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Odpověď na předchozí fotohádanky najdete na 
stránce 33 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

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA

SBĚRNÉ DVORY
27. 12.  9:00 – 14:30 pondělí

28. 12. 9:00 – 12:00 úterý

29. 12. 9:00 – 13:00 středa

30. 12. zavřeno

31. 12. zavřeno

MĚSTSKÝ ÚŘAD RALSKO
23. 12.  8:00 – 12:00 čtvrtek

27. 12.  8:00 – 14:30 pondělí

28. 12. 8:00 – 12:00 úterý

29. 12. 8:00 – 14:00 středa

30. 12.  8:00 – 12:00 čtvrtek

31. 12.  ZAVŘENO
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prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

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 bu-
dou 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 přenosný USB 
disk s obsahem historie pyrotechnické asanace Ralska 1990-1998 a vždy jedna vybraná posádka CSV v Ralsku 
totožná s bydlištěm výherce.

 
Výherce minulých hádanek naleznete na str. 31

Kde se nachází tato stavba a k čemu sloužila? Pro koho bude sloužit dnes? 

Perfektní basketbalové hřiště, stačilo jen posekat trávu, opravit koše a uklidit kabiny ale pro koho,  
když tu ještě nikdo nebydlel. Kde to bylo?
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé a kamarádi,

Konec roku 2021 se pomalu, ale jistě blíží. Nezbývá než vzpomenout na vše dobré a zapomenout na vše špatné. 
Tento rok utekl velmi rychle a přinesl nám řadu změn, které nás budou provázet i rokem následujícím. Všem bych 
Vám rád poděkoval za to, že jsme tento rok společně překonali nástrahy pandemie a pomalu, ale jistě se vrací náš 
život k normálu.

Vánoční stromek v Kuřívodech Setkání s Klubem seniorů Ploužnice

Setkání s Klubem seniorů Kuřívody

Pojďme se opět podívat, kam jsme se za čtvrt roku dostali a co nás čeká…

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Hradčany
V Hradčanech jsme konečně dokončili akci Hradčanský rybník – oprava rybníka. Dne 3. 12. jsem dokonce měl tu 

čest na dokončeném díle přestřihnout slavnostní pásku.

Tato akce probíhala od roku 2019 do 2021, stála mě i mé kolegy mnoho úsilí, ale zároveň jsme díky ní získali 
mnoho nových zkušeností pro úspěšnou práci v dalších letech. S nadsázkou vždy prohlašuji, že na této akci se 
pokazilo všechno, co se pokazit mohlo. Nakonec jsme, ale vše dobojovali a jsme u předání a zkušebního provo-
zu. Tím bojováním jsem měl na mysli konečné škrty, které jsme museli odečíst a firma, tak přišla o cca 1 mil. 
Kč. Nicméně výsledek je více než dobrý. Věřím, že oceníte možnost rekreace, sportovního rybolovu a turistiky 
ve zrekonstruovaném prostředí Hradčan. Velice se těším na letošní koupací sezónu, protože právě to koupání už  
k Hradčanům neodmyslitelně patří.

Hradčanský rybník se začal zase napouštět – zkušební provoz zahájen

Fotografie ze slavnostního předání stavby 3. 12. 2021

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Fotografie pohledu na hráz před napuštěním na provozní hladinu

Povalový chodník na nově zrekonstruované hrázi Pohled na hráz před napuštěním

V souvislosti s tím, ale je potřeba zmínit, že dojde k zásadním úpravám spojených s parkováním v Hradčanech. 
Jelikož v Mimoni nebude napuštěné koupaliště, tak bychom neradi, aby velký nápor turistů rušil domácí pohodu  
a klid na Vašich zahradách.

V budoucnu se můžeme v Hradčanech těšit na nové chodníky k zastávkám, které budou lemovány žulovými 
obrubníky. V rámci těchto úprav budou značeny nové přechody pro chodce a osazeny nové zastávky pro MHD. 
Projekt už je zadán u dopravní inženýrky a příští rok budeme podávat žádost o dotaci na SFDi. 

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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BOREČEK

PLOUŽNICE

Zde bych rád navázal na úpravy a chodníky v Hradčanech. Právě tyto projekty na sebe navazují, protože Boreček 
je jednou z lokalit, kde se bude nový chodník budovat také. Na konci chodníku bude přechod pro chodce, který bude 
nasvětlen a bude sloužit pro snížení rychlosti. Chodník také bude sloužit k propojení dolního a horního Borečku. 

Stejně jako v Hradčanech, tak i na Borečku bychom rádi příští rok akci realizovali. Projekty budou dokončeny  
v souběhu. Počítáme i s rozšířením herních prvků na herním place.

Na Ploužnici musím zmínit OBROVSKÝ ÚSPĚCH – dokončení Smíšené cyklostezky Mimoň až Ploužnice pod 
Ralskem. Cyklostezku jsme již převzali s nedodělky – zálivky hran a spojů, dodání a montáž laviček a ukazatelů.  
I přes tyto drobnosti se můžeme konečně pyšnit bezpečným spojením Ploužnice s Mimoní. Jak už jsem několikrát 
zmínil, tak toto bezpečné spojení trvalo vybudovat dlouhých 16 let. Především za toto se chci jménem města 
Ralsko Všem občanům omluvit, protože takto dlouho to trvat prostě a jednoduše nemá. 

Cyklostezka je tvořena 3 stavebními objekty – lávka, asfaltová komunikace a veřejné osvětlení po celé délce.  
Po kolaudaci bude zařazena do pasportu komunikací, jako komunikace 4. třídy. Využívat jej můžete pro potřeby 
chůze, běhu, jízdě na kole, ale určitě NEVYUŽÍVAT pro jízdu autem, děkujeme. 
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Výřez z projektu na stavbu chodníku

Fotky dokončené Smíšené cyklostezky Mimoň až Ploužnice pod Ralskem

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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V rámci Ploužnice máme i jeden velký NEÚSPĚCH, což je stále nevybudovaný most na krajské komunikaci II/268 
Mimoň až hranice Libereckého kraje. Trpí tím především občané části Ploužnice a Hvězdova, kterým hrozí při 
pohybu před domem nebo při cestě do zaměstnání velké nebezpečí, z důvodu nadměrného provozu. Město se 
snažilo vyřešit tuto situaci frézováním a umístěním semaforů, ale nakonec se nepodařilo. I přes skutečnost, že se 
jedná o problém investora, kterým je v tomto případě Liberecký kraj, chci se Vám všem hluboce omluvit. Jelikož mi 
situace není lhostejná, tak jsem toto přednesl i na posledním jednání Zastupitelstva Libereckého kraje, ale bohužel 
bez řádné odezvy. Pokud by chtěl někdo konkrétně tuto situaci řešit, tak je možné se přímo obrátit na Krajskou 
správu silnic nebo přímo na náměstka hejtmana pana Jana Svitáka. Je potřeba umět nést zodpovědnost i za to, 
když se něco nepovede.

Fotky z mostního provizoria na Ploužnici

Příští rok budeme opravovat a revitalizovat plochy v Sídlišti na Ploužnici. To bude znamenat opravu silnic  
a rozšíření parkovacích míst. Dále umístění prvního hnízda podzemních kontejnerů.

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Hvězdov

náhlov

Stále máme v zásobníku na příští rok výstavbu 3 úseků komunikací, které budou zpřístupňovat další pozemky 
pro výstavbu RD. Čeká nás i stavba chodníku podél ,,hlavní,, komunikace přes Hvězdov.

Velmi zajímavým projektem se stal i rozvod optické sítě internetu, který máme v plánu příští rok realizovat. Už je 
možné jej realizovat díky dokončené Smíšené cyklostezce Mimoň až Ploužnice 

Důležitou věcí je i plánovaný převod komunikace Mimoně – Hvězdov z majetku Libereckého kraje na město. Tento 
převod se nám podařilo s krajem vykomunikovali také na příští rok. 

V příštím roce by mohlo dojít k osazení polo-podzemních kontejnerů u zastávky MHD.

Na Náhlově je nejvíce očekávaným projektem ,,Vodovod a kanalizace na Náhlově,,. S potěšením mohu oznámit, 
že jsme konečně sesbírali všechny potřebné souhlasy s přípojkami a podali projekt na Vodoprávní stavební úřad 
do České Lípy. V lednu budeme mít vydané povolení a pak následuje výběr dodavatele a finanční zajištění projektu 
(dotace SFŽP, MZE a Liberecký kraj). Stejně jako u jiných projektů, kde se dlouho čeká na dokončení, tak i tento chci 
zrealizovat, protože jsem tento slib dal všem místním, takže věřte, že příští rok to prostě uděláme!

!POŽÁDÁNO O STAVEBNÍ POVOLENÍ JIŽ MÁME!
-   PŘÍSTÍ ROK STAVÍME   -

Na Horní Krupé čekáme na převod Vodovodu od LČR. Bohužel jsme se s VLS dohadovali tak dlouho, až se celý 
Vodovod převedl v rámci změny Vojenských lesů na Lesy České republiky. Teď jsme zařazeni v pořadníku a 
čekáme na vyřízení, takže musíme vydržet. Už nás kontaktovali zástupci LČR a věc vyřizují. 

Dále máme v plánu stavbu nového Dětského hřiště a usazení laviček. Projekt připravujeme na příští rok.  
V případě, že byste chtěli nějaké konkrétní požadavky, tak se neváhejte ozvat na mail tuma@mestoralsko.cz 

Horní Krupá

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Kuřívody
Pokaždé, když poslední dobou projíždím Kuřívody, tak si promítám, jak moc velkou změnou za poslední roky 

prošly. Samotné centrum se mění každým dnem. Město Ralsko se významně podílelo na této změně, protože 
jsme s Libereckým krajem realizovali silnice, chodníky a novou zastávku. Zde bych chtěl pochválit Ing. Miloslavu 
Staňkovou (oddělení rozvoje města), která za město Ralsko pohlídala a realizovala se společností VF Site s. r. o. akci 
Chodník Kuřívody (trasa od Motorestu až k Muzeu pyrotechnické asanace Kuřívody). 

Fotka z ptačí perspektivy před dokončením prací v Kuřívodech

Dále máme už zahájený projekt „Revitalizace centra zeleně – Central Park“ (Dotační projekt ze SFŽP,  
60% z uznatelných nákladů). Právě v této části Kuřívod před úřadem vznikne místo, které bude sloužit k rekreaci, 
relaxaci nebo místo, kde se budou moci konat obřady a ceremoniály. 

Revitalizace centra zeleně – Central Park 

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Za úřadem pak budou naučné stezky, které bude moci využívat kromě občanů Kuřívod i žáci ZŠ a MŠ Tomáše 
Ježka. 

Koncem roku jsme podali žádost o dotaci na Dětské dopravní hřiště, kde jsme společně s Ing. Innou Paldusovou 
(oddělení rozvoje města) celý projekt prošli a „oprášili“ ho. Momentálně čekáme na přidělení finančního krytí pro-
jektu (dotace z MMR), o které jsme již zažádali. Celá akce je plánovaná na srpen 2022. 

Kopie formuláře -  žádosti o dotaci

V tomto úseku jsem záměrně zmínil jména lidí z úřadu, bez kterých by se velké projekty nedaly realizovat. Při 
pracovním tempu, které jsme začátkem tohoto volebnímu období nastavili, člověk občas zapomene zpomalit  
a vychutnat si plody své práce, právě proto jsem rád, že mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají mou práci dělat  
a výsledky jsou vidět. Chci Vám všem moc poděkovat, protože bez Vás by to opravdu nešlo. 

Také se podařil významný posun ve věci dělení bytů do budoucí koupě. Nyní je v katastru nemovitostí vložené 
rozdělení vchodu 505 na samostatné bytové jednotky a bude následovat vchod 504. Všem uzavřeným smlou-
vám se snažíme dostát, ale je to složitý proces. Musíme narovnat špatně uzavřené smlouvy, vymazat břemena  
z katastru a následně vymezit bytové jednotky. Teprve poté se mohou smlouvy uzavřít. Všem bych chtěl poděkovat 
za trpělivost, protože toto je bohužel narovnání chyb, které se udělali v minulosti. Nebojte, zvládneme to.

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Zveřejněný adresný záměr prodeje bytů v Kuřívodech

Jelikož jsme stále nedokázali spustit projekt rekonstrukce KD Kuřívody (dostali jsme dopis od projektanta, že  
z důvodu covidu nezvládne projekt naprojektovat – tak jsme jej zadali jinde). Začali jsme tak etapizovat částečnou 
opravu a na příští rok naplánujeme alespoň opravu vnitřních prostor – klubovna, rovnání podlahy a další dispoziční 
úpravy. Dále budeme postupně zvyšovat i kvalitu místní prodejny potravin, kde se zapojíme do rekonstrukce.

Dále spolu s kolegy a kolegyněmi pracujeme na projektech zasíťovaní dalších parcel v Kuřívodech, další etapa 
zahrádek, obnovení a spuštění projektu Hřbitov Kuřívody, realizaci podzemních kontejnerů a jiné. 

Návrh dělení parcel – lokalita za MŠ v Kuřívodech – zeleně vyznačeny budoucí domy v soukromém vlastnictví

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Dále se rozvijí i příběh Hasičů Ralsko, kteří se nevzdávají a dále si jdou za svým cílem! Po dovezení Avie z Brniště 
jsme v zastupitelstvu projednali možnost odkoupit vůz LIAZ ze Stráže pod Ralskem, kterou jsme nakonec úspěšně 
přivezli. S hasiči postupně dáváme dohromady objekt v průmyslové zóně, kde bude v budoucnu plnohodnotná 
Zbrojnice Hasičů Ralsko. Jednotku zakládáme příští rok! Každé správné město by mělo mít své Hasiče, na které je 
vždy spoleh, a jsem rád, že už i my je máme. Děkuji, že neztrácíte elán. 

Kopie formuláře -  žádosti o dotaci

Fotografie z předání LIAZ od HZS Stráž pod Ralskem

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Bohužel i letos jsme museli omezit z důvodu pandemie veřejné akce jako např. Rozsvícení vánočního stromu  
v Kuřívodech, Vítání nových občánků Ralsko, Ples města Ralsko a jiné. Snažíme se reagovat na různé omezení  
a restrikce, takže jsme se snažili přenést část těchto akcí do virtuálního prostoru, takže např. zpívání dětí  
u vánočního stromu proběhlo formou videa, kde je samostatně rozsvícen strom a dotočen zpěv dětí. Toto video 
najdete na našich stránkách a facebooku či instagramu. 

Fotka z natáčení videa k rozsvícení vánočního stromečku

Na závěr bych rád Všem popřál krásné svátky, mnoho dárků pod stromeček a úspěšný start do roku 2022. 
Všem svým kolegům bych rád poděkoval za více než dobře odvedenou práci, moc si Vás vážím! Věřím, že příští 
rok bude pro Vás všechny minimálně stejně dobrý, jako tento rok. Mně osobně čeká další těžký úkol, určitě ten 
nejtěžší, kromě starosti o naše krásné město mi přibude další příjemná starost, v podobě toho nejkrásnějšího  
dárku – narození naší holčičky. Právě toto mi dává další energii na to, aby se Ralsko stalo lepším místem pro život 
nás všech, ale i našich dětí. 

„Není to ve hvězdách, je to v nás.“ William Shakespeare 

Ing. Miloslav Tůma, starosta města

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Konec roku 2021 se přiblížil a my vstupujeme pomalu do roku nového. Pro některé z nás, nebyl tento rok vůbec 

jednoduchý a přinesl mnoho situací na, které jsme nebyli připraveni, nic méně problémy se musí řešit a každý 
problém má svá řešení. Musí se ovšem o nich mluvit, a ne je schovávat pod pokličku. A právě jeden z problémů, 
který pro město nastal, byla rezignace a ukončení pracovního poměru ředitelky naší příspěvkové organizace  
ZŠ a MŠ T. Ježka. Rezignace byla pro vedení města překvapivou, neboť z komunikace s paní ředitelkou nic 
nenasvědčovalo, že by tato situace mohla nastat. Osobní rozhodnutí každého z nás je součástí našich životů a pojí 
se také se zodpovědností, kterou máme, anebo bychom měli mít právě například ve funkci ředitele. Touto situací byli 
překvapení i zaměstnanci školy a takovéto jednání, kdy v 1. měsíci školního roku je opustí člověk, kterému důvěřovali, 
byla i pro ně velkou ránou. Zřizovatel musel tedy někoho pověřit vedením organizace do doby ukončení výběrového 
řízení na nového ředitele/ ředitelku ZŠ a MŠ. Toto pověření RM jsem dostala já a nastal pro mě velký úkol zařídit 
vše tak, aby škola fungovala a nikdo ze zaměstnanců, žáků či jejich rodičů neměl obavy o kvalitu vzdělání a výchovy 
v naší škole. Kvalitu školy a poskytovaných služeb v ní tvoří především její zaměstnanci a musím s velkým obdivem  
a poděkováním právě zaměstnancům školy, kteří zůstali a pro školu a školku bije jejich srdíčko říct, že se nám to 
podařilo.

V současné době se v naší ZŠ vzdělává na 1. stupni 37 žáků a v MŠ máme 48 dětí. Kapacita ZŠ a MŠ není stále 
naplněna do svého maxima, ale věříme, že se stavy počtů budou zvyšovat. V současné době můžeme nabídnout 
umístění v MŠ a přijmout k základnímu vzdělávání i děti a žáky z jiných okolních, přilehlých obcí. A co můžeme 
nabídnout? Spolupráci, vzájemný respekt a bezpečné prostředí. Individuální přístup ke každému jedinci, pomocnou 
ruku při řešení vzdělávacích obtíží, mimoškolní aktivity, kvalitně vybavené učebny, inspirativní školní družinu a 
krásné prostory nově postavené MŠ. A v neposlední řadě je určitě místo, kde naše organizace sídlí, v klidné části 
města Kuřívody bez rušivých elementů dopravy a ruchů měst. S každodenní možností vycházet do přírody. Zápis 
do 1. ročníku bude probíhat v měsíci lednu a věřím, že i přes epidemiologickou situaci v ČR proběhne osobně. Jde 
o velkou událost každého človíčka, kdy vstupuje do další etapy svého života. Zájemci o prohlídku školy jsou u nás 
vítáni.

Do nového roku 2022 přeji všem občanům pevné zdraví, co nejméně problémových situací a spokojený život  
v našem městě Ralsko.

Mgr. Šárka Kalvová

Městské muzeum ralsko informuje
Příští rok má městské muzeum patnáctileté výročí založení. Během těchto let prošlo nejmenším muzeem  

v republice tisíce návštěvníků prakticky z celého světa, což dokládá naše kniha návštěv. Museum za toto období 
prodělalo několik změn a úprav své stálé expozice a získalo nemálo ocenění jak u nás, tak v zahraničí. Obsahem 
stálé expozice je nejen téměř dvaatřicetiletá pyrotechnická asanace bývalého vojenského prostoru, jejíž muniční 
a jiné nálezy dokumentují historii od Prusko-Rakouské války 1866 přes obě světové války do založení vojenského 
prostoru na konci roku 1946 československou armádou až po odchod sovětské armády (1991). V muzeu a jeho 
depozitu jsou stovky muničního materiálu, uniforem působících armád, stovky evidovaných fotografií jednotlivých 
posádek se jmény vojáků a důstojníků obou armád, videozáznamy z pobytu vojsk a probíhající pyrotechnické 
asanace. Muzeum vydalo brožury jednotlivých posádek jak pozemních vojsk, tak letectva. 

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU



16

Pokládám čtenářům otázku, zda je nutné mít 
dvě muzea se stejnou tématikou v sousedících 
městech vzdálených od sebe 10km. Není se čemu 
divit. Mimoň má svá specifika, třeba čtyři bytovky 
v Ralsku-Ploužnice. A nyní se snaží uzurpovat 
polovinu muzea s tématikou vojenské historie. 
Z historického hlediska možná z deseti procent 
oprávněně v Mimoni bylo z důvodů výstavby letiště 
v Hradčanech (1951–1954) vystavěno sídliště 
Letná, zejména pro piloty a pozemní personál. 
Někteří z nich tam ještě žijí. Mimoň se vznikem vo-
jenského prostoru měla něco společného jen v názvu Vojenského výcvikového prostoru, i když na samém počátku 
to byl Vojenský tábor Bezděz. Vojenský újezd spravující území o rozloze 250km čtverečných (dnes město Ralsko) 
nesl název Ralsko a měl postupně několik sídel v Mimoni. Ještě snad škola Jurie Gagarina (dnešní gymnázium)  
a kasárna za kostelem, kde sídlil lehký 51. pomocný technický prapor (PTP) a později vojenská správa Mimoni. Na 
území města Ralsko se pak odehrávalo zbývajících 90 procent činnosti vojsk, jehož artefakty jsou v našem muzeu. 
Prakticky stejný nárok na muzeum vojenské historie ne-li větší mohou mít města Stráž pod Ralskem a Bělá pod 
Bezdězem.

Když si budete pročítat inzerát, tak vás určitě zaujme odstavec 2 zejména pak zbraně a střelivo. Kdo z občanů 
dá do muzea vojenské historie zbraně a střelivo, když na obojí musí být doklad o znehodnocení a takový materiál 
má cenu i v tisících korunách. Muzeální artefakt je historicky bezcenný pokud nemá přesný původ. Abychom mohli 
v našem muzeu veřejně vystavovat militaria, musela projít znaleckým zkoumáním a mít svůj doklad o znehod-
nocení. Doufám, že zaměstnanci městského úřadu v čele s paní místostarostkou rozumně posoudí svůj záměr  
a vynaložené úsilí své a občanů Mimoně vloží do jiných historicky cennějších artefaktů pro jejich jedinečné Městské 
muzeum.

Kurátor Městského muzea Ralsko

mjr.v.v. Václav Bilický

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Aktivity na ploužnici
Za podpory projektu Preventivní sociální práce v Ralsku, CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597 se během léta 

a podzimu 2021 uskutečnilo několik, již delší dobu plánovaných akcí. Protipandemická opatření, která omezovala 
především setkávání osob a uskutečnění hromadných akcí, nám všechny plánované akce neustále posouvala.  
Ale přesto se povedlo uskutečnit třeba společné vaření, soutěž v rybolovu mladých rybářů z Ploužnice nebo 
Halloween. Všechny akce zaznamenaly mimořádný úspěch, děti a jejich rodiče se začlenily již do jejich příprav, velmi 
dobře se bavily, soutěžily a samozřejmě za své úsilí získaly i malé odměny, v případě společného vaření to byla odměna  
v podobě bříšek plných langošů. Věříme a doufáme, že takových úspěšných akcí bude v budoucnu více.

Bc. Jana Srbová a organizátorka akcí Viera Šveňhová.

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Historická cena artefaktů je nevyčíslitelná a jedinečná.

Do rukou se mi dostalo prosincové číslo Mimoňského zpravodaje, ve kterém mě doslova šokoval v rubrice 
„KULTURA“ (str.12–13) dalo by se říci inzerát, který doslova vybízí mimoňské obyvatelstvo ke spolupráci na 
vytvoření „Muzea vojenské historie“.  

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Vítání občánků
Miminko se narodilo, 
přišli jsme mu přát.
Aby zdravé, šťastné bylo
dnes a napořád.

Vítáme tě mezi námi,
malý človíčku.
Ať tě zdobí v každé chvíli
úsměv na líčku.

Ať tě máma něžně hladí
vždy když jdeš spát.
Ať si se svým tátou
můžeš hezky hrát.

Ať máš dobré kamarády,
co tě nezklamou.
To všechno ti dnes přejeme
na uvítanou.

V sobotu 27. listopadu jsme přivítali na Městském úřadě 6 nových miminek. 
Jako vždy to bylo krásné a vydařené Vítání občánků. Akce byla naplánovaná 
individuálně s ohledem na epidemickou situaci. Každý, si odnesl balíček, ve 
kterém je župánek, malé překvapení a pamětní list. Kdo chtěl mohl si nechat 
udělat fotku od fotografa. Velké dík patří hlavně paní Janě Nesvadbové a Mgr. 
Šárce Kalvové, které celou akci vedly.

prosinec 2021 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

 

M I L O S T I V É   L É T O        28.10.2021 – 28.1.2022 
MILOSTIVÉ LÉTO MŮŽE POMOCI VELKÉMU MNOŽSTVÍ DLUŽNÍKŮ 

MOŽNOST JE VŠAK ČASOVĚ OMEZENA 

MYSLÍTE SI, ŽE BY MILOSTIVÉ LÉTO MOHLO POMOCI I VÁM?  

PODÍVEJTE SE A PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ ŘÁDKY 

 

PODMÍNKY, KTERÉ PRO MILOSTIVÉ LÉTO MUSÍTE SPLŇOVAT: 

Ø Máte dluh vůči státu, obci či jejich většinově vlastněným organizacím, např. dopravním 
podniky, ČEZ, Česká televize, Český rozhlas a zdravotní pojišťovny. 

Ø Dluh je v exekuci – pokud dluh není v exekuci nebo jste ve fázi oddlužení, Milostivé léto nelze 
uplatnit. 

Ø Exekuce je vedena soukromým exekutorem – Milostivé léto se nevztahuje na exekuce 
vedené státem, tzv. správní nebo daňové exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané celní 
správou, finanční správou či okresní správou sociálního zabezpečení. 

Několik typických příkladů exekucí, na které se Milostivé léto vztahuje: 

Ø exekuce na zdravotním pojištění 
Ø exekuce na nájemné u obecních či městských bytů 
Ø nezaplacené pohledávky vůči obci 
Ø pokuty za jízdu na černo v MHD 
Ø regulační poplatky u lékaře nebo dluhy na energiích u společností se státní účastí 

 

Rozhodli jste se nabídky využít a nevíte co proto udělat? Tak tedy: 

Ø informujte exekutora a zjistěte si přesnou částku k zaplacení 
Ø zaplaťte nesplacenou jistinu a náklady exekuce 
Ø ověřte si, že vše proběhlo v pořádku 
Ø kontaktuje Bc. Janu Srbovou, která Vám prostřednictvím Dluhové poradny, která v Ralsku 

běží pod projektem Preventivní sociální práce v Ralsku, reg.č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597 

Stalo se Vám, že z malé dlužné částky, několika stokorun nebo tisícikorun se dluh vyšplhal do 
horentních výšin? Právě Milostivé léto umožňuje úhradu pouze dlužné částky a nabízí tak šanci 
zbavit se některých dluhů. Většinou totiž vymáhaný dluh představuje jen 10% dlužné částky, 
zbývajících 90 % představují úroky z prodlení. 

Pokud si netroufáte vyřešit situaci sami anebo si nejste jisti, že právě Váš dluh splňuje podmínky 
dané Milostivým létem, kontaktujte Bc. Janu Srbovou, tel. 774 646 280 anebo ji navštivte na 
Ploužnici. 

Máte šanci vymanit se z dluhové pasti, zastavit exekuci a zbavit se alespoň některých dluhů.  
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Mateřinka informuje…
Skončily nám prázdniny a máme tu další školní rok. Doufáme, že se konečně budeme vídat již ve třídách mateřské 

školy a ne online. Třídy Sluníček i Stonožek mají plný stav, především pak třída předškoláků je naplněná nový-
mi dětmi, z čehož máme velkou radost, neboť máme mnoho plánů, jak si učení udělat radostnější a zajímavější. 
Doufáme, že se situace příliš nezhorší a my budeme moct všechny plány zrealizovat. 

Třídy v mateřské škole Stonožky a Sluníčka nadále pokračují v projektu, SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT 
NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY, kde pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme 
svět. Další velmi zajímavou aktivitou je MALÝ ARCHITEKT, kdy se předškoláci s žáky ze 2. a 3. třídy zapojili do 
projektu, který je má formou prožitkového učení seznámit s projektováním, plánováním a stavěním, přes různá 
zapojování elektriky, vody apod. Osvojit si různé pracovní postupy, barvy, tvary, prostorové vztahy, pojmy a počty. 
Máme za sebou několik společných činností a již se těšíme na další setkání. Do vzdělávacího programu máme také 
začleněnou polytechnickou výchovu, která je založena na přímých zážitcích dítěte. Seznámíme se blíže s různými 
řemeslnými profesemi. V MŠ využíváme zařízenou polytechnickou dílničku, kde si děti mohou samy vyzkoušet 
vyrobit si různé výrobky z mnoha materiálů např. dřevo. Ruku v ruce jde s objevováním světa i ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA, která má v naší škole a školce také svoje místo –podnikáme vycházky do přírody, objevujeme okolní 
svět. Učíme se poznávat živou a neživou přírodu a jak to udělat, abychom neničili životní prostředí. Koukáme kolem 
sebe a nasloucháme přírodě. 

Další krásnou akcí, které jsme se zúčastnili je soutěž IROP očima dětí. Soutěž je určena institucím, které pracu-
jí s dětmi. Děti mají za úkol společně s učiteli kreativně ztvárnit 7 uměleckých výtvorů reprezentující projekty, 
které byly podpořeny z IROP. Děti v naší MŠ se také aktivně zapojily a vytvořily : STONOŽKY: ZÁMEK ZÁKUPY  
a SLUNÍČKA: HASIČSKÉ AUTO. Snad se nám poštěstí a budeme odměněni. 

Opět jsme se zapojili do projektu ŠABLONY III ZŠ a MŠ.

Máme opravdu nabitý program po celý školní rok a pevně věříme, že si každou aktivitu pořádně užijeme.
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MC INFORMUJE...
MC INFORMUJE

HALLOWEEN
Lampionový průvod se konal začátkem listopadu. V maskách s lampionky a světýlky se průvod vydal po 

Kuřívodech. Cestou jsme potkali strašidýlka, ale statečně jsme došli do Kulturního domu, kde panovala tma. 
Schodiště osvětlovaly svíčky a svítící vyřezané dýně. Rozléhala se strašidelná hudba a ta navazovala tajuplnou 
atmosféru sálu. Tam na nás čekal Honza Popleta a maskot strýček Dýňa se svoji strašidelnou show. Tanec, zábava, 
zpívání, malování strašidel, soutěž rodičů s dětmi o zdobení dýně, bublinová show a také ocenění nejlepších masek 
a nejhezčích světýlek. Snad to stálo za to!

ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ KUŘÍVODY
V rámci výtvarného kroužku v předvánočním období Místní centrum pořádalo akci – Zdobení adventních věnců. 

Každý dle vlastního výběru si mohl vyrobit adventní věnec i s použitím přírodních materiálů – větviček túje, šišek, 
ořechových skořápek, sušených koleček pomeranče a jiných drobností. Děkujeme p. Zíkové za výpomoc.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. prosinec je den, kdy přichází Mikuláš, čert a anděl – trojice, která navštíví děti z Ralska každý rok navečer  

a naděluje dětem balíčky plné dobrot. V Kuřívodech si děti pro balíčky přišly do Informačního centra. Každý, kdo 
řekl básničku, zazpíval písníčku dostal balíček dobrot. Čert pohrozil peklem zlobivým dětem, aby si ty sladkosti 
zasloužily a příští rok byly hodnější. Děkujeme všem.
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Plynou roky, desetiletí. Vše časem končí a upadá 
do zapomnění. Už dávno odešli na věčnost naši 
předkové, kteří přicestovali na Ukrajinu kvůli hledání 
lepšího osudu. Nemáme právo na všechno zapom-
enout. Kdo to vlastně volyňští Češi jsou?

Ve druhé polovině 19. st. v létech 1868 až 1880 v 
českých zemích pod vládou Rakousko – Uherska byl 
pociťován velký nedostatek zemědělské půdy, těžké 
životní podmínky. S velikou radostí uvítali Češi návrh 
Alexandra II. přestěhovat se do Ruska, kde bylo velké množství nevyužité zemědělské půdy. Češi se v první řadě 
zajímali o Volyňskou gubernií, která bezprostředně sousedila s Rakousko – Uherském. Car Alexandr II. poskytl 
Čechům některá privilegia: právo na koupí levné půdy a zakládání výrobních podniků, právo na národní školství, na 
vlastní samosprávu a náboženskou svobodu, osvobození od vojenské povinnosti na 25 let a od daní z pozemků. 

Některé vesnice byly zakládány „na zelené louce,“ jiné se nacházely při ukrajinských vesnicích, kde tvořily míst-
ní části s původním názvem vesnice, který byl doplněn přídomkem „český“ (např. České Noviny, Český Malín). 
Začátek hospodaření byl velmi složitý. Všichni se soustředili hlavně na výstavbu bydlení. Byli spokojení, že mají 
dostatek půdy, kterou mohli obdělávat a tím pádem počítat s lepším životem do budoucna. Kromě zemědělství se 
začali čeští přistěhovalci zabývat i dalšími činnostmi, jako byl průmysl, obchod a řemesla. Českým kapitálem byly 
založeny strojírny, pivovary,

mlýny, cementárny, apod. V obcích byly zakládány školy, kostely, knihovny, vzkvétal kulturní a spolkový život. 
Čeští přistěhovalci podstatnou mírou přispěli ke zvýšení hospodářské a kulturní úrovně v osazených územích. Za 
těchto podmínek se žilo poměrně dobře, ale trvalo to do r.1878. Po zavraždění cara Alexandra II. usedl na trůn jeho 
syn car Alexandr III. Netrvala dlouho, po zranění zemřel. V r.1894 na ruský trůn usedl jeho mladší bratr Mikuláš II. 
Jeho manželka, holandská princezna z rodiny evangelistů, žádala svobodu náboženského vyznání pro všechny, 
právo volně kupovat pozemky a stejná práva pro cizince a místní obyvatelstvo. V té době se na Volyni již poměrně 
rozšířilo pěstování chmele a také začali přemýšlet o vzdělání.

 Po vypuknutí první světové války bojovali volyňští Češi jako příslušníci ruské armády v tzv. České družině, která 
se později stala zárodkem českých legií v Rusku. Aktivně se zapojili i do druhé světové války, zažili stalinské rep-
rese, vysidlování gulagy, kolektivizaci i ukrajinský nacionalismus. V rámci 1. československého armádního sboru 
vstupovali do jeho řad a osvobozovali Československo.

 Po osvobození Československa zůstali Volyňští Češi, kteří byli příslušníky čs. armády, dislokováni v Žatci. Po válce 
se otevřely dveře reemigraci Volyňských Čechů do Československa na základě mezistátní dohody. První transport 
byl v Žatci uvítán počátkem roku 1947, přičemž do Československa začali přijíždět nejen ti, kteří žili v SSSR, ale  
i ti, kteří se vraceli z nucených prací na bývalém území Třetí říše. Celkem se jednalo o zhruba 40 tisíc osob. Většina  
z nich byla usídlena na území, která byli nuceni opustit Sudetští Němci. 

Někteří Volyňští Češi zůstali z vlastních rozhodnutí v Sovětském svazu i po skončení druhé světové války. 

Před třiceti lety se začala reemigrace rodin českého původu z oblasti postižené následky havárie Černobylské 
atomové elektrárny do vlasti svých předků. 

 Dne 26. dubna 1986 došlo k výbuchu a zničení čtvrtého reaktoru Černobylské atomové elektrárny. Nejvíce 
utrpěly regiony, které jsou v bezprostřední blízkosti Černobylské jaderné elektrárny: severní regiony Žitomírské, 
Kyjevské oblasti Ukrajiny a Gomelská oblast v Bělorusku. Díky skupině lidi, které se osobně přes velvyslanectví 
Československé federativní republiky v Moskvě domohli přijetí u prezidenta Václava Havla, který byl v té době na 
pracovní návštěvě v Moskvě, a podali mu žádost o přesídlení občanů české národnosti do země svých prarodičů. 

MC INFORMUJEprosinec 2021

30. výročí návratu volyňských Čechů do Č.R.
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Následovala celá řada návštěv, jednání a rozhodnutí. Rodinám s dětmi poskytli humanitární pomoc potravinami  
z Nadace dobré vůle paní Olgy Havlové. Děti školního věku jezdily na pravidelné ozdravné pobyty do České Republiky 
pod patronací generálního konzulátu ČSFR v Kyjevě. Konečně vláda ČR svým usnesením ze dne 12. prosince 1990 
č.340 dala souhlas na urychlené přesídlení sovětských občanů českého původu z oblasti postižené černobylskou 
havárií do ČSFR. Cesta na území historické vlasti byla otevřena. Rozhodnutí opustit zemi, kde se člověk narodil  
a vyrostl, nebývá lehké. Lidé se zapisovali do skupin podle příbuzenstva a podle možností lokalit v ČSFR přijmout 
reemigranty. Přesídlení bylo rozděleno do několika etap, podle připraveného bydlení. Dne 22. dubna 1991 konečně 
přesídlení začalo. Tato humanitární akce řízená československým státem proběhla v létech 1991 – 1993. Více než 
1800 osob z Žitomírské a Kyjevské oblasti Ukrajiny a Mozyrské oblasti Běloruska reemigrovalo do ČR a usídlilo se 
v 56 lokalitách 27 okresů.

 Celkem 62 rodiny z Malé Zubovštiny a Malinovky 20. listopadu 1991 a 22. listopadu 1992 přesídlili do Kuřívod. 
Jaroslav Marek, bývalý předseda místního Národního výboru vesnice Malá Zubovština vzpomíná: ,,Nejprve jsme 
se podivili, že jsme ze špatného místa přesídlili do ještě horšího. Bývalý vojenský prostor. Kraj, kde lišky dávají do-
brou noc. Všude kolem lesy, zničená a zdevastovaná kasárna a uprostřed toho všeho narychlo opravené tři finské 
domky, kde svítilo jen několik žárovek. Především díky majoru Václavu Bilickému a jeho mužům, kteří nacházeli  
a zneškodňovali munici, nám dali možnost normálně žít a hospodařit v novém domově. Poděkování patří našemu 
prvnímu starostovi p. Jindřichu Ederovi a paní Bilické za vyřešení problém naší adaptace“.

 Kuřívody se nyní staly opravdovým městem. Den 20. listopadu 1991 lze plným právem nazývat dnem znovuz-
rození Kuřívod jako města. A proto tento den je pro nás dvojitým svátkem.

   Uplynulo 30 let od našeho přestěhování na území předků a máme pocit, že to bylo jako včera. Život v Čechách 
přešel do normálních kolejí. Jsme tady doma i když adaptace k novým podmínkám života nebyly jednoduchou 
záležitostí. Spousta starších občanů už není mezi námi, přicházejí nové generace. Ti mladí lidé, kteří se již narodili  
v Čechách jsou už dospělí, mají rodiny a děti. A za domov považují Ralsko.

 Na Ukrajině stále existují vesnice Malá Zubovština a Malinovka opuštěné těmi, kteří je vytvářeli a zkrášlovali.  
V pamětí jejích tehdejších obyvatel zůstanou takovými, jak je viděli naposled, když se s nimi loučili. Tato podoba je 
nejdražší a nejmilejší.

(Zdroj: Wikipedie, B. Iljuk Můj návrat do staré vlasti)

Pozvánka
Místní centrum v Kuřívodech zve děti 24. 12. 2021 od 10:00 hod. na procházku do lesa. Připravíme zvířátkům 

štědrovečerní hostinu. S sebou vezměte usušené pečivo, jablíčka, mrkev, kaštany, žaludy. Na závěr si zapálíme 
prskavky, rozdáme si dobroty, popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase domu k pohádkám.

SRAZ U KULTURNÍHO DOMU V KUŘÍVODECH!

Vánoce se blíží, všichni se těšíme na klid a volno. Zájmové kroužky, vedené Místním centrem v Kuřívodech a na 
Ploužnici se chystají na prázdniny. 

Všem přeji pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. 

Těším se na shledání v Místním centru.

Za Místní centrum Anna Koničková

MC INFORMUJE
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Jak občané jistě zaznamenali, snaží se město Ralsko zvyšovat bezpečnost chodců. Byla dokončena smíšená cyk-
lostezka z Ploužnice do Mimoně, která je v celé délce osvětlena, a byly dokončeny chodníky, okružní křižovatka a au-
tobusová zastávka v Kuřívodech. Je však nezbytné, aby i sami občané, jako účastníci silničního provozu dbali na svou 
bezpečnost i bezpečnost ostatních.

V zimním období je ještě více potřebné užívat reflexní prvky, a to nejen při pohybu na komunikacích které nejsou 
osvětlené, ale i tam kde intenzita osvětlení není dostatečná. Osobně doporučuji, užívat reflexní prvky vždy a při 
špatných světelných podmínkách je ještě doplnit svítilnou.

Z pohledu zákona je chodcem každý, kdo se v silničním provozu pohybuje pěšky, ale za chodce jsou považováni také 
lyžaři a jezdci na kolečkových bruslích. Cyklisté a člověk pohybující se na koloběžce, jsou za chodce považováni jen ve 
chvíli, kdy kolo nebo koloběžku vedou po chodníku.

Nicméně zákon 361/2000 k 1. 10. 2018 § 2 písm. j) je mnohem obsáhlejší. Je zde uvedeno, že chodcem je i osoba, 
která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 
mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo moto-
rového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně. 

Důležité je také myslet nejen za sebe, ale i za ostatní. Stejně jako my můžeme být zamyšlení, zbrklí nebo duch-
em nepřítomní, mohou na tom být v daném okamžiku podobně i ostatní kolem nás, proto je třeba být obezřetný  
a předvídavý. To jak se máme v silničním provozu chovat stanovují pravidla.

Pro připomenutí:

• po chodníku nebo po přechodu se chodí vždy vpravo

• tam, kde není chodník chodíme po krajnici po levé straně vozovky směrem proti přijíždějícím vozidlům

• přednost na přechodu pro chodce máme před přijíždějícími motorovými i nemotorovými (cyklisté) vozidly, ale 
nemáme ji před tramvajemi ani vozidly s právem přednosti v jízdě (s modrými majáky)

Ani zde ale, nemá chodec absolutní přednost, musí si uvědomit, že musí dát řidiči zřetelně najevo, že se chystá 
přecházet. Stačí u přecházení myslet hlavou. Navažte s řidičem oční kontakt, ujistěte se, že vás vidí, a hlavně si dejte 
pozor na vozidla v ostatních jízdních pruzích a v protisměru.

Chodec, dle zákona nesmí vstoupit bezprostředně před projíždějící vozidlo. 

Je-li přechod pro chodce, podchod nebo nadchod vzdálen méně než 50 metrů, je chodec povinen jej použít.

Pokud už do vozovky jako chodec vstoupíte mimo přechod, pamatujte, že v tu chvíli jste vždy odpovědní za své cho-
vání a nemůžete si vynucovat jakoukoliv přednost.

V případě přechodu, který je řízen semafory platí jedno základní pravidlo. Tím je, že se na přechod vstupuje pouze 
pokud svítí zelený signál pro chodce. Zelená pro chodce svítí natolik dlouho, aby chodci mohli vstoupit do vozovky  
a přejít na druhou stranu. To, že se během jejich přecházení rozsvítí červená, je naprosto běžné. Pro ty, kdo jsou už ve 
vozovce na přechodu, to znamená, že mají co nejrychleji, ale v klidu dokončit přecházení. Pro ty, co ještě na přechod 
nevstoupili, to pak je jednoznačný pokyn, že už na přechod vstupovat nemají.

Fenoménem dnešní doby jsou mobilní telefony a vzrůstající obliba sluchátek. Chodci zahledění do displejů telefonu 
nebo zaposlouchaní do hudby nevnímají okolní provoz. Naprosto běžně dnes bez rozhlédnutí slepě vstupují do vo-
zovky. Na přechodu si často bezohledně a neoprávněně nárokují svoji přednost za všech okolností a chovají se jako 
nezranitelní. Mimo přechod je takové chování doslova hazardováním se svým životem!

Specifickým problémem Hvězdova a Ploužnice jsou časté konflikty mezi řidiči a jezdci na koních. Řidiči si stěžují na 
nevhodné a mnohdy agresivní chování jezdců a jezdkyň, kteří si vynucují zpomalení projíždějících vozidel z důvodu 
neklidu jejich koní. Zde nezbývá něž konstatovat, že v provozu na pozemní komunikaci lze využít pouze zvíře,
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které je ovladatelné a jezdec je musí mít pod kontrolou. Pokud ví, že je jeho kůň lekavý a snadno se splaší i při 
běžném provozu, musí ho na provoz postupně přivyknout v bezpečném prostředí mimo pozemní komunikaci a až 
následně se s ním účastnit provozu. Do té doby je nutné přepravovat jej jiným způsobem, buď jízdou s využitím pol-
ních a lesních cest, nebo v přepravníku. V opačném případě ohrožuje bezpečnost zvířete, svou vlastní i  bezpečnost 
ostatních účastníků silničního provozu.  

Pro řidiče ostatních, zejména motorových vozidel, pak platí především ohleduplnost. Zvíře, byť přivyklé silničnímu 
provozu se může z různých příčin leknou a splašit, způsobilý jezdec takovou situaci zvládne, ale potřebuje k tomu 
určitý čas a prostor. Pokud se na něho bude tlačit, nebo dokonce troubit, tak situaci nijak neprospějete a sami 
porušujete povinnosti účastníka silničního provozu. Vám může vzniknout škoda na vozidle, avšak zvíře i jezdce 
ohrožujete na životě.

Z pohledu zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích je jezdec na zvířeti považován za řidiče  
a vztahují se na něho tedy povinnosti řidiče.

§ 2
d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; 
řidičem je i jezdec na zvířeti

§ 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, 
aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a 
dopravně technickému stavu pozemní komunikace,1) povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komuni-
kacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

V § 60 tohoto zákona jsou stanovena pravidla pro jízdu na zvířatech:
Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1 písm., § 11, 
§ 12 až 17, § 20 až 24, § 25, § 27, § 28, § 29, 30, § 41 odst. 7 a § 42.

§ 5 Povinnosti řidiče (především související s jízdou na zvířeti)
(1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen

b) věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích,

c) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem zvířete,

(2) Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou „Stezka pro 
jezdce na zvířeti“, musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku.

(3) Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít.

(4) Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet 
po pravé krajnici.

(5) Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 
12 let smí jet na zvířeti na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 
15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře.

Znovu tedy budu apelovat. Chovejme se k sobě ohleduplně, dbejme na bezpečnost svou i ostatních. 
Za Městskou policii Ralsko, Vám přeji klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví a štěstí v roce 2022.

René Nesvadba

INFORMACE MĚSTSKÉ POLICIE
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132. skok přes kůži
Tradice „skoku přes kůži“ vznikla roku 1766 v německém Freibergu a odtud se dostala i na příbramské učiliště. 

Nejstarší dochovaný písemný doklad, zmiňující skok v Příbrami, uvádí rok 1852. Kůže (též flek) byla původně kus 
kůže přišitá na kytli, na níž si havíř, při práci v dole, sedal. Jako slavnostní část oděvu byla kůže na kytli nošena i na 
hornických parádách. Absolventi skoku přes kůži jsou fakticky přijmutí do stavu hornického. 

Dnes skáčou především absolventi Vysoké školy báňské v Ostravě. Dále se skáče tzv. čestný skok, kdy skáčou 
významné osobnosti či sponzoři. Zatímco příbramské skoky v období 1852 až 1939 proběhly vždy na půdě VŠB 
v Příbrami, tak po přestěhování do Ostravy v roce 1945 se skoky konaly v kulturních zařízeních jednotlivých pa-
tronátních organizacích, a to i mimo Ostravsko-Karvinský region. Zprvu se konaly nepravidelně a sporadicky. 
Teprve v roce 1972 obnovil dědičný kantor ostravské Alma mater Luboš Cwik éru pravidelného konání skoků přes 
kůži, a to jedenkrát do roka, jak je tomu dodnes. 

1. října se do Stráže pod Ralskem sjelo na 250 uniformovaných hornických semestrů na 132. skok přes kůži 
pořádaný VŠB Ostrava. Letos se k organizaci této významné akce přihlásil místní hornický spolek, který tímto 
zařadil Stráž mezi plejádu hornických skokových měst! Již několik dní před skokem nainstalovali havíři před kulturní 
dům důlní vozík, který bude připomínat tuto významnou událost. V 15:30 vyšel od „kulturáku“ rozverný průvod.  
V čele „nadlišák“ s pomocníky, za nimi svatá Barbora se svatým Prokopem, dále veselá kapela a houfec hornických 
uniforem. První zastavení je před generálním ředitelstvím s. p. DIAMO, kde horníky pozdravil generální ředitel Ing. 
Kašpar, a kterého „nadlišák“ pozval k čestnému skoku přes kůži. Po druhé zastávce, kde se představili zlatí skokané, 
došel průvod před strážskou radnici. Tady účastníky slávy přivítal starosta Mgr. Hlinčík a popřál přítomným vesel-
ou zábavu. Na konec se průvod shromáždil před kulturním domem, zazněla hornická hymna a svatá Barbora  
s Prokopem položili před vozík květiny na památku kamarádů, kteří zde v hamerské oblasti fárali a již nemohou  
s námi slavit. V podvečer začala na sále samotná slavnost. Poté, co jsme se posílili pivní mastí, proběhl čestný skok 
přes kůži. Skákali generální ředitel DIAMA Ing. Kašpar, ředitel zdejší věznice Vrchní rada plk. Mgr. Blahník a další 
hosté. Po čestném skoku následoval “zlatý skok”. Letošní rok byl specifický, z důvodu pandemie coronaviru nebyli 
žádní adepti z řad studentů, kteří by mohli být přijati do cechu hornického, a tak skákali účastníci skoku z roku 
1983, kteří absolvovali skok v sousední Mimoni pořádaný tehdy Uranovými doly Hamr. Pozdě večer, po ukončení 
slavnosti, se horníci pomalu loučí, aby se postupně rozjeli do všech koutů Česka, a dokonce i na Slovensko. 

Zdař Bůh a zase někdy na shledanou!   

  Za HHS pod Ralskem, Miroslav Janošek
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HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

20. listopadu je vzestup nakažených Covidem 19. v plné síle. A právě to je datum, na které pozval Hornicko-
historický spolek pod Ralskem známý a vynikající hudební soubor Muzica Bohemica, na tradiční koncert k poctě 
patronky horníků svaté Barbory, do kostela sv. Zikmunda do Stráže pod Ralskem. Hudebníci přijeli, aby velice dis-
ciplinovanému publiku, které zodpovědně dodrželo veškerá proticovidová opatření, zpříjemnili tento nelehký před 
adventní sváteční čas. 

Muzica Bohemica je český komorní soubor, který založil před 46. lety Jaroslav Krček, a který při své činnosti sjez-
dil doslova celý svět! Muzica Bohemica interpretuje většinou anonymní lidovou hudbu, často v úpravě Jaroslava 
Krčka. Dále má v repertoáru instrumentální skladby vrcholného baroka, velká oratoria i soudobou hudbu. 

Musíme velmi poděkovat sedmdesátce úžasných návštěvníků i skvělým interpretům v čele s uměleckým ve-
doucím Jaroslavem Krčkou. Poděkování patří i sponzorům této akce: městu Stráž pod Ralskem, ZOD Brniště a.s.  
a Obchod Josef Verzich.

  Za HHS pod Ralskem, Miroslav Janošek

Adventní koncert

GEOPARK RALSKO

tip na výlet
Dobrodružnou stezkou Za železným pokladem Ralska

Krásné barvy podzimu se pomalu vytrácí, ale i když bude kraj pod Ralskem holý, neztratí nic ze své krásy ani 
atraktivity. Naopak, díky projektu Geoparku Ralsko nabídne zbrusu nové dobrodružství - objevitelskou virtuální 
stezku Za železným pokladem. 

Telefon je dnes pro mnohé věrným průvodcem kamkoliv se vydají. Kdo s ním vyrazí do přírody Geoparku Ralsko, 
může díky nové aplikaci podniknout cestu časem a ponořit se do místních historických příběhů. Virtuální stezka  
s prvky rozšířené reality zavede návštěvníky na místa spojená s těžbou železné rudy. Na jednotlivých zastaveních 
budou mít jedinečnou možnost potkat historické postavy, které ovlivnily železnorudné podnikání. S hrabětem  
z Valdštejna, Hartigem nebo Karlem z Biberštejna se dokonce mohou i vyfotit. Aplikace ale nabízí ještě mnohem 
víc.
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Aplikace virtuální stezky Za železným pokladem Ralska využívá několik typů vizualizací - rozšířenou realitu, vid-
eosféru nebo video. Prostřednictvím telefonu návštěvníkům umožní stát přímo uprostřed dění. Jednou z možností 
je již zmíněné setkání s historickými osobnostmi, například zámek v Mimoni návštěvníkům ukáže sám hrabě 
Hartig. Funkční modely vysoké pece nebo hamru přímo na místech, kde původně stávaly, osvětlí taje techniky. 
Prostřednictvím videa se pak návštěvníci mohou ve virtuálním světě podívat i pod své nohy, do hlubokých štol, 
kam jinak není přístup možný.

KUDY ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Virtuální stezka obsahuje jedenáct zastávek, rozdělených do čtyř okruhů kolem Doks, Hradčan, Hamru na Jezeře 
a Mimoně. Spojeny jsou s nenáročnou procházkou, aby měl každý dostatek času a prostoru k objevování pomocí 
aplikace. Okruh Doksy má zastávku na Zámku Doksy a Havířském vrchu, Hradčanský okruh tvoří zastávky u ryb-
níku Držníku, Rozcestí u Trojzubce a obce Boreček. Nejméně náročný je mimoňský okruh po náměstí a zámeckém 
parku, dobrodružný je pak okruh hamerský se zastávkami na Děvíně a Schächtensteinu.

JAK NA TO?

Prvním krokem se stáhnutí aplikace do telefonu, ideálně doma přes wifi, odkaz je na stránkách www.visi-
tralsko.com . Pak stačí jen vyrazit do terénu, najít informační tabule ke stezce (mapka taktéž na stránkách  
www.visitralsko.com ) a načíst QR kódu v záhlaví tabule. Vizualizace se spustí automaticky a otevře vrátka do 
jiného světa. Aplikace virtuální stezky s bohatou nabídkou vznikla v rámci projektu Geoadventures podpořeného 
evropskou unií, jehož dalším počinem bude geoturistický portál, který nabídne přehled přes 150 zajímavých lokalit  
v Geoparku Ralsko a německo-polském Geoparku Mužakovský oblouk. Dobrodružství objevování tedy s virtuální 
stezkou teprve začíná. 

svět rozšířené reality

proč železná ruda?
Zdejší krajina byla vždy poměrně chudá na výnosy  

v zemědělství, protože písčitá půda není tolik úrodná. Zato 
se zde vyskytovaly horniny bohaté na železo, lesy vhodné 
pro výrobu dřevěného uhlí  
a řeky a rybníky, které mohly 
pohánět hamry a drtičky. 
Od 16. do konce 18. století 
se průběžně objevovaly 
snahy železnou rudu těžit  
a zpracovávat. A právě stopy 
po této činnosti si Geopark 
Ralsko vybral jako námět 
nového projektu virtuální 
stezky s rozšířenou re-
alitou, která umožní 
návštěvníkům zažít 
objevitelské nadšení 
a pátrat po skrytých 
stopách v krajině.
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TISKOVÁ ZPRÁVA, Mimoň, 22.11.2021

Národní Geopark Ralsko pokračuje ve výsadbě Aleje vzpomínek na památku zaniklých obcí v bývalém vojen-
ském prostoru. Jabloně a hrušně, které v sobotu 20. listopadu vysadili zaměstnanci Geoparku spolu s dobrovol-
níky a přáteli, připomenou pohnutou historii kraje. Pochází totiž z roubů starých ovocných stromů, které přežily 
jako poslední připomínka bývalého osídlení. Alej, která vyrůstá podél cesty do bývalé obce Dolní Novina poskytne 
v budoucnu stín cyklistů na frekventované cyklostezce zřízené Vojenskými lesy a statky. Na podzim pak budou 
moci turisté a cyklisti ochutnat ovoce, které zde zanechali naši předchůdci.

Prvních třicet ovocných stromů, které tvoří část Aleje vzpomínek, vysadil Národní geopark Ralsko za podpory 
Nadace ČEZ již minulý rok. Není to však ojedinělá akce, již od roku 2016 se Geopark Ralsko snaží zmapovat staré 
odrůdy ze zaniklých obcí a v evidenci má již přes 300 stromů ze zaniklých obcí – z Kostřice, Křídy, Holiček, Ostrova, 
Jablonečku a dalších. 

Letošní novinkou je vysazení dvou stromů na zahradě Základní školy Mírová v Mimoni a Základní školy  
v Kuřívodech. „Děti se budou moci podílet výsadbě a péči o stromy a pozorovat, jak strom přirozeně roste a žije  
v různých ročních obdobích. Navíc se dozví více o životě, který kdysi vzkvétal v krajině, která je nyní jejich domovem,“ 
přibližuje akci ředitelka geoparku Lenka Mrázová. Partnerem projektu sázení stromů do školních zahrad jsou 
Vojenské lesy a statky.

Projekt Alej vzpomínek má za cíl obnovit historické aleje v místech zaniklých obcí a zároveň zachránit místy unikátní 
regionální odrůdy jabloní a hrušní. Je málem neuvěřitelné, co vše dokázaly staré stromy, jež bývalým hospodářům 
poskytovaly stín a ovoce, bez veškeré péče přežít. Bez mála půlstoletí působení tří různých armád, které srovnaly 
se zemí více než 17 obcí včetně kostelů a hřbitovů. A další tři desítky let života v divočině. Nyní mají prostřednictvím 
naroubovaných stromů šanci vrátit se v plné síle tam, kam patří. Určit odrůdu původních stromů je velmi obtížné 
až nemožné, protože mnohdy chybí srovnání, proto se na určování podílí odborníci z Česka a Saska. Roubování pak 
zajišťuje zahradník Vlastimil Kocourek a zemědělská škola Libverda v Děčíně. Partnery projektu jsou Nadace ČEZ, 
Liberecký kraj, Lesy ČR a Vojenské lesy a statky.

Letos se do krajiny vrátilo dalších třicet stromů - jabloní a hrušní. Na akci se sešlo bezmála třicet dobro-
volných pomocníků, přátel Geoparku Ralsko z celého okolí, kterým šla i přes nepřízeň počasí práce parádně 
od ruky. Cestu do bývalé obce Dolní Novina tak již lemuje krásné stromořadí šedesáti původních ovocných 
odrůd. Naroubované jabloně a hrušně ze zaniklých obcí Ralska je možné zakoupit v e-shopu geoparku Ralsko  
na adrese: https://www.visitralsko.com/e-shop/

Geopark Ralsko vrací stromy do krajiny
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tisková zpráva

Úsilí všech zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Libereckého 
kraje o získání akreditačního osvědčení v oblasti kvality a bezpečí posky-
tované péče bylo korunováno úspěchem. Členové Spojené akreditační 
komise v uplynulých dnech navštívili pracoviště výjezdových základen 
ZZS LK, kde prověřovali kvalitu a bezpečí poskytované péče či soulad  
s legislativními a odbornými normami.

A byli spokojeni. Předseda představenstva SAK Ivan Staněk tak 30. listopadu 2021 předal osvědčení o získání 
akreditace. „Jsem opravdu rád. V minulých měsících jsme se na akreditaci všichni poctivě připravovali, nastavili 
jsme řadu nových procesů a pravidel. V tuto chvíli můžeme říct, že jsme v České republice jediná záchranka s plat-
ným akreditačním osvědčením. To dokládá mimo jiné zejména kvalitu našich služeb a také to, že máme správně 
nastavená veškerá vnitřní pravidla jako je například oznamování nežádoucích událostí, nakládání s nebezpečným 
odpadem, a podobně,“ vysvětlil ředitel Kramář. Zároveň poděkoval všem zaměstnancům záchranky za opravdu 
odpovědný přístup nejen k akreditaci, ale zejména za to, že svou práci dělají tak, že k ní akreditační komise neměla 
výhrady. „Starost o bezpečí a kvalitu námi poskytované péče je nikdy nekončící proces. Ale určitě stojí za to,“ dodal.

ZZS LK také „představila“ další  vůz RV Škoda Kodiaq, který v těchto dnech přibyl do její flotily. Za pacienty v něm 
bude jezdit lékařská posádka z liberecké základny. Je vybaven stejně jako ostatní vozy RV, to znamená, že nebude 
sloužit pro přepravu pacientů a v nástavbě tedy není lůžková úprava, jsou v něm ale veškeré přístroje, které může 
lékař v terénu potřebovat. „Podařilo se nám tak konečně obnovit a sjednotit všechna výjezdová vozidla včetně 
záložních. Naše lékaře a záchranáře už neuvidíte na silnicích v jiných vozech než Škoda Kodiaq a Mercedes Benz,“ 
uvedl Kramář. 

„Obnovu vozového parku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 
jsme započali před třemi lety. Díky tomu mohou naši záchranáři vyjíždět na po-
moc lidem v moderních sanitách. Jejich práce je nesmírně náročná, a o to víc se 
to projevuje v době koronavirové pandemie. Enormního nasazení zdravotníků si 
nesmírně vážím a velice jim děkuji,“ uvedl hejtman Martin Půta. A doplnil ho radní 
pro resort zdravotnictví Vladimír Richter:

„Investice do modernizace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 
jsou naší prioritou. Díky tomu můžeme snižovat dojezdové časy záchranářských 
vozidel a zkvalitňovat zásahy zdravotníků. Kvalitní zdravotní péče se tak dostane 
ke každému z více než 450 tisíc lidí žijících v Libereckém kraji.“

Záchranáři také předali další svou samolepu „Pomohl jsem zachránit lidský život“, kterou oceňují ty, kdo se zvlášť 
duchapřítomně a správně zachovali při pomoci jiným v nouzi. Dostal ji od nich Jiří Žďárský, který dne 18.9. 2021 
zcela příkladně zavolal přes aplikaci Záchranka zdravotnickou pomoc muži, který náhle zkolaboval na nohejba-
lovém hřišti. Zároveň s pomocí operátorky na telefonu vedl resuscitaci.

ZZS LK má akreditaci svědčící o kvalitě služeb
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Každý rok Asociace zdravotnických záchranných služeb (AZZS) oceňuje pra-
covníky jednotlivých záchranek. My jsme si odvezli cenu pro všechny naše 
zaměstnance. Oproti předchozím letům se totiž vedení ZZS LK rozhodlo 
nenominovat nikoho konkrétního. „Dlouho jsme zvažovali, koho za ZZS LK 
za uplynulý rok nominovat, a nakonec jsme se rozhodli konkrétní nominaci 
nedávat. Vážíme si toho, že celý uplynulý rok jsme zvládli se ctí a že jsme 
fungovali jako jeden velký sehraný tým. Každý jedinec v něm měl svou ne-
zastupitelnou roli, všichni dělali svou práci na 100 procent. Všichni se dělili  
o nápady a pomáhali nejen pacientům, ale i kolegům. Nominaci na cenu by si 
tak zasloužili opravdu všichni,“ řekl k tomu ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Je to 
tedy cena pro nás všechny a my za ni děkujeme!

Asociace zdravotnických záchranných služeb (AZZS) ceny uděluje od roku 
2014. Včera bylo uděleno třináct cen AZZS ČR, z toho dvě in memoriam.

Cena Asociace zdravotnických záchranných služeb 
pro ZZS LK 

Z KLUBU SENIORŮ

Rok 2021 se chýlí ke svému konci a tak většina z nás hodnotí, jak ten rok vypadal, co nám 
přinesl, jak jsme ho prožili.

Ne jinak tomu bylo i v našem klubu seniorů. I přes nepříznivou pandemickou situaci jsme ještě 
říjnu oslavili tradičně za účasti vedení města Den seniorů. Zdařilá a přínosná byla pro všechny 
beseda s ředitelkou sociálních služeb města Mimoně, paní Mgr. K. Kapičkovou. 

Letos je tomu již 11 roků kdy byl založen Klub seniorů Města Ralsko. Mezi zakládajícími členkami byla i paní Anička 
Heráková z Ploužnice. 

Proto jsme jako příjemnou událost přivítali příležitost oslavit v měsíci listo-
padu její 90 narozeniny.

Paní Anička se narodila před 90 lety v početné rodině na Slovensku. Její dětská 
léta a mládí byly poznamenány válkou a těžkou situací, kterou početná rodina 
musela tehdy přežít.

Po absolvování základní školy musela již od svých 15 let pracovat  
v zemědělství, které bylo jedinou obživou rodiny.  Při tak mnohdy nelehké práci 
se stačila provdat, postupně vychovat 6 dětí.

V roce 1970 se s manželem a dětmi přestěhovali do Mimoně, kde žije dodnes. 
I přes péči o rodinu začala pracovat nejdříve na zemědělském statku v Mimoni 
a posléze v závodě TON Mimoň, kde pracovala prakticky až do svého odcho-
du do starobního důchodu. Dnes, kdy se může radovat ze svých 16 vnoučat 
i 7 pravnoučat, je stále aktivní členkou našeho klubu. Zúčastňuje se všech 
pořádaných akcí, ráda zpívá a má ráda hlavně lidové písně. Je i dobrá kuchařka a hlavně její „langoše“ jsou u děvčat 
v klubu oblíbené.  Známe ji jako skromnou, usměvavou, vždy ochotnou každému pomoci a právě pro tyto vlast-
nosti ji máme rádi.

Milá Aničko!    Klub seniorů Ti přeje do dalších roků hodně, hodně zdraví a životního elánu. Věříme, že budeš  
i dále naší aktivní členkou a těšíme se na naše další setkávání.     
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Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv 
a často nám usnadňují každodenní život. Jak už to ale bývá, 
nic se neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální prostor  
s sebou přináší notnou dávku anonymity, která tvoří úrod-
nou půdu pro nežádoucí komunikační jevy v čele  
s kyberšikanou. 

Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
 Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem-
nebo skupinou prostřednictvím informačních technologií 
(především sociálních sítí). Může se jednat o zasílání 
urážlivých nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých stránek, které mají za 
cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také dochází ke zneužívání cizích účtů a ke 
krádežím identity, na které navazuje i zveřejňování cizích tajemství. V krajních případech se také můžeme set-
kat se sexuálním obtěžováním a pronásledováním prostřednictvím zpráv nebo hovorů. 

DRUHY KYBERŠIKANY
1. Kybergrooming 

Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní chování jedince, který se snaží 
oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může být fyzické napadení, sexuální obtěžování, 
nucení k určitým úkonům nebo dokonce únos dotyčného.

2. Sexting  
V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků nebo videí se sexuálním ob-
sahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé formy vydírání, které právě se sextingem 
úzce souvisí.

3. Kyberstalking 
Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování s různou podobou a intenzitou.  
V případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě moderní technologie a sociální sítě. Může 
tak mít podobu neustálých telefonátů, sms zpráv nebo chatových konverzací. 

Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři se zprvu tváří přátelsky a nic 
nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy rozhodně náležitá opatrnost a obezřetnost. 
V rámci prevence je nejlepší vyhnout se neprověřeným sociálním sítím a internetovým stránkám, dostatečně 
si zabezpečit vlastní účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale přeci 
jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se na odbornou pomoc. V online 
prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová telefonní linka PČR. V reálném světě se pak můžete 
obrátit na učitele, výchovné poradce, policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité ale je, nenechat situaci 
zajít příliš daleko. 

PhDr. Michaela Miechová
         Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

                                         www.mojra.cz

MOJRA

Nebezpečí internetu zvané kyberšikana
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Kde se nachází tento zodolněný kryt a k čemu sloužil. Důvodem výstavby 
nejednoho tohoto krytu byla výstavba nového betonového letiště a přilehlých 
staveb v průběhu let 1951 -1954 v Hradčanech. Výstavbu provádělo několik 
firem, které byly vyčleněny k 1. lednu 1951 na stavební práce pro resort MNO  
jako vojenské stavební podniky. Byly to zejména Konstruktiva, Armastav, 
Severostav  Posista, a Industria v rámci Československých stavebních závodů. 
To však nestačilo co do počtu pomocných dělníků, kteří byli nezbytně nutní. 
Byly sice vytvořeny silniční prapory u 1. Povážského ženijního pluku, který 
ve Vojenském výcvikovém táboře Mimoň zřídil prapor (krycí číslo VÚ 6361). 
Posádka měla k 1. 12. 1950  28 důstojníků, 28 poddůstojníků z povolání,  
3 politické pracovníky, 73velitelů družstev a jejich pomocníků.  Nespolehlivé 
mužstvo základní služby činilo 949 vojáků, z toho bylo 128 duchovních a 150 řeholníků to však nestačilo na pop-
távku stavebních podniků. Proto, krátce poté, co Ludvíka Svobodu na postu ministra národní obrany vystřídal 
Alexej Čepička, došlo i ke změně silničních praporů na pomocné technické prapory.  Oficiálním dnem vzniku PTP je 
1. září 1950, kdy byl mimo jiné dosavadní silniční prapor ženijního pluku v Mimoni změněn na lehký 51. pomocný 
technický prapor (PTP) v Mimoni. Pracovní síly na výstavbu letiště podstatně zvýšili k 7. listopadu 1951, kdy byly 
povolány na mimořádné vojenské cvičení podle §39 branného zákona, to je bez stanovení délky služby tzv. poli-
ticky závadné osoby bez ohledu na branný poměr (od 18. do 60. let) a zřízen 63. PTP Mimoň VÚ 6461. Ty vojenské 
osoby, které nebudou vojenským nebo podnikovým (báňským) lékařem uznány schopnými pro práci na dolech, ani 
na povrchu, ani pod zemí, přeloží velitelé 55. a 56. praporu PTP k 51. PTP Mimoň VÚ 6361. Vystavěné zodolněné 
kryty jsou ve své podstatě  zabetonovné, na délku postavené vlakové cisterny sloužili si jako nádrže leteckého 
paliva.

Odpověď na fotohádanku 
z 1. 10. 2021

Druhé foto: Původně kasárna protitankových dělostřelců, které vystřídaly obsluhy osmnácti raket „TOČKA“. 
Co je v těchto objektech dnes, pokud ještě vůbec existují. Odpověď je jednoduchá restaurace „Blízalka“. Tak jak 
postupně zanikala sovětská kasárna, tak začínají po 30 letech zanikat v Ralsku Restaurace. 
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M A S Á Ž E    J I N D R A 

                          Vranov pod Ralskem 36, Mimoň 

       tel. 776657034      e-mail: jindra.slukova@seznam.cz 
Poskytované služby:  

Ø rekondiční a relaxační masáže  
Ø tlakové masáže 
Ø baňky 
Ø lávové kameny 
Ø odborné výživové poradenství 
Ø ukázka rehabilitačních cviků  
Ø mobilní masérské služby /cena dohodou/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
        

SOUTĚŽ o nejlepší výzdobu domy, okna bytových domů. 

Zaměstnanci města obhlédnou, komise následně vyhodnotí. Odměnou věcné dary z neuskutečněných plesů 
2020/2021. Přihlášky na email: podatelna@mestoralsko.cz
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KOTLÍKOVÉ DOTACE  
naposledy ve vašem kraji 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OOdd  11..  99..  22002222  bbuuddee  zzaakkáázzáánnoo  ppoouužžíívvaatt  kkoottllee  nniižžššíí  nneežž  33..  eemmiissnníí  ttřřííddyy  ppoodd  ppookkuuttoouu  aažž  5500  000000  KKčč..  

Získejte dotaci na výměnu starého kotle 
S pomocí kotlíkových dotací lze získat podporu až 130 000 Kč. 

 
Domácnosti s nižšími příjmy mohou získat dotaci až 95 % 
ze způsobilých výdajů na výměnu starého neekologického kotle.  

Ostatní domácnosti mohou zažádat o dotaci ve výši  
až 50 % ze způsobilých výdajů od Státního fondu životního 
prostředí z programu Nová zelená úsporám. Informace jsou 
dostupné na stránkách MŽP wwwwww..kkoottlliikkyyddoottaaccee..cczz  
 

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy 
Domácnostem s nižšími příjmy bude na iinnssttaallaaccee  rreeaalliizzoovvaannéé  oodd  11..  11..  22002211  ppoosskkyyttoovváánnaa  ddoottaaccee  vvee  
vvýýššii  aažž  9955  %%  zzppůůssoobbiillýýcchh  vvýýddaajjůů  ss  nnáásslleedduujjííccíímmii  lliimmiittyy:: 

 
 TTyypp  nnoovvééhhoo  zzddrroojjee  tteeppllaa                  
 Plynový kondenzační kotel          100 000 Kč 
 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulačních nádob   130 000 Kč 
 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva      130 000 Kč 
 Tepelné čerpadlo            130 000 Kč 
 

  VV  ppřřííppaadděě  zzáájjmmuu  oo  KKoottllííkkoovvoouu  ddoottaaccii  nnááss  nneepprrooddlleenněě  kkoonnttaakkttuujjttee    
  

      ee--mmaaiill::  kkoottlliikkyy@@kkrraajj--llbbcc..cczz                    tteell..::  ++442200  448855  222266  557799                  hhttttppss::////ddoottaaccee..kkrraajj--llbbcc..cczz//kkoottlliikkoovvee--ddoottaaccee  
 

KKddoo  mmůůžžee  bbýýtt  žžaaddaatteelleemm  
oo  ddoottaaccii??  

Vlastník nebo 
spoluvlastník 
nemovitosti (rodinného 
domu, bytové jednotky 
v bytovém domě, stavby 
pro rodinnou rekreaci), 
který současně 
v nemovitosti trvale 
bydlí. 

DDoommááccnnoosstt  ss  nniižžššíímmii  
ppřřííjjmmyy  

Průměrný čistý příjem na 
člena domácnosti v roce 
2020 nepřesahoval 
částku 170 900 Kč. 

Domácnosti složené 
výhradně z důchodců 
pobírajících starobní 
důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně 
nebudou muset příjmy 
prokazovat. 
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Sazba a design: Jiří Serbus | www.jiriserbus.com 
Tisk: Tiskárna Duopress, Mnichovo Hradiště

(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. 3. 2022


