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

tisíc,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.

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

D N E Š N Í  R A L S K O

Výherce předchozích fotohádanek najdete na 
stránce 31 uvnitř zpravodaje. Blahopřejeme 
výherci.

Z obsahu čísla

Vydává Město Ralsko  Čtvrtletník č. 02 Zdarma

Co se událo a o čem se mluví              Vychází: 1. 7. 2021

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

 Inzerce

Historické fotohádanky
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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

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 )

POKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

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

Kontakt pro objednání: paní Nesvadbová, tel. 
487 898 163,  

nesvadbova@mestoralsko.cz

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sběrné dvory - informace

HISTORICKÉ FOTOHÁDANKY
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, elektron-
icky nebo telefonicky 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.
Horní foto: Kde se nachází tyto objekty a který druh 
vojska zde sídlil v roce 1968
Spodní foto: Kde se nachází tato stavba a k čemu 
sloužila.
Výherce minulých hádanek naleznete na str. 31
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SLOVO STAROSTY
červenec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení občané,

opět tu máme další vydání našeho čtvrtletníku, což znamená, že další čtvrtina roku už je za námi. V posledních 
číslech jsem vždy začínal o koronaviru a snažil se optimisticky naladit do boje proti viru. Mohu s nadšením říct, že 
už jsme z nejhoršího venku, protože se očkuje více a více. Doufám tedy, že brzy už na koronavirus zůstane pouze 
nehezká vzpomínka. Ještě jednou bych Vám chtěl moc poděkovat za přístup k celé věci. 

Teď se pokusím ve zkratce shrnout dění v jednotlivých městských částech….

Kuřívody
Zasíťované parcely za Kulturním domem v Kuřívodech 
(16 TI Ralsko) už znají své budoucí kupce. V minulém 
čísle jsem psal, že máme přes 20 nabídek. Nakonec 
jich dorazilo přes 240 na 7 pozemkových parcel. 
Nejdražší nabídnutá cena byla 991 Kč/1m2. I přes 
tento velký zájem a na podnět některých občanů, se 
budou příště prodeje konat formou aukce.

Central Park Kuřívody – stále se čeká na zahájení 
v měsíci srpnu roku 2021.
Dopravní řešení centra Kuřívod – akce opět pokročila. 
Od minulého čtvrtletníku je na místě kruhové 
křižovatky už položena první várka asfaltové směsi 
a udělané obrubníky pro vytváření chodníků. Zastávka 
pro MHD už je také postavena a vydlážděna 
z žulových kostek. 

Chodník Kuřívody – dotovaná stavba chodníků podél silnice na Mimoň, 
bude již téměř u konce. Hlavní část od Motorestu u Vladimíra až 
k odbočce do bývalé prádelny je hotová, teď zbývá dodělat přechod pro 
chodce a chodník na druhé straně podél komunikace.

Na komunikaci z Bělé 
pod Bezdězem jsme 
umístili ukazatel 
rychlosti pro prevenci 
proti rychlé jízdě. 
V místě přechodu 
do MŠ, projektuje 
paní Ing. Hřebřinová, 
zvýšený přechod pro 
chodce.
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Ploužnice

Hradčany

V Ploužnici máme stále objízdnou 
trasu na Mimoň, což potrvá až do 
října 2021. 
Nově jsme zde instalovali nové 
sušáky na prádlo a lavice, které bu-
dou občané městské části využívat 
pro své potřeby a potěšení. 

S příchodem jara jsme také otevřeli sportoviště a opět se konají sportovní akce pod taktovkou naší Sportovní 
komise, tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich dobře prováděnou práci, kterou vykonávají již řadu let. 

Smíšená cyklostezka Mimoň až Ploužnice pod 
Ralskem – tento projekt běží a už má  
i jasné obrysy. Stavba je realizovaná na více 
frontách, ale až se otevře úsek z Mimoně do 
Ploužnice, tak se budete moci kochat novou 
cyklostezkou, která nám tu roste. Momentálně 
připravujeme lávku přes Ploužnický potok. Na 
stavbě jsme narazili na pár problémů v podobě 
přeložky Vodovodu a kanalizace z Mimoně, 
nezpevněné podloží a rýhy pro kabely Cetinu 
– nic s čím bychom si nevěděli rady! Akce by 
měla být realizována do konce roku. 

Zastupitelstvo města dne 08. 06. 2021 schválilo odkup vodovodní přípojky, k RD u objektu čp. 306, od VLS s. p.
Máme připravené projekty pro parkovací stání a opravy komunikace mezi sídlištěm. Budeme soutěžit v měsíci 
listopadu a příští rok bychom chtěli akci spustit. Důvodem spuštění v listopadu je rozložení financí (máme 4 
velké stavby, což je ekonomicky náročné).

V Hradčanech je stále nejvíce skloňovanou záležitostí oprava Hradčanského rybníka. Stavba nám doslova roste 
před očima, ale velice trpí komunikace pro objízdnou trasu. Již je počítáno, že projde kompletní rekonstrukcí. 
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Také jsme realizovali tůně pod hrází…

Na stavbě se bohužel stala i tragická nehoda, kterou nepřežil jeden z pasažérů vozidla, které projelo záka-
zem vjezdu a zřítilo se přímo do výkopu. K této události nesmíme podávat bližší informace, protože probíhá 
vyšetřování celé situace. Ihned po události však dopravní inspektorát vydal opravné stanovisko a zpřísnil 
zabezpečení uzavření komunikace (dodání betonů a zábran). U celé události jsem byl osobně přítomen a je mi 
to velice líto.
Předběžné zprávy od stavbyvedoucích zní, že koncem srpna by měla být komunikace po hrázi průjezdná  
v jednom pruhu. 
Důležitou informací pro občany může být nová pachtovní smlouva mezi městem Ralsko a Libereckým kraje, 
která nás opravňuje hospodařit na pozemcích kraje (všech v katastru Hradčany, vyjma letištní plochy).

S radostí mohu oznámit, že jsme se shodli s VLS na odkoupení vodovodu a celé vodovodní sítě v Horní 
Krupé. Rozhodnutí již potvrdilo zastupitelstvo města, které se konalo 8. 06. 2021. Teď už zbývá převod 
uskutečnit ze strany VLS, což by mohlo být opožděno převodem VLS na Lesy ČR. Nicméně máme přislíbeno, 
že vodovod dostaneme. 

náhlov
O stavební povolení budeme teprve žádat, protože jsme narazili na problém u SČVK, které požadují zřízení 
náhradního zdroje pitné vody (buď koupit stávající vodovod a ponechat pouze studnu, nebo udělat nový vrt, což 
je ekonomicky nesmyslné). 
Chci veřejně poděkovat Všem občanům, kteří mi pomáhají ,,bombardovat“ telefonicky JUDr. Židkovou, která 
likviduje Vodovod a Kanalizaci v Náhlově již od roku 2009, bez posunu vpřed. 
Vodovod a kanalizaci na Náhlově dokončíme! Nejpozději příští rok. 

Horní Krupá

Boreček
V Borečku jsme konečně nalezli řešení dopravy pro pěší od zastávky Horní Boreček až k odbočce na Dolní 
Boreček. Projektování již běží. Chodník bude těsně u silnice směr Doksy. 

červenec 2021
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Hvězdov
Bohužel Hvězdov trpí, protože téměř všichni řidiči, 
kteří jedou od Mimoně na Mnichovo Hradiště, jedou 
přes Hvězdov. Komunikace už je v tak špatném stavu, 
že nám Metrostav slíbil, že jí místy radši celou přebalí. 
Bohužel budeme muset počkat než bude v místě fréza 
a finišer. Stav komunikací každý týden sám dokumen-
tuji a zasílám na Liberecký kraj. 
I na Hvězdov jsme umístili ukazatel rychlosti.

Správce hřiště pan Jakub Houžvička odvedl kus práce, protože vytvořil nové lavice pro sezení na herním place 
v Borečku. Děkujeme.

Boreček byl poctěn, protože byl historicky první 
městskou částí, kterou navštívili naši hasiči, aby 
zachránili kotě, které uvízlo v koruně stromu. Na-
konec z důvodu nedostatečného vybavení povolali 
i kolegy z Mimoně. Každopádně jen tak dále, vy-
bavení budeme muset postupně dokoupit.

Budeme muset přizvat vodoprávní a silniční úřad na mostek u C.Bau, protože je stav havarijní. V minulosti byl 
opravován, ale intenzivní doprava, která přes tento mostek každodenně jezdí je neúnosná. 
Dobrou zprávou je, že jsme do-projektovali komunikační síť přes Hvězdov. Ihned po vydání stavebního povolení 
si zajistíme prováděcí dokumentaci a připravíme na realizaci pro příští rok. 
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Ing. Miloslav Tůma
starosta města

Internet ve Hvězdově máme připraven a čeká se na přivedení přívodního optického kabelu z Mimoně, který je 
projektován pod cyklostezkou.

Když tento článek dopisuji, tak si zpětně přehrávám ten poslední čtvrtrok. Ralsko se opět posunulo a dále po-
souvá, což je zásluha nás všech. Chci jen vyjádřit, že jsem hrdý, že mohu žít právě zde. 
Užívejte si letní dny, které budou plné slunce a radosti. Hlavně zdraví Vám všem!

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

postřehy z městského muzea
Patnáctá sezóna muzea začala v této koronavirové době velmi nezvykle. Prvními návštěvníky byly nezávisle na 
sobě dva redakční týmy České televize a Petr Matura z redakce „Náš region.“   Mezinárodní den muzeí v polovině 
května, přesněji osmnáctého, vyhlásil téma „Budoucnost muzeí: obnova a nové vize“, ve kterém se Mezinárodní 
rada muzeí snaží podpořit muzea, jejich pracovníky, odborníky a komunity kolem muzejních institucí, aby se 
snažili nacházet nové postupy, sdíleli je a společně tak vytvářeli nové hodnoty a obchodní modely pro kulturní 
instituce a rovněž, aby spolupracovali na inovativních řešeních sociálních, ekonomických a environmentálních 
výzev současnosti.  Vzletná slova, vzletnější už asi tato planeta nemohla vytvořit. 

To se však asi nevztahuje na mladé město Ralsko. Před několika lety jsme se rozhodli původní expozici dnes 
Městského muzea v Ralsku přestěhovat do nového, plochou většího muzea, na jehož výstavbu jsme před 
dvěma roky získali stavební povolení. Proč jsme dodnes nezačali s rekonstrukcí poslední zachovalé budovy 
v Kuřívodech? Z prostého důvodu, nebyla k dosažení žádná z vyhlašovaných dotací. Stavební povolení končí 30. 
května tohoto roku. Na přímluvu pana starosty jej stavební úřad prodloužil o další dva roky.  Dva roky dalšího 
čekání, abychom v Ralsku mohli naplnit téma Mezinárodní rady muzeí na obnovu, a nové vize našeho Muzea 
jsou však natolik dlouhé, že v mém věku bych se asi jeho otevření nedočkal.

Na jednání Rady města jsme přijali rozhodnutí o zahájení udržovacích prací na objektu, který po více než 38 
letech rekonstrukce budovy po tehdejším požáru prvního patra přestává být bezpečný. Vlastními silami pro-
vedeme odstranění střechy a vybourání vnitřních stěn a podlah. Kontrolou a zajištěním základů připravíme ob-
vodové stěny k výstavbě střešní konstrukce, kterou by mohlo město zhotovit z vlastních zdrojů.

Co je platné, že se Mezinárodní rada muzeí snaží podpořit tuto naší obnovu muzea, když ministerstva pro místní 
rozvoj a kultury na budoucnost muzeí, která nejsou lukrativní, nebudou brát zřetel.  Nám po další dva roky 
nebude zbývat nic jiného, po více než třiceti letech slibů a nečinnosti všech vlád, než vytvořit z vojenského pro-
storu kulturní město a nadále čekat na milostivý vázaný dar. 

Jakoby město Mimoň o naší situaci vědělo, objevil se v obsahu květnového zpravodaje článek týkající se jejich 
městského muzea, ve kterém mě zaujala část textu: „Důraz v plánované expozici má být kladen také na někdejší 
vojenský výcvikový prostor“. Ono totiž Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se stalo odborným garantem 
celkové přípravy nové expozice městského muzea v Mimoni o historii a přírodě oblasti v okolí Ralska, kterou byl 
pověřen Mgr. Tomáš Cidlina z pracoviště Nových dějin a Radka Pipalová .

Nikdy jsem se čtvrtstoletí trvající spolupráci s Vlastivědným muzeum a galerií v České Lípě nevyhýbal. Překvapilo 
mě, že najednou muzeum v České Lípě má zájem o spolupráci. Jeho řediteli jsem napsal mimo jiné „Stejně jako 
město Mimoň, má také město Ralsko své městské muzeum, které se nezabývá pouze „Stálou expozicí pyro-
technické asanace Ralska“. Vedle stálé expozice se zabývá historií města a v neposlední řadě jeho novodobým 
osídlením. Muzeum zpracovalo historii pobytu německých, československých a sovětských vojsk od dubna 

červenec 2021
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roku 1945 do června 1991“. „ Nové muzeum je právě důvodem proč bychom neradi poskytovali muzeu v Mi-
moni materiály, které chceme použít při otevření našeho muzea. V této souvislosti by město Ralsko chtělo 
požádat Vlastivědné muzeum v České Lípě o poradenskou činnost ne li přímo o celkovou přípravu nové expozice 
v našem novém muzeu.“  Pan ředitel Ing. Zdeněk Vitáček odepsal vybírám úryvky z jeho dopisu:“Osobně jsem 
se problematice muzejní dokumentace oblasti kolem Ralska začal věnovat již počátkem 90. let. V roce 1995 
se uskutečnila zatím nejrozsáhlejší a nejucelenější výstava o bývalém „VVP“ (Vojenském újezdu Ralsko) u nás 
v muzeu. Následně jsem byl požádán tehdejšími představiteli Kuřívod, abych připravil podklady pro plánované 
městské muzeum. Připravil jsem tedy základní teze muzea a expozice se zaměřením na území zahrnující Vo-
jenský újezd Ralsko.  Dle mých informací však projekt nebyl úspěšný. V roce 2005 jsem byl požádán tehdejším 
vedením města Mimoň, abych pomohl s vybudováním městského muzea, které mělo zahrnout Boží hrob  
a sousedící objekt špitálu. 

Protože jsem předpokládal, že město Ralsko bude mít (možná) někdy v budoucnu zájem o vybudování nějaké 
stálé expozice, záměrně jsem doporučil městu Mimoň prezentovat oblast mimo Vojenský újezd Ralsko. Věděl 
jsem také o Vašich snahách o založení stálé expozice o pyrotechnické asanaci Ralska. Chtěl jsem tím předejít 
územnímu překrývání expozic. Proto městské muzeum v Mimoni prezentuje v současné době ve své stálé ex-
pozici území „Mimoňska“. Expozice propojuje historii a přírodu. Expozice zahrnuje - nejstarší osídlení Mimoňska, 
vlastní dějiny Mimoně a nejbližších obcí (mimo Vojenský újezd Ralsko), historii „špitálu v Mimoni“, přírodu 
Mimoňska – fauna a flóra, významné složky krajiny (Ploučnice, Ralsko, Vranovské skály atd.) a zvláště chráněná 
území. V roce 2019 jsem byl informován novým vedením města Mimoň o záměru změnit tematicky i územně 
zaměření stávající stálé expozice. Zcela měla být potlačena přírodovědná část a preferována měla být historická 
část a zahrnuto také území bývalého VVP Ralsko“.

Je smutné, že vedení města Mimoně neuznává teritoriální hranice a snaží se o úmyslné územní překrytí muze-
jních expozic. Od města Ralsko však v této aktivitě nemůže čekat žádnou podporu.

Přivítáme každou pomoc občanů Ralska při zahajovacích pracích na výstavbě nového muzea, které bude sloužit 
všem občanům i návštěvníkům svou výstavní plochou a prostorem pro scházení se zájmových organizací.

Letos uplyne 30 let od historicky nového osídlení města Kuřívody. Za 30 let jsme toho moc společnými silami 
nepostavili, udělejme to nyní.

Kurátor muzea Václav Bilický 
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Městské muzem v Ralsku je přesvědčeno, 

že některé památky by měly být zachovány pro budoucnost. Ten 
největší dům na tržním náměstí v Kuřívodech  patřil vcelku známé 
německé rodině Gatter zejména pak Josef Gatter (1856–1929) po-
cházející z Olšiny (Ralsko) se usídlil v Kuřívodech, kde vytvořil kovodí-
lnu s vlastním obchodem. Hlavním produktem této firmy byla výro-
ba vodních pump a čerpadel. Také morový sloup uprostřed náměstí 
byl historicky cenný, přesto na počátku padesátých let skončil, 
dle výpovědi tehdejších vojáků, kteří jej zbourali, v některé studni  
v jeho okolí. Městské muzeum se snaží prozkoumat nejbližší studnu.  
V případě negativního nálezu bychom chtěli studnu, která se nachází 
vedle posledního javoru, také zachovat a opatřit ne-li originální 
Gatter pumpu, které sloužily na všech studnách v Kuřívodech jako 
reklama, alespoň dobově podobnou. Pro vaši orientaci je přidáno 
poslední foto před jejím zakrytím do doby dalšího řešení.

Před 30 lety, 10. června 1991, opustil Ralsko
poslední voják Střední skupiny vojsk z nádraží Bezděz. 
mjr. v. v. Václav Bilický
Oficiálně jsem převzal budoucí pyrotechnickou služebnu „RALSKO“ v Kuřívodech 1. ledna 1990. Zahájení 
činnosti pyrotechnické asanace proběhlo dne 22. 2. 1990 předáním dopisu všem velitelům posádek v bývalém 
Severočeském kraji. Dopisem jsme trochu předběhli dobu o 4 dny, což bylo pro mnohé velitele překvapením. 
Od 26. února 1990 totiž započala první etapa odsunu vojsk SSSR, která trvala do konce května 1990. S mnoha 
veliteli jsem se znal osobně už od roku 1976 a postupně s jejich nástupci nejen v Ralsku ale také v Zákupech  
a Bohosudově.

      Útvar, který vznikl jako jeden z posledních, byl odsunut první. Byla to 442. samostatná raketová brigáda 
v kasárnách Hvězdov 2. Kde bylo v nově postavených objektech uloženo 18 kompletů raket středního doletu 
«Точка» „TOČKA“, která měla dosah 70 km, a raketa 9M79 mohla nést konvenční hlavici (482 kg), 

červenec 2021
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nebo 10 kilotunovou jadernou hlavici. Brigádu tvořilo celkem s pomocným personálem téměř 600 vojáků. 
Nakládání na mimoňském nádraží bylo provedeno v intervalu pěti samostatných transportů. Podle mých 
záznamů od úterý 3. dubna do 8. dubna 1990. V nákladovém prostoru zcela zaplachtovaných transportních 
a překládacích vozidel ležely horizontálně na speciálních lůžcích dvě plně vyzbrojené rakety 9М79. Startovací 
vozidla byla zcela oplachtována a pravděpodobně prázdná. Nakládání vozidel probíhalo zabezpečeně. Ostatní 
doprovodná vozidla jela po vlastní ose ve zvláštní koloně. V průběhu června 1990 jsem prováděl několik dnů 
prohlídku opuštěných kasáren, která si převzala ČSA.

     Téměř týden od úterý 22. května do úterý 29. května 1990 na konci první etapy byly odvezeny z nádraží v 
Mimoni 4 raketové komplexy 9K72 ELBRUS třetího samostatného praporu s doletem raket 8K14 až 280 km. 
Přidělené číslo posádky a její polní pošty bylo 61101 Hvězdov 2.  Kolik bylo skutečně odvezeno raket, to se 
kvůli přísnému utajení, nedozvíme.  

Druhá etapa odsunu spadá do druhé poloviny roku 1990.

Když jsme v červnu 1990 zničili veškerou munici z druhých palebných průměrů uložených ve skladech úkrytů let-
adel a z části nezpůsobilou munici přetrvávající z minulého leteckého stíhacího pluku a od vrtulníků, bylo nanejvýš 
jasné, že pobyt 236. apib bude v brzku na letišti v Hradčanech končit. V polovině července jsem dostal pozvání 
na slavnostní rozlučkovou přehlídku na letišti. Do pracovního deníku jsem si zapsal termín 8,00 hod. 21. července 
1990. Celé sídliště bylo na nohou. Tolik lidí jsem tam za celou dobu neviděl, všichni ve slavnostním a s dětmi. 
Když jsme je oslovili tak nebylo slyšet nic jiného, že se těší domů, byli to však jen ti, kteří měli kde bydlet a nebyli 
vázáni na piloty. Většinou Ukrajinci nebyli spokojeni, protože přiletěli v roce 1984 z Čortkova na Ukrajině a měli 
odjet do Lielvarde (Лиелварде) města v centrálním Lotyšsku. I když v té době to byl Sovětský svaz a každému 
občanovi mělo být jedno, kde v zájmu své vlasti žil. Dnes ti, kteří zůstali v Lotyšsku, nelitují, protože se mohou 
vracet na místa své služby v Hradčanech, jak se jim zachce. Když jsme došli na plochu, jednotky jednotlivých útvarů 
se připravovaly na slavnostní přehlídku. Po skončení ceremoniálu jsem zjistil, kolik mám přátel, se kterými jsem se 
viděl jen několikrát, přesto se hlásili a loučili svým typickým způsobem. Ještě, že jsem měl řidiče. Poprvé jsem si 
mohl spočítat odlétající letadla. Od roku 84 jsem se už naučil rozeznat „kajru“ od spárky Migu 23. Zda jsem dobře 
počítal, bylo MiG-27K 35 letadel a spárek možná i 10. Nějak mi neseděl počet úkrytů letadel a bojových Kajr. Líná 
huba, holé neštěstí! A tak jsem se nesměle otázal, kde jsou další letadla, protože při mých všedních návštěvách 
od jara 1989 jsem jich mnohdy napočítal přes 40. Vzápětí jsem dostal odpověď. „Ještě v předešlém roce jsme 
odeslaly téměř všechny nulky do Německa a došlo k přečíslování a tak ty Kajry, které jsou dnes očíslovány s nulou 
na začátku a mají navíc ještě číslo na směrovce vedle hvězdy, odletí dnes do Lotyšska. Také odletěla některá letadla 
na opravu do Oděsy.“ Stejně jsem se nedopočítal.
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     Letecká technika 199. vrtulníkové letky odletěla z hradčanského letiště koncem července 1990 do Milovic. 
Pozemní personál odjížděl do Milovic po vlastní ose. Během července a srpna jsem prováděl ničení munice z vrtul-
níkového skladu, která nebyla schopna bezpečné přepravy do SSSR.

     360. tankový pluk ve Stráži pod Ralskem, měl rekordních 15 transportů z nádraží v Mimoni a to postupně v první 
polovině srpna. Kasárna a park techniky ve Stráži pod Ralskem jsem prohlížel do poloviny září a na pomoc jsem si 
pozval pyrotechniky z letiště v Ruzyni. Předání objektů zbavených munice proběhlo z části čs. armádě a koncem 
roku městu. Zejména byty v panelácích a finské domky přesahovaly hodně přes stovku sice malometrážních, ale 
potřebných ubytovacích prostor.  

     Také Kuřívody zastihlo velké stěhování a to v místech dnešního ubytovacího centra pana Nedvěda, kde sídlil 
149. protitankový oddíl, který uvolnil místo ve Hvězdově 2 pro 442. samostatnou raketovou brigádu. Nově post-
avená kasárna začali vojáci likvidovat, ale pro rychlý odsun stihli jen dva objekty. Pro demobilizaci tohoto útvaru 
stačily jen tři transporty v průběhu tří dnů od 9. do 11. září 1990.

     Devět transportů v období téměř jednoho měsíce počínaje 20. říjnem 1990 potřeboval 139. protiletadlový 
raketový pluk v. ú. 35186 z Nového Dvora u Svébořic s komplexem „Kub“ (ЗРК «Куб»).  Důvodem nejdelší doby 
odsunu byl rozkaz vše potřebné zdemolovat a materiál soustředit k odvozu do SSSR. Šlo nejen o kvalitní vlnitý 
plech, ale také dřevo. Celý objekt byl demolován tak, že nezkušené oko v terénu nepoznalo původní činnost pro-
tiletadlového raketového vojska.

    Stejný osud postihl nejmodernější kasárenský celek v Kuřívodech, kde sídlil útvar 5. protiletadlové raketové 
brigády v. č. 80834 (B). Protiletadlová technika v podobě komplexu KRUG s raketami 2К11К  odjela z tohoto areálu 
již v listopadu 1990. Kasárenský celek a bajevoje děžurstvo, jak rusky pojmenovávali vojáci plochu nad Kuřívodami, 
kde je dnes fotovoltaická elektrárna, byla převzata společně s 360 bytovými jednotkami až koncem května 1991. 
Stejně tak bylo převzato několik desítek bytů v Novém Dvoře, uvolněných 139. protiletadlovým raketovým plukem 
v. ú. 35186. Po odsunu jsou obě  brigády dislokovány do  sestavy 22. gardové armády  moskevského vojenského 
okruhu s dislokací ve  městě Šuja.

     Poměrně dlouhou dobu se také stěhoval motostřelecký a dělostřelecký pluk ve Hvězdově 1, přesto že zahájili 
demobilizaci již ve druhé etapě, úplně odjeli až v průběhu první poloviny roku 1991.  

     Relativně malý útvar, k mému srdci nejbližší 234. gardový ženijní prapor z Kuřívod, se kterým jsem prováděl 
likvidaci munice, která musela zůstat na našem území, až do poloviny února 1991. S jedenácti transporty z nádraží  
v Mimoni se sice započalo už 12. října 1990 ale odsun pozdržela demolice bytových objektů v prostoru před dnešním 
městským úřadem. Kasárna před tvrzí patřila 898. praporu materiálního zabezpečení, jejich 10 transportů zabralo 
období od 1. prosince 1990 až do poloviny ledna 1991. Tento útvar materiálně zabezpečoval posádky v Kuřívodech 
jak pohonnými hmotami, tak také výrobou a skladováním potravin a tyto materiální zásoby divize společně s jejím 
velitelstvím byly z nádraží v Mimoni a Bezdězu postupně odváženy ve 12 transportech v průběhu tří měsíců (lis-
topad1990 až leden 91). Kuřívodský kostel sv. Havla sloužící jako sklad zeleniny byl předán církvi v červenci 1990.   

červenec 2021
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     Také odsun 278. gardového motostřeleckého pluku ze Zákup byl pro zákupské a mimoňské nádraží velkým 
logistickým oříškem. Téměř dvacítka transportů odvezla dva tisíce vojáků a techniku v období od 17. 9. 1990 do 22. 
3. 1991. V květnu 1991 jsem po prohlídce předávaných objektů sověty předával společně s jejich velením kasárna, 
200 bytů, střelnici a cvičiště městskému úřadu v Zákupech.  

     Tragický průběh měl odsun 280. gardového motostřeleckého pluku z Bohosudova, kde při přípravě tankového 
pluku na vagónování došlo 9. ledna 1991 po požáru k tragickému výbuchu tanku T-72 při kterém zahynulo 17 
vojáků a důstojníků. Do 6. dubna 1991 odjelo ve 24 transportech 1900 vojáků a důstojníků a také veškerá tech-
nika z tohoto útvaru. Ve městě se uvolnilo na 300 bytových jednotek. Na místě velitelství v bývalém klášteře 
vzniklo nové gymnázium a využit byl i posádkový dům armády. Obcím byly předány cvičiště v Srbicích, a střelnice 
v Habarticích a Přítkově, kde jsem ničil při  jejím posledním využití munici z vybuchlého tanku.

    18. motostřelecká divize měla svou poslední odsunovanou součást 52. gardový dělostřelecký pluk ve Hvězdově 
1. Jeho devět set vojáků, prapory taženého a samohybného dělostřelectva, raketomety nevyjímaje byly naloženy 
na celkem 16 transportů na nádraží v Mimoni v období od 18. září 1990 do 20. dubna 1991. Také 80. prapor 
oprav techniky odjel ve dvou transportech z Hvězdova na počátku roku1991. S velkou pomocí kolegů z Ústí nad 
Labem se nám podařilo zhruba prohlédnout opuštěná kasárna ve Hvězdově 1 a ve Hvězdově 2. Prohlédnuto bylo 
celkem 140 bytových jednotek pro předání ČSA ke konci března 1991. Na sklonu měsíce května 1991 ještě odjel  
z Hradčan transport s příslušníky oddělení stavební a ubytovací služby, kteří předávali opuštěné kasárenské ob-
jekty československé armádě a prodali některým civilním organizacím.

     Třetí etapa demobilizace Střední skupiny vojsk v Ralsku započala hned v lednu a skončila posledním odsunutým 
vojákem v pondělí 10. června 1991 z nádraží Bezděz. Tohoto odjezdu jsem se účastnil. Odjížděli ženisté z Vrchbělé, 
což byl druhý útvar, se kterým jsem spolupracoval a tři dny před jejich odjezdem jsem nabídl spolupráci při likvidaci 
munice v jejich skladu, bylo mi řečeno, že je to munice na ochranu ešalonu. Velitel Matkovský mě provedl polními 
skladišti na Vrchbělé a omluvil se, že je již nestačili odvést na naši trhací jámu.

     Od 10. 6. 1991 jsem zůstal v Ralsku osamocen do doby než 15. července 1993 vznikl v Mimoni 61. Asanační py-
rotechnický odřad České Armády a přišlo desetiletí očisty Ralska od munice zanechané nejen sovětskou armádou.

Všichni děláme maximum pro to, aby byly 
negativní dopady distanční výuky pro děti 
a žáky co nejmenší. Naše on-line výuka 
začala postupně fungovat už čtrnáct dní 
od vyhlášení prvního lockdown 2020, od 
loňského podzimu je nastavena optimálně  
v celé škole napříč ročníky i předměty.

V březnu 2021 se rozeběhlo i distanční 
vzdělávání pro děti předškolního věku, ohlas 
byl ohromný. Na distančním vzdělávání jsme 
měli navíc hosta, kterým byla paní místos-
tarostka Mgr. Šárka Kalvová, která s námi 
prožila jeden výukový den.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Škola JEŽKŮ frčí dál
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A aby byly podmínky v jednotlivých 
třídách vyvážené, stanovili jsme si min-
imální počty on-line odučených hodin za 
týden. Početnější třídy dělily na menší 
studijní skupinky, dále se pořádaly 
on-line třídnické hodiny, konzultační 
hodiny pro žáky i rodiče a individuální 
hodiny pro žáky vyžadující podporu ve 
vzdělávání. Výuka tak FRČELA na plné 
obrátky.

Mezitím jsme se stali součástí projek-
tu Hrdá škola, jejímž cílem je zbořit stereotyp ve škole a zasoutěžit si s jinými školami. Nevšední akcí byl Barevný týden 
ve škole, nebo tematicky zaměřený den 19. května, kdy se naši školáci zúčastnili Dne šílených účesů.

FOTO  Den bláznivých účesů

Obě akce se nám vydařily, a protože u žáků zaznamenaly velký úspěch, tak plánujeme podobné dění i do budoucna.  
V pátek 11. června nás čeká Pyžamový den se soutěží o nejoriginálnější pyžamo.

červenec 2021
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Na Den Země jsme se zapojili do akce Ukliďme Česko. Děti a žáci sbírali odpad od školy na Skelnou Huť a vyzkoušeli 
si tím, jak každý může přispět k čistotě našeho okolí. Děkujeme za podporu ve fotosoutěži, bohužel hlasů jsme moc 
nezískali.

Červen věnujeme k opakování učební látky, pořádání zajímavých akcí a užívání si společných školních prožitků. První 
společná akce tohoto měsíce byla 1. června, a to oslava Mezinárodního dne dětí. 

Dnešní Ralsko ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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V pondělí 7. června se školní družina vydala vykopat po jednom 
školním roce ukryté poklady a zkoumala, jak se na nich podepsal 
rok pod zemí.

Na to jsme navázali odbornou přednáškou „Tonda Obal“, která 
zakončila celoroční shrnutí poznatků z oblasti ekologie.

Děti z mateřské školy si v květnu hravou formou osvojovaly poznatky o dopravě, dopravních prostředcích, cestování. 
Paní učitelky pro ně připravily výlet autobusem na vlakové nádraží, kde budou pozorovat, co se děje pokud přijede vlak. 

A co nás ještě čeká?

18. června - BESIP
V rámci bezpečnosti dětí a žáků o prázdninách jsme připravili znalostní i dovednostní soutěž BESIP. Žáci si procvičí 

bezpečné vystupování, zopakují si, jak se chovat v silničním provozu a jak by mělo vypadat správné chování jak chodce, 
tak jezdce na koloběžce či jízdním kole.

červenec 2021
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23. června – Školní olympijský den
Žáci byli po celý školní rok opět zapojeni do Olympijského víceboje škol v České republice. V tento den budou soutěžit 

žáci o Odznak všestrannosti ve sportovních disciplínách. V roce 2020 naši žáci v této republikové soutěži získali zlatou 
medaili. Budeme všem fandit, aby i v letošním školním roce uspěli.

28. června – Hledání tajemství
Tento den prožijí ve věkově smíšených skupinách napříč základní školou adrenalinovou soutěž, která bude zaměřena 

na posílení vrstevnických vztahů, ochotě pomoci druhému a vzájemné koordinaci. Zároveň se naučí spoléhat jeden na 
druhého a vyzkouší si, jaké je být si navzájem oporou.

30. června – Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
Ukončení bude probíhat na zahradě školy. Budeme se také loučit s předškoláky z mateřské školy a žáky pátého ročníku. 

Věříme, že jsou pro další životní etapu připraveni a že obstojí všem požadavkům života. Pravou nohou vykročí i půl našich 
„páťáků“, kterým přejeme také hodně studijních úspěchů na gymnáziu.

Červenec
Mateřská škola je v provozu.

Učitelé základní školy připravili pro žáky několik příměstských táborů, žáci mají možnost si vybrat nebo se zapsat do 
všech.

Srpen
Mateřská škola uzavřena, ale pro zájemce je připraven provoz v jiné mateřské škole.

Předposlední týden v srpnu pro velký ohlas je opět pořádán další příměstský tábor.

Věříme, že o prázdninách všichni načerpáme pozitivní energii, budeme sportovat, užívat si s našimi nejbližšími a také 
odpočívat.

Ještě nezačaly prázdniny a my již plánujeme nový školní rok, ve kterém se naší škole snad podaří obhájit titul, který nám 
byl zapůjčen na jeden rok. 

Přejeme si, aby nový školní rok 2021/2022 byl plný radosti z nových poznatků a doufáme, že se uvidíme mnohem více 
ve školních lavicích, než online. 

MC INFORMUJE...
MC INFORMUJE

Jarní měsíce vystřídalo léto, doufejme, že se postupně dočkáme úplného rozvolnění a čas dovolených a prázdnin si 
užijeme naplno. Prozatím jsme pro vás připravili ke Dni dětí Putování krásnou přírodou v Hradčanech. Zábavná turi-
stická cesta je vhodná pro rodiny s dětmi. Délka trasy je cca 10 km. Cestou můžete putovat libovolně až do konce 
měsíce června. Během cesty se plní úkoly v pracovním listě a pořizují fotografie. Fotografie pak pošlete na e-mail  
infocentrum@mestoralsko.cz . Na jednoho účastníka můžete poslat maximálně 3. Z nich pak uspořádáme výstavu  
v Místním centru a autoři třech nejlepších fotek budou odměněni malou cenou. Za vyplněný pracovní list a odevzdaný na 
Informačním centru v Kuřívodech, dostanete též odměnu.

Za dobrodružstvím se můžete vypravit kdykoliv a stezku zdolávat najednou nebo postupně. Tato trasa vás zavede do 
nádherné přírody a doufám, že vás i potěší.
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Kdo nemá ještě pracovní list, může si ho vytisknout z webových stránek města Ralsko, nebo vyzvednout v IC  
v Kuřívodech, ve škole v Kuřívodech, v Klubovně na Ploužnici a v IC v Hradčanech.

Více informaci na www.mestoralsko.cz . 

Po dobu od 30. 6. do 1. 7. 2021 v Knihovně v Kuřívodech bude probíhat výstava „Otisky EU v Libereckém kraji“. Jste 
srdečně zváni. 

 Pokud budou nařízení vlády splnitelná, plánujeme:

1. Rozloučení se školou

2. Cestopisná beseda s P. Chlumem

3. Sportovní den s Tajv

Sledujte naše webové stránky www.mestoralsko a vývěsky, kde vás budeme informovat o aktualitách.

Přeji všem krásné a pohodové léto.

Novinky z informačního centra
Městské muzeum se stálou expozicí pyrotechnické asanace Ralska v Kuřívodech za podmínky dodržení požadavků 

stanovených Vládou ČR otevřeno:

PÁTEK až NEDĚLE vždy od 13:00 do 18:00 hod.

nebo v ostatní dobu po telefonické domluvě na čísle 606 564 972

Muzeum vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku - Náhlově provozuje Café Brasil, malé občerstvení s pravou brazilskou 
kávou.

Otevírací doba: 1. 4. - 30. 6.   SO – NE 10:00 - 18:00 hod.

                                 1. 7. - 31. 8.   DENNĚ  10:00 - 18:00 hod.

                                 1. 9. - 31. 10. SO – NE 10:00 - 18:00 hod.

Pokud požadujete jiný, individuální termín, je možné se domluvit na telefonním čísle:

      Petr Polakovič        Anna Polakovičová          Dagmar Millerová

+420 602 326 558    +420 723 631 966          +420 728 832 887

ML Tuning Tour de Ralsko 2021
17. 7. 2021 08:00 - 17:00 hod.
Závod horských kol pro širokou veřejnost s tradicí od roku 1998. Provede vás krásami přírody bývalého vojenského 

prostoru Ralsko a Hradčanských stěn. Postavte se na start s dalšími amatérskými závodníky a fanoušky horské 
cyklistiky a udělejte si hezký sportovní den.

www.tourderalsko.cz 

Okolní akce: 26. 6. – 27. 6.2021 Historická střelnice na Bezdězu – ukázky i samotná střelba pro děti i dospělé, his-
torický šerm a kovářská dílna. Více www.hrad-bezděz.cz 

2. 7. 2021 – 17:00  7. ročník hudebního multižánrového festivalu v zámeckém parku v Doksech. Hrají Tcheichan, 
Optimik, Jinxx, MYL, Štěpánův brácha. Vstupné dobrovolné.

červenec 2021
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

FIKTIVNÍ BANKÉŘ

Podvodníci se vydávají za zaměstnance bank či dokonce i policisty

KRAJ - Policisté v Libereckém kraji zaznamenali již desítky těchto případů. 

Podvodníci využívají metodu tzv. vishingu, při níž se volající člověk vydává za pracovníka banky a přesvědčí jejího 
klienta, aby své peníze převedl z vlastního účtu na jiný. Pachatelé při hovorech užívají tv. spoofing, to znamená, že 
dokážou napodobit jakékoliv telefonní číslo včetně infolinek bank a nyní dokonce i Policie ČR.

Podvodníci osloveným klientům bank tvrdí, že zjistili napadení jejich účtu. Tito domnělí pracovníci banky svými 
tvrzeními vystraší osobu, které volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat její peníze. Sdělí, že je nutné, aby finanční 
prostředky byly z vlastního účtu okamžitě převedeny na jiný účet, který jim sdělí, s tím, že budou po vyřešení celé věci 
následně vráceny, což se samozřejmě nestane.

Pachatelé také mohou tímto způsobem vylákat z oběti podvodu i další citlivé údaje, které následně zneužijí. 

Aby to vše vypadalo ještě důvěryhodněji, přišli na další trik, kdy klientům sdělí, že jejich případem napadení účtu se 
již zabývá kriminální policie a že je bude v následujícím telefonátu policista kontaktovat. Skutečně jim vzápětí zavolá 
“podvodný policista”, aby dokázal tu svou legendu. Působí to vše velmi věrohodně. Jednou z metod těchto podvodů 
je, aby člověk jednal rychle, okamžitě a mnohdy ve stresu. Umí využít manipulativní techniky, kdy člověka zastihnou 
někde v obchodě, v zaměstnání, kde není v klidu a dostanou ho do stresu. Vše působí profesionálně. Zavolá člověk, 
který se tváří, že je z nějakého coll centra, za ním je skutečně slyšet nějaký ruch a další hlasy a navíc se odvolává na 
policistu, který skutečně zavolá. Většinou při tom podvodníci využívají reálná jména i reálné útvary. A také reální čísla 
coll centra bank nebo Policie ČR, která skutečně existují. 

Česká bankovní asociace zaznamenává i další případy, které se týkají dalších scénářů. Opět kontaktuje zaměstnanec 
banky klienta s tím, že jsou jeho peníze na účtu v ohrožení. Přinutí člověka veškeré peníze vybrat, pošlou mu QR kód,  
a prostřednictvím tohoto kódu dále vložit do tzv. bitcoinového bankomatu. I zde jsou peníze nenávratně pryč. 

Nechybí ani další scénář, kdy pracovník banky nabídne klientovi, že vše společně vyřeší na dálku. Klient dá útočníkovi 
vzdálený přístup do jejich PC, kdy podvodníci požadují instalaci programů AnyDesk a TeamViewer pro získání vz-
dáleného přístupu k počítači, čímž jim lidé nadiktují i přístupové údaje nejen k jejich počítači, ale nakonec i do inter-
netového bankovnictví. 

Pokud člověk informuje banku ihned poté, co se mu něco takého stalo, je ještě reálná šance, že banka muže trans-
akci zastavit. 

Kde berou podvodníci telefonní čísla? Dochází k úniku například ze sociálních sítí nebo i z různých e-shopů, kde lidé 
například v minulosti platili za objednané zboží. 

Žádná banka se svými klienty nikdy nejedná tímto způsobem. Nikdy po klientovi nemůže chtít přístupové údaje  
k bankovním účtům, hesla, PIN kódy. To vše jsou údaje, která se nikomu nesdělují, a to ani v této době, kdy se kvůli 
pandemii omezují osobní kontakty a komunikace probíhá telefonicky či psanou formou.

Preventivní rady, jak se zachovat:

• Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností 
údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS 
zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba  
i e-mailovou adresu.
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• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. 
Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

• Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

• Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména,  
e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Apelujeme na veřejnost, aby lidé nereagovali na obdobné telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo 
pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro je-
jich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. Pokud se vám již 
skutečně něco podobného stalo nebo stane, věc bezprostředně oznamte na Policie ČR prostřednictvím bezplatné 
tísňové linky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně a informujete svůj bankovní ústav. 

4. 6. 2021

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraj

HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

„Čeho je moc, tak toho je příliš“. Prakticky osm měsíců byla zadušena činnost spolku rouškami. Je tu konec května  
a rozvolňuje se. Promořenost, postup očkování a téměř letní počasí posílilo naši imunitu. Nezaváhali jsme! První 
letošní akcí byl malý spolkový výlet do Českého Švýcarska, do Jánské, prohlédnout si podzemní labyrint bývalého 
vojenského skladu pohonných hmot. 

Poté co říčka Kamenice opustí Českou Kamenici, pokračuje hlubokým, romantickým, skalami lemovaným 
Rabštejnským údolím, dál přes Jánskou a Srbskou Kamenici do srdce národního parku, kde ústí do Labe. Již v 17. století 
tu stojí mlýn a bělidlo. V první polovině 19. století tu již je i několik přádelen, které postupně skupuje Franc Preidel. Po 
jeho smrti roku 1889 se stal universálním dědicem jeho synovec Emanuel Karsch. Přes různé peripetie během první 
světové války, vzniku Československa a záboru Sudet Německem se výroba udržela až do roku 1941. K 1. říjnu 1942 
byl celý komplex zabaven německým státem a předán firmě “Weser” Flugzeubau G.m.b. H. Brémen. Firma Weser 
vyráběla letadla Junkers, Messerschmidt a Focke-Wulf. Od roku 1938 hlavně střemhlavý bombardér Stuka (Junkers 
87) a dvou motorový vodní letoun Dornier Do 18. Po náletu britských bombardérů na Brémy 5. září 1942, bylo ro-
zhodnuto o přesunu dílen pro výrobu obráběných součástek Ju 87. do Rabštejnského údolí. Počátkem roku 1944, 
poté co se nálety 8. a 15. americké letky soustředily na německý letecký průmysl, ustavil ministr zbrojení a válečné 
výroby Albert Speer k 1. březnu 1944. tzv. Jägerstab. Zajistit protileteckou obranu podniků - především ji převést do 
podzemí. V prostoru Rabštejn - Jánská měly vzniknout dva výrobní komplexy, každý o ploše 40000 m2 a protiletecký 
kryt o ploše 2500 m2. Během léta 1944 započala v Rabštejně výstavba pobočky koncentračního tábora Flossenbürg 
označované jako Aussenkomando Rabštejn. Počet vězňů byl udržován na 630 - 690 mužů. Ti byli využíváni k nejtěžší 
práci při ražbě štol. Práce běžely až do 7. května 1945. 6. 5. opustilo místo vedení prací, 8. 5. odchází další

Rabštejn - Jánská

červenec 2021



20

Dnešní Ralsko HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

osazenstvo tábora a 9. 5. zmizeli i strážní. Vězni jsou volní a odchází do České Kamenice. Z koncentračního tábora 
se záhy stal tábor internační, jeho noví dozorci si vůbec nezadali s těmi minulými a k 11. 4. 1946 byl tábor přeměněn 
na sběrné středisko pro Němce určené k odsunu. 25. 9. 1946 byl tábor definitivně zrušen. 30. června 1952 je umístěn  
v Rabštejně hlavní sklad ženijní munice a do údolí se opět vrací armáda. 

Po roce 1968 byl prostor rozdělen na dvě části, jednu využívala naše a druhou sovětská okupační armáda. Po roce 
1991 a odchodu sovětských vojsk zůstaly podzemní prostory opuštěny a došlo k postupnému vyrabování veškerého 
vybavení. Po roce 2000. zřizuje místní sdružení v rabštejnské části stálou exposici dokumentující historii Rabštejna. 
Během války bylo vyraženo celkem 3500 metrů chodeb, po válce dalších 400 metrů. Dnes je přístupno 3725 metrů 
chodeb pěti větších systémů. Jánská část je ponechána svému osudu a tu jsme se vydali navštívit. Celková délka to-
hoto systému je 2065 metrů. V podzemí bylo uloženo 12 velkokapacitních nádrží ve kterých bylo uskladněno téměř 
8000 m3 PHM. Pohonné hmoty byly přiváděny potrubím z vlakové stanice Veselé pod Rabštejnem. Z dvanácti nádrží 
zbyly dvě volně uložené a dvě zazděné vše ostatní kovové vybavení je dokonale vyrabované! Nicméně, tento labyrint 
působí opravdu monumentálně a je velká škoda, že zatím nenašel smysluplné využití. Snad se někdy dočká - beton 
je velice kvalitní. 

Poté co jsme si prošli celý systém skladu PHM, vlezli jsme do krátké nedokončené štoly, která měla ústit do skladu 
z údolí Olešničky. Zde nás přivítali dva ospalí netopýři a dva vrápenci malí. Konečně jsme vystoupali divokým údolím, 
kterým vedlo tankovací potrubí až k nádraží Veselé pod Rabštejnem. Bohužel nádraží je zbourané a je tu jen malá 
plechová zastávka. Kousek vedle je náletem zarostlé torzo budovy přečerpávací stanice PHM pro sklad v Jánské. 
Krásný výlet se vydařil a my se po dlouhé době opět nabili novou energií. Zdař Bůh.

Za HHS pod Ralskem, M. Janošek
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V zaniklé obci Holičky v Ralsku se rodí nevšední umění

Geopark Ralsko pořádá Festival přírodního umění již od roku 2016 a místem konání byla vždy zaniklá obec 
Jabloneček v Ralsku. Letos se však čeští a němečtí umělci setkávají na novém místě, aby společně tvořili díla, která 
oživí zaniklou obec, budu vyprávět příběhy místa a upozorní na krásu zdejší přírody. Tím novým místem je zaniklá 
obec Holičky, která leží jen 3 kilometry od Osečné. 

Holičky jsou zcela unikátní svými zachovalými sklepy, které jsou jediným pozůstatkem obce původně čítající 40 
domů, 200 obyvatel, školu a dvě hospody. Zanikla po roce 1945, kdy jí nuceně opustilo německé obyvatelstvo 
a poté se stala součástí vojenského výcvikového prostoru Ralsko.

Od tohoto pondělí již v obci tvoří osm umělců z ČR a Německa a začíná vznikat opravdu unikátní galerie pod 
širým nebem. Z nevzhledných keřů se formuje bludiště pro děti, místa bývalých domů jsou dotvářeny sochami 
z proutí a dalšími instalacemi ze dřeva a kamene. „V některých uměleckých kruzích panuje názor, že land-art jako 
umělecký směr je již mrtvý a nemá co říci. Umělci v Holičkách ukazují, že tomu je jinak,“ míní ředitelka geoparku 
Lenka Mrázová.  

Pokud chcete vidět hotová díla a setkat se s umělci, je možné přijet do Holiček v sobotu 5.6. Od 11 hod bude 
probíhat land-artová komentovaná procházka. Letošní program má ještě předehru – v pátek proběhne noční foto-
grafický workshop s fotografkou Lenkou Trčkovou, která bude v Holičkách ukazovat moderní techniku zvanou 
Malování světlem. 

„Zároveň jsme celou akci pojali jako příležitost k vyčištění sklepů a celého prostoru bývalé obce od černé skládky 
a dalších odpadů, celkem jsme nasbírali téměř 20 pytlů,“ komentuje přípravy Lenka Mrázová.

O Holičkách

Obec Holičky, (Hultschken). Dochované zmínky o osídlení jsou z počátku 16. století. Název Holičky mohl být 
německého i českého původu. Německé slovo Holzung znamená “mícení lesa”, český výraz holina je popisem pro 
planinu vzniklou vykácením lesa. V obci žili převážně horníci, v okolí se těžila železná ruda. Dochované záznamy 
uvádějí také košíkáře a bednáře. Obec měla dvě hospody a od roku 1875 školu. Postupně přibývalo obyvatelstvo, 
k roku 1678 se uvádí jen 8 selských usedlostí a 4 domky, v roce 1848 obec čítá již 27 domů a na konci 19 století 
40 domů a 200 obyvatel. Ze staveb nebylo dochováno nic, pouze v některých místech jsou patrné základy budov. 
Do skal na úpatí Vápenného vrchu jsou vytesány skalní světničky. Ty dříve sloužily jako obydlí, později jako sklepy. 
Při hlavní silnici je dobře viditelná ve skále zbudovaná kovárna, využívaná ještě ve 20. letech minulého století. 
Posledním kovářem byl Franz Pruschek. Další viditelné vytesané sklepy, patřili i k hostinci Felsenkeller.

https://www.visitralsko.com/l/holicky/ - staré fotografie

Kontakt pro bližší informace: Lenka Mrázová, Mobil: 739 354 701

E-mail: lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

www.landart-ralsko.com

červenec 2021
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Maminky se souboru ZUMBA pod vedením paní Viery Švěňhové, se dne 22. 5. 2021 zúčastnily XVIII. ročníku Tvoříme 
Duší pod záštitou Libereckého kraje. Projekt se konal na státním zámku v Zákupech. Maminky dostaly Čestné uznání. 
Tímto bych chtěla všem zúčastněným moc poděkovat za zastoupení tanečního souboru „ SPRÁVNÉ HOLKY“ které 
nemohly vystoupit z rodinných důvodů.

   V. Šveňhová

Zumba ralsko
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POMOC PRO NEZAMĚSTNANÉ A ANONYMNÍ ODDLUŽENÍ ZDARMA
Nezisková organizace SUBVENT z.s. působí v Libereckem kraji, sídlí v Doksech a provozovnu najdete v České Lípě. 

Poskytuje služby pro všechny, kdo chtějí zprostředkovat rekvalifikaci nebo vzdělávací kurz, potřebují pomoc při 
hledání zaměstnání, ocitli se ve finanční tísni nebo jim hrozí finanční problémy. Zajišťují dluhové poradenství, včetně 
podávání návrhů na oddlužení dle insolvenčního zákona. Všechny služby jsou pro zájemce zdarma. V projektu pro 
osoby s nízkou úrovní vzdělání navíc poskytují nadstandardní služby, jako je proplácení nákladů spojených s účastí 
ve vzdělávacích kurzech, zapůjčení tabletu pro on-line výuku, podporují finančně vytvořená pracovní místa a další.  
V rámci projektu BLÍŽE K PRÁCI, který už rok pomáhá lidem bez práce s nedokončeným vzděláním, mohou nově 
podpořit i osoby do 29 let se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, které mají dokončené střední vzdělání (např. 
výuční list nebo maturitní zkoušku).   

V současné době je mnoho lidí bez práce nebo žijí v nejistotě, dostávají se do tíživé finanční situace, potřebují 
pracovněprávní poradenství, potřebují komplexní pomoc a podporu. Pokud jste jedním z nich, poradnu můžete kon-
taktovat osobně od 8:00 do 14:00 v Centru podpory na adrese Hrnčířská 2985, Česká Lípa (budova České spořitelny 
2. patro č dveří 3.30), telefonicky na čísle 722 339 847 nebo 735 091 008 (po prozvonění vám zavolají zpět), písemně 
na e-mailu napiste@subvent.cz nebo ceskalipa@subvent.cz, zanecháním vzkazu na facebookových stránkách 
my.subvent, případně v chatu na webu subvent.cz. Diskrétnost je samozřejmostí.

OSTATNÍ

Ve městě Ralsko, místní části Horní Krupá to stále 
ještě žije.  Přes všechna vládní opatření a nařízení se 
v pátek v odpoledních hodinách dne 30. 4. 2021 sešla 
parta kamarádů a přátel. Josef Chovanec, Pavel Koros, 
Jaroslav a Jana Krádlovy, paní Emilie Glembusová  
a ujali se tradičního stavění máje. Bylo krásné slunečné 
počasí, dobrá nálada, a tak se vše úspěšně podařilo. 
Text a foto Jaroslav Zeman.

Tradiční stavění májí.

červenec 2021
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Podklady pro tvorbu článků, textů atd. za účelem zveřejnění k Evropskému  dni proti vloupání 

(zpracovalo OPK ve spolupráci s Policií ČR)

Evropský den proti vloupání 2021
V rámci Evropského  dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu 16. 

června, je dobré si připomenout  základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:

• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních 
dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená. 

• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. 
Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.  

Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence 
kriminality (EUCPN) nový slogan: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer překvapí“. Současně 
se bude  prezentovat také sloganem z loňské  kampaně: „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“.  - viz 
přiložené letáky 

Do Vámi tvořených textů k Evropskému  dni proti vloupání lze použít i tyto  dvě citace:
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„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si člověk 
odejde z domova jen na moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné si návyk za-
mykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří trvá do 5 sekund, 
u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, apeluje na důležitost základního 
zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

 „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato trestná 
činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na zabezpečení obydlí je 
třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na dovolenou, tak i toho, že jste si 
odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je nejen o technických opatřeních, ale zejména 
o našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva 
vnitra.

Lze také využít aktuární statistické údaje k majetkové kriminalitě

V období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 eviduje policie nižší počet případů vloupání do bytů (r. 2021 – 466 případů, 
stejné období r. 2020 – 687 případů) či rodinných domů (r. 2021 – 667 případů, stejné období r. 2020 – 763 případů). 

Obecné rady a doporučení

• Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet ideálně již při 
jeho výstavbě. 

• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém bezpečnostních prvků pro 
Váš byt či dům. 

• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky 
elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.).  

• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované 
výrobky. 

Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel. 

1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí odjezdem  
z domova. 

2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu Vašeho 
domova. 

3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají poštovní 
schránku a zalévají květiny. 

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomíne-
jte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto 
zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo 
vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. 
Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ 
nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.

červenec 2021
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Nové lékařské vozy liberecké záchranky 
Dva nové vozy Škoda Kodiaq určené pro 
lékařskou posádku od poloviny dubna 
vyjíždějí za pacienty Zdravotnické zá-
chranné služby Libereckého kraje.  
Slavnostním předáním klíčů od posledních 
dvou vozidel byla dokončena plánovaná 
obměna vozového parku liberecké zá-
chranky. V jejím rámci Liberecký kraj 
předal záchranářům během posledních tří 
let 10 nových RV vozů Škoda Kodiaq a 22 
vozů RZP Mercedes Sprinter. 
V jiných vozech už liberecké záchranáře 
ve výjezdu nepotkáte.„Jsem rád, že se 
nám podařilo dokončit obnovu vozového 
parku Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje, kterou jsme započali 
před třemi lety. Díky tomu mohou naši záchranáři vyjíždět na pomoc lidem v moderních sanitách. Jejich práce je 
nesmírně náročná, a o to víc se to projevilo v době koronavirové pandemie. Enormního nasazení zdravotníků si 
nesmírně vážím a chtěl bych jim velice poděkovat,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku je 2 165 900 korun. Součástí této částky není jen pořizovací 
cena auta, ale i jeho kompletní přestavba pro potřeby záchranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vy-
bavení zdravotnickými přístroji a komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Dokončení modernizace vozového vybavení záchranky ocenil i radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter: 
„Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje pomáhá lidem za každé situace a stará se o zhruba 450 tisíc 
občanů v regionu. Investice kraje do obnovy vozového parku proto vnímám jako povinnost. Moderní zázemí 
a prostředky jdou ruku v ruce s dojezdovými časy a kvalitou zásahu zdravotníků, a to je pro nás absolutní pri-
orita.“ 
Sjednocení vozového parku znamená i snížení nákladů na další opravy a běžný pracovní život aut na záchrance: 
jednodušší objednávání náhradních dílů, stejné pneumatiky, disky kol… 
Škody Kodiaq neslouží pro přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc, tedy dopravu lékaře k 
pacientovi. Vůz tak nemá lůžkovou transportní vestavbu, jsou v něm nicméně zachována jen tři místa pro 
pasažéry, zbytek zabírá technika. 
Nové vozy slouží posádkám na základnách v Jilemnici a Velkých Hamrech. Stará auta, která záchranka nahra-
zuje, ale úplně ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní vozidla. 

Nové lékařské vozy 

Chtěl bych poděkovat panu Stanislavu Dokoupilovi za spolupráci a pomoc při opravách 
strojů v zimním období. 
Za údržbu zeleně R. Kavenský

PODĚKOVÁNÍ

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANÁ SLUŽBA
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Den linky 155. Číslo, které zachraňuje životy
Za loňský rok ošetřily posádky zdravotnických záchranných služeb v České republice pacienty při 963 130 
událostech. Denně vyrazí zdravotníci na pomoc přibližně třem tisícům lidí. Z některé z výjezdových základen 
napříč republikou vyjede posádka v průměru každou půl minutu. Na začátku naprosté většiny těchto příběhů je 
trojmístné číslo vytočené na telefonu: 155. Na sobotu, se symbolickým datem 15. 5., připadl už pátý Den linky 
155.

Letos se už podruhé Den linky 155 bohužel uskuteční kvůli protiepidemickým opatřením bez obvyklých akcí pro 
veřejnost, kdy záchranáři seznamují zájemce nejen s fungováním zdravotnických operačních středisek  
a záchranné služby jako celku, ale i s používanou technikou nebo se základy první pomoci. 
Pandemie onemocnění covid-19 a související opatření přinesly v uplynulých měsících velmi náročné podmínky 
pro činnost zdravotnických záchranných služeb. Rozsah poskytované přednemocniční neodkladné péče v naší 
republice ale zůstal díky mimořádnému nasazení zdravotníků bez výraznějších omezení. Posádky i nadále za-
sahují ve zvýšeném stupni ochrany, na pracovištích platí zpřísněná hygienická opatření. 
Největší nárůst volání zaznamenaly operační střediska zdravotnických záchranných služeb loni v březnu, kdy 
linku 155 vytočil i dvojnásobek běžného denního počtu volajících. I zkušení dispečeři a dispečerky s mnoha-
letou praxí se shodují, že podobně intenzivní služby nepamatují. U volajících byly patrné obavy z šířícího se 
onemocnění covid-19 a velmi často nevěděli, kam se mají se svými dotazy obracet. V následujících měsících se 
počet volání vrátil k normálním počtům.
Spojení se zdravotníky v řádu sekund  
Po vytočení čísla 155 je volající během několika sekund spojen s profesionálními zdravotníky na zdravotnickém 
operačním středisku příslušné zdravotnické záchranné služby, kterých je v republice celkem 14, jedna v každém 
kraji a v hlavním městě. Dispečeři a dispečerky volajícímu poradí, jak účinně pomoci sobě nebo druhým a v 
případě potřeby na místo vyšlou posádky záchranné služby.
Jak správně postupovat při pomoci druhým a volání na linku 155?
• Na prvním místě je bezpečnost samotných zachránců. Než začneme komukoliv pomáhat, vždy je 
důležité se na pár sekund zastavit a zamyslet se, jestli nám nehrozí nějaké nebezpečí.
• Zdravotnickou záchrannou službu volejte vždy, když si nejste jistí, zda danou situaci zvládnete vlastními 
silami. Ne každé volání musí nutně skončit výjezdem záchranné služby, ale třeba „jen“ užitečnou radou.
• Pokud se rozhodnete pomoc v případě ohrožení zdraví zavolat, vždy vytočte přímo tísňovou linku 155.
• Nejdůležitější informací, kterou operátor potřebuje vědět, je adresa – tedy místo, kde se nacházíte. 
• Pak přenechejte iniciativu na operátorovi – odpovídejte na otázky, nechte se vést a nikdy nezavěšujte 
jako první.
• Nemusíte mít strach, protože i laika dokážou 
profesionálové na tísňové lince navést k poskytnutí 
účinné první pomoci. Není to nic těžkého, díky jejich 
radám zvládne pomoci opravdu každý a nakonec 
zjistíte, že k záchraně života nepotřebujete víc než 
svoje dvě ruce.
Všem také upřímně doporučujeme, aby si do svých 
chytrých telefonů nainstalovali bezplatnou aplikaci 
Záchranka. Jejím prostřednictvím v případě nouze 
odešlete vaši aktuální polohu a zároveň kontaktujete 
záchrannou službu, což je zejména v situacích, kdy 
nevíte, kde se nacházíte, neocenitelná věc.



28

Dnešní Ralsko LESY



29

V posledním roce se toho změnilo opravdu hodně. Domácnosti jsou neustále plné – děti se učí z pokojíčků, 
rodiče hledají pracovní místo v obýváku, ložnici i kuchyni. Mnohé rodinné a partnerské vztahy dostávají v sou-
vislosti s neustálou přítomností všech členů rodiny pořádně zabrat. 
Naše poradna se psychologickému poradenství věnuje už od roku 2015 a nemohli jsme si nevšimnout, že se 
potřeby a starosti lidí právě během posledního roku docela proměňují. Stále se objevuje mnoho partnerských 
krizí a problémů, především, co se komunikace týče, mnohem víc se však také setkáváme s výchovnými prob-
lémy, tématem závislostí, samoty, pracovního vyhoření, stresu a stereotypu.
Nové starosti, nové potřeby a hodnoty
To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku, nyní vnímají jako nutné zlo. Jeden 
příklad za všechny – firemní benefit ve formě home office. Kdysi velmi oblíbený, dnes mnohými spíše trpěný. 
Pracovní život se s tím osobním prolíná víc než kdy jindy a je proto jasné, že prolínat se budou také osobní  
a profesní problémy. To samozřejmě platilo už dříve, určitě si sami vybavíte den, kdy vás v práci všechno štvalo, 
nic se nedařilo a po příchodu domů ono naštvání a podrážděnost pokračovaly. A funguje to samozřejmě i 
obráceně – pokud vás dlouhodobě něco tíží v osobním životě, chtě nechtě vám tímto směrem ubíhají myšlenky 
také v práci. V současné situaci je však tohle všechno tak nějak silnější a viditelnější…

MOJRA

Proměny firemních benefitů: Firmy myslí na duševní 
zdraví svých zaměstnanců

červenec 2021 MOJRA
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Proměny firemních benefitů
Zaměstnavatelé si toho naštěstí také všimli a postupně na to reagují. Duševní pohoda, zdravý životní styl 
a pohyb. Tři oblasti, které nabývají na důležitosti. Firmy proto v poslední době směřují nabídku firemních 
benefitů právě tímto směrem. Benefity většina společností neruší, ale upravuje jejich profil. Mnoho starých 
benefitů je v současné době vzhledem k restrikcím zcela nevyužitelných, o některé zase momentálně nikdo 
moc nestojí (například právě o již zmíněný home office). Větší důraz je kladen na duševní pohodu, a tak do 
nabídky firemních benefitů přibyla psychologická péče.

Firemní psycholog 
Psycholog přes firmu? To jde? Ano, ale mnoho lidí o této možnosti vůbec netuší. Pokud v poslední době 
cítíte, že je toho na vás příliš, zkuste zjistit, zda váš zaměstnavatel v nějaké formě psychologickou péči 
zprostředkovává. Možností je hned několik: ve vaší společnosti může být přímo zaměstnán firemní psycholog 
nebo zaměstnavatel navázal dohodu s psychologem externě (v praxi to pak vypadá tak, že psycholog na vaše 
pracoviště může dojíždět nebo bude mít pro zaměstnance dané firmy vyhrazen čas ve své ordinaci, případně se 
s ním můžete spojit online). Častější je však zprostředkování psychologické péče ve formě firemního benefitu, 
který pak čerpáte podobně, jak jste byli zvyklí i u jiných benefitů. Pokud váš zaměstnavatel žádnou z těchto 
možností nenabízí, máme pro vás ještě jeden tip: v některých psychologických poradnách můžete uplatnit také 
benefitní body mnohých benefitních programů.

Nezapomeňte na sebe myslet i vy sami
Nový trend ve firemních benefitech přišel v pravou chvíli, je příjemné vidět, že zaměstnavatelům není psychická 
pohoda zaměstnanců lhostejná. Otázkou zůstává, jak a jestli této možnosti zaměstnanci využijí. Mnozí o ni 
nevědí, jiní stále váhají. Psychologická péče je v České republice bohužel stále určité tabu a lidé mají pocit, že si 
se všemi starostmi musejí poradit sami. Kdo ví, možná právě tohle bude impulsem pro změnu.

PhDr. Michaela Miechová
         Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

                                         www.mojra.cz
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FOTOHÁDANKY

Ti co sloužili bezprostředně po vstupu vojsk v letech 1969 - 1971 informují o převzetí tvrze, kterou po celou 
dobu až po současnost nazývají zámkem, pro ubytování OBMO. Přeloženo do češtiny, to byl 898. OBMO oddělnyj 
batalion materialnovo obezpečenija.

Tato období popisují jako zrod kasáren a jejich běžné užívání. V první etapě bydleli ve tvrzi a budovali kasárna až 
do podzimu 1971. Postavili dvě roty, nástupiště a téměř dokončili autopark třetí roty. Život ve tvrzi nebyl lehký, 
zejména v zimě bylo problematické vyhřát vysoké místnosti, používala se původní kachlová kamna, která však  
z důvodů špatného ovládání moc netopila, tak se přešlo na běžná kamna na tuhá paliva, brikety s označením DA 
(ДА), které si vozili z nádraží v Mimoni, byla to sovětská dodávka. Před zimou 1972 přesídlila vojska do nových 
kasáren hned u tvrze (později tři roty). Ve tvrzi zůstal usídlen jen štáb, bydlely zde také pracovnice prádelny, byly 
to civilní zaměstnankyně, děvčata se dost často vdávala za vojáky a důstojníky. Do konce roku 1973 byla kasárna 
vcelku téměř dokončena a obsazena rotami OBMO, jen pracovníci pekárny se nastěhovali do budovy dnešní školy. 
V roce 1972 se tvrz proměnila v muniční sklad dělostřelecké munice. Munice byla uskladněna v přízemí a prvním 
poschodí. Nákladní Uraly 1. a 2. roty stály za zadní části tvrze plně naloženy municí. 

Sovětský voják měl rád rybu a důstojníci obzvlášť a tak v roce 1970 provedli generální opravu zámeckého jezírka 
a tvrz se opět stala vodní tvrzí. V té době ještě pod silnicí na Mimoň proudila voda, která dostatečně plnila zámecké 
jezírko a odtékala potůčkem kolem dnešního sběrného dvora přes původní plochu bývalého koupaliště. V této 
době také opravili vstupní portál do tvrze sice po svém, ale neohrožoval pádem nějaké té cihly jako v dnešní době.

Odpověď na fotohádanku 
z 6. 4. 2021.

Na druhém snímku je prostor překladiště na Ploužnici, 
který byl vystavěn na počátku padesátých let pro výstav-
bu letiště. Po roce 1968 sloužil pro překládku stavebního 
materiálu sovětského útvaru slangově nazývaného „stroj-
bat“ z ruského strojitělnyj batalion (stavební prapor), který 
stavěl objekty kasárenských celků nejen v Ralsku ale také 
v Milovicích.

V devadesátých letech byl jeřáb demontován a kolejiště 
byla rozebrána společně s ostatními tratěmi v Ploužnici 
sběrateli kovů.

Na další řešení fotohádanek se těší kurátor městského 
muzea Václav Bilický

VÝHERCEM FOTOHÁDANKY SE STÁVÁ : PANÍ PAVLÍNA 
HLAVÁČOVÁ , tímto moc gratulujeme výherci.
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA MIMOŇ 
NOVÉ ODBĚROVÉ MÍSTO 

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ COVID-19 
OD 2.6.2021 TESTUJEME ANTIGENNÍMI TESTY, NEINVAZIVNÍ METODOU. 
VÝSLEDEK TESTU, POTVRZENÍ, ZÍSKÁTE NA MÍSTĚ. TESTY JSOU HRAZENY Z VEŘEJNÉHO 
ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NABÍZÍME TESTOVÁNÍ I SAMOPLÁTCŮM.  

PROVOZNÍ DOBA: PONDĚLÍ, STŘEDA: 8.00 AŽ 12.00 
                                     ČTVRTEK: 16.00 AŽ 20.00 HOD.  
TESTOVACÍ MÍSTO NA ADRESE: SÍDLIŠTĚ POD RALSKEM 636, MIMOŇ 
(CENTRUM PRO SENIORY) 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TESTOVÁNÍ VÍCE OSOB V JINÝ TERMÍN, ČI PRO BLIŽŠÍ INFORMACE, 
KONTAKTUJTE NÁS NA TEL.  725 308 842. 
OBJEDNÁVÁNÍ NA:  https://www.reservio.cz/.../socialni-sluzby-mesta-mimon.. 

Dnešní Ralsko
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Celá A4   1200 Kč
Polovina strany    700 Kč
Čtvrtina strany    400 Kč
Osmina strany    200 Kč
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Uzavírka přijímání příspěvků pro 
Dnešní Ralsko: 1. 9. 2021


