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Odpověď na předchozí fotohádanky najdete na 
stránce 34 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 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. 34

Jak se jmenoval 
vůbec první 
výrobní podnik 
v Ralsku? Co 
vyráběl? >>>

Kde je tento uměle a velmi 
účelově vytvořený rybníček 
v Ralsku, který pamatuje 
14 – 15 století?
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé a přátelé,

rok 2022 nám odstartoval a máme za sebou 1. čtvrtletí. Kdyby mi někdo 
před pár lety tvrdil, že nás čeká pandemie a válka, tak bych tomu určitě nevěřil. 
Bohužel, bylo a je tomu tak. Všechny tyto události vedou k zamyšlení, co nás 
dalšího ještě čeká. Já osobně se snažím přemýšlet pozitivně a motivovat se 
do dalších dnů k lepším pracovním výkonům a rodinné pohodě. Přesně to bych  
s dovolením doporučil i Vám všem. 

Pojďme se podívat, co nás čeká.

náhlov
Mám radost, že stavební povolení k akci ,,Vodovod a kanalizace Náhlov“ je vydané. V současné době sháníme 

finanční prostředky z dotací a vybíráme dodavatele stavby. Letos to musíme postavit. Je moc smutné, že i v dnešní 
době jsou místa, kde není zajištěna pitná voda. Naštěstí u nás, je ta doba pomalu u konce.

V dalších letech bude na řadě oprava přemostění komunikace, která vede směrem na Osečnou. Mostek jsme 
minulý rok provizorně opravili, ale zádní oprava nás teprve čeká.
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Hradčany
Rybník je napuštěný a hotový. Vyhodnocujeme zkušební provoz a připravujeme kolaudaci a následné zarybnění. 

Můj subjektivní názor je, že se dílo podařilo. Snad se líbí i Vám a Všem návštěvníkům. 

přelivná hrana Hradčanského rybníka

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

V souvislosti s pomalu blížící se sezónou, je potřeba připravit kvalitní dopravní značení kolem rybníka a na návsi. 
Připravili jsme návrh dopravního značení a budeme dělat společnou schůzku s občany, kde probereme konkrétní 
místa. 

Dalším bodem z dopravy bude nově vybudovaný vjezd na letiště, který by měl výrazně ulevit obyvatelům Hradčan. 
Záchytná parkoviště budou stále na svém místě, ale kamionová doprava, která bude najíždět od Mimoně nezajede 
do Hradčan. 
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Hvězdov bude bohužel trpět objízdnou trasou krajské akce, Rekonstrukce silnice II/268 Mimoň až hranice 
Libereckého kraje“. I přes skutečnost, že jsem upozorňoval na Krajském zastupitelstvu, že je zde možnost po-
sunout stávající mostní provizorium, se bohužel nezadařilo. Větší pocit beznaděje neznám. Když se rozhoduje od 
stolu, tak to vždy není dobré. Doufám, že most bude podle tvrzení firmy METROSTAV za 2 měsíce dokončený 
aspoň na projíždění v jednom pruhu. Oficiálně je uzavírka na této trase povolená 31. 08. 2022. 

A posledním bodem z dopravy je plánovaný chodník v Hradčanech, který naváže na lávku přes hráz rybníka. Už 
máme hotový projekt a vyřizujeme stanoviska.

Hvězdov

Dobrou zprávou je, že nám Liberecký kraj předá komunikaci z Mimoně na Hvězdov, na kterou bychom měli získat 
finance na opravu. Přitom bychom rádi udělali i komunikace, které máme stavebně povolené mezi novou zástav-
bou – Ulice u Štípáků, komunikace mezi novou zástavbou u pana Řezáče, a nakonec komunikace v zadní části 
Hvězdova. Celá tato akce by mohla být realizována přes prázdniny. 

Neoficiální objízdná trasa – Mimoň 

Komunikace Mimoň - Hvězdov
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PLOUŽNICE
V sídlišti Ploužnice jsme provedli výchovný zásah do 

stromů před bytovkami. Tento zásah byl na popud 
občanů města. Je velice těžké najít nějaký kompromis, 
protože část lidí nechce řezat nic a zbytek by vyřezal vše. 
My se snažíme provádět zásahy s ohledem na veřejnou 
zeleň, a hlavně na stav střechy na bytových domech, 
protože listí a jehličí ze stromů nanáší i mech na střechu. 

Smíšená Cyklostezka Mimoň až Ploužnice pod Ralskem 
– hotovo a dokončeno 

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Další dobrou zprávou je, že máme připravené povolení pro ,,Optickou síť internetu pro části Ploužnice až Hvězdov“. 
Celá trasa má přes 23 km, včetně přípojek. Budeme tak připojeni na nejrychlejší síť v okolí. Mít možnost koukat na 
televize v plné kvalitě, volat přes internet, stahovat a sledovat živě, právě toto bude umožněno. 

Jitka Volfová (starostka České Lípy), Já, David Pražák (Poslanec PČR) a Petr Král (starosta Mimoně)

V letošním roce budeme dělat ,,malou“ revitalizaci sídliště Ploužnice. Tuto revitalizaci zahrnují nová parkovací 
místa, oprava komunikací, mobiliáře a pokud budou finance, tak i podzemní kontejnery. 
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Ploužnice bude od 29. 3. 2022 opět oficiální objízdnou trasou z Mimoně na Mnichovo Hradiště. Chtěl bych Vás 
všechny poprosit o trpělivost, protože tuto akci s mostem neděláme my, ale dotýká se primárně našich obyvatel. 

Důležitou zprávou pro občany Ploužnice a nájemníky města Mimoň. Rozhodl jsem se vyjednat se starostou 
Mimoně panem Králem dohodu, kterou bychom rádi podepsali. Tato dohoda by se měla týkat odkupu panelových 
domů ve vlastnictví města Mimoň na našem katastru. Chci a budu prosazovat, aby se s občany na našem území 
zacházelo stejně. Moje představa je, že bychom jako město zkusili načerpat dotace na nákup nemovitostí v soc. 
vyloučených lokalitách. Tohle zastupitelstvo to nejspíš nestihne, ale věřím, že se tím bude zabývat nové zastupi-
telstvo, které vzejde z komunálních voleb na podzim. Město Ralsko by dle mého názoru mělo mít významný podíl 
na umisťování nových lidí do bytů na Ploužnici. 

Kuřívody
V Kuřívodech máme hotové Dopravní centrum Kuřívody. Dále na tuto akci navazujeme dotačně podpořenou akcí 

,,Revitalizace centra zeleně v Kuřívodech“ – pracovní název Central Park. Tato akce je podpořena z projektů EU, 
přes OPŽP. Projekt řeší výsadbu původních dřevin a rostlin, které budou doplněny altánem a jezírkem, kde bude 
chrlič medvěd.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Místo budoucího parku před úřadem

Medvěd v Kuřívodech bude osazen na konci března. Jak jste si mohli všimnout, tak zvítězila varianta hnědého 
medvěda, který byl v původním znaku Kuřívod. 

V Kuřívodech dále předěláváme vstup do krámu v KD Kuřívody a vymezujeme ,,sportovní klubovnu“ kde si budou 
moci návštěvníci zahrát šipky, posedět a případně se i občerstvit. Tato klubovna bude mít také samostatný vchod 
a vlastní WC.

Od 21. 3. 2022 bude směr Kuřívody – Bělá proudit veškerá doprava směr Mnichovo Hradiště nebo Mladá Boleslav. 
Je to z důvodu uzavírky neopravené komunikace u Dolní Krupé. 

Stále jednáme o odkupu vodovodu na Horní Krupé. Bohužel, při převodu mezi VLS a LČR nikdo z těchto dvou 
podniků nevěděl, jestli je vodovod v majetku VLS nebo LČR. Nejdříve jsme v Zastupitelstvu schválili odkoupení od 
VLS, kde nám sdělili, že je to už v majetku LČR. Následně jsme v Zastupitelstvu pře schválili odkoupení od LČR. 
Nakonec nám přišla odpověď od LČR, že vodovod byl a je a bude v majetku VLS a nikdy se to nezměnilo. Takže teď 
už snad naposledy opět schválíme odkoupení od VLS dne 30. 3. 2022 na ZM Ralsko.

Horní Krupá
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Ilustrační obrázek hřiště

Dále se chystáme umístit základní trojici herních prvků pro děti a mobiliář pro jejich rodiče. Postupně budeme tyto 
prvky doplňovat a rozvíjet dle velikosti okolních ploch.

Od 21. 3. 2022 došlo k uzavírce na trase Kuřívody – Dolní Krupá. Konečně se začal dělat kilometrový úsek, který 
by měl trvat do listopadu 2022. Důvodem bude částečné narovnání komunikace a připojení stoupacího pruhu. 

Boreček
Letos budeme ve spolupráci s panem Jakubem Houžvičkou přidávat další prvky pro děti na herní plac. Dále 

předěláme sezení a budeme rozvíjet odpočinkovou zónu i pro rodiče. 

Máme projektovaný chodník z dolního na horní Boreček, který se nejspíš letošní rok nestihne, nicméně staveb-
ní povolení určitě dotáhneme do zdárného konce. Možná se provede i terénní vyrovnávka, aby se již dalo touto  
trasou chodit. 
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Zastupitelstvo města se usneslo na vzniku Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ralsko, která bude nově zařazena 
do systému HZS Libereckého kraje. Dále jsme schválili návrh velitele pana Tomáše Müllera, který vykonává tuto 
funkci i ve sboru. Na konci roku jsme také obdrželi finanční dar ve výši 150.000 Kč na vybavení našich hasičů od 
místního podnikatele pana Jiřího Kukly. Tento rok máme v plánu připravit žádost o dotaci a požádat o peníze na 
rekonstrukci objektu na p. č. 99 v k. ú. Kuřívody (Hasičská zbrojnice Kuřívody).

S velitelem Hasičů Ralsko na jednání zastupitelstva – předávání oficiálního pověření řízení jednotky

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Hasiči Ralsko

Koncem března proběhla výroční schůze hasičů, kde se mimo jiné hodnotilo dosavadní působení sboru a všechny 
úspěchy a neúspěchy. Příjemnou návštěvou byla účast Ing. Jitky Volfové (starostky České Lípy), pana Miroslava 
Štěpána (okresní starosta hasičů) a Františka Šlehofera (velitele JSDH Stráž pod Ralskem).

Výroční schůze Hasiči Ralsko  2022

Návštěva v budoucí společenské místnosti v Hasičské zbrojnici v Kuřívodech
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Setkní k příležitosti MDŽ s klubem seniorů 
V Ploužnici

V měsíci březnu proběhlo milé setkání vedení města s KS Ploužnice. Bylo to velice příjemné, jako vždy. Předal 
jsem květinu a polibek každé ženě v místnosti.

Dále jsem předal květinu i Všem zaměstnankyním školy, školky a úřadu.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu

1. místo v RD 2. místo v RD 3. místo v RD

1. místo výzdoba oken 2. místo výzdoba oken 3. místo výzdoba oken
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Tento koncert by měl proběhnout 8. 4. 2022 v KD Ralsko v Mimoni. Vše je zorganizováno, abychom podporu 
směřovali na místní (většinou příbuzné našich lidí) migranty před válkou. Vím, že velká většina z Vás nesouhlasí 
s formou podpory na státní úrovni, kde se zasílají peníze apod. Proto chci pomáhat konkrétním lidem přímo zde. 
Věřím, že koncert bude přínosem pro zařízení ubytování a nákup základních potravin.

4. místo výzdoba oken 5. místo výzdoba oken5. místo v RD4. místo v RD

Koncert - ralsko pomáhá ukrajině
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNA
Od 1. 04. 2022 budeme mít platnou novou organizační změnu. Na základě 

procesně personálního auditu, jsme zrušili 3 pracovní pozice na Městské 
Policii Ralsko. Audit vyhodnotil, že pro naší oblast bude dostačující mít  
2 strážníky (dle statistik z celé republiky vychází na Liberecký kraj do 
počtu obyvatel 1000 lidí/1 strážník MP) + služebního psa a asistenty pre-
vence kriminality (zaměstnanci kamerového systému nově přejdou pod 
zařazení – Asistent policie). Důvodem auditu bylo velký počet stížností 
na činnost MP Ralsko – pochůzky, ekonomické zhodnocení policie a efek-
tivita. Toto rozhodnutí městu Ralsko ročně ušetří téměř 2 milióny korun 
českých. Věřím, že tyto změny byly žádoucí a nutné. 

Chtěl bych Vám ještě jednou Všem moc 
poděkovat za humanitární sbírku, kterou jsme 
společně provedli. Opět jsme se dokázali spojit 
a udělat něco pro dobrou věc.

Vám všem bych rád 
popřál krásné jaro a mnoho 
příjemných a pozitivních 
zpráv.  Především pak pe-
vné zdraví.

JUBILANTI

I v tomto roce opět chodíme a přejeme našim jubilantům.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Uběhly bezmála další tři měsíce života v našem městě, který je stále pestrý naplněný spoustou zážitku v tom 

dobrém smyslu, ale někdy okořeněný i drobnými problémy, které se musí řešit okamžitě. Jeden z problémů nám 
připravil Liberecký kraj, který koordinuje autobusovou dopravu zajišťující autobusové spojení nejen za nákupy, do 
zaměstnání, ale i k lékaři a povinnou školní docházkou. Díky změně jízdních řádů jsme museli převážně řešit dopra-
vu našich dětí do základní školy v Kuřívodech. Kdy byl nastaven jízdní řád tak, že naši nejmenší by museli vstávat 
velmi brzy a nebyl by tak uspokojen jeden z nejdůležitějších fyziologických faktorů zdraví a to spánek.

Jednání stále probíhají a koordinátor dopravy si je vědom chyby, která se stala a hledá řešení, aby se žáci dostávali 
do školy ve vhodném čase. Tak aby vyučovací den začínal v běžném režimu a to v 8:00 hodin. V současné době 
musel být začátek výuky posunut od 8:15 hodin. Nicméně je to dočasné řešení a příslibům, že bude vše napraveno 
věříme a včas budeme informovat občany o změně jízdního řádu ve směru do Kuřívod.

Velmi mě těší, že nově vybudovaná cyklostezka se stala bezpečnou možností, jak se dostat pěšky či na kole do 
Mimoně. Nejen pro vyřizování potřebných záležitosti, ale slouží i k relaxačním procházkám, jak mohu dle vlast-
ního každodenního sledování pohybu na této stezce potvrdit. Nicméně i v následujících měsících budeme čelit 
opět pokračování stavebních prací na krajské komunikaci II/268, kde budou probíhat práce na stavbě mostu  
v Ploužnici. Nepříjemným komplikacím budou opět čelit občané místní části Hvězdova a Ploužnice. Vedení města se 
bude snažit vyřešit úpravy dopravy na místních komunikacích tak, aby nedocházelo k přetěžování dopravou právě  
v těchto částech i když to určitě bude i o kompromisech, které z těchto uprav budou vyplývat pro naše občany. 

Město Ralsko stále podporuje sociální práce v Ralsku, které jsou bezesporu potřebné a budou potřebné i v dalších 
letech. Sociální projekt, který má za svůj cíl snižovat míru sociálního vyloučení u občanů v sociálně vyloučených lo-
kalitách v oblastech, které jsou vzájemně provázané: bydlení, snižování dluhů, aktivizace mladých osob ve smyslu 
poznání a akceptace obecně uznávaných norem jako základního předpokladu pro bezproblémové soužití a sociální 
začlenění. Již teď ale víme, a je uvedeno i v průběžné evaluační zprávě projektu, že bude potřebná ještě širší in-
tervence, než umožňuje současný projekt z OPZ „Preventivní sociální práce v Ralsku“. Ralsko je rozlohou čtvrté 
největší město v České republice a se svými cca 2 000 obyvateli má město 30 % obyvatel s exekucí, převážně  
z místní části Ploužnice, jehož bytový fond částečně využívají i obyvatelé sousední Mimoně (bytové domy v katast-
ru Ralska patřící Mimoni). Řešení zadluženosti občanů za pomoci obce doporučuje ASZ (MPSV) a i další životní 
situace lidí v Ralsku vyžadují při svém řešení podporu minimálně sociálního pracovníka. I do budoucna bude vedení 
města za pomoci projektové manažerky sledovat možnosti v navazujících sociálních projektech např. ESF pro-
gramy navazující na OP Zaměstnanost, ze kterého je financovaný současný projekt. A nadále sledovat i možnosti 
podání projektových žádostí prostřednictvím Místní akční skupiny LAG Podralsko, z. s. a pokračovat ve spolupráci 
s Agenturou pro sociální začleňování. I když její činnost je v současné době velmi nejistá a řešení pro zachování 
Agentury se intenzivně zabývá místopředseda vlády pro digitalizaci a místní rozvoj Ivan Bartoš. 

Mgr. Šárka Kalvová

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Finanční gramotnost pro děti a mládež
Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš – staré pořekadlo, které platí ve všech oblastech našeho života. 

Asi bychom si měli přiznat, že špatné finanční návyky ve svých dětech často pěstujeme my sami. Proč? Relativně 
nevinné otázky jako: Co si koupíš za peníze od babičky? Co si koupíš za peníze k narozeninám? Všechny podobně 
položené otázky v dětech vyvolají představu, že je vlastně dobré všechny peníze utratit. Vyvolají představu,
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že peníze mají smysl jen tehdy, pokud je lze rychle proměnit ve zboží. To je bohužel trochu krátkozraké a je třeba 
děti s financemi seznamovat již od mala. 

Co můžete udělat pro to, aby si vaše děti s financemi v budoucnu rozuměly?

Berme to tak, že finanční gramotnost je dovednost nebo znalost, kterou bychom měli dětem vštěpovat ještě 
dříve, než půjdou do školy. Pokud budou děti vstupovat do života s jasnější představou jaké jsou povinné výda-
je, co vše je třeba zaplatit a jak není nutné utrácet za hlouposti a naopak, jak si našetřit, budou uchráněny před 
zbytečnými problémy a nepříjemnostmi. 

O financích se lze s dětmi bavit již v předškolním věku. Stačí začít úplně jednoduše, např. při nákupu. Vysvětlit, 
proč dáváme do košíku právě tyto potraviny, a ne ty v hezčím obalu. Postupně tak začneme vštěpovat, že záleží na 
obsahu, a nikoliv na obalu, s tím je spojené vysvětlování na téma hodnota peněz a naše finanční možnosti.

Hraním si na obchod, kdy ke hře použijeme hrací peníze v hodnotě těch pravých, určíme sumu, kterou potřebujeme 
na jeden nákup a řekneme, co vše je potřeba nakoupit, je učíme rodinnému hospodaření. Postupem času budou 
chápat, jaké priority při nakupování zvítězily. Současně se tak seznámí s možnostmi spoření, které je možné jen 
tehdy, když vše neutratíme. A k čemu je vlastně takové spoření dobré. Jak to udělat? Tak třeba při poslední hře na 
obchod děti všechny peníze neutratily, a tak je možné je dát do pokladničky. A po nějaké době je třeba opravdu 
vyměnit za pravé peníze, aby děti viděly, že hra měla smysl. Zároveň tak při hře na obchod pochopí, že ne vše lze 
koupit hned a že je na trhu sousta věcí na které je třeba našetřit. 

Současně, kromě obchodu můžeme děti přizvat ke společnému vaření. Nakoupili jsme potřebné potraviny a teď 
lze vařit. Jak, aby to vyšlo pro všechny, a ještě zbylo na zítra a tím jsme ušetřili? To vše lze děti lehkou formou 
postupně naučit. 

Zároveň bychom formou hry měli děti zapojit do rodinného plánování a tvorby rodinných rozpočtů. Děti, a to 
především ty starší, by měly vědět, jak to vlastně je s rodinným rozpočtem. Kolik peněz musí odejít (nájemné, 
energie, splátky atp.), že ani ten internet není zadarmo a kolik tedy zbyde na ostatní náklady. Děti bychom měli  
s financemi seznamovat i prostřednictvím pravidelného kapesného.

Přirozeným instinktem všech rodičů je chránit svoje děti co nejdéle a vychovávat je co nejlépe. A proto bychom 
je měli i mimo jiné chránit před dluhy, před vstupem do života, který bude začínat splátkovým kalendářem a ze 
začarovaného kruhu nebude úniku. 

Pokud potřebujete poradit ve složité životní situaci, kontaktuje odborného garanta projektu Preventivní sociální 
práce v Ralsku (reg.č. CZ. 03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597) v jehož gesci tato aktivita probíhá.

Odborný garant: Bc. Jana Srbová, tel.: 774 646 280
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Centrální evidence psů (CEP)
Vzhledem k tomu, že legislativní pro-

ces novely veterinárního zákona nebude do 
konce kalendářního roku 2021 dokončen  
(v Poslanecké sněmovně byla v minulém volebním 
období projednána do stadia druhého čtení návrhu), 
původně plánovaný registr k 1. 1. 2022 nevznikne.  
V novém volebním období bude novela veter-
inárního zákona znova předložena k projednání 
Poslanecké sněmovně.

Jaké povinnosti budou mít chovatelé psů ve vz-
tahu k CEP od 1. 1. 2022?

K 1. 1. 2022 nevzniká chovatelům povinnost vkládat či hlásit čísla čipů svých psů, jakož i s nimi související údaje,  
a za nesplnění této povinnosti nehrozí chovateli žádná sankce. Povinnost chovatelů psů evidovat se v CEP vstoupí 
v platnost až po vybudování plnohodnotné verze CEP a po nabytí účinnosti novely veterinárního zákona. Již od 
roku 2020 platí povinnost chovatelů psů v ČR mít psy označeny. Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením 
až 50tisícové pokuty.

Proč nebude fungovat plnohodnotná verze CEP?

Parlament České republiky nestihl schválit potřebnou novelu veterinárního zákona (v Poslanecké sněmovně byla 
v předchozím volebním období projednána až do stadia druhého čtení návrhu).

Od kdy by měla fungovat plnohodnotná verze CEP?

Ministerstvo zemědělství informovalo veřejnost, že reálným datem, kdy by plnohodnotná verze této evidence 
měla být spuštěna, je rok 2023. 

Mohou chovatelé zatím vložit číslo čipu svého psa dobrovolně do jiné databáze?

Chovatelé psů mohou prostřednictvím svých veterinárních lékařů dobrovolně vložit čísla čipů svých psů do 
databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně mohou evidovat své psy v databázích provozovaných 
soukromými subjekty. To však chovatele nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit čísla čipů jejich psů do CEP, poté, 
co bude spuštěna. 

Jak je to s povinností mít psa očipovaného, ta zůstává?

Tato povinnost platí beze změny. Od začátku roku 2020 je na základě novely veterinárního zákona očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Chovatel, který chová psa je povinen zajistit 
označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Výjimku mají pouze 
starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. 

Petra Posseltová
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Mezinárodní den žen se slaví každoročně 8. března, což v roce 2022 připadá na úterý.

Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ vznikl díky stávce švadlen roku 1908. Právě 
švadleny z New Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva 
pro ženy, následoval boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. V průběhu dějin se oslavy měnily,  
v živé paměti máme například socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky, chlebíčky apod. 
Tento den protestují např. feministky dodnes. V mnoha rodinách v ČR se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od 
roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem.

Ženy slaví v celém světě květinový den, přijmi proto skromné přání od ostatních žen. Přejeme ti hodně zdraví, 
lásku, úspěch, smích, a splnění všech těch přání nejtajnějších Tvých.

 Krásný Mezinárodní den žen přeje SPOZ města Ralsko

Další svátky v tento den:

Gabriela

Významné a mezinárodní dny pro tento den:

Světový den ledvin

SPOZ Informuje

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Jablka vzpomínek na naší škole s Geoparkem Ralsko
Ptáte se, co je to za akci – Jablka vzpomínek?

Národní Geopark Ralsko pokračuje ve výsadbě Aleje vzpomínek na památku zaniklých obcí v bývalém vojen-
ském prostoru na Českolipsku. Ovocné dřeviny jsou roubované ze starých regionálních odrůd, které v ralské krajině 
zůstaly jako připomínky zaniklých obcí, jež musely ustoupit vojenskému provozu v Ralsku po druhé světové válce.

Ne jen pro veřejnost, ale i pro školy a školky připravuje geopark výukové programy, jeden z posledních byla akce 
„Zasaďme jablko vzpomínek“. Koncem listopadu se naše škola zapojila do akce a jednu jablůňku neznámé odrůdy 
si společně se sadařem panem Kocourkem, Katkou a Evou z Geoparku vysadili na školní zahradě. Pan Kocourek 
nám rád odpovídal na všetečné otázky, a nakonec jsme si tu 
naši jablůňku pojmenovali Marie Terezie. Toto jméno dostala 
po panovnici, která nechala vysadit jabloňové aleje podél 
cest pro hladové vojáky.  

Po vysazení jablůňky jsme si zazpívali lidové písničky  
o jablíčku, zatančili mazurku „Měla babka čtyři jabka“ a také 
vyrobili rodokmen v podobě jabloně a jablíčky. 

Jaro už ťuká na dveře, čas zalévání, hnojení a my se těšíme 
na první pupeny a možná první jablíčko na naší jablůňce.
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Podpora digitálních kompetencí
Od začátku školního roku naše škola učí podle nového školního vzdělávacího programu, který posiluje digitální 

kompetence. Do výuky jednotlivých předmětů začleňujeme práci s počítačem na uživatelské úrovni. Žáci se učí pra-
covat s počítačem, hledat informace, ovládat jednotlivé aplikace. V rámci předmětu Informatika, který mají žáci od 
3. ročníku, rozvíjíme informatické a kritické myšlení, práci s digitálními technologiemi. Aby výuka informatiky byla 
pestrá, používáme programovatelné stavebnice, roboty, tablety. Kritické myšlení, objevování, samostatné řešení 
problémů podporujeme i v rámci zájmového Badatelského kroužku, který je plný bádání, zkoumání a experimentů.

Pohyb nás baví aneb Kuřívodská zimní olympiáda
Žáci na naší škole rádi sportují, což dokazuje zapojení 

do sportovních projektů jako je Sazka Olympijský více-
boj a Atletika do škol. Vyvrcholením našeho sportovního 
trénování bylo uspořádání Kuřívodské zimní olympiády. 
Naše olympiáda měla několik disciplín: olympijské 
počítání, párový biatlon, snowboard, curling, rychlo-
bruslení, boby a hokej. Po zdolání těchto disciplín na žáky 
čekala skupinová kreativní chvilka – navržení olympi-
jských oděvů. Nezapomněli jsme ani fandit českému týmu na olympijských hrách v Pekingu, a dokonce jsme 
uspořádali tipovačku, kolik medailí přiveze česká reprezentace. 

Jelikož jsme úspěšní sportovci, vyhráli jsme den se sportovcem Petrem Pilátem, který nás seznámí se svým 
životem, úspěchy a připraví pro nás sportovní den. Toto setkání nás čeká na konci února. 

Co nás čeká na jaře?
K oslavě března měsíce knih chystáme recitační soutěž Odpoledne plné veršů a spolupráci s místní knihovnou 

v rámci Noci s Andersenem. Čekají nás další zábavné dny jako je Retro den, Den bláznivých ponožek a další pod 
záštitou projektu Hrdá škola. Samozřejmě nás čeká i Den Země a projekty s environmentální tematikou ve spolu-
práci s Podralským nadačním fondem ZOD Brniště.
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První zmínku o školství nacházíme u Jana Amose Komenského: “Řádný chod školství má 
zajišťovat promyšlená organizace práce, podrobná evidence a důsledná inspekce škol”. 
Komenský prosazoval přirozenost, názornost a rozvoj osobnosti žáka, a i naše základní  
a mateřská škola se řadí k těm, které žákům přináší názorné a přirozené způsoby učení, které 
přispějí k jejich rozvoji osobnosti a zároveň byli ve škole rádi a spokojení. Základní a mateřská 
škola je zapojena do projektů, které rozšiřují obzory dětí nejen v informačních technologiích, 
ale i v badatelských, přírodovědných, multikulturních, čtenářských, kreativních a sportovních 

oblastech.  Cílem všech zaměstnanců školy je zajistit bezpečné prostředí ve kterém může dítě i pedagog s důvěrou 
rozvíjet přirozenost, originalitu a fantazii.

V předchozích měsících jsme se potýkali rovněž s epidemiologickou situací díky COVID- 19, kdy v naší škole 
probíhalo pravidelné testování žáků a zaměstnanců, které mnohokrát odhalilo pozitivitu jejímž následkem bylo 
řešit flexibilně nepřítomnost jak správních, tak pedagogických zaměstnanců. Ale díky obětavosti se vše vždy 
podařilo a škola mohla fungovat přirozeně i nadále. Nevyhnuli jsme se ani karanténě, která byla nařízena ze strany 
KHS a hybridní výuce, nicméně i tyto překážky jsme zvládli. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich obětavost, zodpovědnost a píli, která 
nám pomáhá překonávat tyto nečekané situace. 

V měsíci dubnu proběhne v základní škole zápis do 1. ročníku a to 5. dubna od 14:00 do 16:30 hod., proto pro 
rodiče plánujeme na měsíc březen setkání s pedagogy a vedením školy přímo v sídlišti v Ploužnici, abychom mohli 
zodpovědět veškeré dotazy rodičů, pro snadnější rozhodování proč zvolit právě školu v Kuřívodech. Volba školy  
v Kuřívodech má své velké přednosti. Správná volba školy, je jedním z důležitých faktorů úspěch dětí. Rodiče chtějí 
pro své dítě to nejlepší. A pokud takto přemýšlí, budou pak logicky volit mezi různými druhy škol a přemýšlet nad 
tím, že i malý kolektiv ve kterém se vzdělávají žáci v naší škole, může mít své velké výhody. Jsme škola otevřená 
rodičům.  Získali jsme značku Rodiče vítáni, kterou uděluje obecně prospěšná společnost EDUin, která tímto 
oceňuje školy vstřícné rodičům.

O naše žáky se staráme už při samotném čekání na autobus při odjezdu do školy, kdy ve spolupráci se zřizovatelem 
je zajištěn bezpečný odjezd do školy z místa bydliště a v místě školy je opět zajištěn zaměstnancem města 
bezpečný přesun od autobusové zastávky přímo do školních prostor, kde si děti přebírá paní vychovatelka. Stejně 
tak po odchodu ze školy je opět zajištěn dohled pro žáky odjíždějící autobusem zpět domů. Ne každá škola má 
tuto bezpečnost zajištěnou, proto věříme, že i toto je jedním z dalších priorit, kterými se můžeme pyšnit a přiměje 
rodiče k volbě naší školy. 

Další službou, která není z kapacitních důvodů samozřejmostí v každé základní škole a naše škola ji poskytuje 
všem žákům, je možnost být zapsán do Školní družiny či Školního klubu. Rodiče tak nemusí mít obavu o své po-
tomky jak před vyučováním, tak po vyučování. Škola rovněž nejen v rámci ŠD a Školního klubu nabízí žákům mnoho 
volnočasových aktivit v nejrůznějších zájmových kroužcích.

Škola je zapojena do projektu doučování, který probíhá již od září a pokračuje i nadále v rámci Národního plánu 
obnovy. Cílenou podporu, kterou škola získá lze použít pouze za účelem doučování potřebných žáků.

Není zapomenuto ani na děti z MŠ. V rámci naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého 
kraje se zapojila naše MŠ do programu Malá technická univerzita, kdy nenásilnou formou v duchu Komenského 
myšlenky „Škola hrou“ děti rozvíjí své technické a logické dovednosti. Můžeme se tak pyšnit uděleným certifikátem 
„Polytechnicky zaměřená mateřská škola“.
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V rámci programu informačního centra o vzdělávání EDUin „Kam chodí vítr spát”, který upozorňuje na postupu-
jící periferizaci některých míst v ČR, kde je díky oslabené infrastruktuře, zhoršené dopravní obslužnosti a slabší 
kupní síle obyvatelstva těžší udržovat veřejné služby včetně škol, chce EDUin pomoci vybraným malým školám 
z těchto území k rozvoji.  Podařilo se mi naši školu zapojit do tohoto programu v rámci něhož se dostane i našim 
pedagogům pomoc formou mentoringu, který jim ukáže směry atraktivní v pedagogické praxi nejen pro ně, ale  
i pro naše žáky. 

Aby se nám dařilo věnovat se se vším úsilím našim dětem a žákům jak v MŠ, tak i ZŠ, musíme se neustále vzdělávat 
a přizpůsobovat novým trendům ve vzdělávání dětí a mládeže. Mezi nové trendy jistě patří robotika, programování 
apod v rámci výuky informatiky. I toto nám není v naší škole cizí. Během výuky informatiky, která se v naší škole 
vyučuje dle ŠVP již od třetího ročníku jsou pro žáky zajištěny pomůcky právě pro robotiku, programování, bádání. 
Hlavním cílem projektu je zlepšit zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních tech-
nologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu pro pedagogické 
pracovníky škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků (ZŠ).

„Kompetence pedagogů v tomto pojetí zahrnují nejen využívání digitálních technologií k přímé podpoře výuky, 
ale také k interakci se žáky, rodiči a kolegy. Takto pojaté digitální kompetence pedagogů povedou k profesnímu 
rozvoji a zlepšení spolupráce při rozvoji školy a učitelské profese jako takové.“

Věřím, že informace o naší základní a mateřské škole jsou pro Vás zajímavé a jak již jsem v úvodu psala, jsme 
škola, kde jsou rodiče vítání, proto pokud máte zájem o prohlídku naší školy neváhejte a kontaktujte nás.

Mgr. Šárka Kalvová 

Olympijský tréning se sportovci v ZŠ Kuřívody
Již třetím rokem se naše škola účastní projektu Olympijský víceboj od Sazky. V celé České republice je zapojeno 

1 300 škol, z nichž 14 vyhrálo Olympijský trénink se sportovcem a naše škola byla mezi nimi. Poslední únorový 
den k nám zavítal Petr Pilát, který se věnuje free stylovém motokrosu a je zapsán do Guinessovy knihy rekordů. 
S ním nás navštívili i další významné sportovní osobnosti z tohoto projektu. Připravili několik soutěží, za které si 
děti vysloužily medaile, jak jinak než zlaté. Do školy také věnovali několik krásných darů. Celou akcí nás provázel 
moderátor a zároveň kouzelník a iluzionista Pavel Dolejška – držitel mnoha mezinárodních ocenění, který dětem 
předvedl i pár triků a kouzel. Dopoledne plné smíchu a veselí bylo zakončeno společným fotografováním a auto-
gramiádou. Věřím, že si děti celou akci užily, a s mnoha zážitky a motivací do dalšího sportování odcházely domů.

Desenská Martina
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V naší mateřské škole jsme uspořádali pro děti recitační soutěž, kterou jsme nazvali DOPOLEDNE PLNÉ BÁSNIČEK. 
Nebyla to soutěž pouze pro předškoláky, ale zapojili se i ti nejmenší. Nešlo o to zvítězit, ale přednést básničku, 
kterou jsem se naučil. Pro všechny děti byly připravené diplomy a malá odměna. Měli jsme zde i porotu, která vy-
hodnotila přednes účinkujících a vybrala děti, které postoupí do dalšího kola, které proběhne již v ZŠ. Ale všechny 
děti byly výborné už jen proto, že se nebály vystoupit před publikem. Odměny dětem předala paní ředitelka Mgr. 
Šárka Kalvová. Děkuji všem, co se na akci podíleli. Moc jsme si to s dětmi užili.

MŠ

Mateřská škola informuje

MC INFORMUJE

I na rok 2022 je připravený plán kulturních akcí města Ralsko, ten přinese spoustu aktivit a činností, které pro 
vás chystáme. V Místním centru i nadále pokračují ve své činnosti zájmové kroužky: PC, výtvarná výchova a ruční 
práce, doučovací kroužek angličtiny, logopedie v Kuřívodech. Fotbalový, taneční a doučovací kroužek na Ploužnici. 

Apeluji na doučovací kroužek, který probíhá každé pondělí od 16:00 hod v Klubovně na Ploužnici, využijte této 
možnosti bez finanční spoluúčasti rodičů.
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V MC proběhla i další zajímavá akce – PEXESIÁDA. Děti 
soutěžily ve skupinách - každý za sebe. Vyhrál ten, kdo měl 
nejvíce stejných obrázků. Soutěž byla velmi živá, střídala 
se radost i zklamání, nezáleželo na věku, ale na pozornosti  
a paměti. Každý chtěl získat diplom. Odměnou pro všechny byla 
sladkost.  Vítězové si odnesli diplom a drobné dárečky. Všem 
hráčům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! Příští rok 
budou mít zájemci opět možnost si zahrát, a pokud se jim le-
tos nepodařilo zvítězit, nemusí být smutní. Za rok budou mít 
možnost ukázat, že jsou nejlepší.

Ukliďme svět slaví 30 roků!
Jarní akce Ukliďme svět je stanovená na 26. 3. 2022. Je to dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území 

celé České republiky. Cílem je uklidit černé skládky a pohozené odpadky. Účastníci především posilují svůj vztah  
k přírodě a prostředí ve svém okolí. Ale také se zamýšlejí nad tím, proč odpadky vůbec vznikají. Po dvou letech, kdy 
větší dobrovolnické akce značně omezovala pandemie Covid-19, se očekává větší účast. Příroda po dvou letech 
útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje. Je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme.

Přehled akcí
Kulturní a společenský přehled akcí: 

• Pozvání na besedu s promítáním filmu - duben

• Velikonoční dílničky

• Pálení čarodějnic - 30. 4. 2022

• Traktoriáda

• Turnaj v nohejbalu

Sledujte naše webové stránky www.mestoralsko.cz a vývěsky, kde vás budeme informovat o aktualitách a ter-
mínu konání akcí. Snad se nám už podaří konat naplánované akce a znovu se s vámi pravidelně potkávat.

Okolní akce:

Od března do května můžete v městské galerii v Doksech navštívit unikátní výstavu poštovních známek s názvem 
Čtyřlístek a jeho přátelé. Více informací: www.kulturadoksy.cz

Během měsíce března je stále v provozu zimní okruh prohlídek na zámku Zákupy, který zahrnuje k bohatému in-
teriéru komnat i historickou zámeckou kuchyni. Více informací: www.zamek-zakupy.cz
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Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji 
a dosahují milionových zisků

KRAJ - Před jejich praktikami veřejnost důrazně varujeme. 

Podvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se dostat k jejich penězům. 
A takové praktiky jim vynášejí milionové zisky.  Jaký scénář používají? V telefonních seznamech si vyhledají majitelky 
pevných telefonních linek se staročeskými křestními jmény, u kterých na základě tohoto kritéria  předpokládají 
vyšší věk. Ty pak telefonicky  kontaktují.

Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí seniorce, že měl její syn nebo vnuk dopravní nehodu, po které byl 
hospitalizovaný v nemocnici s lehčím zraněním. Vnuk údajně nemůže mluvit, protože si překousl jazyk a lékař mu 
ho právě sešil. Někdy je v telefonu slyšet předstíraný synův pláč. Falešný doktor tvrdí, že měl nehodu zavinit právě 
on, a že se při ní vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí ale dá naději na to, že je možné  problém 
urovnat. Má poslat peníze na mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte, čímž svého potomka  ochrání před soudním 
řízením i ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje statisíce korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě 
téhož dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo ji volající pošle do města provést jejich bankovní převod.

První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém kraji počátkem loňského srpna a do konce roku jsme jich 
zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly nebo 
převedly na účty dohromady 1 180 000 korun, přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun. Pokud by byli 
úspěšní i u zbývajících sedmi seniorek, které kontaktovali, přišli by si na další 1 380 000 korun.

Z třinácti  seniorek si jen dvě ženy informace podvodníků ověřili  a  díky tomu jim žádné peníze neposlaly.  Jednou 
z nich byla 77letá paní Milada z Liberce, po které za pomoc synovi podle výše uvedeného scénáře požadovali 150 
000 korun. Ta si informaci o údajné  hospitalizaci syna prověřila duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních pěti 
případech pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že ženy buď peníze neměly a nebo neporozuměly instrukcím, 
jak je převést na jejich konta.

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu, aby veškeré telefonické  žádosti o peníze rázně od-
mítli a hovor ihned ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom, zda je jejich syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě 
spojí s rodinou a nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit se také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku 158. 
Důležité je, aby na základě telefonických žádostí a nebo žádosti neznámých  lidí, kteří je budou kontaktovat  
i osobně, své peníze nikomu nepředávali  a ani neposílali.

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje seniory před podvodníky varuje rovněž 
prostřednictvím informačních letáků. Proti této trestné činnosti dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium. Více in-
formací  zde.

7. 1. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

KŘP Libereckého kraje
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Milí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat po telefonu o předání peněz či o jejich bankovní převod, hovor 
okamžitě ukončete! Podvodníci, kteří v  současné době nahradili takzvané šmejdy, se v telefonních hovorech 
nestydatě vydávají za zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně dostali do nesnází, z nichž se mohou rychle 
vyplatit. Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte 
a ani neposílejte!  Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení takového podezřelého telefonátu ihned kontak-
tujte svou rodinu a informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí podvodu!  Pokud se nikomu z příbuzných nedo-
voláte, obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu pro vás!

SPOLEK HISTORIE MIMOŇSKA

Již 10 rok jsme se sešli v Náhlově 19. 12. při příležitosti akce „Betlémské světlo“.

Tato akce bývá hojně navštěvovaná v Muzeu vystěhovalectví je příjemné teplo, na stole cukroví, které tradičně 
všichni nosí na ochutnání pro ostatní přítomné. Ozdobený stromeček a vůně svařáčku, který se naléval nejenom do 
přinesených hrníčků s příběhem, nebo prostě do památečního, nebo vzpomínkového. Letos se takových hrníčků 
sešlo víc, konečně se tradice uchytla. Manželé Lenka a Radek Starých nám pokaždé zpěvem a při kytaře naladí 
tu správnou atmosféru, kdy se přidávají i ostatní. Pověděli jsme si jakou má souvislosti chudobka/sedmikráska  
s vánočními svátky.

Světlo z Betléma, které rozvážejí každoročně skauti doputovalo i do kapličky sv. Floriána a tam si přítomní opět za 
zpívání koled mohli prohlédnou krásný hliněný betlém, připálit světýlko a odnést si ho do svých domovů. Nesmělo 
chybět tradiční zadokumentování - focení před kapličkou. Betlémské světlo tak putovalo do Mnichova Hradiště, 
Liberce, Osečné, Stráže pod Ralskem ale i do Mimoně a bylo předáno i do Mimoňského kostela.

Tuto akci hodnotíme jako odpočinkovou, pohodovou, relaxační, kdy nikdo nikam nespěchá a z tepla a provoněného 
Muzea se nikomu nechce odcházet.

Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková
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Tuto neděli 6. února jsme se již po 9 sešli v Muzeu vystěhovalectví v Náhlově na oslavě narozenin Dony Leopoldiny, 
brazilské císařovny.

Tentokrát byla vzácným hostem paní Eva Navrátilová, učitelka hudby, která se narodila v Sao Paulu a od 6 let 
žije v České Lípě. Velice poutavě a zajímavě vyprávěla jak a proč se její rodiče dostali do Brazilie ,vzpomínala na žití 
v Sao Paulu. Pani Eva měla několik dokumentů,fotek,hraček ze svého dětství- které nechala mezi námi kolovat 
a my všichni jsme obdivovali její paměť a zachovalost všech těch artefaktů. Na úplný závěr nám host, paní Eva 
Navrátilová zahrála pár skladeb v brazilské rytmu.

Pak už došlo k nakrájení výborného dortu, který k této příležitosti upekla Eva Laurinová a přípitku na zdraví všem 
ale i dalšímu oslavenci Radomiru Starému. Dort a brazilská káva, výborná kombinace a pak už jen společné foto  
a poděkování za vydařenou akci. 

Za SHM Lenka Špačková 

Narozeniny Dony Leopoldiny
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Vzpomínky rodáků z horních vsí
Spolek Náhlov, Spolek historie Mimoňska a Město 

Mimoň, pořádali v Náhlově 13. 3. 2022 první část  
z cyklu vzpomínek rodáků z Horních vsí.

Mimoňsko – to je naše okolí a jsou v tom obsažené 
zaniklé vesnice. Ing. Polakovič pozval do svého Muzea 
vystěhovalectví, kde je také místnost věnovaná zan-
iklým obcím a artefaktům tam nalezených, p. Ludmilu 
Baumrukrovou. Jejíž rodina dědeček a tatínek 
Kolomazníkovi pocházeli ze Zábělce a Zábrdí. Paní 
Baumrukrová měla perfektně připravenou prezentaci 
– projekci o své rodině. Záživně a poutavě vyprávěla o 
svých předcích a vesnici, kde už nyní najdeme možná 
tak rozvaliny a zbytky stavení. Rodinné fotografie, na 
kterých někteří z přítomných poznávali společné známé, nebo sousedy. Otázek a odpovědí hodně. 

Se svojí troškou do mlýna přispěl i další účastník p. Randus, který měl také připravenou krátkou, ale zajímavou 
prezentaci, nejenom o školství v Náhlově.

Štrůdl, borůvkový koláč, muffiny k tomu brazilská káva a příjemně strávené odpoledne uteklo, jako voda. Tak 
ještě nezbytné focení a příslib, že vzpomínky rodáků se budou konat 1x měsíčně.

Za SHM Lenka Špačková

Aktualizace našich akcí najdete na www.historiemimone.cz, na facebookových stránkách Spolek historie 
Mimoňska.

Spolek historie Mimoňska ve spolupráci s Městem Mimoň a Kulturou Mimoň p. o.  
pořádají 5. setkání historických a retro kočárků, které se uskuteční tradičně den před 
Dnem matek – a to 7. 5. 2022 

POZOR – změna v místě konání. Tentokrát se sejdeme a registrace bude v bývalých 
kasárnách (ulice U hřebčína) před Retro muzeem ve 12 hodin. Porota vyhodnotí nejhezčí 
outfit z řad dospělých, ale i dětských účastnic. Ocenění obdrží i účastnice, která přijede 
z největší dálky. Drobný dárek, pozornost bude připraven pro každého účastníka, který 
přijede s kočárkem. Po celou dobu konání nám bude hrát reprodukovaná hudba. Retro 

muzeum bude otevřené –možnost zakoupení kávy a limonády. Na bližším programu pracujeme, přijdou si na své i 
pánové-účast přislíbila historická vozidla. Po 14 hodině se po cyklostezce společně přesuneme do parku, v tu dobu 
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Spolek historie Mimoňska ve spolupráci s Městem Mimoň pořádá Velikonoční vycházku na Velký pátek 15. 4. 
Sraz účastníků bude ve 14 hodin před Božím hrobem. Průvodce Ing. Jiří Šťastný vybral nenáročnou trasu – Boží 
hrob, vrch Kalvárie a Getsemanskou zahradu. Pojďte se s námi projit jarní Mimoní a třeba si i nasbírat kopřivy do 
velikonoční nádivky.

Spolek historie Mimoňska ve spolupráci s Městem Mimoň pořádají výstup na věž kostela sv. Petra a Pavla  
v Mimoni. 16. 4. od 13 - 16hodin. Průvodce – jako vždy paní Janečková se členy svojí rodiny vám podají zasvěcený 
výklad.  Dobrovolné vstupné bude použito na opravy soch v Mimoňském kostele.

 Ve stejný den a hodinu bude otevřeno i Retro muzeum v ul. U hřebčína.

Další akce

se tam začnou konat Oslavy zámeckého parku, kde bude možnost občerstvení. Bude hrát živá hudba. Klobouk, 
nebo retro oblečení vítáno. Setkání kočárků se samozřejmě mohou zúčastnit i novodobé kočárky. Připomínám, 
že Retro muzeum je otevřené každé úterý od 13-16 hodin (nebo po telefonické domluvě). Kdo by se chtěl setkání 
zúčastnit a nemá kočárek, může si ho přijít vybrat a zamluvit. Přijďte si zavzpomínat, v čem jste se vozili vy, nebo 
vaše děti.

Případné dotazy zodpoví Lenka Špačková

lenka.fogl@seznam.cz

www.historiemimone.cz

GEOPARK RALSKO

TISKOVÁ ZPRÁVA, Mimoň, 15.3.2022 

Národní Geopark Ralsko pokračuje ve výsadbě Aleje vzpomínek na památku zaniklých obcí v bývalém vojen-
ském prostoru. V pondělí 14. března se konala další, v pořadí již třetí, výsadba na místě zaniklé obce Dolní Novina. 
Deset jabloní a hrušní vysadili zaměstnanci Geoparku spolu s dobrovolníky a přáteli. Celá alej již v tuto chvíli čítá 
70 stromů. Všechny jsou to regionální odrůdy ovocných stromů a mají původ z jedné ze zaniklých obcí v Ralsku. 
Výsadba je podpořena Libereckým krajem.

Výsadba aleje má kromě historického i další význam pro krajinu. Nová alej podpoří druhovou rozmanitost dřevin 
v daném místě a s ní spojenou i biodiverzitu živočišných a rostlinných druhů, zmírní ohrožení okolní půdy větrnou 
erozí a dotváří krajinný ráz místa. „Podle starých map je patrné, že zde alej kdysi bývala. Nyní máme za sebou jednu 
stranu aleje a v příštím roce bychom rádi pokračovali i na druhé straně,“ vysvětluje plány geoparku Lenka Mrázová.

Alej vzpomínek v Ralsku má již 70 stromů
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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. 

Pro doplňující tiskové informace se obraťte na:
Lenka Mrázová
 739 354 701
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz

www.visitralsko.cz
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tisková zpráva

Zimní den, sníh, protažené běžecké tratě. Všechno přímo vybízí k výletu na hřebeny. To je začátek jednoho  
z našich příběhů s dobrým koncem. Na běžky vyrazil i Josef Kavan, pro kterého se ale plánovaný sportovní zážitek 
značně zdramatizoval.

Krátce před třetí odpoledne na dispečinku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje zazvonil telefon. 
Volající informovala operátorku, že v Rejdicích u Kořenova leží v příkopu vedle cesty běžkař v bezvědomí. A začal 
boj o jeho život. Na místo okamžitě vyjely záchranářské posádky, vyslán byl i vrtulník a Horská služba. Volající 
spolu s dalšími na místě poskytovali zkolabovanému muži první pomoc podle pokynů operátorky. Horská služba 
k nim dorazila jako první, vrtulník se pro špatné povětrnostní podmínky k pacientovi nedostal. Horská služba 
naštěstí přesně věděla, co v podobných situacích dělat. Od volajících přebrala resuscitaci a členové Horské služby 
muži nalepili na hruď elektrody AED. Přístroj vyhodnotil situaci a doporučil elektrický výboj. 

V okamžiku, kdy na místo události na skútru Horské služby dorazil náš lékař, srdeční činnost pacienta již byla ob-
novena. Zdravotničtí záchranáři pacienta převzali, vyšetřili, za pomoci Horské služby dopravili k sanitě a převezli 
ho do nemocnice, kde mu byla poskytnuta další pomoc. Po několika dnech Josef Kavan z nemocnice odešel domů 
a vrátil se ke svému běžnému životu.

Ten mu zachránila včasná a správná reakce volajících a skvělá součinnost záchranářských týmů. A také automa-
tizovaný externí defibrilátor.

Podobných příběhů s dobrým koncem, kde pomohlo AED dříve, než na místo dorazily naše posádky,  bohužel 
nemáme stovky. Desítky jich už ale jsou. A jsou jasným důkazem, že projekt „AED pro Liberecký kraj“ zachraňuje 
životy a jejich kvalitu.

V současné době finalizujeme již III. etapu projektu „AED pro Liberecký kraj“, v jejímž rámci předáme hlíd-
kám Policie ČR a jednotkám Sboru dobrovolných hasičů dalších 19 automatizovaných externích defibrilátorů. 
Celkově se jejich počet v terénu zvýší na 99. 

Všechny hlídky first responderů z řad IZS, kterým AED předáváme, samozřejmě projdou naším školením první 
pomoci, která pravidelně opakujeme. Právě školení první pomoci mají pro nás ten největší smysl - život totiž 
zachraňují ti, kdo vědí, jak se přesně v krizové situaci zachovat, přístroj AED jim „jen“ poradí, výboj doporučí podat 
jen v některých případech.

„Od roku 2019 do konce roku 2021 jsme systém AED aktivovali celkem 900krát. Počet aktivací meziročně stoupá. 
V roce 2019 jich bylo 181, v roce 2021 již 407. Díky systému AED se 53 lidí vrátilo z nemocnice zpět k běžnému 
životu,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář. Vysvětlil, že systém AED je 
operátory ZZS LK aktivován vždy, když je možné, že vyškolené hlídky first responderů budou na místě dříve než 
sanita nebo vrtulník. Co nejrychlejší zahájení resuscitace je totiž pro záchranu pacienta vždy rozhodující.

„Vyškolení first respondeři se na místo události, kam je poslali naši operátoři, dostali dříve než sanita v 65 pro-
centech případů,“ zhodnotil vedoucí operačního střediska ZZS LK Petr Matějíčka a doplnil, že průměrně se jedná 
o dřívější příjezd o čtyři minuty. Právě doba dojezdu sanity je jedním z kritérií, podle kterého jsou AED přístroje po 
Libereckém kraji rozmístěny. 

Hlavní význam AED je v lidech, kteří ho používají
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K dispozici je mají policisté, hasiči, Horská služba a jsou i v některých turisticky frekventovaných lokalitách, 
například na běžkařských tratích nebo na hradech.

Projekt „AED pro Liberecký kraj“ funguje od roku 2016 díky finanční pomoci Libereckého kraje. Ten do zatím tří 
etap investoval již cca 6.000.000,- korun, jak na nákup přístrojů tak i do baterií, které je třeba pravidelně měnit  
a v neposlední řadě do proškolení těch, kdo s přístrojem AED pracují v terénu.

„Systém AED má pro nás obrovský smysl. V dnešní 
době už v naší práci a při záchraně lidského života nero-
zhodují minuty, ale vteřiny. Pokud se pomoc k pacien-
tovi dostane včas, jeho šance na život se velmi výrazně 
zvyšuje. A zvyšuje se i naše šance, že budeme moci 
poskytovat odbornou zdravotnickou pomoc. Pokud by 
na místě nebyl včas správně reagující volající, pokud by 
včas nebyla poskytnuta první pomoc first respondery, 
my bychom v některých případech už možná neměli 
komu pomáhat,“ uzavřel Kramář.

Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět s přáteli v restauraci 
a zároveň díky sociálním sítím sledovat dění na večírku v jiném 
městě. Dostupnost online světa neustále svádí k tomu, aby-
chom byli ve střehu, abychom kontrolovali, co se kde zrovna děje 
a hlavně, aby nám nic neuteklo. Lidé těžce nesou věty jako: „No, 
tohle nepochopíš, to bys tam tehda musel být!“ nebo „Počkej, 
ty fakt nevíš, o čem mluvím? Vždyť to bylo úplně všude!“ A tak 
se někteří snaží o nemožné: být na více místech najednou, být  
u všeho, co se děje. Ale není to spíše tak, že nakonec nejsme 
vlastně nikde doopravdy?

FOMO: Strach z promeškání
Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of missing out, do češtiny bychom tento termín nejlépe přeložili asi jako 
strach z promeškání/ ze zmeškání. Častěji se ale i v našem prostředí setkáváme právě se zkratkou FOMO. Za tou 
se skrývá syndrom, pro který je typický neustálý strach, že nám něco důležitého uteče, že u něčeho významného 
nebudeme. Projevuje se silnou úzkostí, roztěkaností, podrážděností nebo nerozhodností.
Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může mít mnoho podob, rozhodně nemusí být spojeno jen s online 
světem (ačkoli popularita sociálních sítí tomuto syndromu značně nahrává). Typickým příkladem projevu syn-
dromu FOMO je bezcílné scrollování na telefonu. Člověk vezme do ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou 
sociální síť a chvíli scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho hned vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné sociální 
sítě zase zkontroloval. Nic nového? Raději, to aktualizuji znovu. A teď? Pořád nic? Tak ještě jednou…
Rizikem syndromu FOMO je zejména, že nám kvůli strachu z toho, že nám něco někde uteče, utíká především 
vše, co je přímo před námi. FOMO může vést člověka k prokrastinaci („Ještě něco zkontroluju a začnu. Ještě se 
podívám, jestli mi někdo nepsal a začnu. Ještě…), nerozhodnosti (Dneska zůstanu doma, chci mít chvíli pro sebe. 
Ale kamarádi vyrazili do baru, nebude mi to pak líto? Ale když mně se hrozně nechce nikam chodit. Hm, já radši

MOJRA
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půjdu, abych toho pak nelitoval. A tak dotyčný i přes nechuť vyrazí, jen aby mohl v pauzách při kontrole přemýšlet 
nad tím, jestli neměl raději přeci jen zůstat doma).
Strach z promeškání také úzce souvisí s multitaskingem (věnování se více činnostem najednou). Mnoho lidí je 
stále přesvědčeno, že multitasking je velmi výhodný a efektivní. Ukazuje se ale, že opak je pravdou. Máme-li 
tendenci věnovat se neustále více činnostem najednou, naše pozornost dostává pořádně zabrat. Rychleji se 
vyčerpáme, jsme unaveni, podrážděni, zvyšuje se chybovost.
Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy druhých (a zvláště pak jejich životy na sociálních sítích), může 
rychle nabýt dojmu, že jeho vlastní život ani zdaleka není tak zajímavý a že se všichni kolem mají tak nějak lépe. 
Sociální sítě jsou plné dokonalých fotek ze zajímavých míst, na kterých se každý usmívá od ucha k uchu. To, že 
realita a zákulisí těchto fotografií jsou věc druhá, už často nevnímáme. Výsledkem takového srovnávání pak 
může být ztráta sebevědomí a pocity smutku, či prázdnoty.

Jak z toho ven?
Nikomu nejspíš není příjemné, když kamarádi vtipkují o něčem, u čeho jsme nebyli, co se nás netýká. Každého 
v takové chvíli nejspíše napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy nebyl. Ale tak jak taková myšlenka přijde, tak 
zase pomalu odezní a my víme, že příležitostí bude ještě spousta. Lidé, u kterých je rozvinut syndrom FOMO, 
v takových situacích panikaří, pociťují napětí a úzkost a jsou rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A začíná tak 
kolotoč všeho výše popsaného: srovnávání, kontrolování a skákání od jedné činnosti k druhé.

V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba cvičit se v tom, aby byl člověk skutečně tady a teď 
a vnímal přítomný okamžik. K tomu může pomoci nejen to, že se pokusíme vyhnout se multitaskingu a soustředit 
se jen jednu činnost, skutečně vnímat, jak jí provádíme, ale také třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího 
dýchání či mindfullness. Do pravidelných aktivit lze také zařadit den offline - tedy den, kdy se odpojíme od všech 
sociálních sítí a budeme věnovat plnou pozornost pouze a jen skutečnému světu. Dobrou praxí je také trénink 
vděčnosti - naučit se vnímat, co v životě máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme vděční a klidně si tyto aspekty 
našeho života pravidelně zapisovat.

Myšlenky na to, že je nutně potřeba zkontrolovat, co je kde nového mohou dosahovat až obsesivní roviny, neus-
tálé scrollování a znovu načítání dané sociální sítě je pak kompulzí, která uvolní nahromaděné napětí a úzkost. 
Někteří lidé se občas přistihnou, že nemají-li možnost připojit se k internetu, jsou značně podráždění, nervózní 
a nedokáží myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom FOMO mísí až s formou nelátkové závislosti. V takových 
případech je pak rozhodně vhodné vyhledat odbornou pomoc a obrátit se na psychologa.

Pro život ve 21. století je typické propojení celého světa a obrovské množství informací. Snažíme-li se všechny 
tyto informace neustále vyhledávat a přijímat, snadno se můžeme dostat do pasti, protože zatímco se budeme 
horečně snažit držet krok s děním na vzdálených místech, ztrácíme postupně přehled o dění v našem nejbližším 
okolí. A časem pak můžeme s hrůzou zjistit, že nám nakonec uteklo to nejdůležitější: náš život, naše tady a teď.

Online psychologická poradna MOJRA.cz

www.mojra.cz

MOJRA
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Fotografie Ing. Mariana Vatrta z roku 1994 zabírá prostor 
multifunkčního hřiště v bývalém kasárenském celku užívané 
833. stíhacím leteckým plukem  v.č. 79902  21. 8. 1968 – 18. 10. 
1968. pokračoval 192. iap stíhací letecký pluk v.č. p.p. 80544 18.10 
1968 – 21. 8. 1984, který byl nahrazen 236. apib leteckým plukem 
stíhacím-bombardovacím  v.č.p.p. 45097 21. 8. 1984 – 21. 7. 1990. 
Jaká škoda že se hřiště nezachovalo do dnešních dnů.

Odpověď na fotohádanku 
z 20. 12. 2021

Druhé foto: Opravárenská hala patřila 5. protiletadlové raketové brigádě  
v.č. 80834 (B) Centrální skupiny vojsk Kuřívody. Nejen raketové vojsko 
chránilo vzdušný prostor, byli zde i protiltadloví dělostřelci. Výzbroj proti-
letadlového raketového a dělostřeleckého praporu tvořilo osm ZSU-23-4 
nebo ZSU-23 ráže 23 mm “Shilka”, Výzbroj protiletadlového raketového 
a dělostřeleckého praporu tvořilo také osm protiletadlových raketových 
komplexů 9K35 “Strela-10”. Hlavní zbraní ale byl protiletadlový raketový 
komplex (PLRK) středního dosahu 2K11 Krug. Opravárenská část, byla 
schopna opravovat techniku vyzbrojenou raketami, které mohla v hale postavit do bojové polohy i když to neb-
ylo úplně bezpečné. Ještě jsem nenapsal, kolik bylo těch Krugů. Útvar měl tři prapory se stavem 333 vojáků  
a důstojníků. Komlex 2K11  “Krug“ měl ve své sestavě:  27 kusů startovacích zařízení 2P24,  9 stanic pro navádění 
raket 1S32, stanici pro detekci 1S12  a 9 přepravních a nakládacích vozidel TZM 2T6.  Startovací zařízení 2P24 bylo 
ve výzbroji  v letech 1964-1982, obsluhu tvořili tři lidé, pásové vozidlo mělo hmotnost 28,5 t, na nosiči byly dvě 
rakety (1971) 2K11M «Krug-M» (1974) 2K11M1 «Krug-M1» délky 8,4m typu „země vzduch“, bojová hlavice měla 
150 kg, a samotná raketa měla 2455 kg paliva včetně přídavných motorů a mohla zasáhnout cíl do výše 3-23,5 km 
ve vzdálenosti 11-45 km. Bojová základna byla v místech dnešní fotovoltaické elektrárny v Kuřívodech. Bojovou 
nálož máme v našem muzeu.

Kdo v hale bude v současné době vám nejlépe zodpoví nači hasiči.

Václav Bilický



35

duben 2022 OSTATNÍ

OSTATNÍ

Agility Dogs of Needles ve Studenci

Dne 13. 2. 2022 se část našich členů vypravila na začátečnické jumpingy A0 do Studence. Všichni byly ve stude-
necké hale poprvé, Eliška Hrončeková s Endym byla vůbec poprvé na oficiálních závodech. Naše výprava byla 
úspěšná. Nejen, že všichni zvládli nové závodní prostředí, nový povrch, první starty, ale dokonce to zacinkalo i na 
bedně vítězů. V prvním jumpingu v kategorii medium se na 2. místě umístila Tereza Kalvová s Moonhaven Twilight 
Melicou (kooikerhondje) a na 3. místě Gabriela Bekrová s Jorikem z Ploužnické stáje (kooikerhondje), v kategorii 
large se na 3. místě umístila Eliška Hrončeková s Endym (border kolie). Ve druhém jumpingu se na 3. místě umístila 
opět Gabriela Bekrová s Jorikem. Věřím, že tyto krásné úspěchy motivovaly začátečníky k dalším tréninkům a chuti 
závodit i nadále.

Za tým Agility Dogs of Needles, z.s.

Tereza Kalvová, předseda klubu

Reakce na článek
V minulém čísle DR mě zaujal 

článek Miroslava Janoška „132 
skok přes kůži“. Shodou okol-
ností s jeho bratrem, policejním 
vyšetřovatelem, jsem vyšetřoval 
nemálo různých havárií a výbuchů. 
Abychom mohli vlézt tam, kam se 
normální člověk nikdy neodváží, 
museli jsme také absolvovat 
v Ostravě – Radvanicích kurz 
báňského záchranáře. Po jeho 
ukončení 26.října 1981 jsme byli 
přijmutí do stavovské obce hor-
nické, přičemž jsme museli ab-
solvovat na Vysoké škole báňské  
v Ostravě „čestný skok přes kůži“. 
Při této příležitosti si skočil i náš 
ministr vnitra Jaromír Obzina. Před skokem každý  skákající pronesl nějaký výrok, on pronesl velmi inspirativní, 
který jsme po něm s radostí opakovali „komu smrdí rum, tomu smrdí práce!“.

Václav Bilický
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Ralsko třicetileté
První událostí roku 1992 byla příprava voleb. Již od přistěhování krajanů do Kuřívod se v přípravě Vojenského újez-

du Ralsko na cestu do civilu angažoval pan Jindřich Eder. Velmi aktivní občan původem z řad vedoucích pracovníků 
Vojenských lesů a statků Mimoň.  Před volbami jsme se několikrát potkali na újezdu u pplk. Františka Starého, kde 
se řešily otázky budoucího Ralska. Už z běžných rozhovorů bylo jasné, že kandiduje na starostu obce. Přesné da-
tum voleb bylo stanoveno usnesením předsednictva České národní rady ze dne 16. ledna 1992 o vyhlášení nových 
voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů.

Předsednictvo České národní rady po projednání návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových vo-
leb podle 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o  volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlásilo nové 
volby do obecních zastupitelstev mimo jiné pro nové obce vzniklé k 1. 1. 1992 v souvislosti se zrušením bývalých 
vojenských újezdů Ralsko okr. Česká Lípa a Dobrá Voda okr. Klatovy a stanovilo den jejich konání na sobotu dne 
29. února 1992 s tím, že zákonné lhůty pro přípravu voleb mohly být přiměřeně zkráceny. Ani novináři ještě nebyli 
schopni správně napsat původní části obce Ralsko. Kuřívody zaměnili za Kuřivody, Ploužnici za Ploučnici, Hvězdov 
za Hvězdno. 

Naše nová „demokracie“ však nesplněním slibu, který Havel nedodržel a neprosadil, ukřivdila majoritní skupině 
„občanů“ Kuřívod. Přesto, že tvořili volynští Češi absolutní většinu v centru obce Ralsko – Kuřívody, a celkem jednu 
šestinu celkového počtu obyvatel Ralska (102 ze 607), museli si na své občanství počkat pět let jako každý jiný 
cizinec. Na samém počátku jejich působení v novém bydlišti jsme jim prostřednictvím našich rádoby demokratů 
upřeli základní právo svobodného člověka: Volit a být volen. Zástupci 32 rodin starších 18 let nemohli rozhodnout 
ani přispět svými bohatými zkušenostmi v nově vznikající obci o jejím dalším vývoji. Naopak všude tam, kde bylo 
nutné něco nahoře prosadit, byli bráni dlouhou dobu jako rukojmí pro nový rozvoj obce. Území VVP Ralsko nepatřilo 
jen vojákům sovětské armády. Sídlilo zde od roku 1971 v průměru něco málo přes 500 obyvatel tvořící zejména 
zaměstnance Vojenských lesů a statků Mimoň. Ve své podstatě to byli do roku 1992 občané se stejnými právy 
jako naši krajané, nemohli volit své zástupce.

Po únorových volbách 
vzniklo úplně první zastu-
pitelstvo Obce Ralsko pod 
vedením pana starosty 
JINDŘICHA EDERA. V kul-
turním domě v Kuřívodech 
vznikla první radnice, 
která obývala horní patro, 
kde byla i velká zasedací 
místnost. Ještě dlouho se 
čekalo, až bude zrekon-
struována škola a původní  
budova radnice.

Je smutné, že první sta-
rosta Ralska nemá, kromě 
snímku Martina Kováře, 
na internetu žádnou svoji 
fotografii. Zasloužil by si to.

Václav Bilický
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Zvonek Zelený
OSTATNÍ

Ptákem roku 2022 byl Českou společností ornitologickou vyhlášen zvonek zelený (Carduelis chloris). Je to u nás 
poměrně hojný druh podobný vrabci, který je rozšířen po celé Evropě. 

Zvonek dostal české jméno po svém zvonivém 
zpěvu. Silný kuželovitý zobák charakterizuje tohoto 
pěvce jako zrnožravého. Sameček je pestřejší než 
samička. Hlava a vrchní část těla jsou olivově zelené. 
Okraje křídel a ocasu mají zářivě žlutou barvu. Zvonci 
se vyskytují v polích a loukách s křovinami nebo na 
okrajích lesů, ale také v městských parcích a často 
přímo ve vesnicích. Létá rychle a vlnkovitě, po zemi 
skáče stejně jako vrabec. Samec v době toku, svým 
zvonivým zpěvem vábí samičku, většinou z vrcholu 
stromu, nebo během charakteristického letu. Při 
vábení létá v kruzích, netopýřím způsobem s nepravi-
delným máváním křídel. Hnízdo z klacíků a kořínků, 
vystlané měkce mechem, peřím a chlupy staví pouze samička ve větvích stromů a keřů. Snůška mívá zpravidla 4 
až 6 bělavých vajec s tmavě hnědými tečkami. Samice je 14 dní zahřívá a následně mláďata krmí oba rodiče. Po 
dalších 14 dnech opustí mladí hnízdo, ale poté se ještě dva týdny drží v doprovodu rodičů. Zvonci obvykle hnízdí 
dvakrát za sezónu. Po skončení hnízdění se shlukují v menších hejnech, často s konopkami. Tento pěkný ptáček 
má výborné podmínky na celém území Ralska, tak ho můžeme vidět kdekoli a kdykoli. Nejčastěji v zimě přímo na 
krmítku, kde bývá častým hostem. Je kouzelné pozorovat krmítko, když přiletí skupina zvonků, zpravidla nastane 
velká mela! 

Ovšem pozor! V posledních letech zvonci zaznamenali výrazný úbytek, až o jednu třetinu. Příčinou je infekční 
onemocnění trichomonóza, kterou způsobuje parazitický prvok “bičenka drůbeží”. Postižení ptáci nemohou 
polykat potravu. Zjevné známky onemocnění jsou netečnost, vyhublost, neupravené a načepýřené peří. Pokud 
se v okolí krmítka objeví uhynulý nebo viditelně nemocný ptáček, je třeba okamžitě na dva týdny krmení přerušit  
a krmítko vyčistit jakoukoliv dezinfekcí, například octem. Onemocnění není přenosné na člověka!

Miroslav Janošek
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Každý zákazník, který odebírá od dodavatele poslední instance musí podepsat smlouvu, jinak mu bude dodávka po 
6 měsících ukončena a bude odpojen 

 Dodávka poslední instance je dočasné řešení a záchranná síť 
 Slouží k tomu, aby nikdo nepřišel ze dne na den o dodávku elektřiny nebo plynu v případě, že selže původní 

dodavatel zákazníka 
 Jde ale o dočasné řešení, které skončí nejpozději po uplynutí 6 měsíců 
 Pokud si zákazník v tomto období nenajde nového dodavatele, bude mu přerušena dodávka, což přinese 

zákazníkovi nemalé náklady 

POKUD JSTE SI DOSUD NEVYBRALI NOVÉHO DODAVATELE, PODEPIŠTE NOVOU SMLOUVU CO NEJDŘÍVE 

 

TO PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE CHCETE NADÁLE ZŮSTAT U FIRMY, KTERÁ VÁM AKTUÁLNĚ JAKO DODAVATEL 
POSLEDNÍ INSTANCE DODÁVÁ A KTERÉ PLATÍTE ZÁLOHY 

 

Pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance, riskuje předčasné ukončení dodávky a odpojení  

 Dodávka poslední instance není zdarma a je potřeba pravidelně platit zálohy a na konci DPI případný doplatek 
(přeplatky jsou samozřejmě standardně zákazníkům vráceny) 

 I pro dodávku poslední instance platí, že pokud své finanční závazky za dodanou energii nezaplatíte, může dojít 
k přerušení dodávek a odpojení 

 K přerušení dodávek a odpojení nikdy nedojde hned, vždy je prostor se s dodavatelem domluvit na řešení 
 Vždy je proto potřeba s dodavatelem aktivně komunikovat, jen tak se vyhnete zvýšeným nákladům, které 

odpojení jako krajní řešení neplacení přináší 
 

POKUD AKTUÁLNĚ NEMÁTE DOSTATEK PROSTŘEDKŮ NA ÚHRADU ZÁLOH, SPOJTE SE CO NEJRYCHLEJI 
S DODAVATELEM POSLENDNÍ INSTANCE a SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠTE 
 
 
VŽDY JE MOŽNÉ OBRÁTIT SE NA ÚŘAD PRÁCE, KTERÝ AKTUÁLNĚ NABÍZÍ VÍCE ZPŮSOBŮ POMOCI 
S VYSOKÝMI CENAMI ENERGIÍ 
 

Ukončení dodávky a odpojení (ať už z důvodu neplacení nebo z důvodu skončení šestiměsíčního období) vždy 
znamená náklady navíc 

 Pokud zákazník včas nepodepíše novou smlouvu nebo pokud zákazník neplatí za dodávku poslední instance 
opakovaně zálohy, bude mu přerušena dodávka a bude odpojen 

 Opětovné připojení přitom může přinést náklady navíc až v řádu několik tisíc korun (výjezd technika, nutnost 
opětovně revize měřícího zařízení atp.), samozřejmě to pak znamená a období bez elektřiny nebo plynu 
 
ODPOJENÍ OD DODÁVKY DODAVATELE POSLEDNÍ INSTANCE SE MŮŽETE VŽDY VYHNOUT, MUSÍTE ALE 
SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠIT, KOMUNIKOVAT A PŘEDEVŠÍM VČAS UZAVŘÍT NOVOU SMLOUVU 

 

 

 

 

 

Energie a dodavatelé
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Jak funguje proces přerušení dodávky a odpojení odběrného místa  
 

 K odpojení nikdy nedojde hned, dodavatel se nejprve pokouší zákazníka v rozmezí několika týdnů (v případě 
aktuálního DPI dokonce měsíců) opakovaně kontaktovat (telefonicky, mailem, dopise, a to i doporučeným) a 
zákazník proto vždy dopředu ví, kdy a proč by k odpojení mohlo dojít, teprve následně dává dodavatel pokyn 
distributorovi 

 dodavatel je tedy ten, který přerušuje nebo ukončuje další dodávku energií (ať už pro neplacení nebo ze 
zákona na konci šesti měsíčního období DPI), vlastní odpojení (znemožnění další fyzické dodávky) ale 
realizuje příslušný distributor, který provozuje a vlastní měřicí zařízení a infrastrukturu 

 jak předejít odpojení: 
o v případě neplacení, je většinou možné fyzickému odpojení předejít, pokud zákazník svůj dluh uhradí 
o v případě ukončení DPI na konci 6 měsíců, ale bude nutné vždy podepsat novou smlouvu a najít si 

nového dodavatele (i kdyby to byl sám dodavatel poslední instance) 
 odpojení probíhá tak, že na místo dorazí pracovník distributora provede potřebné práce, které zamezí další 

dodávce energií 
 pokud se tak stane, obnovení dodávky přinese vždy zákazníkovi dodatečné náklady a může zabrat i delší čas 
 v případě elektřiny se může jednat o: 

o pokud jde o relativně nový odběr bez historických rozvodů, pak znovupřipojení proběhne poměrně 
rychle a bez komplikací, spíše jde tedy o to, doplatit dluh, resp. zvolit si včas nového dodavatele 

o pokud půjde o historické rozvody, distributor obyčejně nebude moci znovupřipojení provést hned 
z důvodu platných norem a standardů, v takovém případě může zákazníka čekat vícenáklad na 
úpravu rozvaděče a související práce, dále náklady na revizi (řádově tedy vícenáklady přes 5 tis. Kč), 
tato situace pak bude náročnější i z pohledu času, jelikož si zákazník musí sehnat firmu, která mu 
práce provede   

 v případě plynu se může jednat o: 
o znovupřipojení plynu je technicky náročnější a distributor jej obyčejně zpoplatňuje částkou kol. 2 tis. 

Kč, předtím je ale potřeba vždy provést revizi, což představuje další náklad kol. 2 tis. Kč a nutnost 
sehnat narychlo technika 

 
 

ODPOJENÍ VŽDY PŘINESE NÁKLADY NAVÍC A ZNAMENÁ MINIMÁLNĚ NĚKOLIK DNÍ BEZ ENERGIÍ 
VŽDY JE MOŽNÉ MU PŘEDEJÍT, POKUD ZÁKAZNÍK SVOJI SITUACI AKTIVNĚ ŘEŠÍ 

 

 

Kdy nejpozději musí zákazník uzavřít novou smlouvu, aby se ukončení dodávky DPI vyhnul? 

 Je potřeba počítat s tím, že vlastní podpis smlouvy nestačí a musí proběhnout ještě nutné administrativní 
úkony na straně dodavatele, distributora a operátora trhu 

 Tento tzv. proces změny dodavatele obyčejně může trvat několik dní  
 I proto není na místě s výběrem dodavatele otálet na poslední chvíli  

 
NEODKLÁDEJTE JIŽ DÁLE PODPIS SMLOUVY S NOVÝM DODAVATELEM, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ DODÁVKU PO 
SKONČENÍ ŠESTIMĚSÍČNÍ DODÁVKY POSLEDNÍ INSTANCE 
 
SMLOUVU PODEPIŠTE NEJPOZDĚJI DVA TÝDNY PŘED KONCEM DPI, VÝBĚR DODAVATELE JE ZCELA NA VÁS, 
MŮŽE JÍT O FIRMU, KTERÁ VÁM DODÁVÁ JAKO DODAVATEL POSLEDNÍ INSTANCE NEBO O JAKÉHOKOLIV 
JINÉHO OBCHODNÍKA 

Elektronický podpis - 4.3.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Petr Vokáč
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 22.7.2022 14:34:25-000 +02:00
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www.uradprace.cz

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. 
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % 
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení. 
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, 
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni. 

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat 
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc. 

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1. 
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum 
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné 
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek-
tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se 
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště 
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Úřad práce ČR a jeho pomoc 
při  nanční tísni spojené s růstem cen energií

Elektronický podpis - 4.3.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Petr Vokáč
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 22.7.2022 14:34:25-000 +02:00
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Adoptuj si psa z útulku a my ti pomůžeme mu porozumět
Aneb Útulek Dogsy, z.s. ve spolupráci s Výcvikem psů Ralsko.

Jak to tak bývá, cesty osudu jsou nevyzpytatelné; a tak tomu bylo i v našem 
případě.

Luboš Čermák již nějakou dobu provozuje výcvik psů v Ralsku, konkrétně  
v obci Hvězdov.

Věnuje se převážně služební kynologii, kde také jako psovod slouží na obvo-
du městské policie v Ralsku. Nově však rozšířil své působení i na klasickou psí 
školu, kam může prakticky kdokoliv přijít se svým pejskem, ať už má se svým 
čtyřnohým parťákem problém, nebo jen má chuť dělat něco navíc.

Já, Veronika Slavíková jsem před několika lety založila útulek pro psy. Mým 
snem od dětství bylo pomáhat zvířatům, a tak tomu ani v dospělosti nemohlo 
být jinak a mé kroky mě vedly tímto směrem. A nakonec jsem zakoupila objekt 
bývalého vepřína v Jestřebí a začala budovat.

Mě i Luboše mimo jiné spojuje obrovská nák-
lonost ke psům, mnohdy až “chorobná”, a tak nás 
naše cesty svedly k sobě.

Luboš, jakožto člověk, který pracuje se psy a umí 
si poradit i s opravdu psími agresory. A já, jakožto 
drobná holka, která neumí říct ne a tyhle agresory 
vždy vezme do svého útulku, než aby byli utraceni.

Z počátku nám v útulku Luboš jen pomáhal, aby-
chom nepřišli k újmě na zdraví, protože já opravdu 
psa o dvojnásobné mé hmotnosti nepřemluvím.

Později se u nás objevily vzájemné sympatie a nyní spolu budujeme azyl pro zvířata a pomáháme převážně psům 
k lepším zítřkům a šťastnějším rodinám.

Tím vznikla i myšlenka spojení výcviku a útulku. Spousta lidí si adoptuje pejska, ale přestože se zvířetem u nás 
celkem intenzivně pracujeme a předáváme ho již v rámci možností hodného a poslušného, tak mnohdy je prob-
lém v lidech, kteří zkrátka nevědí, co mají dělat. Poté mají místo skvělého parťáka chlupatého ďáblíka. V tu chvíli 
potenciální nové rodinky ví, že jsme tu pro ně po celý život zvířate, a tak nás kontaktují a dojíždějí  na výcvik psa. 
Samozřejmě se na výcvik může obrátit kdokoliv, chodí k nám různí lidé a nemusí mít nutně pejska z našeho útulku.

A aby nám to dávalo smysl, tak určitá finanční část za výcvik, jde právě na psí útulek.

To znamená, tím, že cvičíš se svým pejskem, zároveň podpoříš pejsky v útulku, které ještě na své rodiny čekají.
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Útulek dogsy
Útulek pro zvířata, převážné pro nechtěné a týrané psy. Nacházíme se v Jestřebí u České Lípy

Předseda spolku, Veronika Slavíková, tel: 777 239 237, email: utulekdogsy@seznam.cz

www.utulekdogsy.cz | Útulek DOGSY, z.s. | Facebook  Jestřebí, Česká Lípa (@utulek.dogsy) • Fotky a videa na 
Instagramu

ČÍSLO TRANSPERETNÍHO ÚČTU:  222 695 012/0600

Útulek před a po:

Psi - hledají domov:

AKIM 
kříženec staforda, 2 roky, 35 kg, vhodný k 

dětem, snášenlivý se psy

BRUNO 
kříženec německého ovčáka, 8 let, 52 kg, 

snášenlivý, vhodný k dětem

DENIS 
kříženec bulla, 14 let, snášenlivý, do 

rodiny bez dětí, cca 30 kg
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GUMP 
kříženec bull plemene, 1 rok, separační 

úzkost, vhodný k druhému psovi

REXA 
kříženec NO, 6 let, 30 kg, vhodná  

k dětem, do rodiny

SÁRA 
německý ovčák, 30 gk, 7 let, nevhodná k 

jinému zvířeti, vhodná k dětem

Více informací o zvířatech naleznete na našich stránkách.

Výcvik psů Ralsko
VÝCVIK PSŮ různých plemen, socializace, převýchova, služební 

kynologie, chovatelský poradenství.

Hvězdov, za Blízalkou 

Luboš Čermák , tel775 957 150 email:   
vycvikpsuralsko@seznam.cz

www.vycvikpsuralsko.cz  Výcvik psů Ralsko (@vycvik_ralsko) • 
Fotky a videa na Instagramu 

Výcvik psů Ralsko | Facebook
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A NA ZÁVĚR PÁR ŠTASTNÝCH PŘÍBĚHů A DŮVOD  
PROČ TO DĚLÁME

ANIČKA 
týraná fena německé dogy

PŘED / PO

COCKIE 
domácí množení, 80 psů typu zlatého retrívra v domě po 

zemřelém majiteli. Tady je jeden z nich.

TAJGA 
opět týraná a nekrmená fena středoasijského pasteveckého 

psa. PŘED v den převzetí a v novém domově

MICKY 
fena od sociálně slabších, plná boláků,  

silná podvýživa, svrab, atd.
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VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ A JINÉ PSÍ NEMOCI  

dne 21. 5. 2022 
 

HRADČANY     8:30 – 9:00 

BOREČEK Kafilerie    9:10 – 9:30 

HVĚZDOV  finské domky   9:35 – 9:45 

HVĚZDOV Blízalka   9:45 – 10:00 

PLOUŽNICE u Hrňů   10:10 – 10:25 

  u obchodu  10:30 – 11:00 

KUŘÍVODY u Lípy   11:10 – 11:20 

  u paneláků  11:25 – 12:00 

DOLNÍ KRUPÁ u hájovny  12:10 – 12:25 

NÁHLOV    13:00 – 13:30 

 

 

Cena: vakcinace proti vzteklině – 200 Kč 

  vakcinace kombinovaná – 400 Kč 

 

Bez čipu není možné provést očkování. V případě zájmu 
bude možné psa nechat očipovat před očkováním. 
 

Dále bude možné koupit tablety na odčervení a tablety na blechy a 
klíšťata.  

Možná vakcinace koček – kombinovanou vakcínou – 300 Kč 
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SOLÁRNÍ ELKTRÁRNY NA KLÍČ
 Kompletní dodání, včetně vyřízení dotací a

připojení k distribuční síti. 

+420 602 194 849
 info@seposolar.cz
www.seposolar.cz

 

Dnešní Ralsko

INZERCE

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152. Vydává: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, tel. č.: 487 898 121, IČO 831 514.

Vychází dne: 8.4.2022, Náklad: 950 ks, Redakční rada: P. Posseltová, Ing. M. Staňková, V. Bilický, P. Švarcová, Mgr. O. Němec. Dopisy  
a příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce.

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. 6. 2022

 

 

Divize Mimoň  
 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Mimoň přijmou do svých řad nové 
zaměstnance v následujících profesích: 

- řidič operátor speciálního lesnického traktoru při sbližování dřeva 
- opravář zemědělských a lesnických strojů 
- lesní mechanizátor – dřevorubec 
- pracovník v pěstební činnosti s motorovou pilou 
- sezonní pracovník v pěstební činnosti 

Nabízíme: 
- odměňování podle mzdového řádu VLS ČR s.p. a kolektivní smlouvy 
- motivační a benefitní program VLS ČR, s.p. 
- stabilita a zázemí státního podniku 

Kontaktní osoba pro zájemce o zaměstnání:  
Ing. Jaroslav Bláha, personalista divize 
telefon: 605206818   
e-mail: jaroslav.blaha@vls.cz 

 

 


