
DNEŠNÍ RALSKO

Děláme vše pro ochranu našich občanů

Vzhledem k riziku šíření Koronaviru COVID 19 se do odvolání ruší na Městském úřadu Ralsko úřední hodiny pro 
veřejnost. Zaměstnanci úřadu budou k dispozici na telefonu či emailu.

Dále se z důvodu nařízení vlády ČR ruší do odvolání veškeré kulturní a společenské akce. O jejich náhradních ter-
mínech Vás budeme informovat.

Vedení města bohužel ruší i návčtěvy jubilantů, po zrušení opatření samozřejmě všem přijdeme popřát.

OMEZENÍ SPOJENÁ SE ZASTAVENÍM ŠÍŘENÍ KORONAVIRU - COVID 19

Z obsahu čísla

Vydává Město Ralsko  Čtvrtletník č. 01 Zdarma

Co se událo a o čem se mluví              Vychází: 20.03.2020

  Z města a městského úřadu
  Ze školních lavic
  MC informuje 
  Z kultury a sportu
  Městská policie 
  Hornicko - histroický spolek 
  Zdravotní záchranná služba 
  Ostatní

  Inzerce
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K provozu sběrného dvora:

Vážení občané od 1.4.2020 dochází ke 
změně provozní doby sběrného dvora  
v Kuřívodech pro veřejnost a to:

Pondělí: 09.00 - 17.00
Úterý: 09.00 - 13.00  
Středa: 10.00 - 14.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 09.00 - 13.00
Každá sudá sobota:  09.00 - 11.00

Zákonná přestávka je v pracovní dny 
vždy od 11.30 hod. do 12.00 hod

POZOR ZMĚNA POKLADNÍCH ÚŘEDNÍCH HODIN
Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

Změna je platná od 06.01.2020 až do odvolání

Kontakt pro objednání: paní Nesvadbová, tel. 487 898 163, nesvadbova@mestoralsko.cz

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Úterý:  pouze pro objednané
Středa: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Čtvrtek: pouze pro objednané
Pátek:  zavřeno

Změna agendy správa domů a bytů – paní Tamara Léblová, tel. 487 898 166

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

SBĚROVÝ  DEN  
 

Dne 17.5.2020 
(v neděli)  

proběhne v našem městě 
 

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
 

Obyvatelé mohou ve stanovených termínech, časech a na níže uvedených místech 
odevzdat bezplatně nebezpečný odpad, který nepatří do domovního kontejneru (zářivky, 
olověné akumulátory, monočlánky, vyřazené léky, olejové a  vzduchové  filtry,  plechovky  
od  barev, chladící a  brzdovou kapalinu, pneumatiky, televizory, ledničky, mrazáky, 
rádia, rozpouštědla, odpadní oleje, staré nátěrové hmoty, znečištěné plastové obaly apod.).  

 

Pneumatiky odevzdávat bez disků ! 
 
Uvedený odpad mohou občané města BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ 

odpadové hospodářství s.r.o., kteří přijedou do našeho města se  speciální svozovou technikou. 
Současně bude prováděn sběr objemného odpadu (nábytek apod.) 

společností COMPAG CZ s.r.o. 
 

Likvidace nebezpečného odpadu pro drobné podnikatele bude prováděna za úplatu 
 v jiném termínu po dohodě s pracovníkem firmy. 

MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU : 
RALSKO 

 

Hradčany – u dětského hřiště 08 50 – 09 10 hodin 

Dolní Boreček – u SAP 09 15–  09 20 hodin 
Horní Boreček – aut.zast. 09 20–  09 35 hodin 

Ploužnice – u statku 09 50 – 10 00 hodin 

Hvězdov – u finských domků 10 05 – 10 15 hodin 

Hvězdov – Blízalka 10 20 – 10 30 hodin 
Ploužnice – u Poldy 10 35 – 10 45 hodin 

Ploužnice – parkoviště naproti Lesní správě 10 50 – 11 00 hodin 

Kuřívody – u Bílého jelena 11 05 – 11 15  hodin 

Kuřívody – u paneláků 11 20 – 11 30 hodin 
Technická zastávka 11 35 – 11 40 hodin 

Kuřívody – odbočka Židlov 11 45 – 11 50 hodin 

Horní Krupá – nahoře v obci 11 55 – 12 15 hodin 
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V Hradčanech byla konečně zahájena akce ,,Hradčanský rybník  
– oprava rybníka“. Zatím vše probíhá dle plánu a přední část rybníka je 
odbahněna. Z této realizace jsme dali dohromady časosběrné snímky, 
které nám krásně vykreslují postup prací. Celý areál rybníku je pod 
stálým dohledem kamer, takže nám neunikne téměř nic. V této chvíli je 
odbahnění přerušeno, protože podmínka CHKO praví, že rybník bude 
muset být do konce března napuštěn. Další práce budou probíhat na 
konci léta, kdy se bude rekonstruovat hráz, stavět chodník, dokončovat 
práce s odbahněním, obnovovat tůně pod hrází a stavět nový objekt 
požeráku a bezpečnostního přelivu. Akce byla původně plánovaná na  
14 měsíců, ovšem harmonogram dodavatele počítá s měsíci 10 až 12. 
Podle přízně počasí.

Vážení občané, sousedé a přátelé,
máme tu opět čtvrt roku za sebou. Dle mého názoru jsme začátek roku odstartovali vskutku dobře. Povedlo se 
započít nové důležité věci a rozpohybovat ty starší. Pojďme se na to podívat…

SLOVO STAROSTY

březen 2020

HRADČANY

O dalším postupu ve věci Hradčanského rybníku budu informovat na 
stránkách města, přes Mobilní rozhlas nebo na facebooku  
(Miloslav Tůma,Ralsko nebo Nové Ralsko nebo ANO, tohle je Ralsko). 

KUŘÍVODY

V Kuřívodech jsme udělali velký krok. Založili jsme se historicky první 
sbor dobrovolných hasičů, který bude dohlížet nad požární prevencí 
v celém Ralsku. Ustavující schůze proběhla v obřadní síni Městského 
úřadu, což bylo i trochu symbolické, protože samotný sbor je teprve 
,,v kolébce“. Věřím, že se projekt povede a brzy se budeme moci pyšnit 
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů v Ralsku.

Dále se v Kuřívodech připravuje realizace projektu pro zasíťování parcel 
„za kulturákem“, kde jsme požádali o dotaci z MMR. Máme vydané platné 
stavební povolení a čekáme jen na dotaci.

V tomto období také proběhla oprava toalet v Kulturním domě v 
Kuřívodech. Dále jsme naplánovali na tento rok opravy za 500.000 Kč, 
což by toto místo mělo opět zvelebit, abychom ho mohli více využívat ke 
kulturním záležitostem. Aktivně jednáme i s případnými zájemci  
o vybudování maketu.

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Na Hvězdově jsme měli 17. 2. 2020 setkání zástupců města, pořizovatelů územní studie a občanů města. Probírali jsme řadu témat, které občany naší 
městské části zajímají. Snažili jsme se přiblížit projekt územní studie, který řeší nový návrh stavebních pozemků na celém Hvězdově. 

Dále jsme probrali připojení městské části Hvězdov na optickou síť internetu z Mimoně, což je také dlouho slibovaný problém. 

Jednání se mi velice líbilo, protože bylo konstruktivní. Chtěl bych všem poděkovat, že jsme se především o těchto tématech bavili k věci. Teď bude 
probíhat schvalování a připomínkování, které bude řešit Zastupitelstvo města, kde má Hvězdov poměrné zastoupení, takže věřím, že se dobereme 
výsledku. 

HVĚZDOV

Původní návrh 1 Nový návrh 1

Původní návrh 2 Nový návrh 2

Původní návrh 3 Nový návrh 3
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Na Ploužnici máme připraveno umístění mobiliářů. 
Naše oddělení lesního hospodaření má připravené 
lavice pro sezení, které budou umístěny na plochy 
kolem bývalé školy. Dále bychom chtěli doplnit herní 
prvky kolem bytových domů, abychom uspokojili i naše 
nejmenší. 

březen 2020

Dále na Hvězdově proběhla oprava komunikace, která vede ke stavbám rodinných domů.

Ani Náhlov nezůstává stranou. Momentálně řešíme projekt vodovodu a 
kanalizace. Chtěli bychom realizovat koncem příštího roku. Jsme ve fázi, 
kdy dáváme dohromady seznam připojených nemovitostí na vodovod a 
kanalizaci. 

Dříve jsme jednali s konkurzní správkyní společnosti  
ÁZET spol. s r. o., která tento vodovod a kanalizaci dodnes vlastní. Pro-
jednali jsme zveřejnění na portálu, kde jsme nabídli 150.000 Kč. Bohužel 
od té doby (31. 7. 2019) jsme nedostali odpověď, takže celou věc řešíme 
po své linii. Stejně bychom se výměně stávajícího rozvodu nevyhnuli, 
ovšem ušetřili bychom aspoň čas. 

NÁHLOV

PLOUŽNICE
Zastupitelstvo města Ralsko projednávalo možnost dotace na odkoupení by-
tových domů v Ploužnici od města Mimoň. Prvně bych chtěl říct, že zatím nejsme 
na ničem domluveni. Zatím oficiální nabídka domů neproběhla. Dostali jsme 
pouze informaci o znaleckém posudku a stále jednáme na úrovni svých měst. 
Starosta Mimoně se Zastupitelstvem města a my také. 

Koupě budov bude muset odsouhlasit Zastupitelstvo města, které potřebuje 
mít veškeré podklady a podmínky, za kterých by se tento prodej měl uskutečnit. 
Ovšem důležitá informace je, že máme možnost čerpat dotaci na nákup ,,domů  
v sociálně vyloučených lokalitách“ ze Státního fondu rozvoje bydlení a z Minis-
terstva financí. Je možné, že získáme dotaci 90 % uznatelných nákladů na barák. 
Tímto bychom se určitě vyhnuli zadlužení a mohli bychom se pyšnit rozšířením 
bytového fondu. Ale především nám jde o to, aby se z Ploužnice nestalo místo, 
kde budou ubytovny!

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Poděkování za 
přednášku s besedou na 
téma  
,,Metabolický syndrom“

Dne 27. 2. 2020 jsem měl tu čest sejít se  
s paní ministryní financí JUDr. Alenou 
Schillerovou, která byla na návštěvě 
v České Lípě. Spolu jsme řešili 2 věci. 
Problematiku daně z nemovitosti, kterou 
bychom chtěli narovnat. Dále dotace  
z ministerstva financí, které se zaměřují 
na zasíťování parcel a komunální rozvoj. 
Já osobně jsem spokojen, bylo mi 

odpovězeno na všechno a pochytil jsem 
skvělé rady do budoucna. Tyhle setkání 
jsou z mého pohledu hodně důležité, 
protože né každý úředník na ministerstvu 
se Vám bude věnovat, je nejlepší mít 
kontakt na lidi, kteří přímo rozhodují. Je 
super, že Ing. Jitka Volfová okolní sta-
rosty na toto setkání pozvala!

Důležitá informace ke komunikaci II/268 Mimoň – směr Mnichovo 
Hradiště. Již proběhlo další výběrové řízení, které bude předloženo 
radě Libereckého kraje, kde by mělo být rozhodnuto o vítězi. Real-
izace by se tedy mohla zahájit snad ještě tento rok. Bohužel tuto 
záležitost nemůžeme ovlivnit. 

Ještě jednou touto cestou děkujeme 
panu MUDr. Ondřeji Vávrovi za 
skvělou práci a mimořádně zajímavou 
besedu, kterou jste doplnil  
o téma Specifika života nejen seniorů. 
Děkujeme za Vaši ochotu a těšíme se 
na další spolupráci.

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Všem ženám dodatečně ještě jednou přeji jen to 
nejlepší k Mezinárodnímu dni žen, který jste si 
doufám všechny užily po svém. 

Setkání klubu seniorů 12.03.2020 na Ploužnici
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březen 2020

Nakonec bych Všem občanům města chtěl popřát 
úspěšný jarní start a hlavně pevné zdraví.

Ing. Miloslav Tůma 
starosta města

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Seneca | římský filozof

Ani začátek roku 2020 nepřinesl to pravé zimní počasí, neustále se 
potýkáme s výkyvy teplot, které nevedou k ničemu jinému než velké 
nemocnosti. I s touto realitou se musíme smířit a brát každý den, tak jak 
přijde a chovat se tak, abychom předcházeli onemocněním především 
zvýšenou prevencí. 

Blíží se jaro a mnoho z nás se pustí do prací na zahradách, která je pro 
mnoha obyvatel všech našich místních částí velký koníček. Jsme si 
vědomi toho, že naše město je složeno ze sedmi částí, v podstatě vesnic 
a náplní lidí na vesnici byla a vždy bude zahrada. I někteří občané ze 
sídlišť v Kuřívodech a na Ploužnici mají to štěstí, že svou zahrádku mo-
hou od jara do zimy opečovávat. Pro občany ploužnického sídliště jsme 
sice ještě nezískaly prostory pro vybudování zahrádek, ale je to naším 
cílem a na občany určitě nezapomínáme. Vždyť zahrada bývá opak-
ovaným tématem na každém setkání s občany. Nemalým problémem 
na Ploužnici je nedostatek parkovacích míst u bytových domů, i s touto 
problematikou se zabýváme a hledáme řešení, kde bychom pro občany 
vytvořily parkovací plochy v dosahu svého bydliště.

Je patrné, že sídliště v Ploužnici bude potřebovat i nadále velký zájem ze 
strany vedení města Ralsko, tak aby zde občané žili spokojeně. Pravdou 
je, že tomuto sídlišti nijak nenapomáhá vícero vlastníků bytových domů. 
Dva bytové domy vlastní město Ralsko a zbývající čtyři město Mimoň. 
Pokud se máme zaměřit na problémy občanů, tak každá místní část má 
svá specifika, k tomu abychom se dověděli o potřebách lidí nám velmi 
pomáhají setkání s občany v obydlených částech, které se snažíme 
organizovat. Občan Ploužnice či Kuřívod asi dost dobře nepochopí 
problémy občana v Hvězdově či Náhlově, neboť se ho osobně nedotýkají 
a naopak, proto se setkání organizuje v jednotlivých místních částech, 
nic nebrání ovšem všem obyvatelům Ralska přijít i na setkání s vedením 
mimo jejich místní část.  Velice si vážím otevřenosti Vás občanů hovořit 
veřejně o svých potřebách a přáních, protože to je ten hlavní impuls 
pro vedení města v jeho práci.  Od listopadu 2018 se každým podnětem 
občanů zabýváme, a i pro nás je důležité vyřešit ho v co nejkratší době, 
ale bohužel někdy administrativa zasáhne a výsledky se nedostaví tak 
rychle jak bychom si představovali. Zdárným příkladem je rybník  
v Hradčanech, ale i přes veškeré komplikace se akci podařilo 
rozběhnout.

Chtěla bych tímto říci, že máme pochopení pro každého občana, ale 
opětovně bychom rádi požádali i pochopení od Vás, pokud Vám nebude 
vyhověno do týdne či měsíce. 

Nejen obyvatelům Ploužnice jsou k dispozici dvě terénní sociální 
pracovnice, které jsou nápomocné v každé nepříjemné životní situaci, 
pomáhají hledat řešení v obtížných životních etapách. Pokud se do ta-
kovéto situace dostanete, neváhejte je navštívit byť jen pro získání rady. 

Téměř denně se setkávám s dětmi z Ploužnice a Hradčan, které 
navštěvují ZŠ Mírová v Mimoni a jednou v týdnu i s dětmi z Kuřívod v MC 
na PC kroužku. Při jednom setkání mě napadla myšlenka, že neustále 
zjišťujeme přání a řešíme problémy dospělých obyvatel Ralska, ale 
zeptal se někdo i našich dětí, jak vidí život v Ralsku? A pravdou je, že vše 
co budujeme je pro naše děti, proto jsem jim položila několik otázek. 
Jejich odpovědi byly zajímavé a k zamyšlení. I přes statut města, které 
Ralsko má ho většina dětí vnímá jako vesnici, jak překvapující však 
byla odpověď: „ Já vnímám Ralsko jako město.“, vyslovena s patřičnou 
hrdostí. Na vysvětlenou bylo řečeno:… „ kdo se může pochlubit s tak 
rozsáhlou vojenskou historií jakou má Ralsko? Měl obrovskou pravdu. 
Žijeme ve městě, které bylo v minulosti vojenským újezdem. Měli by-
chom se na toto zaměřit a těžit z naší minulosti. Ten, kdo v tomto směru 
propaguje historii našeho města je pan Václav Bilický v Městském muzeu 
v Kuřívodech stálou expozicí pyrotechnické asanace. 

S velkým podivem se děti rozpovídaly a vcelku hodnotily život v Ralsku 
pozitivně, vyzdvihovaly sportovní hřiště, které mohou navštěvovat, 
krásnou přírodu. Co se jim nelíbí, a vidí to jako nebezpečné, jsou staré 
ruiny domů, které sice mají svého vlastníka, ale nic se s nimi neděje, je to 
ošklivé a nebezpečné říkají děti.

Všechno co v Ralsku budujeme, vylepšujeme je nejen pro současný život 
nás všech, ale hlavně pro budoucnost života našich potomků. Pečujme  
o město Ralsko, tak aby nebylo přestupnou stanici, ale aby zde žily i naše 
děti se svými rodinami. Ptejme se našich dětí, co si přejí, jak můžeme 
vylepšit jejich život v Ralsku.

Mgr. Šárka Kalvová 
místostarostka města

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Letošní zimní počasí nám spíše nahrává k údržbě veřejných ploch. Provádíme prořezy podél komunikací, kácíme poškozené a nežádoucí dřeviny atd. 
Podílíme se na úklidu pasek po těžbě, s následným pálením klestu. Budeme se podílet na náhradní výsadbě. Provedli jsme výmalbu společných pros-
tor MěÚ. V jarních měsících budeme provádět pročištění ploch od polomů kolem vodního náhonu na Ploužnici.  Zajišťujeme každodenní úklid sídlišť  
a ostatních částí města od komunálního odpadu. Likvidujeme černé skládky.

Je však smutné, když nám někteří ničí již upravené plochy např. u firmy C-BAU Ploužnice, kde si upravenou zeleň jezdci na koních pletou  
s „Hipostezkou“. O zaneřáděné komunikaci v tomto úseku od koňských exkrementů a nedodržování zákona č. 361 / 2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikací v souvislosti s jízdou na koních ani nemluvě. Tento nešvar již nebudeme tolerovat.

V letošním roce a to od 28. 3. 2020 do konce měsíce dubna 2020 probíhá opět celorepubliková akce „Ukliďme Česko, ukliďme příkopy“.  Město 
se jako každoročně do této akce zapojí. V Ralsku pro širokou veřejnost je naplánovaná na 28. 3. 2020 v době od 08:00 hodin do 12:00 hodin. Sraz 
dobrovolníků bude u sběrného dvora v Kuřívodech a na Ploužnici. Koordinátorem celé akce bude p. Procházka. Jako každoročně budeme provádět 
úklid příkopů podél komunikací: Kuřívody – Ploužnice, Ploužnice – Hradčany, Hradčany – Boreček, Hvězdov – Mimoň, Kuřívody  - Horní Krupá.  
Trasy budou rozděleny do několika etap tak, aby byl úklid ukončen do 30. 4. 2020. 

Co chystáme pro letošní rok:

-zakoupení ramenové sekačky za traktor (zkvalitnění údržby příkopů podél komunikací)

-vybudování nového oplocení kolem sběrného dvora, stávající je již za hranici životnosti

-výměna střešní krytiny u dvou objektů na sběrném dvoře

Vedoucí údržby veřejných prostranství 
František Procházka

Z údržby veřejných prostranství:
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JUBILANTI
Dobré jsou růže, trny jsou zlé,
zahradou života každý z nás jde.
Varuj se ran, co se dlouho hojí,
miluj lidi, co za to stojí.
Dosáhni v životě všeho co chceš
a žij tak, ať ničeho nelituješ.
Všechno nejlepší, hodně zdraví
K narozeninám přejí. 
 Vedení Města Ralsko

Jako každý měsíc navštívil starosta města Ralsko Ing. Miloslav 
Tůma a místostarostka Mgr. Šárka Kalvová jubilanty našeho 
města. Popřáli jim hlavně pevné zdraví a předali dárkové koše  
a květiny. Setkání je to vždy milé a příjemné. Děkujeme jubilantům 
za souhlas s pořízením fotografií a ještě jednou přejeme všechno 
nejlepší k Vašemu jubileu.

P. Posseltová

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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JUBILANTI

 

 

 

 

Škola pro děti od 2 let do 11 let 

 Mateřská škola – 3 třídy (jedna třída 
specializovaná na dvouleté děti), 
škola otevřena v roce 2018 

 Základní škola – 3 třídy (první třída 
je samostatná od září 2019) 

  Školní družina pro všechny žáky  
             (1.– 5. ročník) 

 
 Otevřeno: 6:15 – 16:20 (17:00) 

Kapacita školy se nebude navyšovat, 
chceme udržet školu rodinného typu bez 
šikany a jiných nepříznivých vlivů. 

Podrobnější informace najdete na:  
 

www.skolakurivody.cz 
 

 Jsme pilotní školou MŠMT 
 

 Spolupracujeme s Technickou 
univerzitou v Liberci (garantuje 
kvalitní výuku programování a 
sponzoruje ji) 
 

 Žáci dostávají ovoce a mléčné 
výrobky 1x týdně k svačině 

 
 Jsme krůček od získání certifikátu 

školy, kterou vyhledávají rodiče 
„Rodiče vítáni“ 

 Nabízíme 

 Jsme škola rodinného typu (učitel 
s asistentem pracují s 16 žáky ve třídě) 
 

 Děti se cítí u nás bezpečně 
 

 Jsme zaměřeni na výuku počítačové 
gramotnosti (programování, robotika) 
a ekologii 
 

 Vyučujeme moderními výukovými 
metodami 

 
 Máme kvalitně vybavené učebny 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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MC INFORMUJE

MC INFORMUJE...
Dva měsíce nového roku jsou za námi a Místní centrum i nadále pokračuje ve své činnosti. Ve středu v 
Kuřívodech a ve čtvrtek na Ploužnici se schází Klub seniorů, pokračuji ve své činnosti zájmové kroužky, probíhají 
různá školení, přednášky, workshopy, výstavy. Pravidelně zde zasedá Zastupitelstvo města, konají se schůze 
různých komisí a výborů, Zahrádkářského svazu a také zde pravidelně probíhá projednávaní přestupků.

PEXESIÁDA
5. února se uskutečnila v Místním centru již tradiční PEXESIÁDA, kde si mohl každý prověřit svojí paměť. 
Účastníci si užili zábavu, byli nadšení ale někteří i zklamaní. Všichni byli odměněni sladkostmi a výherci si navíc 
odnesli medaile, diplomy a malé dárečky.

1. místo: Léblová Kristýna
2. místo: Holubářová Kateřina
3. místo: Lébl Kuba

Gratulujeme! Příští rok budete mít možnost opět si zahrát a ukázat, že jste nejlepší. Já už se na vás těším!
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Kulturní plán akcí města Ralsko na duben – červen 2020

Z KULTURY A SPORTU

Zájezd do divadla Nový Bor
Zábava pro seniory Hradčany
Turnaj v šipkách Hradčany
Pálení čarodějnic 
Traktoriáda      Hvězdov
Sportovní den mládeže Kuřívody
Malá kopaná (dětí) Ploužnice
Land Art Festival Proměny v Jablonečku
Den dětí  Ploužnice
Turnaj v tenisu Hradčany
Lesnický den Skelná Huť

14. dubna 2020
24. dubna 2020
duben 2020
30. dubna 2020
1. května 2020
23. května 2020
květen 2020
6. června 2020
červen 2020
červen 2020
19. – 20. června 2020

VEŠKERÉ AKCE KONANÉ VE MĚSTĚ RALSKO SE DO ODVOLÁNÍ RUŠÍ. VÍCE INFORMACÍ BUDEME SDĚLOVAT NA 
STRÁNKÁCH MĚSTA. www.mestoralsko.cz

Blíží se významný den celého lidstva, který se zejména týká nejen tehdejší ČESKOSLOVENSKÉ republiky a jejich 
občanů, ale také mnoha stovek Čechů, kteří v 70 letech devatenáctého století opustili svou zemi a osídlili his-
torické území Volyně. V souvislosti s 65. výročím Velké vlastenecké války jsem popsal válečný život dvou, dnes 
již nežijících veteránů pana Jaroslava Petráčka a Vjačeslava Viskočila z Ralska - Kuřívod.   
https://expozice-ralsko.estranky.cz/clanky/osobnosti-ralska/osobnosti-mesta-ralsko.html

V nastávajícím 75. výročí se chci opět věnovat volyňským Čechům, kteří, obrazně řečeno se stali v roce 1991 
novodobými zakladateli bývalého města v rozsáhlém Ralsku – Kuřívod.
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VOLINĚ
Když roku 1939 Sovětský svaz obsadil východ Polska a připojil západní území, která do roku 1920 patřila Ukrajině a Bělorusku, zpět k Sovětskému 
svazu, došlo k opětovnému sloučení obou částí Volyně ta, však byla roku 1941  okupována  nacistickým  Německem. V červenci 1942 byl zformován 1. 
československý samostatný polní prapor. V roce 1943 potom vznikla 1. československá samostatná brigáda, která čítala 3.517 vojáků. Volyňští muži, 
kteří bojovali v řadách Rudé armády, ale i ti, kteří pobývali v sovětském zajetí, se do těchto jednotek hlásili. Někteří z nich dokonce odešli bojovat i do čs. 
jednotek v západní Evropě. Situace volyňských Čechů, žijících ve vesnicích pod německou okupační správou, se mnoho nezměnila. Represálie Sovětů byly 
nahrazeny násilím ze strany Organizace ukrajinských nacionalistů, ale zejména terorem nacistů, kteří na Ukrajině vypálili několik set ukrajinských obcí 
a masakrovali tamní obyvatelstvo. Dne 13. července 1943 byla Němci přepadena a vypálena obec Český Malín, přičemž lidé včetně starců, žen a dětí byli 
upáleni v budovách zaživa. Celkem se jednalo o 374 osob. Na podzim téhož roku byla nacisty vyvražděna další česká obec Sergijevka - Michna. V březnu 
1944 byla do střediska volyňských Čechů Rovna přemístěna 1. Československá samostatná brigáda pod velením budoucího generála Ludvíka Svobody, 
která prováděla nábor mezi bývalými krajany. Do čs. vojska se přihlásilo kolem 12 tisíc volyňských Čechů vč. šesti stovek žen. Díky tomu se z brigády stal 
První československý armádní sbor, který prošel bojovou cestu až do Prahy. 

       Narodila se tam i naše hrdinka a veteránka druhé světové války Vladislava Hrdonková (6.7.1922) a to původně v polské části ve vesničce Volkov u 
Dubna, ze které se s rodiči přestěhovali do Závidova, což byla vesnička za nadvlády bekovského Polska, kde již žila česká menšina, která postrádala 
učitele pro tamní českou školu, kterým se stal otec Vladislavy Hrdonkové a jejich tří mladších sourozenců. Vlaďka s plnou silou svého mládí pracovala 
ve výstavných usedlostech polských kulaků, skoupých na pár zlotých a dobré slovo. Dřinu, ústrky a vykořisťování trpělivě snášela do svých sedmnácti 
let, když poprvé uslyšela, že sousední Československo, kde lidé mluvili stejnou řečí jako ona, bylo napadeno německým fašismem. Když však hitlerovci 
napadli Polsko, pochopila celou situaci, protože se najednou měnila tvářnost Ukrajiny, měnily se hraniční čáry, ale také i lidé. Většina polských vlastenců 
povstala se zbraní v ruce v otevřeném a partyzánském boji proti Němcům. Za jedinou noc vyrostli i polští hitlerovčíci, kteří si svou surovostí nezadali s 
německými. Když došlo k osvobození západní Ukrajiny RUDOU ARMÁDOU, která obsadila svá bývalá území postoupená v roce 1917 Polsku. Bylo potřebné 
urovnat třídní vztahy mezi kulaky a bezzemky, jedni fandili fašistům, jiní sovětům a ti nerozhodní se přidávali hned na tu nebo onu stranu. Do takto 
narušených míst přicházeli sovětští agitátoři. Do Závidova přijel mladý vojín – politik Anatolij Botašov typ Karačajevce – Gruzínce. Krasavec.  Jeho první 
cesta vedla do školy. Doufal, že český učitel mu bude bližším spolupracovníkem než starosta-kulak. Pan učitel byl požehnán prozřetelností a svou dceru 
Vlaďku provdal, i když neznala písmo ani řeč a Tolja byl na tom stejně. Láska ale hlavně vysoká inteligence Vlaďky dokázala nemožné, něž dojeli vlakem 
do vzdálené Kubáně, města Mikojan-Šacharu k Toljovým rodičům, dokázala v ruštině používat základní konverzaci.  Tolja ji naučil azbuku a v kurzech 
ruštiny pomáhal kdekdo, takoví byli sovětští lidé. Přesto, že Tolja zastával slibnou funkci druhého tajemníka Oblastního výboru strany, tak jak mu kázalo 
jeho přesvědčení, přihlásil se důstojník Anatolij Botašov dobrovolně k obraně rodné země. Vlaďka zůstala bez muže, rodičů, sourozenců, jen pod srdcem 
začal pohyb nového života. Po odjezdu Tolji sovětští soudruzi navrhli Vlaďce funkci ředitelky jeslí a tak se stala mámou sto šedesáti dětí. Dny v práci rychle 
utíkaly, a než se nadála, držela v náručí vlastní děťátko. Po otci získalo výrazné černé oči a jméno Anatolij. Po matce byl drobný a něžný jako panenka. Ve 
třech měsících jeho života přišla zpráva, že důstojník Anatolij Botašov, zástupce velitele pluku, člen KSSS od svých 18 let padl hrdinou smrtí při obraně 
Moskvy. Aby utišila nekonečný žal, vrátila se do ráje dětského žvatlání, křiku a úsměvů, v němž mnohé dítě bylo již sirotkem jako její malý synek.

     Situace se na frontě každým dnem horšila. Fašisté se bezohledně hnali až na Kavkaz. Ve městech i na vesnicích řádilo gestapo, do prvních řad na 
popravištích byli stavěni komunisté se svými rodinami. Také Vlaďce a jejímu dítěti hrozila krvavá perzekuce.

     Začátkem října 1942 udělala zásadní rozhodnutí. Rozhodla se zachránit útěkem se svým synem dalekou cestou ke svému otci do Závidova.

     Mám-li popsat dva tisíce kilometrů dlouhou strastiplnou cestu vlakem, potřeboval bych několik stránek tohoto stručného článku. Přesto, že si zakoupila 
jízdenku, vlaky zastavovaly porůznu na nádražích i mimo ně, kde museli všichni cestující bez výjimky vystoupit do jakéhokoliv říjnového a listopadového 
deštivého počasí ve dne nebo do úplné tmy, kde nebylo vidět na krok. A když se Vlaďka vracela do vlaku jedoucím správným směrem, vyhledávala budky 
nákladních souprav, kde sice profukovalo, uměla si poradit, ucpala všechny otvory. Za Tojljovo svatební oblečení směňovala potraviny. Projela už Armavír, 
Rostov na Donu, Dněpropetrovsk, Pětichadky. Poslední „majetek“ se měnil za jízdné, mléko a chléb. Nevyhnula se naštěstí i dobrým lidem, kteří ji pomohli 
odvšivit malého Tolju, ale i ji samotnou. Když se zotavila, odešla na nádraží, kde ji pomohl německý železničář jen do další zastávky, kde ji jiný Němec 
surově vyhodil. Po dvouměsíčním útrpném cestování se dostala do Korostova, kde vlak projel bez zastavení směrem ke Zdolbunovu. Nezbývalo nic jiného 
než udělat svůj rozhodující, velmi nebezpečný seskok, nejprve odhodila zavazadlo a pak se skoulela do příkopu s dítětem v náručí. Podle krajiny poznala, 
že je pouhé tři hodiny chůze do Závidova. Měla štěstí, na silnici jel povoz a na něm Vláďa Brabenec. Dovezl ji domů. Zůstala stát na zápraží otcovského 
domu jako tulačka. Objetí matky nemá falše ani klamu, horší to bylo po příchodu otce. Zde se musím zastavit u jeho přímé řeči uchované ve vyprávění do 
knihy Jindry Nezbedové (nar.1905) „Květy na bunkru“ v kapitole „Návrat“.

„Dítě nešťastné, proč ses vracela? Proč jsi nezůstala tam, kde tě neznají? Uvádíš celou rodinu do neštěstí. Padneš Banderovcům přímo do rány a my 
všichni s tebou.  Jsi přece žena komunisty…“ „Ptáš se, táto, proč jsem přišla? Chci zachránit dítě, svoje a Toljovo – slyšíš! Toljovo dítě, dítě komunisty, 
kterého jsi měl tak rád! Proto jsem přišla. Už chápeš?

    V obci nebyl život klidný, nikdo si nebyl jist životem. Kolik lidí bylo zavražděno, kolik odvedeno do koncentráků! Ve dne řádili Němci, kteří otevřeně 
vykrádali obec. V noci to byly bandy banderovců, kteří brali potraviny a dobytek ze stájí. Odpor obcí se zvětšoval, lidé často utíkali k partyzánům nebo  
k Rudé armádě, byly to vlastenecké skupiny nebo jen samotní vlastenci. Jeden takový přinesl tajný seznam osob určených k likvidaci, ve kterém byl  
i učitel a jeho dcera Vladislava Botašová. Bylo nutné odejít. Ubytovali se ve městě Ostrogu v malé sklepní komůrce. Přišlo léto a s ním naděje vítězství 
sovětských zbraní.  Byl ubráněn Stalingrad a zajat maršál Paulus. V dále okupovaném území však bylo málo jídla a šířily se nakažlivé choroby jako tyfus  
a úplavice. Také Ostroh v létě 1943 byl napaden úplavicí, na kterou zemřelo mnoho lidí a mezi nimi i malý Tolja.
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     Válečná situace dovolila rodině Vlaďky návrat do Závidova. Začátkem roku 1944 přišla ta chvíle přidat se k Čechům a Slovákům přicházejícím z Buzu-
luku a rozšířit jejich řady volyňskými Čechy na víc než deset tisíc bojovníků. Ze Závidova to byly i celé rodiny, ani ženy nezůstaly doma. Vlaďka se stala 
agitátorkou a přivedla k odvodu třicet děvčat. Téměř všechny byly přijaty. Nejdříve prošly vojenským výcvikem a pak většina z nich tříměsíčním kurzem 
sester-samaritánek.

    Často bývali v nočních hodinách na sálech a ráno na učebně. Když velitel praporu volal někoho na 
nejtěžší úsek zdravotnické služby, všichni doporučovali „Sovětku“, jak Vlaďce přezdívali. Ukončila 
školu s vyznamenáním a nikomu nepřišlo divné, že se stala četařkou. Tak se stala Vlaďka vojákem 
a byla přidělena k 3. brigádě Ludvíka Svobody jako instrumentářka divizního obvaziště. Brigáda 
byla začleněna v sestavě sovětských vojsk, směřující tehdy k Dukle pod vedením generálplukovníka 
Moskalenka. Mařenka Šircová, Anička Toušková a další sbírali raněné. Často i za nejtěžších bojů táhly 
s brašnami bojištěm, dopravovaly raněné vojáky do hnízd, kde jim poskytovaly první pomoc.Na 
snímku je Vlaďka druhá stojící zprava.

     Těžké případy odvážely sanitky zraněné diviznímu obvazišti. Tam se prováděly složité operace, 
transfuze krve a další složité zákroky. Pod dozorem sovětských lékařů zde pracovala minimálně 12 
hodin denně i Vlaďka. Nejvíce práce měly sestry u Krosna, Jasla a zejména v Dukelském průsmyku.

     Kdyby karpatské hory dovedly mluvit, jako lidé, byly by výmluvnými svědky hrdinství sovětských a našich vojáků, směřujících přes pohraniční hory 
dovnitř Slovenska a dále na západ – směr Praha. Osvobozování Československa v památných květnových dnech roku 1945 zastihlo příslušnice zdravot-
nické čety ve Vsetíně.  
V momentě, kdy se chtěly věnovat oslavám, sice částečného vítězství, přišla zlá zpráva. Pražský rozhlas volal  
o pomoc. Na Prahu směřovaly tanky maršála Rybalka, které fašistům zabránily poslední touhy pálit, ničit, zabíjet a tak se zdravotnická četa rozjela na 
Prahu již normálním tempem. Přesto četa stihla slavnostní pochod 1. Československého armádního sboru východního bojiště, byla mezi nimi i četařka 
Botašovová.

     Vlaďka zůstala nadále ve vojenské službě jako instrumentářka na operačním sále. Po reorga-
nizaci zdravotnických čet nastoupila, jako voják zdravotnickou školu v Praze, kterou absolvovala s 
výborným prospěchem a povýšena do hodnosti poručíka. Na snímku v uniformě uprostřed.

     V plzeňské vojenské nemocnici se v hodnosti nadporučíka stala výchovným náčelníkem. Po 
absolvování prvního ročníku dálkového studia vojenského politického učiliště J. Hakena v Praze byla 
povýšena na kapitána a po ukončení získala Řád rudé hvězdy. Následovala Vysoká politická škola v 
Praze a Vlaďka se mohla plně věnovat svému zamilovanému předmětu, politické ekonomii.        
V roce 1958 jí bylo nabídnuto místo zástupce velitele pro vojenské věci v Mariánských Lázních.  
21. 6. 1959 byla povýšena do hodnosti podplukovníka. Prošla mnohými vysokými funkcemi, za což 
byla prezidentem republiky oceněna 4. října 1984 Řádem Práce.

     

     Článek o ženě tří příjmení a velmi širokého srdce Vladislavě Hrdonkové, Botašové, 
Křížové jsem mohl velmi stručně napsat jen díky naší občance Janě Dokoupilové z Ralska 
Hvězdova, která jako její neteř zdědila část uniformy, všechny řády a vyznamenání  
a veškeré její dokumenty. Taktéž spisovatelce knihy „Květy na bunkru“ Jindře Nezbedové 
(1905), kde jsem některá její slova použil k připomenutí 75. výročí ukončení druhé 
světové války. Oběma ženám děkuji jménem Městského muzea v Ralsku, kde je vytvořena 
skromná deska veteránům války našeho města, zatím jsou známy pouze bývalí Češi  
z Volyně. 

Kurátor městského muzea

Václav Bilický
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Dne 2. 11. se uskutečnila akce bludičková noc. Rodiče se s dětmi aktivně 
zúčastnili putování strašidelným lesem se soutěžemi. Na závěr jsme 
vybrali tři nejhezčí masky a vyhodnotili. Všichni odcházeli spokojení. 

Ráda bych poděkovala asistentům městské policie, rodičům a dětem za 
pomoc při pořádání akce.

Renata Heráková

BLUDIČKOVÁ NOC MIKULÁŠ NA PLOUŽNICI

5. 12. 2019 proběhla akce ,̈,,MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA” na Ploužnici. Chci 
touto cestou poděkovat asistentům prevence kriminality - R. Kicovi, E. 
Bojanovskému a ostatním lidem B. Fedákové, V. Fedáku a M. Čurejovi  
a Elišce. Akce se vydařila. Děti byly spokojeny. Doufám, že se ve stejném 
složení sejdeme i příští rok. 

Renata Heráková



16

Dnešní Ralsko MĚSTSKÁ POLICIE

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚPO RALSKO V ROCE 2019
MĚSTSKÁ POLICIE

Personalistika
Městská policie Ralsko zahájila rok 2019 v počtu 5 strážníků, 4 asistentů 
prevence kriminality a 4 operátorů MKDS. 

Díky uzavření smlouvy s Libereckým krajem o ostraze areálu bývalého 
vojenského letiště Hradčany a prostor bývalé střelnice Svébořice, byl již  
v roce 2018 zvýšen početní stav strážníků na 5. Náklady na navýšení  
o jednoho strážníka pokrývá v plném rozsahu Liberecký kraj. 

Školení a vzdělávání
Každý strážník potřebuje k vykonávání povolání strážníka Osvědčení  
o profesní způsobilosti.

Osvědčení vydává Ministerstvo vnitra na základě úspěšně vykované 
zkoušky. V roce 2019 skládali

zkoušku 2 strážníci. Každý rok strážníci absolvují střelecký výcvik. 

Dva strážníci MP Ralsko jsou proškoleni, a tedy odborně způsobilí,  
k odchytu toulavých zvířat.

Věcná působnost – dle zákona 553/1991 Sb., o obecní 
policii
Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci 
působnosti obce. Při této

činnosti zejména:

a. přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b. dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c. dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d. se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních             
     komunikacích,

e. se podílí na prevenci kriminality v obci,

f. provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích  
    v obci,

g. odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je  
     v působnosti obce

Služby a hlídky
Strážníci nastupují do předem naplánovaných, zpravidla 8 hodinových 
směn. Denní služby se zpravidla plánují v pracovní dny, noční o víkendech. 
V případě potřeby hlídky nastoupí do mimořádné služby (v případech 
živelných pohrom apod.)

Hlavními úkoly MP Ralsko je v první řadě přítomnost hlídky ve městě. 
Preferována je autohlídka v katastru města, a to s ohledem na rozlohu 
katastrálního území města a roztříštěnost osídlení do sedmi městských 
částí. Jakýkoliv jiný způsob hlídkové činnosti neúměrně prodlužuje dobu 
dojezdu hlídky na místo oznámení. Pěší hlídky jsou prováděny zejména  
v ranních hodinách k zajištění bezpečnosti na sídlištích a pak ve večerních 
hodinách jako forma prevence před narušováním veřejného pořádku.

Spolupráce s jinými orgány
Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní 
policii nebo zvláštním

právním předpisem s Policií České republiky, státními orgány a orgány 
územních samosprávných celků – viz §1. odst. 3, zákona 553/1991 Sb.,  
o obecní policii v platném znění.

Spolupráce s Policií ČR
Spolupráce s Policií ČR je daná zákonem 553/1991 Sb., o obecní policii  
a v Ralsku je od počátku

vzniku městské policie na velmi dobré úrovni. Důležitou součástí spolu-
práce je oboustranná

výměna informací nezbytných pro plnění úkolů obou složek. Policie např. 
poskytuje informace o

občanech, kteří se na území města dopustili přestupku, MP Ralsko kromě 
informací o občanech

poskytuje dále zálohované soubory z městského kamerového systému. 
Obě složky spolupracují i při

řešení úkolů v terénu, a v některých případech dochází i k zastupování 
složek při řešení nastalých

situací. 

Městská policie Ralsko spolupracuje v podstatě se všemi odbory města. 
Formy spolupráce jsou

různé. MP Ralsko např. oznamuje přestupky nebo jiné správní delikty 
příslušným správním orgánům,

poskytuje součinnost při kontrolách nebo vyklízení bytů, organizuje do-
pravu při kácení u pozemních komunikací a podobně.

Další formy spolupráce spočívají v oboustranné výměně informací 
důležitých pro plnění

úkolů městské policie a odborů města, například účastí při jednáních 
bytové komise.

Rozvoz materiálů zastupitelstva a rady města.

Další úřady, s kterými MP Ralsko spolupracuje
exekutorské úřady

Krajský úřad Libereckého kraje

Úřad práce

Okresní správa sociálního zabezpečení

Celní správa
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Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Základní informace

Výstavba městského kamerového dohlížecího systému (dále jen MKDS) 
byla zahájena v r. 2013.

Systém byl dokončen v r. 2013. celkem 5 kamerových bodů bylo instalová-
no v jedné etapě. V roce 2018 byl kamerový systém rozšířen o 2 kamerové 
body na sídl. Ploužnice, došlo k první části modernizace MKDS a byla 
vyměněna jedna z původních kamer z důvodu její nefunkčnosti vlivem 
stáří.

Zálohování dat – systém archivuje data 21 dní.

Využití MKDS
Městská policie eviduje využití kamerového systému k následně řešeným 
přestupkům ve věcech:

Poskytnutí obrazového záznamu Policii ČR - 56 případů

Veřejného pořádku - 19 případů

Doprava - 15 případů

OZV a nařízení města - 5 případů

Monitorování pohybu podezřelých osob - 8 případů

Další monitorovací systémy
Domovní kamerový systém – kamerové body ve vchodech bytových domů 
ve vlastnictví města Ralsko.

Kamerový systém na sběrném dvoře v Kuřívodech a Ploužnici, kamerový 
systém fotbalové hřiště Ploužnice, kamerový systém Městského úřadu 
Ralsko a Infocentra Ralsko Kuřívody. 

Fotopasti – nasazení dle potřeby

Přestupky
Městská policie, dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii, odhaluje 
přestupky. Počty evidovaných přestupků, jejich rozdělení a následné řešení 
je následující:

Přestupků bylo řešeno celkem 785.
Z toho bylo 427 přestupků řešeno domluvou na místě, 358 přestupků 
bylo řešeno v příkazním řízení a 58 přestupků bylo oznámeno příslušným 
správním orgánům.

V příkazním řízení byly uloženy pokuty v celkové výši 101.700, -Kč. 

Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu -   blokově 
321x, domluvou 407x, oznámením 44x (z toho porušením maximální dovo-
lené rychlosti celkem 101x, blokově 98x, domluvou 0x, oznámením 3x)

Veřejný pořádek – blokově 18x, domluvou 12x, oznámením 4x

Majetkové přestupky – blokově 17x, domluvou 0x, oznámením 4x

Ochrana před alkoholismem – blokově 0x, domluvou 0x, oznámením 0x

Občanské soužití – blokově 0x, domluvou 8x, oznámením 3x

Odchyty zvířat
Práce s toulavými zvířaty má po dlouholetých zkušenostech zavedené 
postupy. Strážníci

využívají místní znalost a také dokumentaci zvířat, která byla v minulosti 
odchycena. Při

hledání majitele pomáhají sociální sítě. Celkem bylo odchyceno 9 psů.  
Většina byla vrácena majiteli. Pokud majitel není zjištěn jsou psi předáváni 
do útulku v Kozlech u České Lípy.

Plány na rok 2020
Městská policie Ralsko bude pokračovat v nastaveném způsobu práce, při 
kterém je preferována

aktivní přítomnost hlídky MěPo ve městě.

Nadále bude prováděno namátkové měření rychlosti vozidel. Na rok 2020 
již máme schváleny úseky měření a je připraven a certifikován přístroj 
LIDAR ProLaser III. Dále je uzavřena smlouva o pronájmu vozidla s radarem 
typ AD-9.

Jsou zpracovány čtyři projekty a podány žádosti o dotaci z Programu 
prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, a to na rozšíření a modernizaci 
MKDS, další pokračování činnosti APK a Domovníků preventistů  
a příměstský tábor. 

    Zpracoval: 
    René Nesvadba  
    Velitel Městské policie Ralsko

MĚSTSKÁ POLICIE
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15. únor - to je plesová sezona v plném proudu a to je taktéž termín plesu, který již čtvrtým rokem pořádá Hornicko-historický spolek pod Ralskem 
v kulturním domě ve Stráži pod Ralskem. Letos nás překvapilo, že již koncem ledna bylo vyprodáno včetně stolů v předsálí. Musíme konstatovat, že 
jako každý rok se sešli úžasní hosté, kteří se i letos dobře pobavili. Přijela i spousta hornických kamarádů, a to z Příbrami, Mostu, Sokolova, Měděnce, 
Chomutova a Jirkova. Dokonce i ze slovenského Pezinku a Ľubietové! 

Ve dvacet hodin se ztlumilo světlo na sále a zazněl signál “Jízda mužstva”, následoval autentický zvuk jízdy těžní klece. Poté, co klec zastavila a opět 
se rozsvítilo, prošel kolem sálu parádní hornický průvod. Spolkovou vlajku následovala svatá Barbora se svatým Prokopem a permoníky, za které se 
zařadili uniformovaní havíři. Když předseda přivítal hosty a představil sponzory, zazněla hornická hymna “Hornický stav”. Dá se říci, že po celou dobu, 
co hrál taneční orchestr Domestic, byl parket zcela zaplněn bavícími se tanečníky. Mezi tím se hosté občerstvovali u bohaté tabule rautu a téměř 
každý si něco odnesl z tomboly, která letos čítala přes 700 cen. Soutěžilo se v zatloukání hřebíků hajcmanovým šroubem a v pivním souboji. Velký 
ohlas měla píseň “Kamarádi, dolů sfárejme…”, kterou o přestávkách zazpívali havíři a při refrénu si šli přiťuknout mezi hosty celůvkami naplněnými 
pivní mastí. O půlnoci se rozlehly sálem divoké bubny. Za dechberoucí vystoupení bubenické skupiny Unique Rhythm by se nemusel stydět žádný 
kmen z rovníkové Afriky či bubeníci světových kapel! 

Když se spokojení hosté po třetí hodině ranní rozcházeli, tak se zástupcům místního spolku honily hlavou přípravy na pátý ples v roce 2021. Již nyní se 
těšíme! Zdař Bůh!

Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek

Dnešní Ralsko HISTORICKO HORNICKÝ SPOLEK

HORNICKÝ PLES
HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK
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Je 7.1. 2020, devět hodin ráno. Pro pracovníky Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje den jako každý jiný. Na dispečinku zvoní 
telefony lidí, kteří potřebují pomoc. V 9:07 ovšem přichází nemilá zpráva. 
Prostor dispečinku je zamořen a místo je nutné okamžitě vyklidit.

V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale 
všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní poprvé vše jeden na 
ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu. Zároveň volají na 
policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují 
přepojení linky 155 na mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají 
do policejních aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního 
operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na uších, 
stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji. Během 
patnácti minut už mají svá pracovní místa na nouzovém pracovišti. 
Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry  
a stírací tabulky. Provoz záchranky se ani na vteřinu nezastavil. 

Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové podmínky. 
A v tu chvíli přichází nová zpráva – můžeme se vrátit „domů“. Jenže 
zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů přibývá a dispečeři nemohou 
hovory utnout. Na odjezd zpět na základnu se tedy čeká dalších 20 
minut. A během přesunu dispečeři stále hovoří.

Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou opět 
přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů. Cvičení končí. 
Dopadlo na jedničku!

Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při nichž se 
zaměstnanci připravují na různé krizové situace, pravidelně. Konají se 
cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů  
či spolupráce v rámci IZS. „Nechceme se dostat do situace, kdy by kdoko-
liv z našich lidí nevěděl, co má dělat. Jedna věc je samozřejmě teoretická 
příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá 
je věc jejich převedení do praxe. Z tohoto hlediska pro nás byla ostrá 
evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili jsme si, že podobnou situaci 
jsme připraveni bez problémů zvládnout, zároveň jsme odkryli slabší 
místa, která můžeme doladit,“ zhodnotil cvičení ředitel ZZS LK Luděk 
Kramář. „Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní zvládnutí 
situace a celého cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl, že záchranka nic 
neriskovala a po celou dobu měla v záloze tým, který byl připraven  
v případě potřeby okamžitě začít pracovat na operačním středisku ZZS 
LK. „Nikdy bychom si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit životy nebo 
zdraví obyvatel. Vše bylo připraveno tak, aby v případě jakýchkoliv potíží 
bylo možné okamžitě přejít na standardní provoz.

Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého 
kraje a Zdravotnických záchranných služeb z některých sousedících 
krajů.

M.G.

CVIČILI JSME EVAKUACI DISPEČINKU. ÚSPĚŠNĚ!
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANÁ SLUŽBA

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
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Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje letos již podruhé 
předala medaile a pamětní listy svým zaměstnancům, kolegům z IZS 
a zástupcům laické veřejnosti. Ředitel Luděk Kramář na Slavnostním 
ocenění v liberecké kavárně Pošta ocenil jejich práci a zvláštní přínos 
pro záchrannou službu a obyvatele Libereckého kraje.

„Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví, by se v naší 
každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce všech 
pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku 155 a většinou ve velmi 
zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým 
voláním spustí kolotoč. Jejich volání díky technikům přijme operátor. 
Vyhodnotí získané informace a pošle další – lékaře, záchranáře, sanitu 
nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce 
plná emocí, někdy zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na čas, počasí, 
vlastní problémy – ta práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní 
závisí naděje, kterou lidé do volání na linku 155 vkládají. Protože, jak 
jsem říkal již loni, když jedeme my, vždy vezeme naději, uvedl ředitel ZZS 
LK Luděk Kramář.

Připomněl, že po předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další adminis-
trativní kolotoč a že Slavnostní ocenění záchranářů je tedy poděkování 
za práci opravdu všem, kdo u Zdravotnické záchranné služby Libereck-
ého kraje pracují.

Zvláštní poděkování záchranné služby letos putuje i dvěma zástupcům 
laické veřejnosti. „Je pro nás obzvlášť důležité, protože si uvědomujeme, 
že právě bez lidí, kteří se první dostanou k postiženým, by naše práce 
byla mnohem těžší a nemusela by mít tolik dobrých konců. Máme profe-
sionální vybavení, profesionální zaměstnance, z nichž každý dělá maxi-

mum. Ale zkrátit dojezdové časy k pacientům už neumíme. O lidském 
životě a jeho další kvalitě ovšem mnohdy rozhodují první vteřiny, kdy my 
na místě prostě být nemůžeme a musíme se spolehnout na pomoc laiků. 
V tuto chvíli bych chtěl opravdu ze srdce poděkovat všem, kdo někdy v 
kritické chvíli pomohli svým bližním. Oba dnes oceňované jsme vybrali 
jako jejich zástupce, byli bychom rádi, kdyby se jejich příběhy stali inspi-
rací pro ostatní,“ řekl Kramář.

Martin Prevužňák a Barbora Kroftová z rukou ředitele krom pamětního 
listu obdrželi také samolepu „Pomohl/a jsem zachránit lidský život,“ 
kterou záchranáři udělují ve výjimečných případech těm, kdo pomo-
hou bližnímu v nouzi. Martin Prevužňák je zdravotnický laik a přesto 
v uplynulém roce dokázal zachránit život muži, kterého přejel vlak. V 
těžké situaci neztratil hlavu a dokázal poskytnout první pomoc takovým 
způsobem, který muži umožnil přežít do příjezdu profesionálů. Bez jeho 
okamžité reakce a bez jeho pomoci by muž patrně nežil.

Barbora Kroftová se na slavnostním předávání ocenění se svým 
zachráněným dokonce potkala a dostala od něj krásnou kytičku. Život 
mu pomohla zachránit telefonátem na operační středisko, perfektním 
nahlášením potřebných informací a následnou organizací záchranných 
prací a resuscitace.

ZZS LK ocenila kolegy  
i zástupce veřejnosti

Liberecká záchranka má nové vozy
Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové vozy Škoda Kodiaq budou od příštího týdne vyjíždět za pacienty Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje. Dnešním slavnostním předáním vozidel pokračuje plánovaná obměna vozového parku liberecké záchranky. V jejím rámci 
Liberecký kraj předá záchranářům během jednoho roku ještě dalších šest sanit.

„Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich modernizace jde dopředu mílovými kroky a my stále od 
zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Ve chvíli, kdy bojujete 
o život člověka před sebou, pro nás je bezpodmínečně nutné mít vše, co potřebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát od pacienta a jít 
něco někam hledat,“ dodal a vysvětlil, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která modelové tovární vozy převezme od 
výrobce a dále je pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny každého z aut se tak promítne zejména přestavba aut na sanity. Zna-

mená to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační 
techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby 
do aut bylo například možné nasadit elektrická nosítka, 
aby v nich byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů 
nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je 
přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. 
To některé starší vozy nesplňují,“ řekl Kramář.

Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. 
Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit 
jako záložní vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí, na 
které základně a které konkrétní vozy budou nahrazeny, 
je počet najetých kilometrů. 
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Po jednom mercedesu tak dostanou k dispozici na základnách v Liberci, Českém Dubu, v Jilemnici a ve Velkých Hamrech, dva budou za 
pacienty jezdit v České Lípě. A nové Škody Kodiaq, s nimiž jezdí lékař, budou k dispozici v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. 
„Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet  
z finančních prostředků, které máme,“ vysvětlil Kramář.

Celková cena nových vozů Mercedes je 25 milionů korun, které poskytl Liberecký kraj, 8 milionů korun z rozpočtu ZZS LK stály nové Škody 
Kodiaq. 

Slavnostního předání nových vozidel liberečtí záchranáři využili také k poděkování zástupcům laické veřejnosti, kteří jsou první na místech, 
kde je nutný zásah zdravotníků. Samolepku „Pomohla jsem zachránit lidský život“ od nich tentokrát dostala malá slečna Lucie, která po 
autonehodě pomohla zachránit život svojí mamince.

Děkujeme NC Géčko a obchodnímu řetězci Globus za laskavé zapůjčení prostor a pomoc s přípravou akce.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | OSTATNí

OSTATNÍ

JIŘIČKY
Ptákem roku 2020, byla Českou společností ornitologickou, vyhlášena 
jiřička obecná - Delichon urbicum. 

Jiřička dorůstá přibližně 13 cm. Svrchu je modrá s ocelovým nádechem, 
spodní strana těla a kostřec jsou zářivě bílé, což ji za letu dobře odlišuje 
od příbuzných břehulí a vlaštovek. Jiřičky jsou velmi rozšířené, hnízdí na 
území Evropy, v Asii až po střední Mongolsko. Odhaduje se, že na území 
České republiky jich hnízdí 60000 až 120000 párů. Díky kroužkování 
víme, že se jiřičky po dlouhé roky věrně vrací na stejné hnízdiště. Naopak 
zůstává záhadou, kde přesně v Africe po přeletu Sahary přezimují. Z 
Afriky se do Evropy nevrátil jediný kroužek! K životu preferují otevřenou 
krajinu, pole, louky, pastviny, nejčastěji v blízkosti vodní plochy. Zkrátka 
přesně takovou krajinu, jakou máme u nás v „Podralsku“. Jiřičky hnízdí 
od dubna do září. Budují si uzavřená, polokulovitá hnízda opatřená vle-
tovým otvorem. Hnízdo je slepené z hlinitých hrudek a uvnitř vystláno 
stébly a peřím. Často můžeme pozorovat jiřičku, jak sebere jemné labutí 
pírko přímo z hladiny rybníka. Jiřičky potřebují ke stavbě hnízda bláto, 
které dobře lepí. Ze suché hlíny hnízdo nepostaví. Při dostatku bláta 
jim stavba trvá deset až čtrnáct dní. Jak jim můžeme v době čím dál 
častějšího sucha pomoci? Třeba tím, že vytvoříme na zahrádce nevelké 
blátivé místo, které udržujeme stále vlhké, nebo tam přímo umístíme 
nádobu mokré hlíny. Samička snáší tři až šest bílých vajec, na kterých 
se partneři střídají čtrnáct až šestnáct dní, kdy se vylíhnou mláďata. 
Ta opouštějí hnízdo po dvaceti dvou až třiceti dvou dnech. Rodiče je 
ještě nějakou dobu krmí i mimo hnízdo. Jiřičky hnízdí v koloniích na 
budovách, především pod okraji střech, v oknech či lodžiích. Lidé jim 
často hnízda srážejí, kvůli velkému množství trusu hromadícího se pod 
nimi. Tomu můžeme zabránit instalací prkénka nebo plechu pod hnízdo. 
Za odměnu nám jiřičky vychytají mouchy, mšice, komáry, muchničky  
a jiný nepříjemný hmyz. Ostatně, odstraňování ptačích hnízd je od roku 
2004 zakázáno. Při rekonstrukci budov, pokud tu hnízdí ptáci je nutný 
předchozí souhlas orgánů ochrany přírody. 

Česká společnost ornitologická při tomto vyhlášení ptáka roku prosí 
veřejnost, aby si všímala hnízd jiřiček a svá pozorování zaznamenávala 
do databáze na webová stránce www.rorysi.cz. Údaje pomohou 
ornitologům získat lepší přehled o naší populaci jiřiček. A také 
úředníkům při rozhodování o stavebních úpravách. Už to vypadá že 
letošní zima „nezima“ je pomalu za námi a my se už můžeme těšit na jaro 
a jiřičky.

Miroslav Janošek
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Rušení nočního klidu, hustý kouř z komínu, sousedovy slepice, které vám neustále přelétávají přes plot a hra-
bou záhony, štěkot psa, stínící stromy, neposekaná tráva, padající ovoce na vaši zahradu, parkování sousedovic 
auta před vašimi vraty, hlučné návštěvy… To je jen pár situací, kvůli kterým vzniká mezi sousedy zlá krev. 

Jak se říká, sousedy si člověk nevybírá. S některými vyjdete po dobrém, 
s jinými ne. Když se na různé sousedské spory podíváme z pohledu 
psychologa, záleží hodně na povaze daného člověka. Obvykle se lidé 
zvládnou domluvit na kompromisu, temperamentnější jedinci však 
dokáží z maličkosti udělat velkou aféru. Otázkou je, zda jejich jednání 
souvisí s nějakou umanutostí, nebo zda již nejde o problém psychick-
ého rázu. Jednání se sousedem, který má řekněme výraznou povahu je 
velmi těžké. Klasické metody jako domlouvání a hledání kompromisů 
na něj nepůsobí. Na druhou stranu se mohou minout účinkem i udání 
a stížnosti. Těmto lidem totiž jakýkoliv boj nalévá sílu do žil, možná ve 
svém jednání spatřují nějaký vyšší cíl, nebo jim jde prostě jen o princip? 
Těžko říct. 

Jak tedy sousedské spory nejlépe vyřešit? 

Tuto otázku není s ohledem na jedinečnost každého případu lehké 
zodpovědět. Jakožto psycholog vám mohu doporučit zejména zachovat 
klid. Pravdou je, že v afektu člověk často jedná zbrkle, řekne a udělá i to, 
co by s čistou hlavou neudělal. Základem úspěchu je nicméně komuni-
kace, a právě na té to často vázne. Chcete-li se se sousedem domluvit, 
zvolte pro diskuzi nejlépe nějakou neutrální půdu, ať už kavárnu, restau-
raci apod. Přece jen, mezi lidmi budete více schopni krotit své emoce než 
při rozhovoru přes plot zahrady. Také doporučuji se předem připravit, 
zkuste si sepsat v bodech co vám konkrétně vadí a jak si představujete 

řešení, respektive jaké máte požadavky. Snažte se neskákat do řeči, 
nezvyšovat hlas, argumentujte a umožněte to i sousedovi. Vyslechněte 
si všechny sousedovy argumenty a zkuste se na celý problém podívat 
také z jeho úhlu pohledu. Mělo by jít o debatu, jejímž výsledkem bude 
oboustranně přijatelný kompromis. Zkuste vše vnímat ne jako boj, ve 
kterém musíte vyhrát, ale jako obchodní transakci, která má uspokojit 
obě strany. 

Pokud domluva se sousedem není možná, můžete ho písemně vyz-
vat, aby přestal omezovat vaše práva. Jestliže ani toto nepomůže, 
doporučuji vyhledat právníka a poradit se s ním o dalších krocích, které 
můžete podniknout. Pakliže se rozhodnete řešit spor soudní cestou, 
určitě si sežeňte co nejvíce důkazů (fotky, video, svědectví, dopisy 
apod.). Boj se sousedy je často velmi náročný časově, finančně, ale  
i psychicky a musí být individuálně posuzován případ od případu. 

PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

www.mojra.cz

MOJRA

Špatné sousedské vztahy a jak je řešit

Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na www.mojra.cz. 
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Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy

Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou. A tak se jednoho dne 
odhodlají a začnou si plnit sen o krásném domečku, se zahrádkou a 
třeba i bazénem. Jenže stavba domu není jen o snění, ale provází ji 
bezpočet starostí. Dennodenně budete vynakládat spoustu energie, ať 
už se samotným plánováním, nebo realizací. Projekty, povolení, výběr 
firmy, finance… Všechna ta byrokracie vám poleze na nervy a co si 
budeme povídat i do peněz. 

Hodně silnou zkouškou je stavba také pro vztah. Výběr kachliček, pod-
lah, barev, nenadálé výdaje, nedostatek času… Situace, které se mohou 
zdát banální naberou ve víru všech okolností na síle a partnerská krize 
je na spadnutí. Nezoufejte však, podle dostupných studií nadpoloviční 
většina párů celou stavbu i přes krizi ustojí a jejich vztah se o to víc 
posílí. 

Buďte realisté!

Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně prospěje, když se budete 
držet při zemi. Určitě jste už o svém domu snů uvažovali, ale skutečně 
potřebujete tak obrovské místnosti, 4 koupelny a obklady, které stavbu 
o tolik prodraží? Myslete dopředu také na terénní úpravu pozemku, oplo-
cení, zahradu i vybavení. To také něco stojí. Proto uberte na tom, co není 
tolik potřeba a přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si také podrobný 
rozpočet a nezapomínejte na možné navýšení nákladů. 

Mějte plán

Kdo je připraven, není překvapen. To platí i u stavby domu. Vše si 
plánujte dopředu, krok po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum, 
proberte se stavební firmou plán stavby. Když budete vědět, co a kdy se 
bude budovat, můžete se na to (nejen) psychicky připravit. 

Dělejte kompromisy

Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít. Věřte mi, ale 
i taková maličkost, jako je barva v obýváku se promění v obrovský pro-
blém. Předcházejte hádkám, například si každý den vymezte hodinu na 
to, abyste společně zhodnotili, co je nového, probrali další kroky atd.  
A když se nebudete umět shodnout, jestli do koupelny světlé nebo 
tmavé obklady? Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás obou,  
a tak byste se tam oba měli cítit dobře. 

Požádejte o pomoc

Budu se opakovat – stavba je náročná. Není proto ostudou, požádat  
o pomoc. Ať už partnera/ku, přátele, rodinu, nebo odborníka. Nikdo není 
nadčlověk, kterému nedojdou síly. Pokud se rozhodnete dům postavit 
svépomocí a s něčím si nevíte rady, v okolí jistě bude šikovný řemeslník, 
který vám pomůže, a přitom vás finančně nezruinuje. 

A rada na závěr? 

Myslete na to, že i když je momentálně stavba číslo jedna na seznamu 
priorit, nesmíte zapomínat na sebe, najít si čas pro partnera i rodinu. 
I kdyby se stavba o něco protáhla, v konečném důsledku to nebude hrát 
významnou roli. Dopřejte si pauzu, odpočiňte si, protože tělo i psy-
chika relax potřebují. Je potřeba energii také někde brát, a ne se pouze 
vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví. 

PhDr. Michaela Miechová 
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz 

www.mojra.cz
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                                ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem 
                                            Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem 

                  IČ: 71009361    DIČ: CZ71009361 
 
 
 844 06 06 06  Po – Pá 8:00 – 17:00          info@zuusti.cz        www.zuusti.cz     
 

AKCE: INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY 

TRVÁNÍ: 1. 3. - 15. 5. 2020 

URČENO: pro občany využívající individuální zdroje (studny, vrty) 
k zásobování domácností pitnou vodou 

 
Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb.,  
v platném znění, dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru: 

 
 Escherichia coli 
 Enterokoky (Intestinální enterokoky) 
 Amonné ionty 
 Dusičnany 
 Dusitany 
 TOC 
 pH 
 Železo 
 Tvrdost (Ca+Mg) 
 
 

CENA: 750,- Kč s DPH (620,- Kč bez DPH) 
 
Zároveň nabízíme ve zvýhodněné ceně radiologický ukazatel RADON, nyní za 
200,- Kč s DPH (165,30 Kč bez DPH). Cena mimo akci je 330,- Kč bez DPH. 
 
Cena zahrnuje výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku, 
zaslání protokolu e-mailem. 
 

Pro rozbor je nutné  vyzvednutí  vzorkovnic na pracovišti Zdravotního ústavu. 
 

Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz  
nebo volejte naši zákaznickou linku 844 06 06 06. 

 
 

                                  Jsme Vám k dispozici na 32 pracovištích v 9 krajích ČR. 

+ 
Rn 
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obchod@metronet.cz
www.metronet.cz
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Volejte zdarma 

800 801 901
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TECHNOLOGIE PŘIPOJENÍ* 

Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps Mbps
WiFi 25/25 50/30 200/100 300/200 - -
Optická síť 100/100 300/300 500/500 1000/1000 - -
xDSL 20/2 50/5 100/10 250/25 500/50 1000/100

Měsíční poplatek 399 Kč 499 Kč 599 Kč 699 Kč 799 Kč 999 Kč
Měsíční poplatek 
při 12 m předplatném 379 Kč 409 Kč 499 Kč 629 Kč 729 Kč 899 Kč
Instalační poplatek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Sledování 
TV START 75 programů 69 Kč 49 Kč 39 Kč 19 Kč 19 Kč 19 Kč
KUKI START 90 Kč 80 Kč 60 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč
KUKI Menší 15+15 programů 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč 200 Kč
KUKI Větší 30+30 programů 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč 400 Kč

PŘIPOJENÍ K INTERNETU 
A TELEVIZE

Smlouva bez závazku

Instalace zdarma

WiFi router za zvýhodněnou cenu

* Rychlost je závislá na lokálních podmínkách v místě připojení. Rychlost není vyhrazená.
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(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)

Celá A4   1200,- Kč
Polovina strany  700,- Kč
Čtvrtina strany  400,- Kč
Osmina strany  200,- Kč

Ceník inzerce

Uzavírka přijímání příspěvkuů pro Dnešní Ralsko:
1.6.2020
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