
Hodně zdraví, neb je vzácné.Hodně zdraví, neb je vzácné.
Hodně štěstí, neb je krásné.Hodně štěstí, neb je krásné.
Hodně lásky, neb je jí málo.Hodně lásky, neb je jí málo.

Hodně všeho, co by za to stálo.Hodně všeho, co by za to stálo.

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

D N E Š N Í  R A L S K O

Odpověď na minulé fotohádanky najdete na 
stránce 26 uvnitř zpravodaje. 
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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, elektronicky 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 výtisk  
s obsahem vždy jedné vybrané posádky CSV v Ralsku a budeme 
přihlížet k bydlišti výherce.

Horní foto: Kde se nachází tento zodolněný kryt a k čemu 
sloužil. Jde o stavbu druhé světové války nebo poválečnou?
Spodní foto: Původně kasárna protitankových dělostřelců, které 
vystřídaly obsluhy osmnácti raket „TOČKA“. 
Co je v těchto objektech dnes, pokud ještě vůbec existují? 
Odpověď na minulé hádanky naleznete na straně 26.
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SLOVO STAROSTY
říjen 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení občané,

léto skončilo a s ním i další čtvrtletí, které bylo pro mnohé z vás náročné. Tento rok nebyl jednoduchý a ještě 
nějakou dobu budeme vzpomínat na doby před pandemií. Avšak jako věčný optimista, hledím vstříc lepším zítřkům 
a snažím se si nepřipouštět nepříjemné události. 

I v tento čas se v našem městě děje plno věcí, které stojí za zmínku. Dovolte mi, abych Vám krátce přiblížil, co se 
událo. Samozřejmě i co nás čeká.

Kuřívody
Dopravní řešení centra Kuřívod

Tato akce je v podstatě dokončená. Kruhový objezd je již postavený, značení je hotové a asfalty zabalené.  Když 
tento článek píšu, tak stále ještě jezdíme přes semafory, ale nebude tomu již dlouho. Vzhledem k tomu, že se na 
této akci podílíme, tak máme možnost částečně hovořit do vzhledu kolem úřadu. Je pravdou, že když se buduje 
kruhový objezd v jiných městech, tak se většinou doprostřed kruhové objezdu umísťuje socha nebo nějaké dílo, 
které vystihuje význam místa. Právě proto jednáme s krajem, že bychom v rámci akce kruhového objezdu umístili 
sochu medvěda. Ptáte se ,,proč medvěda“? Medvěda má město Ralsko ve znaku už od vzniku obce a města. Pokud 
tento prvek nebude výrazně drahý, tak se jej pokusíme na místo usadit.

Chodník Kuřívody
Dotovaná stavba chodníků 

podél silnice na Mimoň, je 
dokončena. Tuto akci jsme 
úspěšně realizovali za podpory 
dotace ze SFDi (Statní fond do-
pravní infrastruktury). Jedná se 
o bezpečnostní prvek, který pro-
pojuje okrajovou část Kuřívod 
s novým centrem. Nechť slouží 
občanům.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Revitalizace zeleně centra města Ralsko - Kuřívody – pracovní název ,,Central Park“
Jak jsem již psal v minulém čísle, tak předání stavby záviselo na dokončení kruhové křižovatky a chodníků podél. 

Proto je mi velkou ctí, že mohu oznámit předání staveniště na této akci. Společnost Gabriel s. r. o., které předložila 
nejvýhodnější nabídku, začne akci realizovat začátkem října. V rámci této akce dojde k:

• odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, vybudování mlatových cest, založení trávníků, vytvoření prvků pro 
posílení biodiverzity a instalaci mobiliáře v zastavěném území města

• vybudování jezírka a odpočinkové zóny, která bude využívána i pro pořádání venkovních obřadů

Tento prvek budou využívat i děti ze Školy a školky v Kuřívodech, kde se budou moci podívat na hmyzí domky  
a další naučné prvky o přírodě. 

Akce je rozdělena na 2 etapy, kdy musí být dokončena do 10ti měsíců od zahájení. V rámci akce budeme čerpat  
i dotaci na péči o sadové úpravy na další 2 roky. 

Na tuto akci jsme získali dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní 
prostředí ve výši 60%.

Co nás čeká?
 V místě přechodu od Sídliště Kuřívody do MŠ, pro-

jektuje paní Ing. Hřebřinová, zvýšený přechod pro 
chodce. Dne 20. 09. 2021 proběhne jednání s do-
pravním inženýrem PČR, který doufám povolí akci  
a budeme moci požádat o stavební povolení. 

Máme vydané stavební povolení na Spolkový dům 
– Muzem pyrotechnické asanace v Kuřívodech. 
V měsíci září jsme zahájili vyhledávání dalších 
dotačních titulů a budeme žádat ministerstva (MMR, 
MF) o přímou podporu této akce.

Dokončujeme projekt pro stavební povolení na 
bývalý Kulturní dům v Kuřívodech. Tento projekt 
bude velice náročný na finance a jeho realizaci by-
chom naplánovali na rok 2023. Likvidace osinko-
cementových desek bude finančně náročná a bez 
čerpání dotace prakticky nemožná. Prozatím jsme  
v rámci objektu opravili WC a knihovnu, které můžete 
navštěvovat.

Zároveň stále pokračujeme v dělení pozemkových 
parcel pro výstavbu rodinných domů. Nově máme  
v plánu dělení lokality za areálem Školy v Kuřívodech. 
Tento projekt umožní zastavěnost v podobě dalších 
16ti parcel. V rámci Územního plánu města Ralsko 
jsme pro tyto parcely navrhli i větší koeficient 
zastavění, aby se vytvořilo hustší centrum Kuřívod. 
Je tedy ve hře i varianta, že nakonec parcel bude  
i více. 
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Dále bych chtěl potvrdit, že připravujeme prodej bytů pro osoby, které mají smlouvy o budoucí převod bytových 
jednotek. Tuto smlouvu má momentálně uzavřeno 78 budoucích majitelů. Další smlouvy uzavírat nebudeme, 
protože se jedná o rozhodnutí zastupitelstva z let minulých. Momentálně byty vymezujeme v katastru nemovi-
tostí a připravujeme kupní smlouvy.

Hledáme dotační tituly k hotovým projektům: 

• Hřbitov Kuřívody 

• Podzemní kontejnery v Kuřívodech 

• Dopravní hřiště v Kuřívodech 

Ploužnice
V minulém čísle jsem informoval o uzavírce a objízdné trase přes Sídliště Ploužnice, která měla trvat do října 

2021. Termín, který avizoval METROSTAV, který opravuje pro Liberecký kraj komunikaci II/268 Mimoň až hran-
ice Libereckého kraje, nedodrží. Vzhledem k harmonogramu prací na komunikaci došlo k demolici mostu který 
nebyl založen v požadované hloubce, ale byl založen na dubové konstrukci. Nově METROSTAV nedokázal vyřešit 
založení v hloubce -8,5m a tak se musí zakládat až v téměř 20ti metrové hloubce. Důvodem jsou rašeliny a písčité 
podloží, kdy tekuté písky neumožňují dostatečně založit. 

Celá akce bude prodražena a časově posunuta. 

Volal jsem ihned po obdržení této informace hejtmanovi, který mi přislíbil osazení mostního provizoria, ovšem 
po dokončení mostovky. Takže v měsíci prosinci bude opět provoz po hlavní komunikaci směr Mimoň – právě přes 
zmíněné mostní provizorium. 

Pokud by někdo z občanů nesouhlasil s postupem, který jsem výše vypsal, tak doporučuji oslovit náměstka 
hejtmana pro dopravu p. Svitáka. 

Bohužel tuto akci neprovádí město Ralsko a tak nemáme možnost urychlit rozhodování v těchto vypjatých 
momentech. Velice mě to mrzí…
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Smíšená cyklostezka Mimoň až Ploužnice pod Ralskem 
Mám velikou radost, jak stavba probíhá. Vše jde podle plánu. Dokonce jsme dokázali založit mostní konstrukci, 

vedle mostu Libereckého kraje, o kterém jsem psal výše. Cyklostezku se podařilo vysypat a založit obrubníky. Dále 
pak 20. 09. 2021 proběhne pokládka asfaltové směsi. 

Lávku už vyzkoušeli i místní obyvatelé.

Celá cyklostezka je osazena veřejným osvětlením, které je vedeno spolu s optickou sítí internetu přímo z Mimoně. 
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Vzhledem k tomu, že dotace je státní z SFDi, tak nemáme problém s čerpáním finančních prostředků. Nakonec 
jsme obdrželi i bonus, jelikož jsme celou akci vysoutěžili o 7 mil. Kč levněji než byl původní propočet. Akci dokončíme 
nejpozději v měsíci listopadu roku 2021. A bude to velké…

Co nás čeká?
• Máme připravené projekty pro parkovací stání a opravy komunikace mezi sídlištěm – soutěž, realizace příští 

rok

• Máme projekt na zdravotní středisko v bývalé školy na Ploužnici – hledání dotace

• Postupně budeme osazovat sezení a další mobiliáře mezi bytovými domy.

Hradčanský rybník – oprava rybníka

Akce pomalu, ale jistě spěje do zdárného konce. Na hrázi byl dokončen sdružený objekt (bezpečnostní přeliv  
a požerák), jsou dokončeny 2 tůně, protlak pro přívod vody do tůní, opevnění hráze a pomalu dokončujeme lávku 
na hrázi.

Hradčany
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Kufr pro komunikace na hrázi je dokončen (tlakové zkoušky a hutnící zkoušky podloží vyšly bez problémů). A dne 
23. 09. 2021 proběhne pokládka asfaltu na hrázi. Dále bude provoz řízen semafory, do dokončení lávky. 

Máme v plánu vytvořit na rybníku mola 
pro nově vznikající Rybářský spolek. Již 
proběhla 1. schůzka s Ing. Kocourkem. 

Celá akce bude ukončena v listopadu 
2021. V rámci této akce proběhne slavnost-
ní otevření a kolaudace. Předpokládám, 
že letošní bruslení už bude v normálním 
režimu. 

Čeká nás:
Musíme vyřešit otázku do-

pravního značení v Hradčanech  
- s opraveným rybníkem očekáváme 
na příští rok nápor turistů, který 
může mít negativní dopad na do-
pravu v klidu mezi domy. V rámci 
toho bychom chtěli uspořádat  
z kraje roku besedu s občany na 
téma úpravy dopravního značení. 

Otázka řešení kanalizace pro část 
Hradčan u letiště – musíme jednat 
s SČVK o napojení této části kanali-
zace do kanalizační soustavy v cen-
tru městské části Hradčany. Dále 
,,tlačit,, na rekonstrukci čistírny. 
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Horní Krupá
Pro občany Horní Krupé mám informaci, že LČR připravují převod 

zmíněného vodovodu. Bohužel se celý převod zbrzdil převodem VLS na 
LČR. 

Dále užitečná informace, že Liberecký kraj konečně vysoutěžil opra-
vu ,,esíček“ před Horní Krupou. Celá akce by měla být provedena  
v návaznosti na opravu silnice. Narovnání zatáček bude jen z části, kdy 
bude přidán stoupací pruh. 

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.
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Boreček
Pro městskou část Boreček projektujeme chodníky a nové zastávky. Realizovat budeme příští rok.

Dále budeme ve spolupráci s Mimoní provádět cyklostezku podél Ploužnice s vyústěním u Tábořiště Boreček  
– dále směr Hradčany. 

V měsíci září 2021 proběhla generální oprava povrchu komunikace, kterou jsme převzali od Ministerstva obrany.

Hvězdov
Situace kolem mostu na Ploužnici 

značně komplikuje situaci i na 
Hvězdově. Veškerý provoz je 
momentálně odkloněn přes Hvězdov 
do Mimoně. Bohužel ani v tomto 
případě žádný chytrý člověk nep-
lánoval a tak to musí řešit město. 
Musíme opravit krajnice a částečně  
i povrch komunikace. Kraj sice přislíbil, 
že část opraví na své náklady, tak 
uvidíme. Prioritní je zpomalit a redu-
kovat dopravu. Určitě se nevyhneme 
opravám a semaforům. Možná to 
pomůže, že navigace bude konečně 
řidiče navigovat po oficiální objízdné 
trase.

Minule jsem zmínil projektování 
silniční sítě a chodníků přes Hvězdov. 
Už máme i stavební povolení. Další 
dobrou zprávou je i zahájení povolení ,,Optické sítě internetu na Hvězdově“. Někteří z Vás žijí v obavách, abychom 
nerozkopali trasu přes upravené zahrady a trávníky. Nebo případně nebudeme chtít pokácet stromy. Všechny z vás 
bych rád uklidnil. Trasa není konečná a při realizaci je možný posun i o pár metrů. Každého budeme připojovat podle 
jeho přestav, v rámci rozumných možností.
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Ing. Miloslav Tůma 
starosta města

V měsíci září jsem měl možnost za-
vítat do naší Školy v Kuřívodech, kde 
jsem vítal 1. ročník. Dětem jsem popřál 
úspěšný start do nového školní roku, 
který bude snad normální. Rodičům 
jsem poděkoval za jejich trpělivost  
v pandemii a zároveň jsem poděkoval 
učitelům za jejich práci, která není vždy 
úplně doceněna. Prostředí školy a školky 
se mění a vidím zde obrovský kus práce. 
Ještě jednou všem moc děkuji, že jsem 
mohl být u toho. 

Dále chodíme přát našim jubilantům k významným výročím. Tímto bych chtěl poděkovat 
i členkám SPOZu a členkám Komise pro záležitosti seniorů, které tuto činnost vykonávají 
spolu s námi. 

Nerad bych zapomněl i na naše Hasiče. Právě pro ně jsme na jednání zastupitelstva v měsíci srpnu 2021 schválili 
nákup vozu LIAZ od sousední Stráže pod Ralskem. Intenzivně pracujeme i na přípravě prostor pro jejich fungování. 
Několikrát už naši dobrovolní hasiči zasahovali přímo v terénu Ralska. Právě za to, jak jdou příkladem a mají snahu 
pomáhat, za to mají můj velký obdiv. 
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První víkend v září patřil dětem. Vzhledem k hygienickým opatřením, která nás provázela v předešlých měsících 
nebylo možné uspořádat dětský den, proto město Ralsko spojilo loučení s létem i s oslavou MDD a uspořádalo  
4. 9. po delší době akci větších rozměrů. Pobavit se děti mohly s klaunem Robertem, seznámit se s výcvikem 
policejních psů, vyzkoušet si svou zručnost a vydovádět se díky bohatému doprovodnému programu ať už na 
skákacím hradu, či v zorbingových koulích. Byla to jedna z větších akcí v předešlých měsících, ale ani sportovní 
komise nezahálela a uspořádala např. turnaj v tenise, turnaj v šipkách pod širým nebem, které měli také pozitivní 
ohlasy od zúčastněních sportovců z města Ralsko. Volnočasových aktivit otevřených pro veřejnost během prvního 
roku opravdu nebylo moc, což bylo znát i na náladě zúčastněných, kteří si opravdu po dlouhé době užili zábavy. 
Pro naše občany jsou stále k dispozici služby knihovny v Kuřívodech. Velmi nás těší, že se rozšiřuje okruh čtenářů.

26. června komise SPOZ uspořádala vítání občánků, které rovněž nebylo v minulých měsících možno zorganizo-
vat. I toto vítání občánku bylo připraveno tak, aby odpovídalo hygienickým opatřením. Obavy z toho, že za těchto 
podmínek se nikdo na vítání nedostaví se velmi rychle rozplynuly a deset nových občánku si převzalo pamětní list 
spolu s drobným dárečkem. Stejně tak, pravda ve většině případu i se zpožděním, jsme mohli navštívit i naše jubi-
lanti s gratulacemi a dárky.  

Ve spolupráci s Libereckým krajem bylo v Ralsku na třech 
stanovištích zajištěno pro zájemce očkování proti COVID-19. 
Nejprve se sanitka zastavila 19. 8. v Náhlově, pokračovala 
na Ploužnici a na závěr proběhlo očkování zájemců z Kuřívod. 
Nechat se oočkovat využilo cca 55 občanů. Sociální pracovnice 
města poskytovaly v souvislosti s očkováním proti coronavi-
ru pomoc i ostatním občanům a to s registrací. Ve spolupráci  
s městem byl pro seniory, kteří nemají možnost se do 
očkovacího centra dopravit zajištěn i odvoz. 

Pro občany z Ploužnice se blíží dokončení cyklostezky do Mimoně, jejíž otevření zjednoduší cesty do Mimoně  
a zpět, které tak budou pro pěší a cyklisty mnohem bezpečnější. Řidiči si ovšem na zprovoznění silnice mezi Mimoní 
a Ploužnicí číslo II/268 musí počkat. Pro občany Hvězdova a Ploužnice to není pozitivní zpráva neboť závratné 
množství automobilů, které se přemístilo z této hlavní silnice právě do těchto částí nijak nepřispívá k poklidnému 
životu. Pravdou také je, že mnoho z řidičů si nedělá vrásky s dodržováním rychlosti v obci a není ani respektován 
zákaz pro vjezd vozidel nad 3,5 t.  Cesty, které byly využívané převážně místními a cykloturisty jsou pro nás noční 
můrou, hlavně v době cesty zaměstnanců podniku Škoda Mladá Boleslav, kteří svou nebezpečnou a rychlou jízdou 
znepříjemňují cesty všech ostatních.  O něco pozitivnější situace je v Hradčanech, kde k zdárnému konci spěje 
oprava hráze zdejšího rybníka.  Pro všechny z nás jsou tyto opravy nepříjemné, ale bohužel nutné, děkujeme všem 
za trpělivost. Jistě si každý z nás vybaví zpětně kolik let se o akcích mluvilo, ale bohužel nikdy nebyly dotažené  
k samotnému zahájení. 

Nikdo z nás v tuto chvíli nevíme, zda se nebude opět opakovat doba, kdy jsme museli omezit společenský život, 
proto jsme rádi, že se můžeme pomalu vracet k běžnému životu, což nasvědčují i plánované akce našeho IC  
v Kuřívodech, jako jsou zájmové kroužky pro naše děti, společné setkávání seniorů apod, které zahajují v září svou 
pravidelnou činnost.

Mgr. Šárka Kalvová

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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MĚSTSKÉ MUZEUM RALSKO INFORMUJE
Když mám napsat historický článek, tak musí souznít se současností a také musí jít o nějaké výročí. Všichni 

známe silnici druhé třídy 268 protínající naše město od Horní Krupé k hranicím Ploužnice s mimoňským katas-
trem.  Mnohým z nás přináší její již několik měsíců trvající generální rekonstrukce časté potíže. V letošním roce 
uběhlo již 85 let od vzniku této komunikace, která nahradila takzvanou českolipskou cestu, která mnohde byla 
pouze štěrková. Rok 1936 byl v našem pohraničí již pod vlivem Hitlerových snah o přidělení území s převažujícím 
německým obyvatelstvem k říši. Tato silnice se stala politickým sporem, který vyvolala interpelace senátora ing. 
F. Wellera na pana ministra veřejných prací ing. Dostálka 20. srpna 1936 stran poškozování československých 
státních občanů německé národnosti (etnické a jazykové příslušnosti) při silničních pracích mezi Mnichovým 
Hradištěm a Kuřívodami. Interpelace měla základ v novinovém článku: „Typický příklad toho, jak se zachází s Němci, 
poskytují rekonstrukční práce a výstavba státní silnice mezi Mnichovým hradištěm a Kuřívodami. Silnice dotýká 
se také německých obcí Dolní Rokyté, Dolní Krupé, Horní Rokyté a Jezové. Od počátku však zaměstnávají se při 
těchto pracích skoro výhradně Češi. Bylo zapotřebí veliké námahy, aby se při úhrnném počtu 52 dělníků umístilo 5  
a později ještě 10 Němců. Nebyli tam dlouho – z těch 15 bylo jich již zase 7 propuštěno!“   V interpelaci bylo 
několik otázek v duchu sílícího vlivu němců v budoucích Sudetech. Otázky „Je pan ministr ochoten dát vyšetřiti 
vytýkaný stav věci? Je pan ministr ochoten zaříditi, aby u zmíněné silniční stavby ihned zase přijat byl přiměřený 
počet československých státních občanů německé národnosti? Je pan ministr ochoten dát zavésti disciplinární 
řízení proti orgánům, kteří patrně z národnostně politických důvodů opomenuli přijímání německých dělníků  
a později zařídili propuštění německých dělníků?“ Pod interpelací se podepsali ještě senátoři: Liehm, Garlik, 
Enhuber, Krczal, Bock, Keil, W.Müller, Smidt a Patzak.

     Vlády jsou stále stejné, jako za prvé republiky, tak i dnes. Odpověď ministra veřejných prací přišla až 7. ledna 
1937: „Při zaměstnávání dělníků musí býti při určitých pracech vzat též zřetel na jejich zapracovanost. Jelikož se 
však nehlásil dostatečný počet dělníků německé národnosti, majících pro tyto práce žádoucí kvalifikaci, bylo nutno 
přibrati vyškolené síly české, čím jejich počet se poněkud zvýšil. Podotýkám, že zmíněné práce jsou již skončeny  
a veškeré dělnictvo bylo již propuštěno.“

     Současná rekonstrukce silnice je vzhledem k dělnickým profesím v opačném gardu. Jen počty dělníků znatelně 
stouply.  Lidé ze států nehovořících česky, kteří u nás mají různé druhy legálního pobytu, jsou využíváni na práce, 
které nechtějí Češi vykonávat a tak jsou zejména Ukrajinci zcela nenahraditelní. Na druhou stranu jsou mezi českými 
stavebními firmami odborníci na svém místě. To však nelze říci o projektantech. Nechci je kritizovat, možná došlo 
ke špatné interpretaci projektové dokumentace stavebními firmami výkresy samozřejmě nejsou natolik detailní 
aby zachytily každý vchod z chodníku do vrátek u přilehajících domů, no a alternativní návrhy se v přílohách nečtou 
a tak dochází ke sporům občanů a samotnými dělníky, kteří mimo jiné odvedly kvalitní práci v rámci jejich možností. 
Přesto:Díky „projekčním“ chybám přišel pomník padlých v první světové válce o téměř sto let staré schodiště. Díky 
jejich chybám budou muset lidé kráčející po novém kuřívodském chodníku mnohde dávat pozor aby nenarazili do 
sloupu veřejného osvětlení. Díky těmto chybám přijde patrně vodní tvrz o vodu ve svém rybníčku a potok, který 
v době před a v průběhu druhé světové války napájel městské koupaliště. Stačilo jen provést detailnější kontrolu 
původního stavu silnice a stávající historické propustky obnovit. 

     Tak mě napadá, neškodila by interpelace na pana hejtmana Půtu podle vzoru německé většiny v Kuřívodech: 
„Je pan hejtman ochoten dát vyšetřit vytýkaný stav věci? „Je pan hejtman ochoten dát zavést disciplinární řízení 
proti orgánům, kteří schválili nedostatky rekonstrukce silnice 268? Je před volbami a tak by za pana hejtmana 
mohl příští ministr dopravy a jiných přidružených ministerstev příští rok napsat odpověď: „Podotýkám, že zmíněné 
projekty jsou vzhledem k ukončení prací již nepotřebné, a tak byli jejich tvůrci zařazeni do konkurzů na důležitější 
stavby dálničního typu, kde nejsou žádné schody, veřejná osvětlení a propustky vody pod komunikacemi vyřeší 
dálniční most“. 

Václav Bilický
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Roční odstup obou snímků dokladuje rychlost v opravě silnice v zastavěné části města. 

Bezbariérový přístup do domu vyřešila logika zkušeného mistra

Stoleté schody nahradil CSBETON
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PŮJČKA – NEJČASTĚJŠÍ RISKATNÍ ŘEŠENÍ DLUHOVÉ SITUACE
DLUHOVÁ PAST ANEB MNĚ SE TO STÁT NEMŮŽE

Dostali jste se do situace, že v den splatnosti nemáte na svém účtu dostatek finančních prostředků, a říkáte si, 
že splátku zaplatíte až tam nějaké peníze budou? Ale s nikým o tom nekomunikujete a věřitel o Vašem nápadu 
nic neví? 

My Vám povíme, co se stane. V podstatě jste se poměrně rychle dostali do problému. Okamžitě Vám začal nabíhat 
úrok z prodlení, který se započítá ihned první den po datu splatnosti. 

Problémem nebylo to, že nemáte dost peněz na splátku v den splatnosti, ale to, že jste nekomunikovali a situaci 
nechali dojít tak daleko. Tím, že včas přiznáte, že na splátku nemáte, si vlastně pomůžete a ve svém důsledku ještě 
ušetříte. Místo samovolného odkladu splátky, o kterém nikomu neřeknete, zkuste raději využít možnost odložení 
splátek. Většina společností nabízí možnost odložení splátek. Tato služba je sice zpoplatněná, ale stále se jedná  
o „levnější“ variantu odkladu splátek než kromě splácení půjčky, placení ještě úroků z prodlení.  

PŮJČKA NA SPLACENÍ PŮJČKY – NEJRYCHLEJŠÍ CESTA DO DLUHOVÉ PASTI
Na první pohled to vypadá jako snadné řešení – nová půjčka na splacení té staré. Rychlé, snadné, bez starostí. 

Bohužel tomu tak není! Naopak je to nejrychlejší cesta do dluhové pasti a následně do exekuce.  

Co se vlastně stalo? Peníze stále nějak vycházely a vypadalo to, že zvládnete splátku zaplatit včas. Přišly ale jiné 
výdaje a najednou již nemáte tolik peněz, kolik na splátku potřebujete. První myšlenka – opět si někde půjčím.  
Koneckonců v televizním i rozhlasovém vysílání je reklam na rychlé půjčky víc než dost, a tak nebude nutné ani 
složité hledat někoho, od koho si půjčím. Zvlášť v případě, že se jedná o půjčku na splacení jedné z mnoha splátek 
dlouhodobějšího spotřebitelského úvěru.  A pomyslná spirála vedoucí do dluhové pasti se pomalu a jistě roztočila. 
A zastavit ji, není úplně snadné.

Mnohem účinnější je komunikovat se společností, od které původní půjčku máme. Zvlášť u zmíněných 
spotřebitelských úvěrů většinou není odložení splátky o pár dní problém. Často tuto možnost nebankovní 
společnosti poskytnou zdarma. Ale je třeba komunikovat a vzniklou situaci začít aktivně řešit!
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CO JE TO DLUHOVÁ PAST? 
Nejčastější příčinou dluhové pasti je neschopnost splácet první, původní dluhy. Většinou se jedná o relativně malé 

částky, mnohdy v řádech stokorun, které vypadají neškodně a s jejich splacením nemůže přeci být problém.  Jedná 
se o dluhy na sociálním nebo zdravotním pojištění, o různé pokuty za jízdu na černo, nesplacené částky mobilním 
operátorům apod. Důvody pro vznik dluhové pasti jsou vždy stejné. Nesplácení včas, nesplácení v řádném ter-
mínu. A jak z toho ven? Nejjednodušší je sloučení půjček, složitější cesta je insolvence a v nejhorším případě lze za 
určitých podmínek zvolit cestu osobního bankrotu.

Dluhová past se vás nutně nemusí týkat.  Důležité je vědět, co budete dělat, pokud například přijdete o zaměstnání 
nebo onemocníte, a tím přijdete na delší dobu o pravidelný příjem. Pokud se však budete řídit našimi radami  
a místo mlčení či splácení jedné půjčky druhou, což je v podstatě nekonečný příběh, je možné vše vyřešit ke spo-
kojenosti obou stran. 

Pokud si chcete vzít půjčku a nejste si jisti, zda vše zvládnete, přijďte vše probrat v rámci dluhové poradny. 
Poradenství je zdarma a budeme se snažit s vámi rozhodnutí v podobě „vzít si půjčku“ probrat a vysvětlit si 
všechna pro a proti. Půjčka je riskantní řešení nepříjemné finanční situace. Většinou ji čerpáme v době, kdy nás ani 
nenapadne, že bychom na její splacení neměli. A právě proto, je třeba vše pečlivě zvážit a vyhodnotit. A s tím rádi 
pomůžeme. 

Dluhová poradna funguje v rámci projektu Preventivní sociální práce v Ralsku, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_05
2/0014006.

Bc. Jana Srbová,

Odborný garant projektu 

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Týden nevšedních zážitků
Projektový týden “od miminek ke stařečkům”. 

Projektový týden nabízí výuku bez zvonění, zaměřenou 
na praktické dovednosti a vědomosti. Jedná se o „jinou“ 
formu výuky: 

• Pondělí: návštěva Retro muzea v Mimoni

• Úterý:    beseda se spisovatelkou Fišerovou, péče 
o novorozence

• Středa:   mladší školní věk, puberta, běžecký závod

• Čtvrtek: dospělost, návštěva továrny v Kuřívodech

• Pátek:    stáří, důchod, návštěva domova pro seniory v Mimoni

Projektový týden si děti užily a těší se na další projekt.

Veronika Hornová
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MC INFORMUJE...
MC INFORMUJE

Čas dovolených a prázdnin máme za sebou. Děti se vracejí do školních lavic a Místní centrum opět nabízí volnočasové 
aktivity, zájmové kroužky a příležitostní akce. Zájmové kroužky budou probíhat jak v Místním centru v Kuřívodech, tak  
i v Klubovně na Ploužnici po dobu školního roku 2021 – 2022.  
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Zájmové kroužky pro děti:
• Kroužek výtvarné výchovy a ručních prací - MC Kuřívody, 

• Logopedie – porucha řeči, výuka výslovnosti – Škola v Kuřívodech 

• Kroužek výuky základů práce na PC – MC Kuřívody

• Kroužek doučování z angličtiny – MC Kuřívody 

Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, 
vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku
Nabízí občanům města pro rok 2021 – 2022 možnost 
účasti v těchto zájmových kroužcích a kurzech:

úterý  15:30 – 17:00

středa 15:30 – 18:00

středa 15:30 – 17:00

pondělí 15:30 – 16:30

Sportovní areál - Klubovna Ploužnice:
• Fotbalový kroužek pro chlapce a děvčata – Fotbalové hřiště 

• Taneční kroužek ZUMBA

• Doučovací kroužek 

Kroužky jsou pro děti od 6 let, mladší děti pouze v doprovodu rodičů.

Kroužky pro děti jsou pořádaný bez finanční spoluúčasti rodičů.

Začátek zájmových kroužků od 1. září 2021. 

Využijte tuto nabídku, která je volně přístupná všem zájemcům. Těšíme 
se na vás!

ÚT, ČT – 15:00 – 17:00

ST, PÁ – 16:00 – 18:00

PO, ST – 16:00 – 18:00

Akce pro dospělé:
• Setkávání seniorů – navázání nových kontaktů, přednášky s různou tematikou – 1x za týden – MC  

v Kuřívodech – středa 15:30 – 17:00, Klubovna Ploužnice – čtvrtek 14:00 – 17:30

• Pořádání výstav, besed s promítáním filmu, workshopů – MC Kuřívody

• Nabídka pro Vás – kompletní péče o nohy

Ohlédnutí za uplynulými akcemi…
Otisky EU v Libereckém kraji
V knihovně v Kuřívodech jsme měli možnost zhlédnout putovní výstavu úspěšných projektů, podpořených fondy EU 

v období 2014 – 2019 na území Libereckého kraje Otisky EU v Libereckém kraji. Cílem bylo představit, co všechno se  
v našem regionu uskutečnilo a nabádat k dalším nápadům, důležitým pro další rozvoj kraje. 
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Vítání prvňáčků v Místním centru
Prázdniny skončily a opět je tu nový školní rok. 1. září děti vyrazily do školy. Místní centrum v Kuřívodech již tradičně 

přivítalo žáky ZŠ T. Ježka, pro které bylo připraveno pohoštění. Prvňáčci dostali malý dáreček jako vzpomínku na tento 
den. Paní A. Koničková seznámila všechny s nabídkou zájmových kroužků  a plánem kulturních akcí na nový školní rok 
2021 – 2022. 

Přejeme všem školákům mnoho úspěchů ve školních lavicích a těšíme se na vás v našem Místním centru.

LOUČENÍ S LÉTEM – Dětský den
Loučení s létem, aneb Ahoj prázdniny – název zábavného odpoledne, které se uskutečnilo 4. září 2021 ve sportovním 

areálu na Ploužnici. Program byl pestrý. Nechyběl Klaun Roberto se svými kouzly, modelování balonků, výtvarné dílničky, 
skákací hrad se skluzavkou, zorbing a malování na obličej. S netrpělivostí jsme čekali na ukázku výcviku policejních psů. 
Se strachem v očích jsme pozorovali, co všechno dokáže, a jak reaguje na pokyny, čtyřnohý předváděč. Následně si 
odvážnější mohli policejního psa pohladit, vyfotit a vyzkoušet,, zápasit“ s ním.  Velký úspěch měla hasičská AVIE, se 
kterou přijeli Hasiči Ralska a děti si ji mohly prohlídnout i na střeše. Největší zábavou jak pro děti, tak i pro dospělé byla 
hasičská pěna a tou jsme se rozloučili s krásně vydařeným dětským dnem. Děkuji všem, kdo se podílel na provedení této 
akce. 

Kulturní a společenský přehled akcí města Ralsko

• Den seniorů – Beseda s ředitelkou DD Mimoň

• Pětiboj pro děti

• Výroba adventních věnců

• Rozsvícení vánočního stromu

• Mikulášské odpoledne 

• Zájezd na Vánoční trhy

• Zpívání v kostele

• Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Změna terminů akcí vyhrazena. Nabídka akcí je vždy uvedena na internetových stránkách www.mestoralsko.cz a na 
informačních tabulích. Sledujte plakátky!

MC INFORMUJE



21

HORNICKO-HISTORICKÝ SPOLEKříjen 2021

HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

Tři členové Hornicko-historického spolku pod Ralskem přijeli do 
města Chodov na Sokolovsku, kam je pozvali kamarádi z míst-
ního spolku “Solles Chodov”, aby spolu s nimi a dalšími kamarády 
oslavili desáté výročí od založení spolku a účastnili se slavnost-
ního svěcení zvonu „Svatá Barbora“.

V deset hodin vyšel krojovaný průvod na krátkou pouť ke koste-
lu svatého Vavřince. V čele průvodu šla „vyparáděná“ hornická 
kapela z Německa. Za ní se seřadili horníci z Chodova, Sokolova, 
Stříbra, Tlučné, Stráže pod Ralskem a dokonce i ze slovenského 
Pezinku a Lubětové. V zaplněném kostele, vysvětil emeritní 
plzeňský biskup Mons. František Radkovský zvon Svatá Barbora. Po mši svaté se horníci přesunuli do nedaleké zah-
rady, kde se posilnili gulášem a nemohlo chybět ani plzeňské pivo. V družné kamarádské zábavě uteklo odpoledne 
jako voda. 

Ještě něco o Chodově. Chodov leží asi deset kilometrů od Karlových Varů a je znám především tradicí výroby porce-
lánu. V chodovské manufaktuře se vyráběl např. růžový porcelán. V okolí se samozřejmě těžil nejkvalitnější kaolin, dnes 
se těží ještě v nedalekých Božičanech. Dále je u Chodova hnědouhelný velkolom Jiří, který zásobuje uhlím především 
elektrárnu Vřesová. Lom má zásoby do roku 2030, a tak zároveň probíhá rekultivace vytěženého prostoru. Ten bude 
částečně zalesněn, ale především tu vznikne velké jezero. Ze starého Chodova moc nezbylo. V šedesátých letech byla 
starší zástavba nahrazena panelovými domy, kde dnes žije na 13000 obyvatel. Zůstala jedna krátká ulice a na návrší 
kostel. Kostel svatého Vavřince nechal stavět v letech 1725 - 1733 Franz Flamin von Plankenheim. Stavbu provázely 
velké obtíže s nestabilním jílovým podložím, a tak byla stavba prakticky dokončena až v roce 1846. Po druhé světové 
válce a vysídlení původního obyvatelstva, začal kostel rychle chátrat a již koncem šedesátých let byl v katastrofálním 
stavu. V sedmdesátých letech proběhla nákladná rekonstrukce. Od roku 2005 je kostel v majetku města Chodov, 
které následující rok zahájilo postupné opravy kostela. Řada rozsáhlých projektů byla dokončena v roce 2017. Např. 
byl zrestaurován zvon Jan Vilém z roku 1658, který se jako jediný ze čtyř kostelních zvonů dochoval. Byly také odlity 
dva nové zvony, na něž se složili obyvatelé města. Konečně v sobotu 14. srpna 2021 byl vysvěcen čtvrtý zvon Svatá 
Barbora, který kostelu věnoval místní hornický spolek! 

Co dodat, děkujeme kamarádi za nádherně strávený den. Zdař Bůh!  

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem, Miroslav Janošek.

Zvon svatá Barbora
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Mníšek pod brdy a nový Knín
Sedmý ročník tradičního prvomájového výletu, který 

každoročně pořádá náš Hornicko -historický spolek pro 
širokou veřejnost, musel být i letos přeložen. Stejně jako 
vloni byl prvního května, kvůli „covidu“ zastaven veškerý 
spolkový, kulturní a společenský život. Nicméně tradice se 
stejně neporušila a 27 turistů nasedlo 6. července časně 
ráno do autobusu, aby navštívili památky Podbrdska 
“železárny mocnářství” a “zlatonosné” střední Povltaví. 
Mníšek pod Brdy je spjat se zemskou stezkou mezi Čechami 
a Bavorskem, která Mníšku přinášela čilý obchodní ruch  
a s ním nemalé zisky z obchodu i ze cla. Povinností zdejších 
bylo však střežit tuto důležitou zlatou stezku.

První a hlavní cíl výletu je železnorudný důl Skalka. Asi málokdo by čekal, že se právě zde nachází jeden  
z nejzajímavějších zpřístupněných, železnorudných dolů v Česku. Nejstarší prokazatelná těžba spadá do období, kdy 
zde žili Keltové, tedy 4. – 1. stol. př. n. l. V té době se těžily rudné výchozy pouze povrchově. Hlubinná těžba pak 
započala ve středověku a pokračovala až do druhé poloviny dvacátého století, kdy roku 1966 vyjel poslední vozík 
rudy. Na podzim roku 2004 zahájila Montánní společnost o.s. práce na zpřístupnění dolu, které ostatně v tomto ro-
zsáhlém díle stále pokračují. Když jsme si prohlédli centrum dolu a vyjeli důlním vláčkem opět na denní světlo, předali 
jsme představiteli společnosti, panu Igoru Gajduškovi, naši čestnou medaili za nesmírně těžkou a nekončící práci na 
zpřístupňování tohoto úžasného důlního díla.

Druhou zastávkou je 533 metrů vysoký ostroh nad Mníškem v Brdské vrchovině a zároveň poutní místo Skalka. 
Tento nádherný barokní areál tvoří kostelík sv. Máří Magdaleny, klášter, křížová cesta a poustevna, ve které trávil 
volné chvíle kardinál Miloslav Vlk. Po procházce krásným areálem, ve stínu mohutných stromů a výhledu na Mníšek 
s okolím, jsme přejeli k zámku. Zámek byl poslednímu majiteli, baronu Kastovi, po druhé světové válce zabaven za 
kolaboraci. Po té dlouhá léta sloužil jako archiv ministerstva vnitra. Od roku 2000 jej spravuje ministerstvo kultury. 
Po opravách a doplnění inventáře se stal turistickým lákadlem města. Horké poledne jsme přečkali na obědě ve stínu 
restaurace U Benáků, přímo uprostřed náměstí. Tak jsme ještě viděli kostel svatého Václava, sochy svatého Jana 
Nepomuckého a spisovatele Františka Xavera Svobody či pomník padlým v první světové válce.

Usedáme opět do autobusu a jedeme do 13 km. vzdáleného královského horního města Nového Knína, které leží 
na zlatonosné říčce Kocábě. Jádro města s kostelem svatého Mikuláše je od roku 1990 městskou památkovou zó-
nou. Nachází se tu dále barokní radnice, kašna, socha Immaculaty, několik pěkně opravených měšťanských domů  
a budova mincovny. V té byl prokazatelně od 16. století horní úřad, kde se vytěžené zlato z okolí shromažďovalo, než 
bylo odesláno do královské pokladny. Tady jsme si prohlédli muzeum zlata, které tu sídlí od roku 1999. Mimo jiné tu 
je i exposice k mistrovstvím světa v rýžování zlata, které v Novém Kníně v letech 1999 a 2020 pořádal Český klub 
zlatokopů. Tím navázal na Kelty, kteří tu rýžovali už v prvním př. n. l.

Ještě rychle přejet do nedaleké Prostřední Lhoty, kde je umístěno v krásné budově barokního špýcharu Muzeum 
života venkovského obyvatelstva středního Povltaví. Je zde nashromážděno neskutečné množství všeho možného, 
co lidé potřebovali a využívali k životu. Ještě společná fotka a unavení, ale spokojení účastníci usedají do autobusu  
a míří k domovu.

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem vyjadřuji velký dík všem, co odložili pohodlí a vyrazili s námi na výlet. 

Zdař Bůh. M. Janošek
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OSLAVY HORNÍCH VSÍ
13. ročník Oslav Horních vsí se konal 21. 8. 2021 –samozřejmě v Náhlově. Přes počáteční problémy se letošní rok povedl, 

počasí víc než dobré. Změn bylo víc. Letošní mši v kapličce sv. Floriána sloužil p. farář Maňásek z Českého Dubu. Kaplička 
byla zaplněna do posledního místa. Následovala tradiční společná fotodokumentace. Bohužel nejsou na fotce všichni 
účastníci. Pro některé byl kopec ke kapličce náročný. Letos chybějící Řehečské kvarteto kvalitně zastoupil podještědský 
folklorní soubor Horačky a opět došlo na taneček. Byl to velmi kvalitní zástup. Následovalo uvedeni a představení knihy 
Mimoň a okolí na starých pohlednicích. Přítomen byl i nakladatel p. Petr Prášil z vydavatelství Baron. Prodeje knihy  
i kalendáře na rok 2022 se jako vždy ujali manželé Ottomanští. A pak už následovala volná zábava. Setkání přátel, rodin, 
rodáků tuzemských i zahraničních. Povídání a vyprávění. Kontrola naučné stezky. Lípy vysazené ku 100letům vzniku 
republiky. Prohlídka muzea, Brazilská káva, k němu napečené dobroty donesené od přátel. Poděkování patří těm, kteří 
nikdy nejsou na fotkách vidět. Děvčatům z kuchyně Lence a Heleně. Za uvaření guláše Daně, Monice za výborně opečené 
klobásy, Wernerovi za perfektně propečené stejky (letos novinka) a také p. Pekařovi za pořízení  fotografií. Ale i všem, 
kteří se podíleli na přípravě OHV.

Městu Ralsko děkujeme za zapůjčení stolů, lavic a stanů.

I když jsme se letos po 13 letech potýkali s nedostatkem financí –mohu říct, že letošní ročník se vydařil a patří mezi ty 
nejlepší.

Aktualizace na www.historiemimone.cz

L.Š
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Dne 3. září jsme vyjeli na 13. setkání banických měst a obcí Slovenska do 800 kilometrů vzdálené Nižné Slané. 

Odpoledne se už zdravíme s prvními berg kamarády v areálu historické Hute (vysoké pece) Etelka. Huta Etelka je 
železným srdcem Gemeru. Byla postavena roku 1867 a patří k nejkrásnějším na Slovensku. Pec fungovala do roku 
1907. Tato nádherná technická památka měla v posledních letech opravdu smůlu. Byla cílem rabování a nezájmu, tím 
došlo k jejímu rychlému chátrání. Naštěstí kamarádi ze sdružení banických spolků Slovenska, založili neziskovou or-
ganizaci Barbora a začali pracovat na její záchraně! Sobota je hlavním dnem setkání. Nejprve byla odhalena pamětní 
deska našemu kamarádovi JUDr Dušanu Vilimovi, který je autorem několika zákonů a vyhlášek Slovenské Republiky,  
v jeho rodišti nedaleké Kobeliarové. Po obědě a rautu u starosty Nižné Slané vyšel od kostela dlouhý, slavnostní průvod, 
který prošel celou obcí. Po oficialitách jsme se přesunuli do kulturního domu, kde proběhl tradiční šachtág. Konečně, 
zábava venku před podiem trvala hluboko do noci. Ve volných chvílích jsme navštívili gotický kostel ve Štítníku a krásný 
kaštiel Betliare, nahlédli jsme i do nedokončeného tunelu ve Slavošovicích, který byl vyražen pod 750 metrů vysokou 
Homolkou, během druhé světové války. Ještě jsme fárali do železnorudného dolu v Kobeliarové. Ten ukončil činnost roku 
2008. Neděle opět patřila dlouhé cestě domů. Na shledanou Gemer! 

 Je tu středa 8. září a bývalí horníci, kteří fárali na dolech v Hamru a Křižanech, se po dvouleté covidové přestávce opět 
sešli na tradičním již 53. setkání v mimoňské restauraci U českého lva. Sešlo se zde 82 havířů!

Hned ve čtvrtek 9. září je den horníků. Členové našeho hornického spolku uctili památku kamarádů, kteří již nejsou mezi 
námi a fárali na šachtách v hamerské oblasti. Položili jsme věnec u památníku na šachtě 3 v Hamru na Jezeře. Snad tím 
byla založena pěkná tradice.

V pátek 10. září odjela spolková delegace na 25. setkání hornických měst a obcí České Republiky do Mostu. Navečer 
přivítal horníky ve foyer krásného divadla primátor Mgr. Jan Paparega. Až do půlnoci pokračoval příjemný společenský 
večer s hudbou a tancem. V sobotu v 10.30 hodin se před magistrátem města seřadil pestrý průvod krojovaných horníků, 
aby následně vyšel na krátký pochod před kulturní dům Repre. Tady byl před zraky havířů slavnostně odhalen památník 
hornictví a důlních neštěstí. Následovalo položení věnců. Průvod se opět vrátil před radnici na první náměstí, kde proběhlo 
stužkování praporů a předání putovního praporu sdružení zástupcem Žacléře, kde vloni proběhlo komorní 24. setkání, 
primátorovi Mostu. Dále předal primátor spolu se svatou Barborou, symbolické světlo svaté Barbory představiteli Kutné 
Hory, která bude pořádat 28. 9. 2022 další již 26. setkání hornických měst a obcí. Odpoledne byla v divadle předána vyz-
namenání “Český Permon”. Dále už jen volná zábava. Někdo odjel na exkurzi do Podkrušnohorského technického muzea 
v Kopistech, jiní na prohlídku přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie či na projížďku po hladině jezera Most. Další 
se bavili před pódiem, kde vystoupili namátkou Krušnohorská dudácká muzika, Vojtaano, Chilli Band, DivNá Bára a další. 
Vše jednou musí skončit i tento tak nabitý týden! 

Za HHS pod Ralskem   M. Janošek   

Náročný týden hornického spolku
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I když v uplynulém období vlivem pandemie coronaviru částečně stagnovala činnost našeho 
klubu seniorů, byly jeho členky mezi sebou v trvalém kontaktu alespoň telefonicky. Vzájemně si 
vypomáhaly šitím roušek, kterých bylo z počátku nedostatek. Později nám pak už roušky dodával 
náš městský úřad, za což mu patří velký dík stejně tak za pomoc při  nákupech, dovoz k lékaři, 
očkování a jiné potřebné pomoci.  V této pro mnohé nelehké době jsme však za klub seniorů neza-
pomínaly dárkem a kytičkou na své členky, které zrovna měly svátek, nebo slavily životní výročí.

S jarními měsíci jsme si mohli všichni oddechnout, protože začalo  
postupné rušení omezujících podmínek při setkávání a i my jsme 
už v červnu uspořádaly naše tradiční opékání buřtíků v areálu 
Městského muzea v Kuřívodech.  Na tomto společném setkání 
jsme měly konečně možnost osobně popřát našim jubilantkám  
p. R. Bilické, p. V. Pácové, p. Z. Kořenkové a p. L. Dlouhé. V dobré 
náladě, za přítomnosti pana starosty a paní místostarostky jsme 
prožily hezké a slunečné  odpoledne.

V červnu se krásným úspěchem mohly pochlubit naše dvě členky KS paní Věrka Čontošová a Věrka Pácová, které se 
zúčastnily „20. ročníku sportovních her pro osoby se zdravotním postižením“, kde v jednotlivých disciplínách získaly 
7 zlatých a stříbrných medailí. 

Zdařilou akcí byl rovněž autobusový zájezd 5. srpna do unikátní a světoznámé sklárny v Kundraticích u Cvikova. 
Vyjížděli jsme za deštivého počasí, ale při dojezdu do cíle našeho výletu nás přivítalo krásné slunečné počasí s pro-
cházkou „Skleněné zahrady“.  Měli jsme možnost vidět práci sklářů, prohlédnout si i exponáty, ale některé si i nakoupit.

Do konce roku zbývá několik měsíců, kdy chceme oslavit „Den seniorů“, uspořádat besedu s p. ředitelkou Sociálních 
služeb města Mimoně, těšíme se na společné zdobení perníčků seniorů s dětmi a připravujeme „Vánoční bazárek“ při 
Mikulášské besídce na sídl. Ploužnice a rozsvícení vánočního stromu v Kuřívodech .

Činnost klubu seniorů je trvale spojená s “ Komisí pro záležitosti seniorů“. Můžeme hodnotit, že prostřednictvím 
této komise se nám zdařilo prosadit proplácení za dovoz obědů odebíraných seniory města, napomoci při žádostech 
seniorů pro zlepšen hygienických podmínek v bydlení, umožnění lehčího přístupu na Městský úřad pro osoby s ome-
zeným pohybem atd.

Naším cílem je i nadále přispívat ke zkvalitňování života seniorů ve městě. K  tomu však potřebujeme znát Vaše 
názory a Vaši spolupráci, kterou rádi přivítáme

Těší nás zájem pana starosty, paní místostarostky, rady i zastupitelstva města, kteří jsou trvale nakloněni potřebám 
seniorů, za což jim patří naše poděkování.

R. Bilická

OSTATNÍ

Z klubu seniorů



26

Dnešní Ralsko FOTOHÁDANKY

FOTOHÁDANKY

Odpověď na fotohádanku 
z 1. 7. 2021.

Ženisté,  jak by se moh-
lo předpokládat, byly  ve 
vojenském výcvikovém 
prostoru Mimoň   již od 
roku 1968. Samostatný 
ženijní prapor nebyl 
soustředěn v Kuřívodech, 
ale anektoval kasárna  
v Jablonečku. Pro stísněné 
podmínky údolí muselo 
dojít k přesídlení do Kuřívod. 
Původní kasárna byla ve 
spodní části Jablonečku  
ve směru na Kracmanov. 
Německá a česká škola 
sloužila jako ubytovny 
velení. Za sokolovnou byl 

vystavěn park techniky a budova na snímku byla jejich učebnou. Na Chlumu se začal budovat až po jejich odchodu sklad 
raket a dílny s benzinovou pumpou. Přesto se za tři roky rota docela zařídila. U transformátoru za českou školou bylo 
vyasfaltováno nástupiště obklopené mnoha transparenty. V rohu k lesu stála busta V. I. Lenina.

Druhý snímek je čistička odpadních vod  
v Kuřívodech. V těsné blízkosti současné 
„staré“ čističky odpadních vod, stavěli sověti, 
vzhledem k plánované výstavbě dalších pan-
elových domů, zcela novou moderní čističku 
s kapacitou pro deset tisíc obyvatel. Do této 
čističky měly být svedeny veškeré splašky 
také z kasáren. Severočeské kanalizace však 
nedostavěnou čističku demolovaly a tak zb-
yla jen ta stará, se kterou budou v dohledné 
době velké starosti, zejména s vypouštěním 
„vyčištěné“ vody do lesa. Dokonce se může 
stát, že fekálie budou převáženy cisternami 
do okolních čističek.  Následně pak může dojít  
i zdražení stočného.

Na další řešení fotohádanek se těší kurátor 
městského muzea Václav Bilický
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Stěhování - příležitost pro nové začátky, životní změny, ale také ob-
dobí stresu a nostalgie. Pro některé je stěhování dlouho očekávaným  
a plánovaným momentem, pro jiné rodiny naopak nepříjemnou komplikací. 
Ať už se stěhujete do vysněného domečku nebo jste nuceni změnit bydliště 
kvůli práci či jiným okolnostem, čeká vás nyní poměrně náročné období. 
Pojďme se proto podívat na to, jak celý proces stěhování zvládnout bez 
zbytečného stresu a chaosu.

Pozor stres!
Krabice všude kam se člověk podívá! Máme všechno? Kam jsme vlastně dali to nádobí? Co ještě musíme dobalit? 

Kdy přijede auto? Stěhování je spojeno s nikdy nekončící sérií úkolů. Je toho potřeba udělat tolik! Vyklidit, zabalit, 
nachystat, znovu něco vybalit, protože si dítě nebo partner vzpomenou, že z té zalepené krabice ještě přeci jen 
něco potřebují,  znovu zabalit,  převést, vybalit, vyřídit papíry, zorganizovat ostatní členy domácnosti… Uf! To je 
pořádná fuška.

Jak se z toho nezbláznit? Všechno si zapisujte! Nenoste veškeré úkoly v hlavě, ale vytvořte si přehledný to do list, 
ze kterého můžete odškrtávat. Budete tak přesně vědět, co je už za vámi a co vás teprve čeká. Vaším nejlepším 
přítelem je teď plánování. Než tedy celou operaci stěhování spustíte, věnujte dostatečný čas tomu, abyste vše 
dopředu naplánovali a zorganizovali. Nezapomeňte si k jednotlivým úkolům přidat taky časovou rezervu. Rozdělte 
úkoly mezi všechny členy domácnosti, není potřeba, aby vše bylo jen na vás.

Stěhování a děti
Pro děti může být stěhování velmi náročné. Najednou se loučí se vším, co dosud znali - se svým pokojíčkem, 

sousedstvím, kamarády. Je to pro ně velká změna.  Ačkoli se teď na stěhování těší a se vším pomáhají, může 
se stát, že na ně smutek dolehne později. Mluvte s dětmi o jejich pocitech, ptejte se, na co se těší a čeho se bojí. 
Přibližte jim, co nového je čeká. Pokud je to možné, řekněte dětem o stěhování s dostatečným předstihem, aby 
se na tuto velkou změnu mohly připravit. Děti budou mít pravděpodobně ke všemu spoustu otázek, snažte se je 
neodbýt a trpělivě jim vše vysvětlete.

Stěhování a vztah
Jak už jsme psali na začátku - stěhování může být zdrojem velkého stresu, napětí a chaosu. Takové pocity člověka 

snadno vyčerpají. Objevuje se pak podrážděnost i přecitlivělost. Pro partnerský vztah to proto může být velká 
zkouška. Na intimitu najednou není čas ani nálada, objevuje se jedna hádka za druhou a konverzace se točí výhradně 
kolem toho, co je ještě potřeba udělat nebo zařídit. Snažte se vyhradit si s partnerem alespoň chvilku během dne, 
kdy na téma stěhování úplně zapomenete. Mluvte spolu - o tom jak se máte, co vás trápí, štve a co byste od toho 
druhého potřebovali. Nezapomínejte také na dostatek spánku a odpočinku, bez toho to zkrátka nepůjde.

Jménem online psychologické poradny Mojra.cz vám do vašich nových začátků přejeme jen to nejlepší.

PhDr. Michaela Miechová
         Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

                                         www.mojra.cz

MOJRA

STĚHOVÁNÍ: Na co se připravit?

říjen 2021 MOJRA



28

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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(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)

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

Ceník inzerce

Uzavírka přijímání příspěvků pro 
Dnešní Ralsko: 1.12. 2021


