému konci. Plán obsahuje cíle jako je například udržení stávající sítě
sociálních služeb na území našeho města, dále pak rozšíření či
zavedení nových sociálních služeb.
Pracovní skupina, která se zabývá přípravou nového Komunitního plánu sociálních služeb města Mimoně, nabízí nyní občanům města možnost spolupodílet se na jeho dotvoření.Pokud
vás tedy zajímá komunitní plánování na území našeho města,
nabízíme vám možnost nahlédnout do návrhu nově vytvářeného dokumentu a případně sdělit vaše návrhy na doplnění.
Bližší informace vám poskytne oddělení rodiny a sociálních
záležitostí.
Vaše návrhy můžete zasílat buď e-mailem podatelna@mestomimon.cz, nebo telefonicky na tel. 487 805 022,a to nejpozději
do 29. 3. 2018.
Oddělení rodiny a sociálních záležitostí
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OZNÁMENÍ
Informace

Prosím nálezce klíčů, které jsem ztratila 6. února 2018 v odpoledních hodinách o jejich odevzdání do Městské knihovny
v Mimoni. Jedná se o dva klíče a jeden z nich je barvy zelené
v hnědém pouzdře.
Nálezci za odevzdání předem velmi děkuji
Zdeňka Volšová

Upozornění

Dne 5. března 2018 bude plánované přerušení dodávky
elektřiny v těchto ulicích:
05.03.2018 (08:00 – 12:00) – plánovaná odstávka
č. 110060582690
Mimoň V
Březinova
103, 112, 113, 177, 178, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 87, 88, 91, 97
Komenského
20, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 46, 49, 50, 59, 80, 81
Nádražní
18, 2, 3, 5, 6, 7, 8
Podhájek
116, 117, 57, 68, 82
Růžová
119, 121, 14, 42
Vrchlického
120, 166, 167, 168, 24, 518, 519, 52, 520, 521, 54, 56, 58, 69,
79, 83, 84, 96

Svoz seniorů do Městské
knihovny

Svoz seniorů nad 65 let do Městské knihovny
Mimoň se tento měsíc koná v pondělí 5. 3. a 19. 3. 2018.

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: 7. 3. 2018 a 21. 3. 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

Upozornění

Pro všechny členy Místní organizace zdravotně postižených,
že výroční členská schůze se koná v pátek dne 16. 3. 2018
od 9:00 hodin v Domě kultury Ralsko. Těšíme se na hojnou
účast.
Za organizaci Mimoň Eichler Erich

Blahopřání k narozeninám

Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci březnu dožívají
Jaroslava Nováková
Mirko Jizerský
Věra Antochová
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně
pohody.
Starosta města Mimoň a Komise pro občanské záležitosti.

Pozvánka na Josefskou vycházku

Spolek historie Mimoňska vás zve na tradiční a nenáročnou
Josefskou vycházku, tentokrát po IV. části Mimoně.
Průvodcem nám bude, tak jako vždy, znalec, historik a patriot
Ing. Jiří Šťastný.
Sraz 17. 3. 2018 ve 14:00 hodin před vchodem do Božího hrobu v Mimoni.
Spolek historie Mimoňska

Výzva pro zájemce o účast na tradiční
burze dětského ošacení

Městský úřad Mimoň, oddělení rodiny a sociálních záležitostí, připravuje každoroční akci: “Jarní burzu dětského ošacení“
a nabízí tak maminkám účast na této burze.
Burza se uskuteční ve čtvrtek, 29. 3. 2018, od 9:00 do 16:00
hodin, v Domě kultury Ralsko v Mimoni.
Pokud máte zájem se burzy aktivně zúčastnit, kontaktujte oddělení rodiny a sociálních záležitostí MěÚ v Mimoni.
Email: podatelna@mestomimon.cz, tel. 487 80 50 54. Počet míst
je omezen.

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 České Lípě opět funguje zubní pohotovost
• Stomatologická ordinace STOMAK s.r.o., Česká Lípa
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
Ordinační hodiny - březen
3. a 4. 3. od 8.00 do 12.00, 17. a 18. 3. od 8.00 do 12.00 hodin
•

• STOMINAS s.r.o., Česká Lípa
Purkyňova 1846, Česká Lípa (Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s. - vchod C)
akutní ošetření NEREGISTROVANÝCH pacientů POUZE
po dohodě
pondělí - pátek od 7.00 - 20.00 hodin
tel. 487 954 910
Více informací na: www.zdravotnictvi.kraj-lbc.cz,
www.ceskolipsky.denik.cz
Březen 2018

5

KULTURA

Dům kultury Ralsko Mimoň - program březen

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.
Prázdninové promítání

1. 3. 15:00 AN
60 Kč
1. 3. 17:30
80 Kč

D

Coco

115 min./titulky/příst.12+

The Florida Project

Je na čase seznámit se s novou sousedkou...
Prázdninové promítání

2. 3. 15:00 P
60 Kč
2. 3. 17:30
140 Kč

105 min./dabing/příst.

100 min./orig. verze/příst.

Čertoviny

AK

132 min./dabing/příst.12+

Black Panther 3D

Film od studia Marvel...

130 min./titulky/příst.12+
15. 3. 17:30 D+KR
Darebák a závodnice
90 Kč
Gino potkává Bénédicte a je z toho láska. Veliká...

16. 3. 17:30
120 Kč

AK+DD

TIP

16. 3. 20:00 H
110 Kč

Výtvarné dílničky

3. 3. 20:00 K+KR
120 Kč AKCE 1+1

95 min./titulky/příst.15+

Noční hra

Od chlápků, kteří natočili Šéfy na zabití..

4. 3. 15:00 AN
120 Kč

89 min./dabing/příst.

Triky s trpaslíky

Od producenta filmu SHREK...

7. 3. 17:30 D AKCE 1+1 116 min./titulky/příst.12+
100 Kč Akta Pentagon: Skrytá válka
8. 3. 17:30
130 Kč

K+D

9. 3. 17:30
120 Kč

K

Příběh novinářů, kteří zveřejnili tajnou zprávu..

90 min./orig. verze/příst.

Tátova volha

TIP

Cesta volhou po stopách bývalých milenek...

90 min./orig.verze/příst.12+

Věčně tvá nevěrná

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

9. 3. 20:00 AK+KR
120 Kč

103 min./titulky/příst.15+

Přání smrti

Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas jim to vrátit..

Mimoňský střevíček

10. 3. 10:00
50/100 Kč

Soutěž pro páry Hobby Dance
všech věkových kategorií.

99 min./titulky/příst.12+
10. 3. 20:00 H
Winchester:
Sídlo démonů
120 Kč

Nejstrašidelnějším domem je sídlo Winchesterů...

11. 3. 15:00
100 Kč

AN

14. 3. 20:00
130 Kč

K+D

85 min./dabing/příst.

Včelka Mája: Medové hry

Obdrží úl už konečně pozvánku na Velké medové hry?

90 min./orig. verze/příst.

Tátova volha

Cesta volhou po stopách bývalých milenek...

Každá legenda má svůj začátek...

Oni 2: Noční kořist

Lov začíná...

Divadelní představení:

17. 3. 19:00
270 Kč

ANI ZA MILION!

Autoři: Michaela Doleželová a Roman Vencl
Hrají: Michaela Kuklová a Lukáš Langmajer
Režie: Vlasta Hartlová
Co má společného zpustlý strážce majáku
s madam z nejvyšší francouzské společnosti?
Dozvíte se v detektivní komedii, která je plná
překvapení se strhujícím dějem.

Nejstrašidelnějším domem je sídlo Winchesterů...

Korálkování, pletení z papíru, pletení z pedigu,
perníčky, ubrousková technika, filcové šití,
výroba skřítků, květinářka s jarními dekoracemi,
pekařka se sladkým a slaným pečivem,..
Materiál si hradí každý individuálně.

Tomb Raider

85 min./titulky/příst.15+

99 min./titulky/příst.12+
2. 3. 20:00 H
Winchester:
Sídlo démonů
120 Kč

3. 3.
10:00 - 16:00
20 Kč

122 min./titulky/příst.12+

18. 3. 15:00 RO+F
Cesta
120 Kč

104 min./dabing/příst.

za králem trollů

Nebezpečná výprava za záchranou princezny Kristin..

Taneční zábava pro
seniory

21. 3. 15:00
50 Kč

K tanci a poslechu hraje kapela Vivasong.

22. 3. 17:30
110 Kč
25. 3. 15:00
130 Kč

D+K
AN

113 min./orig. verze/příst.12+

Tlumočník

Dva staří páni, kteří cestují napříč Slovenskem...

89 min./dabing/příst.

Králíček Petr

Promítání pro seniory

27. 3. 15:00 K+RO
60 Kč
28. 3. 20:00
120 Kč

AK+DD

29. 3. 20:00
130 Kč

AK+DD

30. 3. 17:30
120 Kč

RO+F

Rebelský králíček Petr..

90 min./orig. verze/příst.

Přání k mání

122 min./titulky/příst.12+

Tomb Raider

Každá legenda má svůj začátek...

90 min./dabing/příst.12+

Pacific Rim: Povstání

Pokračování sci-fi Guillerma del Tora...

104 min./dabing/příst.

Cesta za králem trollů

Nebezpečná výprava za záchranou princezny Kristin..

30. 3. 20:00 T
110 Kč

136 min./titulky/příst.15+

Rudá volavka

Kurz, v němž školí „volavky“..

AK+SF

90 min./dabing/příst.12+

AK+KR

103 min./titulky/příst.15+

31. 3. 17:30
Ready Player One: Hra začíná
120 Kč
31. 3. 20:00
120 Kč

TIP

Lepší realita tě teprve čeká...

Přání smrti

Sebrali mu jeho rodinu. Nastal čas jim to vrátit..

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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Akce 1+1 zdarma

KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: „Současná česká mozaika“

Do 11. března 2018 je v Městském muzeu k vidění výstava
současné české mozaiky. Výstava odhaluje vývoj muzívní
techniky a výtvarné vyjádření v mozaice od konce 80. let 20.
století po současnost! Uvidíte díla bezmála čtyř desítek autorů!

Přednáška: Život četníka za první
republiky na Mimoňsku a jeho okolí

wertexu a stále se zdokonaluje v dalších nových technikách.
Zúčastnila se dvou ročníků Mezinárodního veletrhu Artfest
v letech 2016 a 2017. Její tvorba se prolíná s moderní tvorbou
současného uměleckého směru.
Vernisáž výstavy za účasti autorky proběhne v sobotu 17. března 2018 od 15,00 hod.

8. března 2018 od 17,00 hod.
Přednáška v podání RNDr. Věry Vlkové, která se ve volném
čase zabývá životními osudy svých předků v širších historických souvislostech. Přednáška je doplněna řadou fotografií
a dokumentů z pozůstalosti předků autorky, především jejího
dědečka a pradědečka.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Při výstavě S čerty nejsou žerty probíhala zároveň výtvarná
soutěž mimoňských tříd. O nejhezčí výtvor hlasovali návštěvníci výstavy v anketě, kde nakonec nejvíce hlasů připadlo žákům ZŠ a MŠ Mírová za krásné čerty ze špalků se soutěžním
číslem 13. Děti vyhrávají prohlídku Barrandovských studií.
Blahopřejeme!

Výstava: Jitka Havlíčková:
Obrazy a sochy s láskou tvořené

17. března – 22. dubna 2018
Jitka Havlíčková ze Stráže pod Ralskem maluje pro radost vše,
co se jí líbí. Náměty čerpá z přírody a vlastního cítění. Maluje
olejem, akrylem a enkaustikou. Také tvoří sošky a obrazy z Po-

Lenka Proboštová, DiS
Březen 2018
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Nové knihy v Městské knihovně Mimoň Poděkování sponzorům ReprezenAfrika na zabití, autor: Tomáš Kovařík, Lenka Stránská
tačního plesu města 17. února 2018
„Všichni v Africe si myslí, že má každý běloch mezi půlka-

mi zlatou kreditku,“ uvádí ve své knize AFRIKA NA ZABITÍ
aneb ,evrycinkisoukej‘ autor, podnikatel a současně bratr známé módní návrhářky v jedné osobě Tomáš Kovářík. Jak dopadly jeho plány na dobývání zlata v Ghaně a Beninu? Jak se
žije v typické africké středostavovské rodině, která vám na půl
roku poskytne ubytování? Jak vypadá cesta džunglí v noci, při
které musíte plavat v řece plné krokodýlů? Jaké okolnosti provází jednání s radou starších, která uděluje povolení k těžebním právům? Ohlídá vám dobře tašku s penězi taxikář, který
se nazývá vaším úplně nejvíc největším kamarádem, když vy
se koupete v oceánu a vinou spodních proudů bojujete o život?
Jak přežít ve světě, kde se vás všemi způsoby snaží připravit
o peníze, kterých má podle jejich názoru každý Evropan plnou
stodolu? To vše poznal autor na vlastní kůži a za pomoci novinářky Lenky Stránské převedl do knižní podoby. S odstupem
času se na své tehdejší zážitky dokázal podívat i s velkým nadhledem, takže se při čtení opravdu pobavíte.
Válka zrcadel, autor: Tereza Matoušková
O očích se říká, že jsou oknem do duše. Ty Ankařiny připomínají pohled do zrcadla a kdo do nich pohlédne, znovu spatří
své milované. Kaltská čarodějka a schovanka arcimága se naučila se svým darem žít, a už ani nepřemýšlí, zda to není spíš
prokletí. Přesto se může její život ocitnout v troskách mávnutím motýlích křídel. Jakoby nestačily intriky a politické hry.
Začínají se vynořovat i bezejmenné stíny dávnověku. Odkaz
bytostí, kterým stačí pár kapek krve, aby proměnily zapomenuté pohádky v krutou realitu.
Aliance mezi ďábly Hitlerova dohoda se Stalinem 19391941, autor: Roger Moorhouse
Dva nejhorší diktátoři v dějinách spolu bezmála dva roky aktivně spolupracovali. Oznámení dohody mezi nacisty a Sověty ohromilo celý svět, v jejím rámci došlo k invazi do Polska
a její zhroucení vedlo k rozhodujícímu střetu druhé světové
války. Roger Moorhouse ve své knize tuto kapitolu válečných
dějin probírá do hloubky, zkoumá, co vedlo k uzavření paktu
i jeho ukončení a vyhlášení války někdejšímu partnerovi. Využívá přitom dobových pramenů i svědectví přímých účastníků.

Ajťák vrací úder, autor: Lukáš Pavlásek
Ucelená próza s překvapivým příběhem. Náš hrdina vyleze ze
své ajťárny a vydá se do normálního světa, podlehne kouzlu
televizní zábavy, pojede na vodu a rockový festival, osudově
se zamiluje a naváže vztah rovnou se dvěma ženami najednou.
Jak dopadne tento střet ajťáckého světa s běžnou realitou? Jak
si čistá ajťácká duše poradí s běžným lidským pokrytectvím?
Nebude toho na něj trochu moc? Ustojí to náš ajťák bez následků nebo zjistí, že být normálním člověkem není pro něj
a vrátí se zpět do svého Hnízda?
BylumNebylum, autor: Daniela Fischerová
V městečku Ostrovín se dějí divné věci. Nejprve zmizí místní
zámek a pak je unesena malá Pavlínka Karafiátová. Své v tom
hraje starobylá magie, ale také prachobyčejná závist a chamtivost jistého Chrudoše Kudrholce. Na světě totiž existují dvě
vzácné knihy, kniha tvoření BYLUM a kniha boření NEBYLUM. Kdo je má obě v držení, oplývá neuvěřitelnou mocí. Ale
také toho může hodně pokazit. V bláznivé akční honičce za
knihami se střídá jeden vypravěč za druhým a postupně rozplétají příběh, který se čte doslova jedním dechem.
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Hlavními sponzory letošního plesu byli:
ELEKTRO, ŽELEZÁŘSTVÍ - Aleš RAMPAS, Mimoň
METRONET s.r.o.- Telekomunikační operátor, Praha
HENIG – security servis, s.r.o., Česká Lípa
Dále děkujeme sponzorům:
AMÉBA, Mimoň
BARVY LAKY – Rudolf KLAZAR, Mimoň
BUFET Luky, Mimoň
CICHÁK Václav - SPEKTRUM, Mimoň
ČÍŽKOVÁ Helena - Butik, Mimoň
DAMA prádlo s.r.o. Liberec, Mimoň
DEUS – reklamní agentura, Rudolf Živec
DRAY lock, Hrádek nad Nisou
EXCESS CLUB – Fr. Kaiser, Mimoň
FÉERIE – Jana Zubrová, Mimoň
CHOVATELSKÉ POTŘEBY, Pavel Mikulka, Nový Bydžov
INSTALCENTRUM, Zákupy
JATKA Váša, Mimoň
KADEŘNICTVÍ Rozmarová Jana, Mimoň
KLENOTY – Vodičková Radomíra Mimoň
KOSMETICKÉ služby – Šturmová Eva, Mimoň
KOSMETICKÉ služby – Jarošová Jaroslava, Mimoň
KVĚTINKA Šafrán, Mimoň
KVĚTINY Pokorný, Jablonné v Podještědí
LAMAL, Mimoň
LÉKÁRNY - PharmDr. Vojtěch Zadák, Mimoň
MITOP a.s., Mimoň
NEJ.CZ S.R.O., pobočka Liberec
NEHTOVÁ MODELÁŽ A MANIKÚRA – G. Jiráčková, Mimoň
OBLEČENÍ-wolf-prádlo-andrie.cz, Mimoň
OPA - knižní velkoobchod, Praha
OPTIKA - Zatloukalová Lenka, Mimoň
PIZZA Brucione, Mimoň
PLÍVA Jaromír, Mimoň
REKLAMA KLAPKA, Česká Lípa
SERVIS Pneu-Aku – p. Havlík, Mimoň
STRACHOTOVÁ Lenka, Mimoň
SPORT Doubek, Mimoň
ŠITÝ PATCHWORK - Jana Dobrovolná, Mimoň
ŠTÍPÁK Josef, Mimoň
TROLLJETS, Česká Lípa
TEXTIL p. Válková, Mimoň
VALMO Nábytek, Mimoň
VINOTÉKA, Jablonné v Podještědí
VOBCHŮDEK s dárkovým zbožím – K. Dvořáková, Mimoň
ZOD Brniště
ZUBNÍ ORDINACE - MUDr. Eva Frýdová, Mimoň
+ další sponzoři, kteří si nepřáli být jmenováni.
*************************************************
Město Mimoň moc děkuje všem sponzorům plesu!

KULTURA
Výstava české současné mozaiky

V sobotu 27. ledna byla zahájena unikátní výstava současné
české mozaiky v Městském muzeu v Mimoni. Výstava odhaluje vývoj muzívní techniky a výtvarné vyjádření v mozaice
od konce 80. let 20. století po současnost. Jsou zastoupena
díla bezmála čtyř desítek autorů a to jak “živými mozaikami” - exponáty, kterých je přes stovku od drobných komorních, po rozměrnější obrazy, tak na posterech - fotografické
části přinášející reprodukce mozaik v architektuře, monumentálních mozaik, plastik s muzívním pláštěm nebo děl,
která nebylo možné převést.
Výstava je rozdělena do dvou pater - první je věnované volné tvorbě - abstraktním mozaikám, závěsným mozaikovým
obrazům, modelům pro rozměrná díla, ale také plastikám
a instalacím. Druhé patro je věnováno spíše užitému umění
mozaiky, funkčním předmětům a artefaktům - zrcadla, lampy, nábytek, šperky atd.

(foto: Lucie Fürstová)
Za posledních 150 let, od doby historismů a secese se výtvarná díla, provedená technikou mozaiky stala významnou
součástí životního prostředí a vizuální kultury našich měst.
Především pro svou trvanlivost, krásu materiálu a barev, pestrost výrazu, ale i pro monumentální vyznění. Právě monumentalita byla důvodem, proč se mozaika těšila velké oblibě
i v minulých padesáti letech nedemokratického režimu a tento umělecký druh tak dodnes bývá spojován právě se s ním.
Neprávem!
To že mozaika není (jen) „socialistickým uměním“ ukazuje
předkládaná výstava. Cílem je představit mozaiku v šíři jejích možností, v různém materiálové provedení, v architektuře, nebo objektech, v užitkových předmětech, i jako volná
autonomní díla. Na výstavě prezentujeme práce více než tří
desítek umělců z období od 80. let 20. století po současnost.
Před rokem 1989 bylo výtvarné umění pro architekturu preferovaným a bohatě dotovaným oborem. Zákonem předepsaný
podíl z rozpočtu každé veřejné stavby, určený pro „spolupráci s výtvarníky“ umožnil realizovat umělecká díla v architektuře v nebývalém množství i nebývalém rozsahu. Mozaiky,
které vznikly před rokem 1989, zastupuje dílo jediného umělce – Martina Sladkého. S jeho tvorbou se prostřednictvím
mozaiky můžeme dodnes setkat ve veřejném prostoru, například v pražském metru.
Po Sametové revoluci byla státní podpora pro veřejné umění
bez náhrady zrušena, a pracná a nákladná technika mozaiky
hledala obtížněji uplatnění. Po zániku specializované mozaikářské dílny pod Ústředím uměleckých řemesel neexistoval

ani systematický přístup k restaurování a péči o dochované
dědictví, a mozaika se přesunula spíše do sféry privátní. Přesto výtvarná působivost i meditativní ráz tvorby způsobuje, že
mozaika stále nachází své příznivce.
Na základě setkání jednotlivců, kterým není osud mozaiky
lhostejný vzniklo sdružení Art a Craft Mozaika. Již sedmým
rokem se zasazuje o popularizaci a propagaci muzívního
umění, prostřednictvím výstav, workshopů, přednášek či publikací, ale také péčí o muzívní dědictví či vlastní autonomní
tvorbou.
Věříme, že i předkládaná výstava nadchne pro umění mozaiky i Vás!
Magdalena Kracík Štorkánová
Kurátorka výstavy

Originální výstava české mozaiky

Po bezkonkurenční výstavě S čerty nejsou žerty, kterou
snad vidělo celé město, přišlo mimoňské muzeum s dalším
originálním nápadem, jak rozšířit kulturní obzor aktuálního
člověka. Na konci ledna začala v muzeu nádherná výstava
současné české mozaiky.
Nejsem bůhvíjaký specialista na moderní umění, ale přiznám se, že mozaikovité ukázky, které se dají v muzeu nyní
vidět, jsou nádherným příkladem aktuální kreativity českých umělců. Když se zadívám na zajímavé tvary, musím se
přistihnout, že v nich vidím osobitý výraz duše. Co tvar, to
úplně jiné pojetí barev, prvků a vůbec záměru.
Stačila nám s rodinkou 20minutová prohlídka před nedělní
obědovou pauzou. Prošli jsme všechna tři patra s radostí,
protože každé zadívání se do jedinečné mozaiky přineslo
nadšenou energii. Okno do duše muže, Dva světy, Živá
voda v Mrtvém moři – co ukázka, to také přitažlivý název.
Zvláště ty mořské motivy by asi člověk u našince nehledal,
ale právě o té pestrosti celá výstava je.
Není to jen suchopárné shrnutí několika výlevů, o kterých
bych si člověk mohl pomyslet, že se vůbec mohly zrodit
v české hlavě, ale když jsem viděl i cizokrajné inspirace,
pookřál jsem. Dokázal jsem pochopit, že Čech, který vidí
do světa skrze umění, má tak možnost přenést kouzlo jiné
kultury i do duše středoevropského člověka. A to je silné
zjištění.
Výstava má kosmopolitní charakter a vřele ji mohu doporučit každému, kdo nestojí na místě a miluje nové nápady
v tradičním umění.
David Frei
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KULTURA
Velikonoce v Mimoni
Velikonoční dílny v knihovně

13. a 15. března 2018, 13,00 – 17,30 hod.
Svébořická 309, přízemí, dětské odd.
Na programu:
• zdobení vajíček (nutno donést vyfouklé vajíčko)
• velikonoční omalovánky, vystřihovánky aj.
• jarní dekorace a tvoření
V tyto dny nebude v dětském oddělení v provozu internet.

Velikonoční výstup na kostelní věž

Občanské sdružení Mimoňská obroda, odbor kultury a farní
úřad Vás srdečně zvou na Velikonoční výstup na věž kostela
sv. Petra a Pavla v Mimoni, který se uskuteční v neděli 1. dubna 2018 od 15,00 do 17,00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Svaz učitelů tance ČR,
Taneční škola Duha a Město Mimoň

Vás zvou na taneční soutěž

Mimoňský
střevíček

pro páry Hobby Dance všech věkových kategorií

Kostel sv. Petra a Pavla

Čtvrtek 29. 3. 18 – Mše na Zelený čtvrtek, od 17,00 hod.
Pátek 30. 3. 18 – Obřady Velkého pátku, od 17,00 hod.
Sobota 31. 3. 18 – Obřady vzkříšení, od 18,15 hod.
Neděle 1. 4. 18 – Mše svatá od 9,00 hod.

Velikonoce v Kapli Božího hrobu

Na velikonoční svátky bude pro veřejnost přístupná památka
Kaple Božího hrobu v Lužické ulici. Na místě bude zajištěn
prodej turistických známek a propagačních materiálů.
Otevřeno:
Pá 30. 3. 18
15,00 hod. Křížová cesta
So 31. 3. 18
10,00 – 17,00 hod., s průvodcem
Ne 1. 4. 18
9,00 – 12,00 a 13,00 – 17,00 hod., s průvodcem
Po 2. 4. 18
od 9,00 hod. – Mše svatá
13,00 – 17,00 hod., s průvodcem

Sobota 10. března 2018
od 10 hodin
Dům kultury Ralsko – Mimoň
Vstupné: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
Více na: www.tsduha.cz

HolidayWorld Praha 2018
15. - 18. 2. 2018 proběhl v Praze na výstavišti v Holešovicích
27. středoevropský veletrh cestovního ruchu HolidayWorld
Praha 2018. Veletrhu se tradičně zúčastnil i Liberecký kraj,
který ve spolupráci s turistickými informačními centry Libereckého kraje prezentoval naši oblast. Stánek pro letošní rok
byl stylizován do oslav 100. výročí vzniku republiky a do barev černé a žluté. Čtvrtek patřil odborné veřejnosti, ostatní tři
dny pak laickým návštěvníkům.V sobotu na stánku Českolipsko prezentovala tuto oblast i zástupkyně mimoňského informačního centra Lenka Proboštová. Jako tradičně byl největší
zájem o cyklotrasy z našeho kraje.

Březen – měsíc čtenářů 2018
1. 3. 2018 – 31. 3. 2018
• Nově přihlášení čtenáři v měsíci březnu, mají členský příspěvek na jeden rok zdarma.
• V dětském oddělení je připraven knižní dotazník pro děti (rodiče jsou také zváni), za správně vyplněný dotazník bude malá
odměna.
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• 21. 3. 2018 – den otevřených dveří v dětském oddělení –
srdečně zveme na návštěvu dětského oddělení.
• V dopoledních hodinách budou v Městské knihovně probíhat
besedy pro děti ze ZŠ a MŠ.
• V knihovně mají návštěvníci k dispozici bezplatné internetové
pracoviště.

T

KULTURA
Tipy na výlet
Osada Polesí v Lužických horách (20 km)
Láká vás den, který strávíte v krásné zalesněné přírodě, vystoupáte na vyhlídku
s nádherným obzorem na hory i ves a unavená chodidla smočíte v rybníku, který
slouží jako malé koupaliště? Pokud ano, tak musíte vyrazit do malebné osady
Polesí v Lužických horách. A pokud to stále ještě nebude to pravé, tak jako bonus
se můžete po výletním dni osvěžit nebo občerstvit na letní terase jedné ze dvou
hospůdek, které se v osadě nacházejí.
Polesí je malebná osada, ležící asi 1,5 km severním směrem od obce Rynoltice.
Leží v romantickém údolí, obklopeném zalesněnými vrchy. Zakladatelem Polesí
byl rynoltický učitel Sebastian Finke, který se při selském povstání roku 1680 postavil na stranu vrchnosti, za což jej vzbouřenci málem ubili. Protože ani po potlačení vzpoury nebylo v obci nebezpečno, prodala mu hraběnka Benedikta z Bredova
20. srpna 1683 kus lesa u nedalekých smolných pecí, kde si směl postavit domek.
Když sem později přišli další lidé, nazvali osadu po jejím zakladateli Finkendorf.
Zdejší obyvatelé se živili tkalcovstvím, ale výnosnější pro ně bylo pašování zboží,
kterému se věnovali téměř všichni muži. Po jeho omezení provozovali hlavně podomní obchod střižním zbožím.
Finkův dům stával uprostřed osady poblíž rybníka, který později sloužil i jako koupaliště. Na jeho břehu je také pamětní kámen s deskou, postavený v roce 1983 k 300. výročí založení osady. Koupaliště se dodnes uprostřed osady nachází a v horkých letních měsících
ho k rekreaci využívá nejen pár místních obyvatel, ale i turisté.
Jižně nad údolím se vypíná vyhlídková skála Havran. Skála je asi 20 metrů vysoká, má jakoby tvar ptačí hlavy a je mírně převislá a vyčnívá nad údolí ze zalesněného návrší, kterému se dříve říkalo Hüttichův kopec. Pokud vás lákají výhledy do dáli, tak
vystoupejte na skálu po betonových schodech. Uvidíte celou osadu Polesí jako na dlani.
A pokud Vám po vyhlídce vyhládne, můžete se občerstvit v jedné ze dvou restaurací, které se v Polesí nacházejí. Žížeň i hlad
zaženete buďto v hospůdce U Budulínka a nebo v restauraci penzionu Sportturia.
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Výstava: Snění v krajině

Výstava obrazů autorek Renaty Grolmusové a Vladimíry
Zborníkové je k vidění do 31. března 2018 v českolipském
kostele Mistra Jana Husa.

Radůza s kapelou

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů představí spolu se svojí kapelou nové album STUDNA
V POUŠTI. 8. března 2018 v 19,00 hod. v Městském divadle v Novém Boru. Více info: http://www.kulturanb.cz

Kocour Modroočko

Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Postupně zjišťuje, jak dovede
být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu
krutý, ale především krásný. Divadelní pohádka proběhne
10. března 2018 v 10,00 hod. v Městském divadle v Novém
Boru. Více info: http://www.kulturanb.cz

Divadlo: Sborovna

13. března 2018 od 19,00 hod. v Jiráskově divadle v České
Lípě. 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 diváka zamyslet se v čem
to vlastně žijeme. Hrají: Pavel Trávníček, Luboš XAVER

Veselý/ Zdenek Havlas, Petra Jindrová, Uršula Kluková,
Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Trávníčková.
Více na: http://www.cl-kultura.cz

Velikonoční odpoledne na zámku

Tradiční předvelikonoční setkání na zámku v Bělé pod Bezdězem 17. března 2018 od 13,00 hod., kde si po celé odpoledne můžete vytvořit výrobky s jarní a velikonoční tématikou. Pro nejmenší bude připravena malá výtvarná dílnička.
Více na: http://www.mkzbela.cz
23. Reprezentační ples města Stráž pod Ralskem
17. března 2018 od 20,00 hod. v kulturním domě U Jezera
ve Stráži pod Ralskem. Kapela Septima Zákupy, kapela Futrál Semily, barmanská show, plesová diskotéka, raut, bohatá
tombola…více na http://www.strazpr.cz

Dny památek na zámku v Zákupech

Ve dnech 30. března až 2. dubna 2018 připravili pro návštěvníky na zámku v Zákupech prohlídky běžně nepřístupných prostor 1. patra zámku Zákupy s chystanou expozicí
prvorepublikového bytu vždy od 10,25 – 15,25 hod. Aktuálně připravovaná expozice připomene 100 let republiky
a tím pádem také 100 let zámku Zákupy v majetku státu.
Více na https://www.zamek-zakupy.cz
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HISTORIE
Březnové střípky mimoňské historie
1. březen 1829- při sušení lnu vznikl požár v hostinci „U Koruny“, který stával proti dnešnímu kinu.

12. březen 1883 – sněhová bouře znemožnila habsburskému
korunnímu princi Rudolfovi další lovení vyder, a proto z borečské hájovny odcestoval.

2. březen 1949 – mimoňský Místní národní výbor byl pověřen
správou vysídlených obcí v přilehlém vojenském výcvikovém
prostoru.

13. březen 1485 – svítilo slunce tak teple, že se lidé schovávali
do chladných míst. Horko zničilo mnohé polní plodiny.

3. březen 1846 – na bývalém mimoňském popravišti byl vztyčen dřevěný kříž, což vedlo k tomu, že skalnaté návrší dostalo
název Křížový vrch.
4. březen 1628 – se v mimoňském kostele konal, od časů reformace, první křest podle katolického rituálu.

14. březen 1872 – za ploty zahrad u domů č. p. 45/II a 46/II
byl nalezen zavražděný muž J. Eckert. Pachatele se nepodařilo
vypátrat.
14. březen 1878 – v noci na 15. března shořela v nynější Pražské ulici stodola, v níž měla firma Fischel (Thonet) uskladněny
zásoby slámy.

5. březen 1934 – najel osobní automobil č. 3798 do projíždějícího přestavného vlaku na přejezdu silnice Mimoň – Kuří
Vodypřes nákladní trať Mimoň – Mimoň staré nádraží.

14. březen 1942 – pro potřeby zbrojního průmyslu byly z kostelní věže sejmuty a odvezeny dva zvony pořízené roku 1923
ve zvonařství Gustava Wintera v Broumově.

8. březen 1775 – přišla prudká bouře s krupobitím.

15. březen 1939 – přes Mimoň se přesunovaly jednotky německého wermachtu směrem k Mnichovu Hradišti, když okupovaly zbytek Čech a Moravy.

8. březen 2017 – v rakouském Salzburgu zemřela hraběnka
Sophie von Hartig, která se dožila 96 let. Rozená byla von
Waldstein (na zámku Kozel u Plzně), vyrůstala na zámku
v Doksech a za hraběte Franze Hartiga se provdala v kapli mimoňského zámku dne 9. května 1945.
9. březen 1881 – při povodni se zřítila část Zámeckého mostu
přes Ploučnici.
10. březen 1628–na mimoňském náměstí byly spáleny další protestantské knihy, nalezené dodatečně mezi lidmi, spolu
s obrázky mistra Jana Husa, Martina Luthera a Melanchtona.
10. březen 1714 – vysvěcen bývalý kostelík sv. Josefa na rohu
dnešních ulic Nádražní a Jiráskova. Objekt dosud existuje, ale
je přestavěn na trojpodlažní obytný dům č. p. 97/III.
10. březen 1883 – korunní princ Rudolf habsburský, doprovázený arcivévodou Friedrichem, lovil za nevlídného počasí na
řece Ploučnici poblíž Borečku vydry.
11. březen 1883 – korunní princ Rudolf pobýval v císařské
hájovně na Borečku, ale pro velkou zimu a vydatné sněžení
nemohl v oblíbeném lovu vyder pokračovat.
11. březen 1946 – na mimoňském hřbitově nalezena nevybuchlá letecká bomba, byla zneškodněna panem Kuncířem.
12. březen 1620 – ze své holdovací cesty Moravou, Slezskem
a Lužicí se přes Mimoň vracel tzv. „Zimní král“ Friedrich Falcký se svým bratrem vévodou Ludvíkem Filipem a doprovodem 239 osob a 436 koní. Protože císařské oddíly postupovaly
proti Praze, vynechal již Budyšín a ze Žitavy pospíchal přímo
ku Praze. Mimoní projel v červeném voze a červeně oblečen,
aniž se zde zastavil, nebo zdržel.
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16. březen 1942 – pro válečný průmysl zrekvírovány druhé
dva zvony ze čtyř kostelních zvonů odlitých roku 1923 v Broumově zvonařem Gustavem Winterem.
16. březen 1949 – z důvodu častých požárů byla v Mimoni
obnovena činnost ponocného, který fungoval až do roku 1951.
17. březen 1912 – v Mimoni se konalo první filmové představení v kině „Excelsior“, které pro 400 diváků upravil jeho
zakladatel Hans Pietsch v areálu „Dolního mlýna“ v Mlýnské
stezce.
18. březen 1946 – zahájen provoz pravidelné autobusové linky Mnichovo Hradiště – Kuří Vody – Mimoň.
19. březen 1770 – po teplé první polovině března začalo sněžit
tak vydatně, že sníh dosáhl výšky dvou loktů (asi 1,60 m) a zůstal ležet až do Velikonoc.
19. březen 1771 – ačkoliv se už zelenala pole, navečer se obloha zatáhla těžkými mraky a přes noc napadalo téměř dva lokte
(asi 1,60 m) sněhu a když po měsíci roztál, byly všechny ozimy zkažené.
20. březen 1946 – staří, nemocní a práce neschopní němečtí
obyvatelé Mimoně byli nákladními auty vyvezeni do německé
Žitavy.
22. březen 1882 – Habsburský korunní princ Rudolf za svého
pobytu na zákupském zámku lovil na Borečku okolo Ploučnice vydry.
22. březen 1950 – zrušena „stará“ hradčanská cesta do Borečku a to z důvodu veterinární bezpečnosti velkovýkrmny vepřů
„Gigant“.
...pokračování na další straně

