
K životnímu jubileu Vám přejiK životnímu jubileu Vám přeji
náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,náruč plnou květů a blahopřání na tisíc,

vždyť co je štěstí v lidském věku, vždyť co je štěstí v lidském věku, 
to je zdraví a nic víc.to je zdraví a nic víc.

Ať radost a štěstí Vás provází,Ať radost a štěstí Vás provází,
zdravíčko ať neschází,zdravíčko ať neschází,

penízků může být pytel,penízků může být pytel,
ať nechybí Vám nikdy přítel.ať nechybí Vám nikdy přítel.

Všem jubilantům přejeme krásné narozeniny.Všem jubilantům přejeme krásné narozeniny.

D N E Š N Í  R A L S K O

Z důvodu pandemie Covid-19, jsme museli poza-
stavit osobní návštěvu a blahopřání u jubilantů 
v tomto roce.  Tímto se všem moc omlouváme 
a vše napravíme hned, jak to situace dovolí a už teď 
se na vás moc těšíme.  

Petra Posseltová

Z obsahu čísla

Vydává Město Ralsko  Čtvrtletník č. 04 Zdarma

Co se událo a o čem se mluví              Vychází: 20. 12. 2020

 Z města a městského úřadu
 Ze školních lavic
MC informuje 
Městská policie
Hornicko - historický spolek 
Ostatní
 Zdravotní záchranná služba 
Mojra

 Inzerce

POZASTAVENÍ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV
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Kuřívody - provozní doba:

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.

V ostatních případech vždy po telefonické 
domluvě s odpovědnou
osobou paní Kavenskou tel: 774513151

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
23. 11. 2020 10.00 - 12.00
28. 11. 2020 09.00 - 14.30  

Ploužnice pod Ralskem

V pracovní dny od 08:00 hod. do 14:30 hod. po
telefonické domluvě s odpovědnou osobou 
panem Kavenským (tel:777/836594)

Náhlov

V pracovní dny vždy od 08.00 - 14.30 hod.  po 
telefonické domluvě s odpovědnou osobou 
panem Peštou ( tel: 775646026 )

Úřední hodiny Městského úřadu Ralsko v období vánočních svátků:

23. 11. 2020 08.00 - 13.00
28. 11. 2020 08.00 - 10.30 12.30 - 14.00  
30. 11. 2020 08.00 - 10.30 12.30 - 13.00

29. 11. 2020 ZAVŘENO
30. 11. 2020 08.00 - 13.00

Od 23. 12.  do 31. 12. 2020 bude uzavřen úsek 
evidence obyvatel

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTY
prosinec 2020 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sběrné dvory - informace

HISTORICKÉ FOTOHÁDANKY

Vážení občané, sousedé a přátelé,
pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku 2020. Roku, který se nepochybně zapíše do historie nejen celé re-
publiky, ale i celé lidské společnosti, pod značkou Rok s nemocí COVID–19. I přes různorodé názory na toto 
onemocnění, jsem rád, že jsme se i my v Ralsku dokázali semknout a táhnout za jeden provaz, když to bylo 
nejvíce potřeba, a za to Vám všem upřímně z celého srdce děkuji. 
V současné době se zdá, že se situace uklidňuje a budeme slavit svátky bez tohoto nepřítele. Nicméně bych rád 
apeloval na Vás, občany, že tato nemoc tu s námi bude a jen tak nezmizí. Nepřestávejte být prosím ohleduplní k 
rizikovým skupinám a pojďme se opět semknout a chránit své nejbližší. 
Ale celý rok nebude pouze ve znamení jedné nemoci. Za tento rok se povedla i řada projektů. Pojďme se na to 
podívat…

Kuřívody
V Kuřívodech a celém Ralsku je nejdiskutovanější téma – Oprava silnice II/268 Mimoň až hranice Libereckého 
kraje. Právě tato akce se povedla letos zahájit. Bohužel, jak tak bývá, tak u velkých projektů je řada nedostatků, 
které se musí řešit v rámci realizace.  Asi nejhorším problémem bylo, když se kvůli kácení musela uzavřít 
celá silnice na 4 dny z Ploužnice až do Kuřívod. Věřte, že jsme se opravdu snažili, abyste tuto uzavírku pocítili 
nejméně, jak to jen jde. Proto zaměstnanci města doprovázeli poštovní vozy, lidi do zaměstnání, děti do škol, 
školek a složky IZS přes různé boční objížďky a lesní cesty. Nakonec si myslím, že jsme tyto 4 dny úspěšně 
zvládli a přežili. Bohužel, co se opravdu nepovedlo, byla instalace svodidel z úseku Kuřívody – Dolní Krupá, kde 
byla uzavírka přes měsíc a nakonec kvůli ,,pár“ metrům svodidel. Sám jsem z toho byl zklamaný, protože bych 
čekal lepší koordinaci projektu ze strany Libereckého kraje. Nicméně i toto už je z námi. 
K velkém překvapení se nebude konat oprava části tzv. esíčka před Dolní Krupou, které se bude soutěžit 
samostatně – prý z důvodů financí. Takže se připravme na to, že až se dokončí kompletní oprava silnice, nas-
toupí nová firma a bude opravovat cca 1 km úsek. Opět se jen pozastavuji nad koordinací stavebních prací. 
No, snad to bude lepší. 
Z kraje roku 2021 začnou stavební práce na kruhovém objezdu a celém centru v Kuřívodech 
(kruhový objezd platí Liberecký kraj, chodníky město Ralsko). I zde už máme nějaké návrhy na dopravní řešení 
během stavebních prací, ale jistě se obejdeme bez kompletních uzavírek! Během realizace prosím dbejte 
zvýšené opatrnosti a bezpečnosti. Děkujeme. 

Dále se v Kuřívodech realizujeme akce 17 (16) TI Ralsko, která je dotační 
akce z programu rozvoje bydlení MMR. V rámci této akce vzniká 
16 zasíťovaných pozemků, které 
budou připojeny na el. energii, 
splaškovou kanalizaci a vodovod. 
Ihned po dokončení a kolaudaci 
nabídne město Ralsko zbývající 
pozemky k prodeji – za cenu 
obvyklou (stanovenou 
znaleckým posudkem). V případě 
více zájemců na pozemky 
budeme postupovat dle platných 
pravidel pro prodej nemovitostí. 

Chtěli bychom, alespoň fotografiemi, vyvolat vaše 
vzpomínky nebo probudit váš pozorovací talent a tak 
vám dát možnost vyhrát některá elektronická data 
zpracovaná Městským muzeem Ralsko. Hádanky 
budou vždy dvě. První hádanka je z prostředí doby 
bývalého Vojenského výcvikového prostoru Mimoň 
a ta druhá z doby až před čtvrtstoletím. Stačí, když 
napíšete, o co se na snímku jedná a udáte místo např. 
Kuřívody, Ploužnice atd. a doručíte písemně, elektronicky nebo tele-
fonicky na Městský úřad – podatelna 
(podatelna@mestoralsko.cz) vyhrává ten, kdo napíše správnou 
odpověď jako první. Ti, kdo se umístí na druhém až desátém místě, 
obdrží volnou vstupenku do městského muzea. Nejsme tajnosnubní 
výhrou je přenosný USB disk s obsahem historie pyrotechnické asanace 
Ralska 1990-1998 a vždy jedna vybraná posádka CSV v Ralsku totožná 
s bydlištěm výherce.
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Ploužnice

Hradčany

Nejočekávanější, nejslibovanější a největší projekt příštího roku – Smíšená cyklostezka Mimoň až Ploužnice 
pod Ralskem! Jsem rád, že se nám daří dotahovat velké projekty. V tomto případě, mám ale radost minimálně 
dvojnásobnou, protože o cyklostezce se oficiálně zmiňují všichni moji předchůdci už od roku 2006 (14 let). Teď 
už se nejedná pouze o slib, protože smlouva na realizace je již podepsaná a příští rok začne 
společnost PORR a. s., realizovat celou akci. Stavba je navržena v časovém rozmezí březen až prosinec, takže 
budeme mít možnost celý rok pozorovat celou výstavbu. Stavba má cca 2,3 km, obsahuje jednu mostní kon-
strukci (která udrží vozidlo pro údržbu), spousty mobiliářů (laviček, informačních tabulí apod.), zastávky pro 
autobusy, veřejné osvětlení po celé délce až do Mimoně. Ukončena bude u Domova pro seniory v Mimoni. Celá 
stavba byla vysoutěžená se 7 miliónovou úsporou oproti předpokladu projektantů, byla vybrána nejlevnější 
nabídka za 24 456 000 Kč bez DPH. 
V rámci akce opravy silnice směr Mnichovo Hradiště byly opraveny chodníky a zastávky na Ploužnici, kde se 
zvětšila kapacita pro MHD. A upravilo veřejné osvětlení dle platných právních předpisů a norem. 
Určitě zajímavou věcí pro obyvatele Ploužnice je jednání mezi městem a společností PLOUŽNICE s. r. o. 
Jednáme o směně pozemků, ve které se řeší převzetí stávajících pozemků na zahrady a nové pozemky pro 
výstavbu nových zahrádek. Budete mít příležitost požádat na městě o pronájem nových zahrádek až do 
vyčerpání kapacity. Tato směna by mohla proběhnout začátkem příštího roku. Pokud jí zastupitelstvo schválí 
v navrženém znění. Žádáme proto občany, aby veškeré drobné stavby, které nemají povolení, nechali posoudit 
stavebním úřadem a dali si věci do pořádku. 

V Hradčanech se čeká na znovuoživení prací na Hradčanském rybníku. Momentálně jsme ve stavu, že je 
vypuštěno.
Začátkem roku 2021 by měly začít práce na hrázi, 
která je v havarijním stavu. Rybník nebylo možné 
kompletně vypustit, protože výpustní profily byly redu-
kované a docházelo k hromadění vody ve výpusti. Dále 
nebylo možné rybník vypustit kompletně, protože po 
odbahnění je stávající výpust nad úrovní hladiny. Museli 
jsme tedy provrtat hráz, kde došlo k urychlení rozpadu 
hráze, která byla dle posudku dlouhodobě nevyhovující. 
Momentálně jsme vyhlásili havarijní stav, který nám 
umožňuje pracovat i po 03/2021 (ruší podmínku AOPK/
CHKO o napouštění). Záměrem města i dodavatele je, 
abychom celou akci dokončili do srpna příštího roku. 
Dále jsme upravili projekt o dřevěnou lávku na hrázi a 
mírně vysutou nad rybník (odpočívadla pro turisty 
a rybáře), odstranili jsme z projektu výměnu písku 
z Pláže a naopak jsme navýšili prostředky na opravu 
a nové založení na hrázi.

Řady z Vás se určitě dotýká odprodej části bytového fondu města, kde máte uzavřenou budoucí kupní smlouvu. 
Chtěl bych Vás tímto poprosit o trpělivost a zároveň, abyste se přihlásili přímo ke mně nebo k paní T. Léblové. 
Určitě je potřeba udělat osobní setkání, kde probereme podmínky prodeje s každým občanem samostatně. 
Jen na vysvětlenou – město Ralsko nebude prodávat všechny byty, ale pouze ty, které jsou historicky k prodeji 
zasmluvněny. 

Více o tomto projektu dávám postupně na facebookové stránky, instagram nebo přímo do dopisu občanům.  
Dále jsme v Hradčanech řešili odkanalizování ½ Hradčan u letiště, která není napojená do stávající ČOV. 
SČVaK nás zaúkoloval přípravou studie napojení, kterou po odsouhlasení budeme projektovat a realizovat. 
Celé Hradčany by v budoucnu měly být napojené do velké ČOV na Ploužnici. 
Konečně jsme se také stali majiteli pozemku u Billa, kde připravujeme na příští sezónu odhalení pomníku na 
jeho památku.  Zároveň navrhneme pro tento pozemek speciální využití v územním plánu, aby se nestalo, že 
bude v budoucnu komerčně využit. Jsem přesvědčen, že přesně takhle by si to náš Bill přál. 

náhlov
V Náhlově chystáme vodovod a kanalizaci. Momentálně jsme před vydáním stavebního povolení na obě 
inženýrské sítě. Požádali jsme o spolufinancování SVS/SČVaK. Jedná se o akci za téměř 20 mil. Kč, kterou by-
chom rádi soutěžili příští rok a realizovali 2022. Bohužel rychleji to nejde, protože se celá věc řešila s konkurzní 
správkyní, která spravuje stávající vodovod a kanalizaci a vůbec nekomunikuje. 
Na jaře máme v plánu po sídlišti rozmístit lavičky a stoly, které vyrábí skupina Ing. Kocourka. 

Hvězdov
Pro Hvězdov máme připravený projekt Optické sítě internetu – I, II, III a IV. Projekt leží na stavebním úřadě a 
čekáme na vydání povolení. Chtěli bychom celou síť napojit na přívodní kabel, který bude v tělese Cyklostezky 
z Mimoně na Ploužnici. Napojení tímto způsobem zabezpečení stabilní rychlost a dobrou kvalitu připojení. 
Dále budeme budovat inženýrské sítě ve stávajících lokalitách – lokalita u Zajíců a před budovou Lamalu. Opět 
budeme žádat o podporu z MMR, program rozvoje bydlení.
Opět budeme vypisovat dotační titul na výstavbu DČOV, které jsme v tomto období již podpořili (3). Podmínky 
naleznete na webových stránkách města, sekce dotační fond. 

Toto je shrnutí za jednotlivé místní části. V Horní Krupé budeme jed-
nat o obnově vodovodu, ale to vše až v prvním čtvrtletí roku 2021. 

Na závěr bych rád poděkoval za skvělou práci všem zaměstnancům 
města, kteří se i v této omezené době snažili co nejlépe vyřešit 
vše, co bylo potřeba. Všem přeji úspěšné a šťastné zakončení roku 
2020, kde bych chtěl popřát hlavně štěstí, zdraví a lásku, které 
jsou nejdůležitější. Pod stromečkem ať všichni najdou, co si přejí 
a případně ať se Všem splní jejich tužby a přání. Dále v roce 2021 
hodně úspěchů a navázání na to dobré z let předešlých. Věřím, že 
společně zvládneme vše. 

Ing. Miloslav Tůma
starosta města
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Čas běží, a i když se nám to nezdá je tu opět konec roku. Závěr roku 2020 se musel obejít díky epidemio-
logickým opatřením v našem městě bez tradičního rozsvěcení vánočního stromku doprovázeného kulturním 
programem v Kuřívodech. Nevyslechli jsme si tradiční zpíváni v kostele sv. Havla, tak jak bylo v minulých letech 
u nás zvykem. Jeho rozsvícení jsme mohli alespoň sledovat v online přenosu. Věřím ovšem, že to v nás ne-
zanechá negativní postoj k zimním svátkům a užijeme si je v kruhu našich rodin a přátel. V pohodové a klidné 
náladě, tak jak máme ve zvyku. 

Díky vánočním svátkům máme čas se na chvíli vymanit z každodenní rutiny, vydechnout a připravit se na 
rok příští. Vánoce a konec roku je obdobím setkávání a možná i zhodnocením co se nám v roce podařilo, co 
můžeme vylepšit, nebo snad i v našem životě změnit.

Rok, který máme za sebou nás provázel mnoha opatřeními, které nás nějakým způsobem omezovala, ať už 
to bylo v kulturním, sportovním nebo pracovním využití našeho času. Do nového roku 2021, bych proto ráda 
popřála občanům města Ralsko návrat do běžného života ve zdraví, tak aby se mohli plně věnovat svým 
zájmům a koníčkům, které museli v roce 2020 významně omezit. 

Daň, kterou jsme museli zaplatit v podobě omezení volnočasových aktivit, způsobu našeho chování a jednání 
nám všem bude určitě vrácena v podobě toho nejcennějšího co pro člověka je …těšit se dobrému zdraví. Ať 
každý z vás najde své štěstí a lásku, která v ruku v ruce s dobrým zdravím pozitivně vede naše kroky životem. 

Mgr. Šárka Kalvová

MIKULÁŠ
Jako každý rok se v našem městě probíhal Mikuláš. V Kuřívodech si děti pro balíčky chodily jednotlivě na Místní 
centrum. Stejně tak to bylo i na Ploužnici, kde se Mikuláš pořádal již v pátek. Ve zbytku místních částí obcházel 
Mikuláš, čert a anděl děti, až k nim domů. Každý, kdo řekl básničku, nebo zazpíval písničku dostal balíček plný 
dobrot. Myslím si, že se vše povedlo na jedničku. Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem dobrovolníkům, 
kteří se tohoto úkolu chopili.
Dále bych chtěla upozornit na nedorozumění se kterým jsme se setkali. Jak již bylo v loňském roce několikrát 
řečeno. Balíčky dostávají pouze děti, které jsou trvale hlášeny ve městě Ralsko. Proto prosím rodiče, aby 
během příštího roku 2021 zkontrolovali, zda tu mají děti opravdu trvale hlášený pobyt ve městě Ralsko. 
Informace vám poskytne paní Jana Nesvadbová na evidenci obyvatel. 

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Co je potřeba k přihlášení: 

- vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalého pobytu 

- prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který 
je veřejnou listinou; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního 
občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, případně jiné 

-  úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby se nevyžaduje v případě, že tato osoba potvrdí svůj souhlas na 
přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny, za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 
let, způsobilá k právním úkonům, která je vlastníkem nemovitosti nebo je oprávněna užívat dům, byt, obytnou 
místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu 

- vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba své vlastnické nebo jiné užívací právo 
neodkládá, pokud si jeho existenci může ohlašovna ověřit bezúplatným veřejným dálkovým přístupem do 
katastru nemovitostí
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DLUHOVÁ PORADNA A PREVENCE ZTRÁTY BYDLENÍ

Vyhledat pomoc, není projev slabosti, ale odvahy vypořádat se s potížemi, které život přináší

V září město Ralsko vstoupilo do projektu Preventivní sociální práce ve městě Ralsko, který si klade za cíl 
snížení míry sociálního vyloučení přímou podporou ohrožených osob, žijících v sociálně vyloučených lokali-
tách Ralska, a to komplexním přístupem k odstraňování či zmírňování příčin sociálního vyloučení. Jedná se 
především o podporu cílové skupiny v přístupu k bydlení, řešení dluhové problematiky a stabilizaci rodinného 
rozpočtu a snížení míry negativních a patologických jevů u mladých osob nad 15 let.

V rámci projektu naši pracovníci nabízejí pomoc osobám, které jsou ohrožené nebo zasažené ztrátou či nej-
istotou v bydlení, nabízejí pomoc s dluhy a exekucemi osobám s nízkou finanční a právní gramotností i lidem, 
kteří se dostávají do konfliktu s obecně uznávanými společenskými normami. Tito lidé se potýkají s problémy 
v mnoha oblastech, přičemž propad do obtížné situace je tak hluboký, že již není možné věrně definovat, které 
znaky jsou příčinou a které důsledkem. Navzájem se totiž ovlivňují a posilují ukotvení jedince i celých rodin  
v sociálním vyloučení a kultuře chudoby.

Rádi vám pomůžeme:

• přezkoumat oprávněnost exekučního řízení,

• od oddlužení - insolvenci,

• přehodnotit Váš měsíční rodinný rozpočet,

• pochopit principy hospodaření s vlastními, dostupnými finančními prostředky,

• získat dovednosti stanovením priorit v oblasti hostpodaření a snižování výdajů,

• pomůžeme Vám získat informace o vašich právech a povinnostech, o řešení či vyřešení zadluženosti  
i řešení neprávem vymáhaných dluhů,

• vysvětlíme rizika zabezpečení vašich potřeb prostřednictvím půjček.

!!! Veškeré tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ !!!

Se svými dotazy se můžete obrátit na odborného garanta projektu:

Bc. Jana Srbová

E – mail: srbova@mestoralsko.cz 

Tel.: 774 646 280 

Preventivní sociální práce v Ralsku, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597
Projekt je spolufinancován EU, prostřednictvím ESF Operační program Zaměstnanost, 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Ralsko

ÚDRŽBA ZELENĚ A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Na letošní zimní údržbu jsme již připraveni. Posypový materiál nám byl nejmenovanou firmou opět poskytnut 
za symbolickou cenu. Městu to šetří nemalé finanční prostředky, které můžeme zúročit jinde. Zásluhu na tom 
má také pan Ing. Marián Vatrt, který u firmy působí. Touto cestou bych jim chtěl vyjádřit velké poděkování za 
vstřícnost vůči městu. 

Teď už nám zbývá jen doufat, že nás připravená technika nezklame a neskolí nás pandemie Covid-19.  Avšak 
i s tímto musíme počítat. Proto nenecháváme nic náhodě a v případě potřeby máme připraven záskok z řad 
místních občanů a pracovníků lesního hospodáře při městě Ralsko. 

V současné době nám počasí zatím nahrává k dokončovacím pracím jako např. prořezy a popřípadě 
odstraňování nežádoucích dřevin a pálení klestu. A samozřejmě každodenní rutina, úklid komunálního odpadu 
a likvidace černých skládek. 

Stále nás však někteří spoluobčané v dost velké míře zaměstnávají odhazováním komunálního odpadu tam, 
kam nepatří. Zřejmě si libují ve špíně a nevzhledném okolí svého bydliště. Co je platné, že stavíme mobiliáře, 
dětská a multifunkční hřiště, umisťujeme lavičky atd., když si toho mnozí neváží. Je smutný pohled na hřiště  
s rozřezanými sítěmi, poškozenými, či dokonce utrženými prvky, poškozené mobiliáře a lavičky s nepopsatel-
ným nepořádkem kolem. Mnohdy je to na silný žaludek. Přitom stačí tak málo, třídit a ukládat komunální 
odpad tam, kam patří a neničit majetek města, který patří a slouží nám všem.

Vážím si práce a zároveň se hluboce skláním před těmi, kteří jsou denně v tzv. 1 linii při zajištění úklidu 
veřejného prostranství v sídlištích.

Už nechám toho, co nás trápí a zbytečně zatěžuje kasu města. Přichází jedno z nejhezčích období roku a to 
jsou Vánoce. Je to období, kdy máme zapomenou na to špatné a přát si, že snad bude líp. Přeji Vám všem po-
hodové a klidné Vánoce.  Do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.

Vedoucí údržby zeleně a veřejného prostranství

František Procházka         
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Je to 9 měsíců, co se v našich životech objevilo něco nového. 
Něco, co se dotklo každého z nás. Dostavila se obava o sebe, 
o své blízké a přátele. S tímto novým stavem se musela vyrovnat 
i naše základní a mateřská škola.
Pro děti z mateřské školy se příliš nezměnilo, provoz školky byl 
téměř beze změn, a proto jsme s nimi mohly pracovat a hrát si 
jako obvykle. Pouze dojíždějící děti mají povinnost nosit v autě 
roušku. 
Od září s dětmi pracujeme na různých tématech, kde se děti učí 
všeobecnému přehledu o světě a přírodě, o sobě a o své rodině. 
Vše probíhá formou her a různorodých činností. Své zážitky 
z těchto aktivit vkládáme na školní facebookový profil a webové 
stránky, a tak i ostatní lidé mohou sdílet naše radosti a zábavu, 
která je se vším spojená a provází nás čímkoliv, co zrovna 
děláme. 
Děti milují procházky do přírody, ať už krátkodobé či na delší vz-
dálenosti. Proto každou středu děti z obou tříd vyráží do přírody 
s baťůžkem a svačinkou. Jen úplně malé děti zůstávají s jednou 
paní učitelkou ve školce a hrají si venku na zahradě anebo jdou 
na kratší procházku do nedalekého okolí. Stejně tak je i stále 
využívána školní zahrada, která nám dává spoustu možností pro 
společné hry. Pobyt v přírodě dodává dětem klid, pohodu a nabíjí 
je pozitivní energií. 

p. uč. Lenka, Jarka, Anička, Aneta

Když něco odchází, přichází nové

Mnozí z nás si pamatují z dětských let, jak jsme jako děti trávili svůj volný čas. A jaké jsou děti nyní? Počítače se 
staly součástí našich životů a v této době se ještě více propojily s výukou ve škole. Žáci si i ve škole již od první 
třídy opakují své poznatky na tabletech, díky hybridním učebnicím, tedy učebnicím, které jsou jak v tištěné, tak 
i v elektronické podobě, a vzdělávacímu portálu, ke kterému je naše škola připojená, jde takové učení snadno 
a s radostí. Elektronické pomůcky jsou užitečné, ale musí dětem sloužit, a ne je ohrožovat. Proto se všichni žáci 
ze školy zapojily do celorepublikového projektu Kraje pro bezpečný internet. Čtenáři zapojte se také vy s námi 
a zapojte i vaše děti!

p. uč. Petra a asistentky Dáša, Lucie

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Život se ve školství nezastavil, ale pokračovat trochu jinak. Všichni 
v naší škole jsme se museli přizpůsobit. Kdo si hraje, nezlobí. Proto 
vymýšlíme pro děti soutěže, hry aj. Soutěžilo se i v době distanční 
výuky např. o nejkrásnější Halloweenskou masku.
V tomto pololetí zvítězil v této celoškolní soutěži žák druhé třídy, 
kterému moc gratulujeme!

Celostátní soutěže se zúčastnil 3., 4. a 5. ročník.

Přesně tady je třeba se zastavit a přemýšlet, jak naložit a obrátit „Covid-19“ v náš prospěch, tak jako naše děti 
z 3. ročníku. Společně odhalily svět spisovatelů a básníků. Složily distanční básničku.

Začaly nám podzimní prázdniny, však prodloužily se do zimy.
Každé ráno vstáváme a online hodinu začneme.
Je to smutný fakt, že nesedí vedle nás kamarád.
Však naše chytré hlavy, ani distance nezastaví.
Učitelka chválí nás, to jsem zvědav po distančních hodinách.
V hlavě násobilky bzučení, vyjmenovaná slova nejsou přeci mučení.
Jak rád budu chodit do školy a psát v lavicích úkoly.
Je důležité vydržet a ve všem se podržet.
Brzy přijde den, kdy se všichni společně zasmějem.
p. uč. Veronika

Doba je taková, jaká je – dříve možná byla uspěchaná, 
teď se pro mnohé obrátila jiným směrem nebo se v 
některých aspektech téměř zastavila. Ale i tak v sobě 
dokážeme stále najít to dobré a především tím, co 
máme kolem sebe, i tím co je v nás dojemné, když ne-
myslíme jen na sebe. Děti nás někdy překvapí, jak jsou 
vnímavé a dokážou nepředvídatelné věci.

Učitelka chválí nás, to jsem zvědav po distančních hodinách.
V hlavě násobilky bzučení, vyjmenovaná slova nejsou přeci mučení.
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Někteří z nás v sobě celé roky nesou pocit, že se prostě musí něco stát. A ouha – je to tady! Dospělí se musí 
vyrovnávat s nově nastalou situací i problémy, které sebou přinesla, zatímco děti uchopily jinakost doby a našly 
se v ní. Proto ani v době distanční výuky nebyly ojedinělé příjemné chvíle.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

A taky nebyla nouze o smysluplné výstupy z práce v online hodinách. Vytvořili jsme pohlednici v anglickém 
jazyce o naší republice v projektu společenství evropských škol eTwinning. 

p. uč. Aneta a Martina

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Po návratu z distanční výuky respektujeme vládní nařízení, a to i ve školní družině, školní skupině. Volnočasové 
aktivity se přesouvají do venkovního prostředí. Děti více poznávají a vnímají přírodu, jako důležitou součást 
života člověka.

p. vychovatelky Renata, Lucie

Každá doba s sebou nese 
negativa i pozitiva a je jen 
na každém z nás, co v nás 
převáží. Možná jste zjis-
tili, že s lidmi, s kterými 
žijeme jsme si najednou 
blíž a spojila nás rodinná 
gastronomie. Naši kuchaři 
umí pošimrat chuťové 
pohárky nejen dětem, 
zaměstnancům ale i cizím 
strávníkům jejichž počet 
neustále roste. Přikládáme 
pár fotografií, třeba čtenáři 
po shlédnutí dostanou 
chuť na dobré jídlo a uvaří 
si nebo si zajdou k nám  …
Mistři naší školní kuchyně 
Drahomíra, Toník a Alena
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Proč se dějí nečekané věci 
kolem nás? Protože je čas se 
zamyslet nad prioritami, které 
v životě máme. Je třeba se 
zastavit a otevřít srdce a cestu 
hlavně k sobě a svým blízkým. 
Je čas pochopit, že život je dar. 
Navštívit své nitro a zeptat se 
co mě dělá šťastným? Nebojme 
se hledat odpovědi na sobě 
položené otázky. Nebojte se 
být v tomto světě jiní a odlišní. 
Je tu mnoho změn a teď máme 
příležitost vykročit novým 
směrem.

ředitelka školy

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

MC INFORMUJE...
MC INFORMUJE

Nouzový stav přinesl omezení spojené s ukončením zájmových kroužků a kulturních akcí v Místním centru 
v Kuřívodech. Zrušeny byly akce: Rozsvícení vánočního stromu, Výroba adventních věnců, Zdobení perníčků, 
Zpívání v kostele. Uvidíme, jak to bude dál. Sledujte internetové stránky www.mestoralsko.cz a vývěsky.
Přesto bychom neměli ztrácet dobrou náladu a pozitivní myšlení. V této složité a zvláštní době se přece 
uskutečnila jedna akce pro děti – Mikulášská nadílka v Ralsku. Děti v našem městě se vždy těší na Mikuláše. 
Jako každým rokem i letos dostaly od města Ralsko mikulášský baliček s dobrotami. V každé lokalitě byla 
Mikulášská družina za pomocí Místního centra, členek SPOZu, pana F. Procházky, dostavila balíček dětem za 
vyprávěnou básničku, písničku, slib. Byly slze strachu i statečnost. Děkujeme všem. 
Advent je tady a pomalu přichází čas Vánoc – čas pečení cukroví, koled ale i televizních pohádek. Vánoční strom 
a ulice se rozzářily vánoční výzdobou. Prostřednictvím webu a sociálních sítí můžete zhlédnout Rozsvícení 
vánočního stromu v Kuřívodech.
Pozvánka - I letos Místní centrum v Kuřívodech zve děti 24. 12. 2020 od 10:00 hod. na  procházku do lesa. 
S sebou si vezměte usušené pečivo, jablíčka, mrkev, kaštany a připravíme zvířátkům Štědrovečerní hostinu. 
Vše necháme u stromu, zapálíme si prskavky, rozdáme si dobroty, popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase 
domů k pohádkám.
Sejdeme se u Kulturního domů v Kuřívodech – pokud to dovolí aktuální vládní nařízení.
Všichni doufáme, že se situace brzy vrátí k normálu a nový 2021 rok bude klidný a pohodový. Přeji vám pevné 
zdraví, hodně štěstí, osobních a pracovních úspěchů. 
Těším se na shledání v Místním centru.

                                                                         Za Místní centrum A. Koničková
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Dvoutýdenní kalendář ČR 2021
Cena: 85,- Kč
Kalendář si můžete zakoupit v Informačním centru v Kuřívodech.

MC INFORMUJE

Novinky v Informačním centru Ralsko – Kuřívody

MĚSTSKÁ POLICIE

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE

Rád bych občany města Ralsko informoval, že v měsíci 
listopadu proběhlo odstranění autovraků z pozemních 
komunikací v našem městě. Celkem se jednalo o osm 
autovraků, což zároveň znamená, že bylo uvolněno 
osm dlouhodobě zablokovaných parkovacích míst. 
U další autovraků v současnosti probíhá správní řízení, 
jehož výsledkem bude jejich odtažení a likvidace po-
sledním registrovaným vlastníkem, případně městem 
na náklady tohoto vlastníka.
Zcela zásadní v této věci je vůle a odhodlání Ing. 
Staňkové z MěÚ Ralsko, najít cestu ve spletitém 
prostředí právních předpisů a z pohledu vlastníka 
komunikací, provést všechny potřebné kroky 
k odstranění a likvidaci autovraků.
V předchozích letech byli ze strany MěPo Ralsko au-
tovraky zjišťovány a po zadokumentování předávány 
dle věcné příslušnosti k dalšímu opatření MěÚ Ralsko, 
jako silničnímu správnímu úřadu, který pro město 
Ralsko jako vlastníka komunikací vykonává správu 
těchto komunikací. Autovraky byly opatřeny výzvou 
k odstranění a tato byla vyvěšena i na úřední desce 
MěÚ. Bohužel od roku 2017 kdy působím na zdejší 
Městské policii, byly tímto způsobem odstraněny 
pouze tři autovraky, které na základě výzvy odstra-
nily majitelé. Ostatní vraky, kde majitelé nereagovali, 
zůstávali na místě, a tím končila i aktivita silničního 
správního úřadu.
V současné době již tedy máme zpracován celý 
postup správního řízení, který je nyní i ověřený v praxi 

jako funkční a účinný. Samozřejmě je nutné dodržovat 
všechny zákonem stanovené lhůty, což způsobuje 
zdlouhavost tohoto řízení. Z pohledu občana to 
pak vypadá, že se vlastně ni neděje a MěPo a úřad 
nekonají. Proto Vás občany žádáme o trpělivost. I my 
ji musíme mít v míře větší než malé, ale výsledkem je 
lepší vzhled našeho města, a to je náš společný zájem. 
Trpělivost se tedy vyplácí nám všem.
Koncem dubna tohoto roku vešla v platnost malá, 
ale o to důležitější změna, která v návaznosti na 
novelu zákona o pozemních komunikacích usnadňuje 
odstraňování vozidel a autovraků z ulic a parkovišť.
Nově je možné odstraňovat z pozemních komuni-
kací i vozidla bez platné technické kontroly a vozidla 
bez zaplaceného pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem silničního vozidla – tak 
zvaného povinného ručení. Tato vozidla bylo již dříve 
zakázáno provozovat v silničním provozu, za což je 
považováno i jejich odstavování na pozemních komu-
nikacích. Nově mohou být tedy vlastníkem pozemní 
komunikace odstraněny na náklady majitele, nebo 
provozovatele vozidla.
Závěrem si vám dovoluji jménem svým, i jménem 
strážníků a zaměstnanců Městské policie Ralsko, 
popřát šťastné a veselé vánoční svátky, a především 
abychom tuto dobu přečkali všichni společně v klidu 
a ve zdraví.
Buďme k sobě navzájem ohleduplní a dodržujme 
nařízení a opatření.

Za MěPo Ralsko
René Nesvadba
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Hornický spolek na houpačce
Stejně jako celá občanská společnost, tak i náš 
hornický spolek se přes léto cítil a stále cítí jako na 
houpačce. Nejprve jsme se dozvěděli, že bylo zrušeno 
23. Setkání hornických měst a obcí v Žacléři. Později 
na konciliu ve Vinařicích se usneslo, že se „Setkání“ 
uskuteční v omezené formě jako hornický den a 
setkání hornických spolků. Konečně i my jsme se 
připravovali na 9. září na tradiční setkání bývalých 
horníků z hamerské oblasti v Mimoni, kde se nás 
schází pravidelně přes 100 kamarádů. Ovšem nařízení 
o nošení roušek při vnitřních akcích nad sto lidí nás 
přimělo setkání zrušit. 
Nu, ale přeci jenom malá pozitiva:                                                                            
1) Dva naši zástupci se účastnili konzília „Sdružení 
hornických a hutnických spolků České republiky“ na 
dole Mayrau ve Vinařicích, kde byli vybráni nominanti 
pro udělení hornických civilních cen „Český permon“ 
pro rok 2020.
2) 19. srpna jsme jako spolek pomohli panu Karlu 
Přadkovi - strážskému zastupiteli - při slavnostním 
odhalení bysty strážského rodáka, barokního hudeb-
ního skladatele, houslového virtuosa Jindřicha Ignáce 
Františka Bibera. Při této příležitosti zahrálo Biberovy 
skladby hudební těleso s názvem „Basistova dobrá 
společnost“. Celou akci moderoval a život J. I. F. Bibera 
přiblížil náš člen Eduard Horčík. 
Jindřich Ignác František Biber se narodil 12. srpna 
1644 ve Vartenberku (Stráž pod Ralskem). Hudební 
vzdělání získal na jezuitském gymnáziu v Opavě. Zde 
se setkal s dalším výrazným hudebníkem Pavlem 
Josefem Vejvanovským. Později oba působili v bisk-
upské kapele v Olomouci a Kroměříži. Roku 1670 
Bibera angažuje salcburský biskup. Za jeho talent a 
skladby Bibera povýšil císař Leopold I. roku 1690 do 

šlechtického stavu. 3. května roku 1704 Biber 
v Salcburku umírá. Bohužel hrob ani záznam o místě 
uložení ostatků se nedochoval. 
3) 9. září na den horníků jsme slavnostně otevřeli 
v Infocentru Stráž pod Ralskem “minivýstavu“ me-
dailí, odznaků a dalších hornických artefaktů z dob 
největší slávy uranového hornictví v Československu. 
Část své rozsáhlé sbírky nám do Stráže zapůjčil 
sběratel a majitel největší a nejucelenější sbírky svého 
druhu, pan Lukáš Kolář z Příbrami. Výstava potrvá až 
do 11. listopadu 2020. 
4) 12. září se v Žacléři uskutečnil hornický den 
a setkání hornických spolků České republiky. Vzhl-
edem k přísným epidemiologickým opatřením byl 
počet účastníků i program velmi omezen. I tak se nás 
v žacléřském kulturním domě sešlo na dvě stovky 
nejvěrnějších ze všech spolků České republiky a dvě 
delegace ze Slovenska. Po celou akci hrála dechová 
hudba Severočeských dolů z Chomutova. Velký dík! 
Velice nás těší, že nesmírné úsilí, které kamarádi 
věnovali přípravě setkání, nakonec nepřišlo vniveč. 
Hornické civilní ceny “Český permon” byly předány. 
Putovní flek předal ve středověkém oděvu zastupitel 
Jihlavy místostarostovi Žacléře. Ten nakonec předal 
světlo svaté Barbory zástupcům severočeského 
Mostu, který bude v roce 2021 pořadatelem „Setkání 
hornických měst a obcí České republiky“. 
Podařilo se, že ani COVID-19 nepřerušil dlouhou 
tradici úžasných setkání! Všichni pevně věříme, že 
se opět sejdeme v hojném počtu za rok v hornickém 
Mostě!

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem 
Miroslav Janošek

Setkání kočárků
HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

12. 9. 2020 se konalo odložené setkání historických a retro kočárků, které se mělo původně konat 9. 5. 2020, 
ale kvůli známým okolnostem nám to nebylo umožněno.
Na náměstí 1. máje se za krásného, slunečného, bezchybného počasí se sjely kočárky z celé republiky.
Brno, Znojmo, Konstantinovy lázně, Děčín, Praha. Dámy i páni v kloboucích, někteří v dobovém oblečení. Ve 
vyzdobených kočárech krásné panenky, nebo reborny, ale i živá miminka.
Každý účastník, který se zaregistroval dostal přidělené číslo a jako přivítáni kytičku od starosty města p. Krále.
Letošní ročník byl výjimečný. Pozvali jsme Agenturu Dobrý den Pelhřimov, kdy jsme se chtěli pokusit 
o vytvoření rekordu v počtu kočárků na jednom místě a tak se zapsat do České knihy rekordů. Po předchozí 
domluvě přijel prezident této agentury p. Miroslav Marek, který dohlížel na registraci kočárků. Aby mohl být 
zapsán do „rekordu“ musel být kočár vyroben do roku 1990.
Spanilá jízda kočárku se vydala na svoji pouť v 11:15 hod. a zcela zaplnila ulici Mírová a ulici Malou se vracela. 
Na náměstí - kolem vánočního stromu jsme s kočárky vytvořili velké kolo, které bylo p. Vrbou a jeho dronem 
snímáno z výšky. Tento a i jiné záběry ze Spanilé jízdy byly použity redaktorem Berkou z TV NOVA - a příspěvek 
byl i ten den ve večerních zprávách.
Kočárky vystavené na náměstí vyvolávaly ve většině přihlížejících nadšení, vzpomínky na dětství 
a maminkovství.
Před vyhodnocením nejhezčích kočárků bylo p. Markem vyhlášeno, že rekord padl a počtem 111 bude zap-
saný v knize rekordů. Sčítání kočárku bylo ukončeno před Spanilou jízdou, ale po ní, se ještě zaregistrovalo 19 
kočárků, které se bohužel už do rekordu nemohly započítat.
Po předání cen a rozdání památečních odznaků, část dam odjela korzovat do městského parku, kde byla 
Zámecká slavnost a část se jich vydala do Retro muzea.
Po celou dobu akce, měli účastníci možnost občerstvení, ale i zakoupení deček, a oblečeni na miminka. Akce 
byla zakončena kolem jedné hodiny a ohlasy na její konání jsou je a jen kladné.
Všem, kteří se zúčastnili, ale i všem přihlížejícím děkujeme.

Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková
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Na Hněvíně s Edwardem Kellym (foto: spolek) Příběh sv. Prokopa na Chrustenické šachtě (foto: spolek)

Česká kniha rekordů má nový záznam
Agentura DOBRÝ DEN z Pelhřimova zaznamenává do České knihy rekordů po-
zoruhodné výkony, úchvatné výrobky, obří nebo miniaturní předměty. Nechybí 
význačné osobnosti, přírodní úkazy ale i nadšená setkání. 
Spolek historie Mimoňska se 12. 9. 2020 pokusil o vytvoření českého rekordu. 
Kočárků se sešlo během dvou hodin na náměstí 1. máje v Mimoni na 117. Krité-
ria pro registraci kočárku byl nutný datum výroby do r roku 1989. Těch bylo za-
znamenáno 111. Rekord byl vyhlášený a ještě téhož dne zaregistrován do České 
databanky rekordů. Po ukončení sčítání se zaregistrovalo ještě 13 kočárků a to je 
opravdu úspěch. Započítány byly kočárky hluboké, sportovní i kočárky pro panenky.
Majitelé České knihy rekordů se tak na straně 13. mohou dočíst, že v nevelkém 
městečku na severu Čech byl vytvořený rekord o nejvíc historických kočárků na 
jednom místě.
Další již čtvrtý ročník plánujeme na 8. 5. 2021.

Za organizátory Lenka Špačková

HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

Dycky Most!
28. září, na svátek svatého Václava, vyjel opět náš spolek 
na tradiční “prvomájový výlet”, který byl z původního 
termínu 1. května kvůli COVIDu zrušen. Na přání stálých 
účastníků i dalších zájemců jsme zájezd přesunuli. A opět 
nastaly komplikace! Druhá vlna nákazy je tu a vláda opět 
zavádí nouzový stav, což ovlivnilo některé přihlášené. Šest 
slušných se omluvilo a další k autobusu vůbec nepřišli. 
Ze čtyřiceti přihlášených nakonec vyrazila skupinka 27 
skalních turistů. 
První zastavení je v Muzeu českého granátu v Třebenicích, 
které je umístěno v místním kostelíku. Velice zajímavá ex-
pozice z Českého středohoří zaujala nejednoho výletníka. 
Druhá zastávka je v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě. Tady jsme si přišli na své, nejprve jsme zhlédli 
krátký film o unikátním přesunu celého chrámu po kolejích o 841,1 metrů, přičemž neméně zajímavá je i bohatá 
historie této stavby. Po obědě jsme vystoupali na vrch Hněvín s krásnou stavbou hradu. Jen nás trochu mrzelo, 
že byla uzavřena dílna magistra Edwarda Kellyho, který tu byl vězněn, ale krásný výhled z věže byl tou pravou 
odměnou. Poslední, nejdelší a nejzajímavější zastavení je v Podkrušnohorském technickém muzeu, které sídlí 
na bývalém Dole Julius v Kopistech. Velice zajímavý je zde umístěný unikátní parní těžní stroj vyrobený firmou 
Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik Prag roku 1891. Dále jsme viděli plno krásných strojů (bagry, parní 
lokomotiva nebo největší a nejtěžší el. Lokomotiva, která kdy jezdila v České republice a byla do muzea dodána 
z povrchového hnědouhelného dolu Vršany). Konečně i úžasná cesta imitovaným podzemím, kde jsme zažili 
funkční provoz jak komorového dobývání uhlí, tak modernější stěnování, byla neskutečná! Perfektní výklad nám 
v muzeu podal velký znalec hornictví a srdcař kraje, kamarád Dr. Zdeněk Brázda, který celou prohlídku opravdu 
umocnil. Večer jsme se plni dojmů vrátili do Stráže pod Ralskem, Mimoně a České Lípy. 
Za zmínku stojí ještě jedna akce, na které jsme byli přítomni. V sobotu 26. září oslavila parta nadšenců 25. 
výročí, kdy převzali do užívání důlní dílo “Chrustenická šachta” v centru Českého krasu a kde se těžila do roku 
1965 železná ruda. V rámci oslav připravili kamarádi speciální prohlídku. Za celodenního sobotního deště jsme 
byli ukryti v podzemí, kde jsme mimo jiné viděli ukázku ručního vrtání či bagrování foroty, během něhož při 
imitovaném závalu zasáhla jednotka báňských záchranářů. Ve staré důlní maštali nás překvapili dva silní tažní 
koně. Po prohlídce dolu jsme se ještě svezli důlním vláčkem a nakonec jsme v bývalé strojovně zhlédli krátké 
představení o tom, jaký byl “skutečný” příběh svatého Prokopa.

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem Miroslav Janošek

Účastníci zájezdu v Podkrušnohorském technickém muzeu 
(foto: spolek)
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Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už budou moci v Liberci na své domovské 
základně bez obav přistávat i po soumraku. Nový heliport, který slavnostně uvedl do provozu ředitel ZZS LK 
Luděk Kramář spolu s hejtmanem Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro resort ekonomiky, správy 
majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, je již 
osvětlený.
Právě osvětlení heliportu bylo podmínkou Úřadu pro civilní letectví, bez jejíhož splnění hrozilo omezení rozsahu 
denního letového provozu. A právě v Liberci byla poslední základna HEMS, která ji zatím nesplňovala. „Pokud 
bychom nový heliport nepostavili, reálně hrozilo omezení jeho provozu, vrtulník by se musel vracet vždy před 
soumrakem,“ vysvětlil Luděk Kramář. Doplnil, že letecká základna ZZS LK neprovozuje noční lety, ale pouze 
denní (tj. od svítání do soumraku - tento čas je v průběhu roku proměnlivý), nicméně pilot a posádka vrtulníku 
mnohdy nemohou odhadnout přesnou dobu návratu na základnu a neosvětlený heliport jim ho tedy kom-
plikoval.
Práce na novém heliportu začaly v únoru letošního roku, jeho stavba skončila v srpnu. Jeho celková cena je 
6,7 milionů korun a ZZS LK ji zaplatila z účelové dotace, kterou poskytl Liberecký kraj. Stavební část heliportu 
si vyžádala náklady 3 miliony korun, 3,4 milionu korun stály použité technologie a 300 tisíc ZZS LK zaplatila 
za projektovou dokumentaci. Dobudovat je třeba ještě hasicí systém, který bude stát necelé tři miliony korun. 
Nový heliport vyrostl na pozemku, jenž původně patřil městu Liberec, díky rychlému a vstřícnému jednání zain-
teresovaných institucí se jej však velmi rychle podařilo vyměnit za jiný, který patřil Libereckému kraji.  „Městu 
i kraji bych za tuto vstřícnost velmi rád poděkoval. Stejně jako Aeroklubu Liberec za dohodu o provozu na 
letišti,“ řekl Kramář.
„Zajištění dostupnosti zdravotní péče je naší prioritou, bez letecké záchranné služby by to nešlo. Jsme rádi, že 
naše záchranka disponuje skvělými posádkami, které se pravidelně cvičí a připravují tak, aby mohly pomáhat 
lidem i ve velmi těžkých a nepřístupných podmínkách,“ řekl hejtman Martin Půta. Ocenil i spolupráci s Horskou 
službou, jejíž zástupci záchranářům velmi často pomáhají. 
Zvláštní vzpomínku při uvedení heliportu do provozu věnovali bývalému kolegovi, pilotu Michalu Benešovi, 
který loni tragicky zahynul. Právě on se podílel na prvních jednáních o novém heliportu a měl být jeho od-
borným garantem. 
U příležitosti otevření nového heliportu záchranáři představili také nový vůz Škoda Octavia, který v rámci pro-
jektu ŠKODA AUTO POMÁHÁ v létě ZZS LK převzala od společnosti Škoda Auto, a.s. Vůz, který ZZS LK získala 
i díky tomu, že má certifikaci ISO 9001, je určen pro potřeby pracovníků Systému psychosociální intervenční 
služby (SPIS), kteří poskytují podporu zejména příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událostí, 
při nichž dochází k náhlému poškození zdraví v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmrtí.

NOVý heliport ZZS LK v liberci

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení města Ralsko, panu Karlu Šťastnému a panu Ladislavu Valánymu, 
za pochopení a vstřícnost při mé žádosti o vybudování sprchového koutu v bytě. Sprchový kout je pro mne 
nezbytnou součástí života vzhledem k mému věku a zdravotnímu stavu. Je to pro mne tím nejlepším vánočním 
dárkem, za který ještě jednou moc děkuji.
Věra Pácová
Ralsko - Ploužnice

PODĚKOVÁNÍKalendář - Mimoň na dobových pohlednicích na rok 2021 lze zakoupit 
v Informačním centru /naproti úřadu- bývalá Komunálka/ cena 110kč. Nebo 
domluvit předání na tel. čísle724 522 279 
Lenka Špačková

OSTATNÍ

Vážení rodiče školou povinných dětí, 
na podzim se výuka opět odehrávala v rodinách a vaše pomoc a podpora byla pro děti naprosto zásadní.  Ze 
dne na den se z vás, mnohdy proti vaší vůli, stali domácí učitelé. Museli jste zvládat jak vaše pracovní povin-
nosti, tak dohlížet na domácí přípravu svých dětí a tím nově nastavit jinak váš domácí režim. Vaše pomoc 
a spolupráce byla pro nás učitele nesmírně důležitá a bez ní by distanční výuka neměla smysl. 
Rád bych vám za vaši spolupráci a úsilí jednak poděkoval a jednak vás ujistil, že není nutné kvůli školním povin-
nostem přepínat své síly a vystavovat sebe a své děti přehnanému stresu. Není vaší povinností suplovat úlohu 
učitele, je důležité, aby se děti úkolům věnovaly a pokoušely se je co nejlépe plnit samy.
Mezi odbornou veřejností se již delší dobu mluví o tom, že vzdělávací programy jsou přeplněné nedůležitými 
informacemi. V učebnicích je mnohdy několikanásobně víc informací, než představuje základ, se kterým by 
se měly děti seznámit. Dovolím si tvrdit, že v budoucnu nebude na většině žáků vůbec znát, že se učily tímto 
způsobem. Základní škola má poskytnout základní vzdělání a to určitě zajistíme. Myslím, že fatální následky 
mít současná situace nebude, pokud nepotrvá několik let. Dokonce v historii českého školství se podobná 
situace již objevila, kdy za druhé světové války byly české vysoké školy zavřené. Také na přelomu revolučních let 
1989 a 1990 se na středních a vysokých školách několik měsíců neučilo standardním způsobem 
a na tehdejších studentech se to neprojevilo.  
Myslím, že dnešní generace dětí bude za pomocí techniky, chatů a videokonferencí pracovat po celý život. 
V současné době by měl být kladen důraz na funkční gramotnost, což je schopnost si potřebnou informaci 
vyhledat a umět jí správně použít a ne se nazpaměť učit velké množství informací bez pochopení souvislostí. 
Pojďme si otevřeně přiznat, kolik si toho pamatujeme ze školy my….
Na závěr bych připojil velké díky a respekt všem svědomitým žákům, kteří tuto, pro všechny nepříjemnou, 
situaci zvládli se ctí a zdravým nadhledem. Všichni věříme v optimistický scénář a tím i v trvalý návrat ke klas-
ické školní docházce. 
Děkuji, že jste vydrželi a pomohli 
Krásné Vánoce

PhDr. Jaroslav Hanka – učitel ZŠ Mírová Mimoň
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Vozový park záchranky se rozrostl o šest nových sanit
Šest nových vozů Mercedes od listopadu vyjíždí za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje. Předání nových sanit bylo tentokrát kvůli covidu bez účasti veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman 
Martin Půta řediteli ZZS LK Luďku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče od nových sanit po 
zasedání krizového štábu kraje. O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje na začátku října.

Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich zařízení plně odpovídalo požadavkům pacientů a záchranářů. 
„Je pro nás samozřejmě důležitý komfort pro pacienta. K tomu, abychom ho zajistili, potřebujeme mít všechno 
po ruce. Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka před sebou, si nemůžeme dovolit vstát od pacienta a jít něco 
někam hledat,“ vysvětlil Kramář. Dodal, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která mod-
elové tovární vozy převezme od výrobce a dále je pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny každého 
z aut se tak promítne zejména přestavba vozu na sanitu. Znamená to nejen polepy, ale zejména instalaci 
komunikační techniky a zdravotnického vybavení. Ve třech z právě přebraných sanit jsou elektrická nosítka, ve 
třech mechanická. Všechna auta jsou vybavena LED světlomety pro lepší viditelnost a majáky 
s červenomodrým světelným výstražným zařízením, samozřejmostí je vzduchové odpružení. „I nyní jsme se při 
vybavování vozů řídili zkušenostmi a požadavky našich zaměstnanců. Auta tak mají například opět lepší samo-
zavírací systémy šuplíků a skříněk,“ řekl Kramář.
„Během posledních dvou let se nám podařilo pro záchranku zajistit celkem 22 nových sanit a stabilizovat 
tak vozovou základnu. Některé původní vozy již opravdu nebyly v dobrém technickém stavu a nesplňovaly 
požadavky moderní medicíny. Pokud to bude možné, budeme samozřejmě záchranáře i v tomto ohledu stále 
podporovat. Určitě si všichni zejména v současné vypjaté době uvědomujeme, jak moc je pro nás dostupná 
a moderní zdravotnická péče důležitá,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je důležité, aby měli pra-
covníci záchranné služby k dispozici moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně v náročném provozu 
a tak na ně musí být absolutní spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský radní pro resort zdravotnictví.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále 
sloužit jako záložní. Po jednom novém mercedesu dostanou k dispozici záchranáři na základnách ve Frýdlantě, 
v Turnově, v Jablonci nad Nisou a v Jablonném v Podještědí. Dvě nové sanity budou vyjíždět za pacienty z li-
berecké základny.
Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 milionů korun. Do konce roku plánuje záchranka pořídit ještě 
dva nové vozy Škoda Kodiaq, v nichž za pacienty vyjíždí lékař a které nemají lůžkovou úpravu. Ty bude platit 
z vlastních zdrojů a jejich cena bude zhruba 8 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že kvalitní a bezpečná auta jsou 
pro naši práci nezbytná, budeme se samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky na další pravidelnou ob-
novu vozového parku. A jsme Libereckému kraji vděční, že nás podporuje a vychází nám podle svých možností 
vstříc,“ dodal Kramář.

Zima se blíží… Na cestu za pacienty jsme připraveni!
Cesta za pacienty někdy nebývá lehká a někdy ani nevede po silnici. Ať už se jedná o zraněné v terénu nebo 
o ty, kdo naši pomoc potřebují doma, zejména v zimních měsících je občas velmi obtížné dojet sanitou až 
k místu zásahu. Řidiči Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje proto pravidelně zdokonalují 
své znalosti a dovednosti, aby nejen cesta k pacientovi, ale i s ním do zdravotnického zařízení, byla co 
nejbezpečnější. V září se proto většina řidičů ZZS LK vystřídala na praktickém školení v bývalém vojen-
ském areálu v Ralsku. Pod vedením instruktorů z vlastních řad obnovili své znalosti, naučili se něco nového 
a vyzkoušeli si jízdu sanitou v opravdu těžkém terénu. Na cvičení, které ZZS LK pořádá již druhým rokem 
vlastními silami, se řidičů za zpřísněných bezpečnostních a hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy covid) 
vystřídalo celkem 120. „První ročník cvičení řidičů ve vojenském prostoru Ralsko byl úspěšný a měli jsme na něj 
skvělou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali podobným scénářem, samozřejmě 
s drobnými úpravami. Stěžejní částí byly stejně jako loni praktické jízdy v terénu, vzhledem k tomu, že hodně 
pršelo, byly místy opravdu výživné,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Geor-
giev. „Soustředili jsme se na dohledávání pacienta v nepřístupném terénu – na místě bylo i mobilní operační 
středisko. V rámci teoretické výuky se řidiči věnovali rozboru dopravních nehod nebo pravidlům, která pro nás 
na silnicích platí v době, kdy je sanita ve výjezdu, a podobně,“ doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové 
brzdění, jízdu ve vysoké vodě, zv-
ládnutí smyku či nácvik zvláštních 
krizových situací včetně překážek 
na silnici. „Díky podpoře Libereck-
ého kraje a vojenských lesů se nám 
v Ralsku nabídl ideální výcvikový 
prostor pro to, aby si každý řidič 
mohl na vlastní kůži vyzkoušet 
jízdní vlastnosti vozu v terénu, který 
v Libereckém kraji může kdekoliv 
potkat. Protože u nás to není jen 
o městech a silnicích. Lokalit, kde 
jsou lidská obydlí, chaty, chalupy je 
všude dost a kolikrát je pro posádky 
opravdu náročné je dohledat, mno-
hdy je to právě o takovýchto cestách 
na hranici sjízdnosti,“ 
uvedl Georgiev.
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Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších svátků roku, který 
si lidé spojují s potřebou se pořádně najíst, napít a obdarovat 
se co nejvíce a co možná nejdražšími věcmi. Kvalita a kvantita 
jdou ruku v ruce bez ohledu na peněženku. Jenže někdy se 
situace změní a vy jste nuceni v podstatě ze dne na den vys-
toupit ze své komfortní zóny. 
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou z nejvíce 
stresujících situací, které vás v životě mohou potkat. Najednou 
jako byste přišli o své vydobyté místo ve společnosti. Připadáte 
si, že se na vás všichni dívají přes prsty, neumíte se smířit 
s tím, že obracíte každou korunu a nemůžete si dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit dětem. A k tomu teď 
musíte myslet také na to, jak zvládnout vánoce s minimálním rozpočtem. 

MOJRA

VÁNOCE S OMEZENÝM ROZPOČTEM? ZVLÁDNETE TO I BEZ 
DRAHÝCH DÁRKŮ!

Investujte čas a pozornost namísto peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz? Kvůli obavám 
ze sociálního srovnávání, určitému společenskému 
statusu anebo prostě jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli 
strachu z toho, že by je okolí označilo za chudáky, 
schopni se kvůli Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže 
půjčky vaši finanční situaci nevylepší, v konečném 
důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci jedince. Zej-
ména pokud nemáte práci a dostatečné příjmy. 
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od 
komerčního pojetí Vánoc. Netrapte se kvůli vaší 
zhoršené finanční situaci, stát se to může každému. 
Svolejte co nejdříve rodinnou radu a domluvte se, že 
letos si dáte pod stromeček jen symbolické dárky. 
Pokud máte malé děti, zkuste jim vhodným způsobem 
vysvětlit, že letos jim Ježíšek nemůže donést vysněné 
lego za tři tisíce. A aby se necítily ochuzené, zkuste 
nahradit kvalitu kvantitou – děti totiž často počítají, 
kolik dárků pod stromečkem dostaly. Dá se pořídit 
spousta dárků s velmi přijatelnou pořizovací cenou. 
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě 
udělají radost dárky ve stylu „urob si sám“. Zručné 
ženy mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct 
oblíbené sušenky a zabalit je do hezké krabičky. Muži 
mohou nabídnout své manuální schopnosti, vyrobit 
poličku, postavit ptačí budku, udělat domeček pro 
panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně zručným? 
Vsaďte na domácí poukazy! Uvidíte, že partner ocení 
poukaz na domácí masáž, maminku voucher na jarní 

úklid, tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze 
nekladou, určitě přijdete na něco, co obdarovaného 
zprostí nepříjemných povinností. 
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou 
vánoční dovolenou, budete se i s tímto muset 
rozloučit. Ale nezoufejte. I tohle má své řešení. Vydejte 
se s rodinou na nějaký vánoční výlet po okolí. Klidně 
jen na delší procházku. Pokud napadne sníh, postavte 
sněhuláka. Nebo si jen tak povídejte. A doma si pak 
uvařte hrnek horké čokolády. Čas trávený s rodinou 
je totiž k nezaplacení a je naprosto jedno, jestli jste 
doma, nebo v Alpách. 
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a 
stres hoďte na chvíli za hlavu a dopřejte si nějakou 
formu relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen pro 
sebe. A pokud o nadcházejících Vánocích musíte neus-
tále přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak. Když se 
naučíte slavit je jinak než penězi, nejen že ušetříte, ale 
i vyděláte. Protože chvíle s rodinou, pohodu a štěstí si 
za peníze koupit nemůžete.

PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

                                         www.mojra.cz
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