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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

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější fotografie z okolí 
města Ralsko. Vybrané fotky budou po souhlasu ma-
jitele použity do kalendáře na rok 2023, uveřejněny 
ve zpravodaji Dnešní Ralsko a samozřejmě vítězové 
obdrží i malý dárek.

Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií na téma: jaro, 
léto, podzim,zima.

Zúčastnit se může každý, jen připomínám, že fotky 
mohou být pouze z okolí města Ralsko.

Fotografie můžete zasílat na email:  
podatelna@mestoralsko.cz, nebo je donést osobně 
na Místní centrum v elektronické podobě.

Nezapomeňte uvést jméno a kontakt.

FOTOSOUTĚŽ
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červenec 2022 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé a přátelé,

opět máme čtvrtletí za sebou a nezbývá než zhodnotit, co bylo a co nás čeká. Věřím, že jste naladěni pozitivně, 
protože letní sezóna už je tu. 

Pojďme se opět podívat, co jsme za 3 měsíce stihli v jednotlivých městských částech…

Velkou a zásadní proměnou prošel kompletně celý komplex před Městským úřadem. Nově je na kruhovém ob-
jezdu umístěn medvěd, který se dostal do hlavních zpráv na CNN Prima News.

Momentálně jsme před dokončením projektu,, Revitalizace centra zeleně Ralsko – Kuřívody“ pracovní název 
,,Central Park“. V červenci bychom měli akci dokončit a zahájit její užívání. Akce je podpořena z dotací EU a bude 
sloužit k relaxaci a k pořádání svatebních obřadů. 

Kuřívody



4
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Nově jsme připravili projekt pro prevenci proti rychlosti. Máme připravené a povolené 2 úseky, kde osadíme  
tabule na měření, které budou moci zpracovávat přestupky. Jedná se o kritická místa, kde hrozí nebezpečí vzniku 
nehody. Hlavním cílem je bezpečný přechod pro děti u MŠ. 

Komunikace Mimoň - Hvězdov
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Na posledním jednání Zastupitelstva města, jsme přijali 
dotaci na nákup elektromobilu pro sociální služby města 
Ralsko, která činí 1,4 mil. Kč. Jedná se o 90 % dotaci, 
která zajistí lepší dostupnost sociálních služeb ve městě. 
Děkuji všem kolegům, kteří mi pomáhali se získáním 
těchto prostředků, jsem rád, že se nám daří na tyto pro-
jekty peníze čerpat. 

Zahájili jsme odprodej bytových jednotek do budoucího vlastnictví, které byly historicky zasmluvněny. Bohužel 
se jedná o složitý proces, kdy musíme napravit chyby našich předchůdců, kteří nezveřejnili záměr prodat jednotky 
na úřední desce a nevymezili bytové jednotky v katastru nemovitostí. Nicméně už máme hotový první blok 501 až 
505 a teď nás čeká 506 až 515. Děkujeme za trpělivost. 

V Kuřívodech jsem s rodinou navštívil DEN DĚTÍ, který se organizátorům velice povedl. Musím především poch-
válit Ing. Koničkovou, HASIČE RALSKO a Luboše Čermáka (za Městskou Policii Ralsko) za ukázku výcviku služebního 
psa. Budeme akci nadále vylepšovat, ale věřím, že jste si to užili stejně jako my. Pokud se vše podaří, tak HASIČI 
RALSKO připravují ještě akci na konec léta. 
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červenec 2022 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Podařilo se nám vybudovat nový 
vstup do krámu v Kuřívodech. Nově 
je přístup i pro osoby s omeze-
nou schopností pohybu. Dále v KD 
Kuřívody vznikne sportovní klubov-
na s toaletou a přístupem do ob-
chodu, kterou budou moci využívat 
všichni občané. Předpokládáme, že 
v zimních měsících zde budeme moci 
pořádat i sportovní akce – šipky, pin 
pong aj.

V Kuřívodech máme nové parcely jejich rodělení viz. infografika:
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

PLOUŽNICE
Občané Ploužnice si mohou konečně oddychnout od objízdné trasy skrze sídliště. Komunikace se otevřela v pátek 

17. 6. 2022 a most byl řádně dokončen. Povedlo se nám neustálým tlakem posunout termín, protože původně 
mělo být uzavřeno do srpna. Teď už by se nic uzavírat nemělo a měli bychom mít na chvíli klid. 
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červenec 2022 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Slibovaná revitalizace sídliště a oprava komunikací je plánovaná na měsíc červenec a srpen, kde máme v plánu 
kompletně opravit vše, co je rozbité. Stav komunikace je katastrofální, takže nebojte, opravíme to. 

Několikrát jsem zmiňoval, že mám v plánu získat mimoňské baráky do vlastnictví města Ralsko. Této myšlenky 
se držím a budu jí prosazovat i na Zastupitelstvu města. Myslím, že si naši občané zaslouží, abychom měli všichni 
stejné podmínky. Vzhledem k tomu, že jsou v září volby do Městského zastupitelstva, tak doufám, že většina 
nových zastupitelů podpoří moji myšlenku a podpoří tyto domy do našeho vlastnictví získat. 

Pro občany Ploužnice u Hvězdova je nutné zmínit, že máme momentálně hotový projekt nové kanalizační 
soustavy, který bude propojen až k sídlišti a bude vytékat do ČOV sigma, která je u letiště. Po získání stavebního 
povolení na tuto akci budeme žádat o dotaci. Lidé, kteří jsou vybaveni DČOV se budeme snažit zachovat s DČOV, 
pokud nebudou mít zájem se připojit. 
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Hradčanský rybník nám bez ryb začal zarůstat, tak jsme začali jednat s CHKO o možnosti nasazení ryb, abychom 
těmto problémům předešli. Ryby jsou v omezeném množství a druhu schváleny, takže je otázkou času, kdy se ryb-
ník,, odzelení“. Bohužel si na tento,, zelený“ stav stěžovala většina návštěvníků, nicméně jde o přirozený proces. 
Rekonstrukce se udělat musela, takže teď to zbývá dotáhnout. 

HRADČANY
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Na místo jsme doplnili písek a upravili terén. Dle zaměření je nově v rybníku hloubka dna 2,69 m, takže je průměrně 
o 1,5 m hloubka větší a voda je čistší. 

Řešíme problém s nedokončeným pasportem dopravního značení, takže od července bude v Hradčanech probíhat 
osazení dopravního značení a vymezení parkovacích ploch. Pro občany a jejich návštěvy bude parkování bez pokut, 
nicméně je potřeba turisty směřovat na vybudované odstavné parkovací plochy. 

Na místo jsme doplnili písek a upravili terén. Dle zaměření je nově v rybníku hloubka dna 2,69 m, takže je průměrně 
o 1,5 m hloubka větší a voda je čistší. 

Řešíme problém s nedokončeným pasportem dopravního značení, takže od července bude v Hradčanech probíhat 
osazení dopravního značení a vymezení parkovacích ploch. Pro občany a jejich návštěvy bude parkování bez pokut, 
nicméně je potřeba turisty směřovat na vybudované odstavné parkovací plochy. 
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vzhledem k tomu, že letos je to 3 roky, co nás navždy opustil Radek Bill Zíka, připravili jsme pomník na jeho 
památku. Při návrhu pomníku jsme spolupracovali s kolegyněmi z rozvoje města a panem Mynaříkem z Mimoně. 
Chtěl bych jim moc poděkovat, protože výsledek stojí za to. 

NÁHLOV
V Náhlově je nejočekávanější akcí,, Vodovod a kanalizace + ČOV“. Stavební povolení je 

platné, prováděcí dokumentace taky a nově už jsme vyhlásili soutěž. Pokud vše půjde 
dobře, tak ještě o prázdninách začneme stavět. Právě tyhle projekty jsou důležité, 
protože jsou občanům roky slibované a nikdo je zatím nedotáhl do konce. Stejně jako 
Boreček i Náhlov si zaslouží pít pitnou vodu a být řádně odkanalizován. Zvládneme to.

V souvislosti s novým vodovodem a kanalizací proběhne také vylepšení stavu propust-
ku u Muzea v Náhlově. Vzhledem k tomu, že kanalizace zde nekontrolovatelně podrývá 
propustek, dojde k jeho vylepšení a zlepšení stavu.

HVĚZDOV
Pro občany Hvězdova máme 3 dobré zprávy. Tou nejdůležitější je, že se již nebude uzavírat hlavní silnice, takže 

objízdní trasa přes Hvězdov již nebude. I přes tlak METROSTAVu a Libereckého kraje, se mi podařilo přesvědčit 
stavbu a projektanty, abychom se sešli v místě propustku před Mimoní a změnili technické provedení na místě 
– propustek se bude dělat protlakem! Jedná se o úsporu časovou i finanční. Jsem rád, že už se nebudou auta 
prohánět kolem Vašich domovů…
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Další dobrou zprávou je, že jsme zaháji-
li stavbu ,,Sdělovací datové optické sítě kabely  
včetně technického a technologického zařízení  
Ralsko – Ploužnice“ – chcete-li ,,Optická síť Hvězdov 
– Ploužnice“. Je to o natažení kabelového internetu 
z Mimoně (přes cyklostezku) až na Hvězdov a sídliště 
Ploužnice. Stavba bude trvat min. 3 měsíce, ale výsled-
kem bude to, že už Vám půjde televize a internet bez 
přerušení. 

Do třetice všeho dobrého. Konečně jsme dostali návrh Smlouvy o převodu komunikace z Mimoně na Hvězdov. 
Tato komunikace bude převedena do majetku města Ralsko bezúplatně. Dokonce se nám podařilo domluvit, že 
nám Liberecký kraj dá dotaci na její kompletní opravu. Předpokládaný termín zahájení bude říjen/listopad 2022. 

HORNÍ KRUPÁ
Občany Horní Krupé nejvíce bude asi zajímat průběh prací na zatáčkách. Zatím jde vše podle plánu. Možná se 

stihne stavba ukončit na konci měsíce října. Bude připojen připojovací pruh, který zlepší stav dopravy hlavně přes 
zimní období. 

Dále se na Horní Krupou osadilo několik herních prvků pro děti, které budeme doplňovat o lavičky. 
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Stále chodíme přát jubilantům k jejich významnému dni. Všem přeji krásné narozeniny a pevné zdraví. 



15
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Letošní rok se povedlo uspořádat v každé městské části pálení čarodějnic, které bylo na Hvězdově ještě doplněné 
o TRAKTORIÁDU. Všechny tyto akce se velice povedli a doufám, že se na nich příští rok opět potkáme. 

BOREČEK
Na Borečku čekáme na získání stavebního povolení pro plánovaný chodník – na podzim budeme žádat  

o dotaci a začátkem příštího roku bychom měli začít stavět. Stále doplňujeme herní prvky na místní hřiště, kterému 
správcuje Jakub Houžvička. 

Další dobrou zprávou je, že se nám podařilo založit městskou Honitbu Ralsko – Hradčany, kde nám se vznikem 
pomohl Liberecký kraj a město Mimoň. Od 1. 1. 2023 bude nově vzniklá Honitba Ralsko – Hradčany fungovat na 
našem a Mimoňském území. Myslivci mají připravenou řadu kulturních i naukových akcí pro děti.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Závěrem bych rád Všem poděkoval za uplynulé 4 roky, které jsem mohl dělat starostu města Ralsko. Velice si 
vážím příležitosti měnit naše město k lepšímu. Za 4 roky jsem zažil, že tato funkce obnáší obrovskou zodpovědnost, 
kterou nelze brát na lehkou váhu. Jsou věci, které se povedou a je také řada věcí, které se nepovede nebo jsou ve-
lice obtížné. Každá akce i investice jsou velice náročné na přípravu (neskutečné papírování) až po realizaci (složité 
problémy při velkých stavbách). 

Nicméně 4 roky jsou za námi a je třeba, abyste nám komunálním politikům vystavili vysvědčení za naší 4 letou 
práci. Moje myšlenka a předsevzetí na další roky bude jasná – chci opět otevřený úřad lidem, kdy budeme nadále 
pracovat s mobilním rozhlasem, sociálními sítěmi a pracovat celé 4 roky. Dále budeme chtít dokončit a rozvíjet další 
projekty, které jsou dlouho neřešené a slibované. Pro občany by měla být především důležitá komunikace, protože 
dle mého názoru je zastupitel – od slova zastupovat. Nechte se proto zastupovat zástupci, kteří budou rozumní  
a budou přínosem pro naše město. 

Tímto Vás zvu ke komunálním volbám, které se budou konat 23. a 24. září 2022 ve 3 volebních okrscích 
Kuřívody (Městský úřad Ralsko – obřadní síň) – Horní Krupá, Ploužnice (Sportovní areál) – Pavlín Dvůr a Hradčany 
(Infocentrum) - Náhlov. 

Ing. Miloslav Tůma

starosta města Ralsko
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Jsme v polovině roku 2022 a máme za sebou mnoho pozitivních změn, které jsme jistě v našem městě  

zaregistrovali v jednotlivých místních částech. Některé jsou značné a viditelné hned po příjezdu do obce, ale i ty 
co obyvatele nevidí v prvním okamžiku do velké míry zlepšily náš běžný každodenní život. V Kuřívodech můžeme 
bezpečně projíždět díky kruhovému objezdu, který nahradil křižovatku a jasně vymezil prostor pro hromadnou 
autobusovou dopravu. Přesně víme, kde a odkud odjíždí autobusy ve směru na Mimoň, Bělou pod Bezdězem  
i do Mnichova Hradiště. Nemluvě o bezpečném čekání na autobusový spoj našich žáků ZŠ a MŠ Tomáše Ježka  
v Kuřívodech. V současné době můžeme sledovat změnu prostranství před městským úřadem v Kuřívodech, které 
se změní na příjemný relaxační park. K velkým změnám došlo i za sídlištěm v Kuřívodech, kde postupně vyrůstají 
nové rodinné domy. K tomu, aby občané byli spokojeni jistě přispěje i v současné době probíhající změna přístupu 
do místního obchodu a prostor kulturního domu kde se nachází prostory, které využívá např. místní knihovna, 
sportovci a zázemí domovníka.

Podobně jako v Kuřívodech tak i ve Hvězdově, Hradčanech, ale i v Ploužnici můžeme vidět výstavbu nových rodin-
ných domů. Pokud nám komunální volby na podzim 2022 dají opět možnost budeme pokračovat v získání pozemků 
za účelem vybudování zahrádek pro naše občany. Přes nepříjemnosti, kterým jsme museli čelit díky rekonstrukci 
silnice směrem na Mnichovo Hradiště jsme se dočkali i konce uzavírek a objízdných tras, které nebyly vždy vhodně 
zvolené a život občanům nijak neulehčovaly. Oprava mostu v Ploužnici již spěje k zdárnému konci a čas letních 
prázdnit bude již bez komplikací zvýšené dopravy. Vše se, ale odvíjí i od zodpovědnosti řidičů, jak dodržují dopravní 
značení. Mohli jsme se setkat s motorkáři, kteří i přes veškeré zákazy jako objízdnou trasu využívali nově zbudo-
vanou smíšenou cyklostezku. 

Velkou změnou prošel i rybník v Hradčanech, který byl v minulosti a věřím, že stále bude i v budoucnu využíván 
nejen k rybaření, ale i ke koupání a odpočinku nejen místních obyvatel. 

Občané Náhlova se jistě brzy dočkají vybudování nového vodovodního řádu, pro který v současné době probíhají 
právě nutné administrativní postupy. Stejně jako Boreček, tak i Náhlov bude mít kvalitní vodovodní řád. I v Horní 
Krupé se řeší odkup vodovodního řádu a zdroje, který nám zkomplikoval převod VLS na Lesy ČR a zase zpět na VLS. 

Tomu, jak vypadají naše místní části vděčíme nejen zastupitelům, kteří rozhodovali vždy ve prospěch našich 
občanů, ale i zaměstnancům města, kteří se starají o vzhled našeho města a za jejich úsilí jim patří velké poděkování. 

Zastupitelům, kterým byl dán bez mála před čtyřmi lety mandát zastupovat zájmy občanů a města ve volbách 
pomalu končí a já bych chtěla svým jménem poděkovat všem za spolupráci, smysluplné rozhodování, které umožnilo 
pracovat na vylepšování všeho co bylo a je potřeba. Vše se za čtyři roky zvládnout nedá díky administrativě, 
legislativě, proto věřím, že i následné čtyři roky budou pro nás občany města Ralsko pracovat schopní lidé, kterým 
půjde o zájmy všech občanů. Moto „Ralsko PRO všechny“ bylo plně naplňováno.

Přeji všem klidné nadcházející letní měsíce.

Mgr. Šárka Kalvová
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AKCE NA HVĚZDOVĚ
1. května v naší obci proběhl již 2. ročník „Traktoriády“, která se 2 roky nemohla uskutečnit z důvodu Covidu,  

a o to víc jsme se letos na ni těšili.  Akce ve stylu „Retro“ májových oslav dob minulých spočívala ve spanilé jízdě 
nazdobených a nablýskaných traktorů, malotraktorů a sekaček napříč Hvězdovem. Napočítalo se celkem 19 strojů 
a průvod doprovodilo i několik kol, motorek a čtyřkolek. Do průvodu se zapojili nejen místní občané, ale přijeli  
i přespolní nadšenci. Tato netradiční prvomájová oslava letos přilákala opravdu hodně návštěvníků, a přispělo  
k tomu i hezké slunečné počasí. Akci jsme spojili i s Pálením čarodějnic, a tak dětí bylo opravdu spoustu a měly 
možnost spolu s ostatními dospěláky si každý stroj prohlédnout, a dokonce se na některém i svézt.  Po celý den 
pouštěl hudbu a šlágry tehdejších let skvělý DJ Víťa, u kterého si mohly děti do mikrofonu zazpívat, zarecito-
vat básničky, či vymyslet čarodějnická zaklínadla za sladkou odměnu. Když došlo k slavnostnímu zapálení ohně, 
seběhly se všechny děti k perfektní vatře, kde se upálily dokonce 2 čarodějnice, které se rodinám Hudíkovým  
a Hampejsovým opravdu zdařily. Pak už se všichni těšili na opečení buřtíků na ohýnku. Nechybělo však ani další 
občerstvení. Místní maminky byly velmi šikovné a přichystaly nejen pro děti slané i sladké dobroty, a nechyběl ani 
skvělý guláš a dršťková polévka od p. Světlany Kavenské. 

Velké poděkování patří nejen městu Ralsko, ale také místním občanům a podnikatelům za pomoc při organizaci  
i za příspěvky finanční a materiální. Děkujeme také panu Procházkovi, Samkovi a zaměstnancům Údržby zeleně 
za přípravu místa dění a posezení pro návštěvníky, i skupině dobrovolných hasičů Ralska při dohlížení u ohně  
a organizaci v dopravě při spanilé jízdě Hvězdovem.

Květnová neděle se opravdu vydařila, a po velkém zájmu a pochvalných ohlasech bychom tuto akci chtěli  
zachovat. Stane se naší místní tradicí.

Za pořadatele Petra Hudíková a Roman Kavenský
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ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Vážení spoluobčané,

jen pro Vaší informaci v měsíci dubnu 2022 po delší odmlce se město Ralsko opět přihlásilo do akce „Ukliďme 
Česko“, která v našem městě proběhla v měsíci dubnu. Akce se zúčastnili bezmála všichni zaměstnanci údržby. 
Byly vyčištěny příkopy podél komunikací od Kuřívod do Ploužnice, Hradčan, Borečku a dále do Hvězdova. 

V letošním roce bude po předchozím vyhlášeném výběrovém řízení uskutečněn nákup komunální techniky  
(traktoru), včetně příslušenství (radlice a sypač). Zakoupení této techniky je nutné pro zkvalitnění služeb při 
zajištění zimní údržby našich komunikací. Bohužel stará technika dosluhuje a finanční náklady na její údržbu jsou 
již neekonomické. 

Smyslem naší práce je zajištění příjemného prostředí, ve kterém žijete. Bohužel, né vždy se nám to daří: viz foto

Pomalu přichází jedno z nejpříjemnějších období roku, a to období prázdnin a dovolených, ať už je budete trávit 
v zahraničí nebo v tuzemsku, či dokonce na své zahrádce, chtěl bych vám popřát jejich klidné a příjemné prožití.

Vedoucí údržby veřejných prostranství

František Procházka
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POMOC PRO UKRAJINU
Když se na konci února začaly do Česka valit davy uprchlíků z Ukrajiny, i naše město bleskurychle zareagova-

lo. Veřejná sbírka věcí se aktivně rozběhla, následně byl zřízen transparentní účet „Ralsko pomáhá UKRAJINĚ“. 
Výtěžek sbírky pomáhá lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby.

Naše město dočasně poskytlo 3 bytové jednotky v Kuřívodech a 3 bytové jednotky na Ploužnici, spolupracu-
jeme s Motorestem „U Vladimíra“, který rovněž ubytoval ukrajinské uprchlíky. Na oba tyto typy ubytování město 
uzavřelo smlouvu o nouzovém ubytování na dobu určitou s Libereckým krajem. Spolupracujeme s humanitární 
společností ADRA pobočka Česká Lípa a zajistili jsme výuku Českého jazyka pro „naše uprchlíky“.

 Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomáhají, velice si vaší podpory vážíme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Když se narodí děťátko, stává se také i malým občánkem obce, ve které s rodiči žije. Slavnostní obřady Vítání 

občánků se u nás konají na Městském úřadě v Kuřívodech. Je to jedna z prvních společenských událostí, které 
děťátko ve svém životě absolvuje. Pyšní rodiče se se svým malým drobečkem mohou pochlubit a seznámit se  
s rodiči stejně starých dětí z místa svého bydliště.

Pokud máte novorozené miminko a rádi byste se této slavnostní akce zúčastnili, určitě vás oslovíme, zda máte 
zájem, a na základě toho vám zašleme pozvánku na nejbližší termín konání. 

Nejbližší obřad bude poslední červnovou sobotu, pozvánku v předstihu doručíme. Další plánujeme na podzim 
tohoto roku.

SPOZ
V květnu jsme konečně, po dvouleté pauze způsobenou Covidem a lockdowny, připravili společně s klubem 

seniorů 1. JARNÍ ZÁBAVU. Vydařila se. Trošku jsme se obávali účasti, jelikož přece jenom spousta z nás odvykla 
větší společnosti, někdo se stále obává možnosti nákazy nemocemi, ale většině obyvatel ta společnost prostě 
schází. K tanci hrála kapela Vladimír, a bylo to perfektní! 

Velké poděkování patří klubu seniorů, který se postaral o výzdobu sálu. Děkujeme.

Za SPOZ Jana Nesvadbová

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

SPORT V NAŠÍ ŠKOLE
V druhé polovině tohoto školního roku jsme se mimo jiných aktivit naplno věnovali i sportu. Po návštěvě 

olympioniků v naší škole jsme se zúčastnili okresních závodů Olympijského víceboje, který se konal v Zákupech. 
Žáci si poměřili své síly v pěti disciplínách se 120 žáky okolních škol. Všichni dosáhli krásných výsledků a také 
jsme mohli slavit medaili za druhé místo a tím i postup do krajského kola, které se konalo ve Stráži pod Ralskem. 
Další sportovní klání na sebe nenechalo dlouho čekat. Tentokrát jsme jeli do České Lípy na trojboj pod patronátem 
Adama Helceleta. I zde všichni do soutěže vložili všechny své síly a obsadili velmi pěkná místa.
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V druhé polovině června žáky ještě čeká Olympijský běh na 500m, který je oslavou založení Mezinárodního olympi-
jského výboru a připomínání si olympijské myšlenky. Na konci školního roku budou také všem žákům předány 
Olympijské diplomy za disciplíny, které po celý školní rok plnili a dle výsledků svých výkonů i Odznak všestrannosti. 
Je velmi dobře, že děti sport baví a my se tak budeme těšit na jejich krásné výkony v dalším školním roce.

Desenská Martina

JARO NA ZŠ TOMÁŠE JEŽKA
V dubnu jsme oslavili den poezie uspořádáním recitační soutěže, žáci si vybrali básničky s jarní tematikou, 

aby přivolali slunné jarní dny.  Měsíc duben se již tradičně pojí s dánským spisovatelem Hansem Christianem 
Andersenem, proto jsme navštívili Městskou knihovnu Kuřívody, kde pro nás paní knihovnice připravila bohatý 
program plný luštění, her a pohádek.

 

V rámci Dne Země jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Žáci se v dopoledních hodinách vydali 
uklidit naše město. Během úklidu byla pro žáky přichystaná jarní stezka s úkoly. Po návratu byly v areálu školy 
připraveny retro hry  - skákání gumy, cvrnkání kuliček, kloboučku hop, skákání panáka a jiné.

Žáci druhého, třetí, čtvrtého a pátého ročníku zahájili plavecký výcvik ve Stráži pod Ralskem, kde se krom výuky 
plaveckých stylů naučili i hru vodní pólo.
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Jarní dny nás táhnou ven, proto se jako škola zapojujeme každý pátek do projektu Učíme se venku. Ve spolupráci 
se Včelín Brniště jsme se vydali do nových prostor ekocentra, kde nás čekal den s včelkami, díky kterému jsme se 
dozvěděli fakta a zajímavosti ze světa včel. Navštívili jsme i Zámecký park v Mimoni s přírodovědným programem.  

Žáci čtvrtého a pátého ročníku si připravili týmový projekt pro celou školu s názvem Čokoládový jarmark.  Nejprve 
se seznámili s historií čokolády a posléze pracovali ve skupinách na přípravě jarmarku. Každá skupina si vymyslela 
název, logo, slogan své firmy, design stánku, produkty k prodeji, dále si stanovili reálné ceny za své produkty. 
Ve skupinách vytvořili informační leták a reklamní kampaň. V rámci prodejního dne pozvali všechny třídy na jar-
mark, kde si mohli ostatní žáci nabízené výrobky zakoupit. Celý prodej a tržbu důkladně evidovali a zaznamenali 
do grafu. Úspěšné zakončení projektu se dětem velmi líbilo, obdrželi diplomy za nejlepší plakát, nejlepší stánek, 
největší tržbu, nejúspěšnější produkt a vše završili čokoládovým fondue. Projekt Čokoládový jarmark zahrnuje 
mezipředmětovou výuku českého jazyka, matematiky, finanční gramotnosti,  informatiky, výtvarné výchovy. 
Projekt podporuje týmovou práci, kreativitu, logické myšlení, rozvíjí podnikatelský záměr a pohled na reálný život. 
Výstupem projektu je jeho hmatatelnost. Žáci vidí, že něco konkrétního vytvořili. To je velmi efektivně motivuje 
 k práci. Zároveň mají neustále na mysli cíl a vidí smysl své práce. Postupnými kroky se k cíli přibližují a ten se před 
jejich zraky zhmotňuje.

V červnu nás čeká Den dětí, na jehož programu spolupracujeme se Sborem dobrovolných hasičů Ralsko.  
V polovině června pojedeme s žáky na školu v přírodě. Školní rok ukončíme závěrečnou akademií, na kterou se již 
pilně připravujeme.
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OHLÉDNUTÍ ZA MINULÍMI AKCEMI
Jordánsko 

V Místním centru v Kuřívodech proběhla cestopisná beseda manželů Pipalových s promítáním filmu z jedné  
z biblických zemí Blízkého Východu. Shlédli jsme i jiná místa, neméně zajímavá, stejně jako je světoznámá Petra.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

“SPRÁVNÉ HOLKY“ POMÁHAJÍ 

Dne 30. dubna proběhla oblíbená událost jak dětí, 
tak i dospělých Pálení čarodějnic. V Kuřívodech se za 
čarodějnicí vydali na cestu plnou úkolů rodiče s dětmi. 
Za splněné úkoly (běh na koštěti, skákání v pytli, hod 
na cíl…) dostal každý jako odměnu párek s chlebem  
a pití. Ve tvořivé dílničce si děti mohly vyrobit 
čarodějnici na koštěti nebo netopýra na zavěšení. 
Každý, kdo přišel v masce dostal malou sladkost  
a nechybělo ani společné foto. Poté následovalo za-
pálení vatry a upálení čarodějnice.

 Počasí nám přálo a nálada byla veselá. Děkujeme za 
výpomoc p. M. Zítkové a SDH Ralsko.

21. 5. 2022 se taneční 
skupina „Správné holky“ 
z tanečního kroužku pod 
záštitou města Ralsko  
a pod vedením paní  
Viery Šveňhové, zúčastnila  
17. prezentačního setkání 
19. ročníku regionálního 
projektu TVOŘÍME DUŠÍ  
v prostorách státního zám-
ku v Zákupech. Jedná se  
o projekt, který se zaměřuje 
na kulturní a společenské 
aktivity podporující tvorbu 
handicapovaných lidí. Naše 
děvčata sklidila obrovský 
aplaus. Jen tak dál!
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HURÁ, DĚTSKÝ DEN!

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA 

V sobotu 4. 6. proběhla, již tradiční akce ke dni dětí. V Kuřívodech na sídlišti to opravdu žilo, na své si přišli velké  
i malé děti s rodiči. Děti se mohly vyřádit na skákacích atrakcích. Skákací hrad se skluzavkou pro menší děti a velký 
nafukovací komplex skluzavek a prolézaček pro větší děti. Sbor dobrovolných hasičů si připravil neméně zajímavá 
stanoviště se střelbou z luku, vzduchovek, nebo si mohli příchozí vyzkoušet poražení proudem vody připravené 
naplněné láhve. Nechybělo malování na obličej a dílničky pro kreativní děti. Program byl proložen různými ukáz-
kami bojového umění, tanečky pro děti nebo předvedení výcviku psů. Celou akci moderoval Cucino, který dětem 
vykouzlil úsměv na tváři. Vytvořil spousty bublin, ale pobavil i tvořením z balónků nebo svým tygřím kamarádem. 
Letos poprvé v Kuřívodech, díky SDH Ralsko, byl zajištěn i stánek s občerstvením, a tak nezbývá než po skvělé akci 
říct hurá za rok znovu.

Lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur provedl v Místním centru v Kuřívodech zdravotní přednášku o bylinkách 
a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci. 
Přednáška byla zdarma a zúčastnili se ji převážně posluchači staršího věku. Panovala dobrá nálada a nezapomněli 
jsme si dělat i poznámky. Děkujeme.

Čas dovolených a prázdnin se blíží. Období, na které se těší nejen děti, ale jistě i dospělí. A tak na chvilku skončí 
pro letošní školní rok kroužky v Místním centru. Slavnostně se rozloučíme s páťáky, kteří odchází na jinou školu.

Na závěr bych popřála všem krásné léto, úžasné prázdniny a brzy na viděnou v MC v novém školním roce.
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Plánujeme na léto:

• 16. 7. 2022 Country Pláž– městská pláž Ralsko - Hradčany

• Srpen  Tenisový turnaj dospělé 

• Srpen  Oslava Horních vsí – Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie 

• Září  Sportovní den s Tajv

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

IC INFORMUJE

MĚSTSKÉ MUZEUM SE STÁLOU EXPOZICÍ PYROTECHNICKÉ ASANACE RALSKA V KUŘÍVODECH

Otevřeno

pátek až neděle 13:00-17:00 hod.

V ostatní dny ohlášením na tel. 
606 564 972 

nebo e-mail 
pyroexpo.ralsko@seznam.cz 

 MUZEUM VYSTĚHOVALECTVÍ DO BRAZÍLIE V RALSKU - NÁHLOVĚ provozuje Café Brasil, malé občerstvení  
s pravou brazilskou kávou.

Otevírací doba: 

středa - neděle 10:00 - 18:00 hod.

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

Petr Polakovič: +420 602 326 558           Anna Polakovičová : +420 723 631 966 

VSTUPNÉ DO MUZEA

Dospělí : 90,- Kč 

Senioři /studenti: 70,- Kč

Děti do 10 let: 40,- Kč

16. 7. 2022 08:00 - 17:00

Závod horských kol pro širokou veřejnost s tradicí od roku 1998. Provede vás krásami přírody bývalého vo-
jenského prostoru Ralsko. Postavte se na start s dalšími amatérskými závodníky a fanoušky horské cyklistiky  
a udělejte si hezký sportovní den.

www.tourderalsko.cz 

Za Místní centrum A. Koničková

ML Tuning tour de ralsko 2022
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7. 5. se konalo páté setkání retro a historických kočárků.

Letošní rok došlo ke změně a akce se konala v bývalých kasárnách v ul. U hřebčína, před Retro muzeem.

Už od 10 hodiny se sjížděla historická vozidla a motocykly. V jednu dobu jich bylo víc než kočárků. Dopředu se 
nikdy neví a nedá se odhadnout, kolik bude účastníků. Letos se jich za opravdu krásného počasí sešlo 134 a to je 
Mimoňský rekord. Sjely se staré, retro ale i novodobé kočárky. Každá z účastnic měla ten svůj naparáděný a porota 
to měla hodně těžké vybrat ten nej... Musím zmínit, že kočár si vezlo i pár mužů. Každý dostal pamětní odznak-
placku a zápich ve tvaru kočárku.

Po celou dobu nám vyhrával s citem k akci dobře vybrané písničky p. Martin Dejdar. Prodávala se retro li-
monáda v retro lahvích a káva v Retro muzeu. V retro autíčku pana Lindra byla káva z automatu a koláče. Koláče  
a svatební koláčky od vynikající pekařky Ivy Hollanové byly na každém stole. Přítomní využili prohlídky muzea, ale 
využili i nabídku, kdy mohli zapózovat a nechat se vyfotit u vystavených veteránů. Sešly se kamarádky, kolegyně, 
sběratelky, každý si tu našel někoho známého. Bylo i dost Mimoňských, kteří přišli jen tak okouknout tu nádheru.

Ve 13:45 se kolona včele s veterány vydala na křižovatku ke konírně, kde se naše cesty rozdělili a my pokračovali 
ve spanilé kočárkové jízdě po cyklostezce směrem do parku. Byla to nádherná podívaná na ten průvod!!

V Zámeckém parku došlo na vyhodnocení nejhezčího kočárku, outfitu a ocenění z největší dálky šlo do Poličky.

Akce je za námi a zřejmě i příští ročník zůstane u Retro muzea.

Velice děkuji Městu Mimoň, Kultuře Mimoň p. o, Městu Ralsko za zápůjčku stolů a lavic i s dovozem, p. Dejdarovi 
za bezva hudbu, Dřevovýrobě Cichák, p. Dolečkovi - Achilles a p. Horáčkovi za zprostředkování veteránů, Volfově 
sodovkárně z Mladé Boleslavi, p. Lindrovi, rodině a členům spolku a všem ostatním, kteří mi pomáhali zvládnout 
letošní setkání kočárků.

Tak a 13. 5 2023 zase v Mimoni u Retro muzea.

Lenka Špačková

HistorickÉ KOČÁRKY
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Po dvouleté covidové improvizaci, kdy jsme byli nuceni 
posunout termín tradičního hornického výletu, se letošní 
již osmý ročník mohl konečně uskutečnit opět 1. května! 

Už jsme při pořádání výletu zažili ledasco, ale letos 
to byla zase nová zkušenost. Po několika ubezpečení  
z Hornického muzea Harrachov, že s námi počítají, přišla 
studená sprcha. Deset dní před cestou jsme kontak-
tovali majitele dolu a bylo nám sděleno, že muzeum 
bude na prvního máje zavřené! Co teď? Honem najít 
nějaké náhradní řešení, protože zájemci už měli většinou 
zaplaceno a další muzea včetně restaurace v Kořenově  
s námi na pevno počítali. Jak už to chodí - “když se chce, tak jde vše” - a tak ráno 1. května mohlo vyjet 27 turistů 
na tradiční prvomájový výlet, který pořádá Hornicko-historický spolek pod Ralskem pro širokou veřejnost. 

První zastavení je v Muzeu obrněné techniky Smržovka, kam kvůli nám přijel majitel už dvě hodiny před otevírací 
dobou, aby nám ukázal své poklady. My si prohlédli opravdu velké množství tanků, děl a jiné těžké vojenské tech-
niky. Dále jsme si prohlédli Muzeum Járy Cimrmana a vystoupali na rozhlednu Maják v Příchovicích. Následující 
zastávka je na nádraží v Kořenově, kde je Muzeum ozubnicové dráhy. Tady jsme si prohlédli kromě samotného 
muzea i výtopnu s několika unikátními lokomotivami. Po obědě místo do Harrachova jedeme do Bozkova, aby-
chom si prohlédli známé Bozkovské dolomitové jeskyně. Tak byla naplněna i hornická tradice výletu, a to návštěva 
podzemí!

Velký dík patří skvělým turistům, kteří vytvořili úžasnou partu. Už nyní se všichni těší na prvomájový hornický 
výlet v roce 2023!

Zdař Bůh! 

Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek

HORNICKÝ VÝLET 2022
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ZAŽIJTE 7 NÁRODNÍCH GEOPARKŮ NA VLASTNÍ KŮŽI
Zažijte geopark na vlastní kůži. Navštivte některou z akcí pro veřejnost v rámci Dnů evropských geoparků od 20. 

5. do 20. 6. 2022, které se konají v sedmi národních geoparcích ČR.

Evropské dny geoparků, které se konají každý rok na přelomu května a června, jsou celoevropským festivalem, 
jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o ochraně geologického dědictví prostřednictvím vzdělávacích a geo-
turistických akcí. Různé geoparky po celé Evropě zvou návštěvníky k poznání geologie zblízka. Akce, jako jsou 
komentované procházky, výstavy, workshopy, přednášky a festivaly jsou stejně různorodé, jako geoparky samy.  

Asociace geoparků ČR se do této evropské aktivity letos zapojila se širokou škálou nevšedních aktivit. Začínáme 
již tento víkend geoshow s výbuchem sopky v Geoparku Kraj Blanických rytířů a končíme mezinárodním festi-
valem přírodního umění Proměny v Geoparku Ralsko. Atraktivní pro celou rodinu je jistě i 6. ročník rýžování 
drahých kamenů v Geoparku Želené hory. Geopark Český ráj a Geopark Broumovsko prezentují návštěvníkům to 
nejvýznamnější – tedy skalní města a pískovcový fenomén. Geopark Podbeskydí se vydává se školami na cestu do 
minulosti kraje. Dokonce i zcela čerstvě certifikovaný geopark Krajina Břidlice se připojil se svými exkurzemi, které 
zavedou návštěvníky do hlubokých štol i do historického centra Olomouce.  Diverzita geologická se tak odráží  
v rozmanitosti akcí, které geoparky pro veřejnost v letošním roce připravily.  

Všechny akce najdete na společných webových stránkách http://www.geoparky.eu/ 

KALENDÁŘ AKCÍ
21. 5. 2022 - GEOSHOW PRO RODINY S DĚTMI

Pořadatel: Národní geopark Kraj Blanických rytířů

Místo konání: Dům přírody Blaníku

Anotace: Setkejte se s vědci z geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a nechte se ohromit simulacemi  
geologických procesů. Na vlastní oči uvidíte výbuch sopky a další geologické situace, které probíhají pod zemským 
povrchem miliony let. Zapojíte nejen oči, ale i vlastní ruce.

Kontaktní osoba: Michal Nekl, michal.geowanders@gmail.com,  +420 608 164 228

www.geopark-kbr.cz 

28. 5. 2022 - 6. ROČNÍK TRADIČNÍHO CHRUDIMSKÉHO RÝŽOVÁNÍ

Pořadatel: Národní geopark Železné hory

Místo konání: Chrudim

Anotace: Tradiční chrudimská akce nabízí možnost si z náhonu vedle divadla Karla Pippicha vyrýžovat drahé ka-
mení a následně ho zpracovat ve šperkařské dílně.

Kontaktní osoba: Jan Doucek, e-mail: doucek@vz.cz; tel: 607 756 371

www.geoparkzh.cz
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28. 5. 2022 - EXKURZE DO LOMU BERNARTICE

Pořadatel: Národní geopark Kraj Blanických rytířů

Místo konání: lom Bernartice

Anotace: Vycházka s geologem a botaničkou do aktivního hadcového lomu. Kromě geologických zajímavostí se 
seznámíte s projektem na ochranu vzácných hadcových rostlin, které právě pokvetou.

Kontaktní osoba: Michal Nekl, michal.geowanders@gmail.com,  +420 608 164 228

www.geopark-kbr.cz 

29. 5. 2022 – PO STOPÁCH KARLA HYNKA MÁCHY

Pořadatel: Národní geopark Ralsko

Místo konání: Doksy

Anotace: Zážitková výprava s geoprůvodcem po stopách romantického básníka Máchova kraje, včetně plavby 
parníkem po Máchově jezeře.

Kontaktní osoba: Lenka Mrázová, e-mail: lenka.mrazova@geoparkralsko.cz; tel: 739 354 701

www.visitralsko.com 

29. 5. 2022 - TERÉNNÍ EXKURZE KE ŠTOLE V ZÁTOČINĚ

Pořadatel: Národní geopark Krajina Břidlice

Místo konání: Staré Oldřůvky

Anotace: Terénní exkurze s průvodcem do údolí řeky Odry, do Vojenského újezdu Libavá. Uvidíme torza bývalých 
kamenných hornických domků, kamenné moře a terénní exkurzi zakončíme opékáním špekáčků na haldě štoly  
„V zátočině“. Zaměřeno na rudné a břidlicové hornictví.

Kontaktní osoba: Alena Zemanová, E-mail: alena.zemanova@odry.cz, tel: 603 301 498

www.krajinabridlice.cz

29. 5. 2022 - VÝPRAVA ZA ZLATEM NA ROUDNÝ

Pořadatel: Národní geopark Kraj Blanických rytířů, ZŠ a MŠ Lounovice

Místo konání: Louňovice pod Blaníkem, Roudný

Anotace: ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem a MC ZaS Louňovice pod Blaníkem pořádá už 6.ročník turistické his-
torické akce. Akce bude startovat od budovy ZŠ Louňovice pod Blaníkem mezi 9:00 - 11:00 hodin, předpokládaný 
konec 12:00 -15:00 hodin. Nevhodné pro kočárky. 

Můžete se těšit na besedu o Roudném s panem Václavem Zemkem, na poustevníka - který zde podle pověsti 
zemřel, na rýžování zlata a jiné zajímavosti.

Kontaktní osoba: Michal Nekl, michal.geowanders@gmail.com,  +420 608 164 228

www.geopark-kbr.cz 
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3. 6. 2022 - PUTOVÁNÍ OLOMOUCÍ ZA SPODNÍM KARBONEM 

Pořadatel: Národní geopark Krajina Břidlice

Místo konání: Olomouc

Anotace: Exkurze s geoprůvodcem Tomášem Lehotským. Bývalé hlavní město Moravy je postaveno na tzv. 
Olomouckém kopci, který je budován spodnokarbonskými horninami – především slepenci, drobami a jílovými 
břidlicemi. Během prohlídky se zaměříme na využití spodnokarbonských hornin ve zdivu románského Zdíkova pa-
láce, projdeme si skály v Bezručových sadech a prozkoumáme horninové složení hradeb, dále vystoupáme na 
nejvyšší místo Olomouckého kopce – Michalské návrší a prohlédneme si břidlicové dlažby s fosilními stopami 
 v gotickém ambitu kostela sv. Michala. Cestou si všimneme patníků a nárožníků a putování historickou Olomoucí 
zakončíme na Horním náměstí, kde si také prostudujeme středověkou dlažbu.

Kontaktní osoba: Alena Zemanová, E-mail: alena.zemanova@odry.cz, tel: 603 301 498

www.krajinabridlice.cz

4. 6.2022 - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NAUČNÉ STEZKY DĚDICTVÍ BŘIDLICE S NÁVŠTĚVOU RAABOVY ŠTOLY

Pořadatel: Národní geopark Krajina Břidlice

Místo konání: Zálužné u Vítkova

Anotace: Projdeme se po břidlicových haldách obce Zálužné a po Břidlicové stezce dojdeme k Raabově štole, 
která bude pro vás otevřena.

Kontaktní osoba: Alena Zemanová, E-mail: alena.zemanova@odry.cz, tel: 603 301 498

www.krajinabridlice.cz

5. 6. 2022 - AUTOBUSOVÁ GEOVÝPRAVA ZA SOPKAMI NÁRODNÍHO GEOPARKU KRAJINA BŘIDLICE

Pořadatel: Národní geopark Krajina Břidlice

Místo konání: Bruntálsko

Anotace: Navštívíme přírodní památky Razovské tufity, lávové proudy u Meziny, Uhlířský vrch a lom v Bílčicích.  
To vše s odborným komentářem geoprůvodce Jakuba Jiráska.

Kontaktní osoba: Alena Zemanová, E-mail: alena.zemanova@odry.cz, tel: 603 301 498

www.krajinabridlice.cz

5. 6. 2022 - EXKURZE S GEOLOGEM RADKEM MIKULÁŠEM DO KLOKOČSKÝCH A BETLÉMSKÝCH SKAL

Pořadatel: Globální geopark UNESCO Český ráj

Místo konání: Klokočské skály

Anotace: Geologická exkurze s průvodcem do Klokočských a Betlémských skal a na hrad Rotštejn. 

Kontaktní osoba: Blanka Nedvědická, e-mail: info@geoparkceskyraj.cz; tel: 603 448 459

www.geoparkceskyraj.cz/ 

GEOPARK RALSKO



31

GEOPARK RALSKO

6. 6. 2022 - CESTA DO MINULOSTI

Pořadatel: Národní geopark Podbeskydí

Místo konání: Štramberk

Anotace: Terénní program pro základní školu zaměřený na geologickou minulost Štramberka a okolí.

Kontaktní osoba: Dalibor Kvita, e-mail: hajenka@centrum.cz, tel: 604 526114

www.spolekhajenka.cz 

10. 6. 2022 - KONCERT „DRUM FOR FUN” VE STOLANSKÉM LOMU

Pořadatel: Národní geopark Železné hory

Místo konání: Chrudim

Anotace: Přijďte si poslechnout bubenickou show chrudimské skupiny „Drum For Fun”. Zažijte magickou atmos-
féru bubnů jen za svitu ohně. Koncert se koná v lomu u Stolan cca 1 km od školy.

Kontaktní osoba: Jan Doucek, e-mail: doucek@vz.cz; tel.: 607 756 371

www.geoparkzh.cz

11. 6. 2022 - VELKÁ VÝPRAVA TEPLICKÝMI SKALAMI

Pořadatel: Národní geopark Broumovsko

Místo konání: Teplice nad Metují

Anotace: Komentovaný geoturistický výlet s geologem Geoparku Broumovsko původní historickou trasou.

Kontaktní osoba: Stanislav Stařík, e-mail: stanislav.starik@broumovsko.cz; tel: 731 190 228

www.geopark.broumovsko.cz

11. 6. 2022 POZNEJ KAMENY

Pořadatel: Globální geopark UNESCO Český ráj

Místo konání: Turnov

Anotace: Představení Geoparku UNESCO Český ráj na Dni dětí se Žlutou ponorkou, největší akci pro děti a mládež 
v regionu. Poznávání hornin a minerálů z Geoparku Český ráj.  

Kontaktní osoba: Blanka Nedvědická, e-mail: info@geoparkceskyraj.cz; tel: 603 448 459

www.geoparkceskyraj.cz/ 

12. 6. 2022 - OTEVŘENÍ KAMENNÉ VYHLÍDKY U VOTIC

Pořadatel: Národní geopark Kraj Blanických rytířů

Místo konání: Votice

Anotace: Slavnostní otevření nového “geopointu” nad Voticemi.

GEOPARKčervenec 2022
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Kontaktní osoba: Michal Nekl, michal.geowanders@gmail.com,  +420 608 164 228

www.geopark-kbr.cz

18. 6. 2022 – LAND-ART FESTIVAL PROMĚNY

Pořadatel: Národní geopark Ralsko

Místo konání: zaniklá obec Jabloneček, Ralsko

Anotace: Mezinárodní festival přírodního umění v zaniklé obci Jabloneček v bývalém vojenském prostoru Ralsko. 
Tradiční akce pro rodiny s dětmi i pamětníky plná tvoření, hudebních vystoupení, performance a akční umění, land-
artová procházka a vernisáž galerie pod širým nebem.

Kontaktní osoba: Lenka Mrázová, e-mail: lenka.mrazova@geoparkralsko.cz; tel: 739 354 701

www.festival-ralsko.com

GEOPARK RALSKO
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POLICIE ČR

V rámci Evropského  dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá na středu  
15. června 2022, je dobré si připomenout  základní pravidla zabezpečení objektů, a to z těchto důvodů:

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

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

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

Do Vámi tvořených textů k Evropskému  dni proti vloupání lze použít i tyto  dvě citace:

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

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

Lze také využít aktuální statistické údaje k majetkové kriminalitě (viz samostatná příloha)

OBECNÉ RADY A DOPORUČENÍ

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

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

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

• Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř tříd, 
vhodné pro vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým poškozením chrání 
také bezpečnostní kování a v neposlední řadě jsou klíčové bezpečnostní dveře, které by ideálně měly být  
z 3. bezpečnostní třídy. Velkým pomocníkem jsou také zárubně proti roztažení.

• Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými oprávněními, jsou např. 
členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a v neposlední řadě se může prokázat dobrými 
referencemi, solidní firmy vám sestaví nabídku bezplatně

evropský den proti vloupání 2022



34

Dnešní Ralsko POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

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

• Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě domů je vhodné dobré 
osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod.

• K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného, nemluvte o tom s cizími 
lidmi a nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance. 

• Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla. Pokud vám někdo 
tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace. 

• Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích osob v domě nebo okolí. 
A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby.

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

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

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

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

4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - nezapomíne-
jte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto 
zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá.

Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel může být 
ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku tísňového volání 158.

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

POLICIE ČR
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Když běžný lékař nepomůže: Psychosomatika u dětí
Všechny maminky to znají, ten pocit strachu a bezmoci, kdy je-

jich dítě něco trápí. Své ratolesti pak svěřujeme do rukou lékařů 
či léčitelů. Ale co když na nic nepřijdou? Co když opakovaná 
nachlazení, bolesti bříška nebo hlavy nebo i vážnější problémy 
nemají fyziologické vysvětlení? A pokud ho mají, tak proč takové 
nepříjemnosti trápí zrovna Vaše dítě? A pokud zvažujete, zda není 
možné, že Vaše dítě simuluje, věřte, že u dětí je mnohem častější 
psychosomatizace.

U dětí se somatizace objevuje velmi často. Uvádí se, že častěji než 
u dospělých. Děti ještě nejsou tak zdatné ve slovní zásobě a nemají tolik zkušeností, proto své problémy nedokážou 
vyjádřit slovně, tím pádem se projeví na těle. Děti také neumí zpracovávat negativní pocity a emoce, nemůžeme 
tedy čekat, že si hravě poradí se stresem, úzkostí či negativními myšlenkami.

Může se stát, že ani opakované návštěvy lékaře a předepisované léky nezabírají a dítěti se problémy v různých 
podobách stále vrací. V takové situaci je vhodné zvážit návštěvu psychosomatika. Takového odborníka nebude za-
jímat jen fyzický stav, ale člověk jako celek. Bude se zajímat o životní příběh dítěte, o všechny aspekty, které mohou 
aktuálně ovlivňovat jeho psychiku a zdraví, o jeho pocity a nálady. Nebude se zajímat jen o zahnání příznaků, ale 
bude hledat prapříčiny neduhů dítěte.

Konkrétní problémy dětí a možné příčiny

Příčiny a reakce na různé situace jsou velmi individuální, pojďme se podívat na ty nejčastější:

Bolest hlavy

Ta je u dětí častá. Pokud se na ni podíváme z pohledu psychosomatiky, objevuje se u dětí, které hluboce touží po 
ocenění, jsou akční a jen tak neumí odpočívat a zkrátka vypnout. Mají toho takzvaně „plnou hlavu“. Bolest může být 
vzkazem, že by si dítě už opravdu mělo odpočinout.

Kašel a další nemoci horních cest

U těchto dětí je možné, že málo projevují emoce, především hněv, což následně kompenzuje kašlem. Pokud dítě 
prožívá negativní emoce, dech je mělčí, úzkost s sebou pak přináší nepravidelné a povrchní dýchání. U chronického 
kašle se může vyskytovat závislost na matce či rodinné konflikty.

Zácpa

Tento problém se může vyskytovat u dětí s úzkostí s depresí nebo v sociální izolaci. Dítě tím může vyjadřovat 
potřebu, aby se o něj někdo staral a měl ho rád. Může to být také reakce na rozchod rodičů, dítě to vyloženě 
„nemůže strávit“.

Časté škytání

Může se objevovat u dětí, jejichž rodiče se k nim často chovají nepředvídatelně, tedy jednou velmi pozitivně a pak 
najednou velmi negativně, například střídání přílišné přísnosti a velké benevolence, to v dítěti vyvolává obrovský 
zmatek a nejistotu, co přijde.

Onemocnění srdce a cév 

Tato onemocnění mohou být způsobována úzkostmi, které plynou z příliš vysokých nároků od rodičů nebo učitelů, 
děti pak chtějí za každou cenu splnit očekávání, ale někdy to je nad jejich síly.
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Kožní onemocnění

Zde je to jednoduché. Problémy s kůží mohou symbolizovat neukojenou touhu po dotecích. Kůže nám 
zprostředkovává kontakt s okolím, proto je jejím prostřednictvím vyjadřován jeho nedostatek.

Psychologická poradna MOJRA, www.mojra.cz

Odchodem do důchodu život nekončí.  
Jak na aktivní stáří? 

Senioři jsou v dnešní době vystaveni většímu tlaku, než tomu bylo před několika 
desítkami let, musí se vyrovnat s moderními technologiemi, negativním postojem 
okolí i s těmi, kteří se snaží využívat jejich stáří a důvěřivosti. Přestože se může zdát, 
že lidé v důchodu jsou sešlí věkem, tráví volný čas jen u lékaře nebo nicneděláním 
doma, neumí používat mobil natož platební kartu, není tomu tak. Stále více seniorů 
se všemožně snaží zůstat aktivními i v důchodovém věku, nebrání se novým 
poznatkům, ovládají počítač, orientují se na internetu i na sociálních sítích.

Jestliže patříte k těm, kteří v důchodu zanevřeli na aktivní životní styl, nedbáte 
na zdravou výživu, pravidelnou tělesnou aktivitu apod. odrazí se to na vaší fyzické  
i psychické pohodě. Podle dostupných statistik čelí pasivní důchodci většímu riziku 
vzniku různých onemocnění, finanční nejistotě, depresím, úzkostem. Mnohdy se 
neumí vyrovnat s novou životní situací, izolují se od okolního světa, stávají se za-
trpklými vůči ostatním.

JAK SI ZPŘÍJEMNIT STÁŘÍ? ZDE JE NĚKOLIK PRAKTICKÝCH TIPŮ:

Vzdělávejte se. Dnešní doba nabízí mnoho možností, jak si rozšířit vzdělání i ve stáří, ať už mluvíme o různých 
univerzitách třetího věku, vzdělávacích kurzech pro seniory aj.

Plánujte si čas. Pořiďte si diář a naplánujte si možné aktivity tak, abyste co nejvíce vyplnili svůj volný čas. 
Samozřejmě s ohledem na vaše zdraví, nic se nemá přehánět.

Pomáhejte. Vaše dlouholeté zkušenosti jsou pro mnohé k nezaplacení. Můžete doučovat, pomáhat jiným 
seniorům, kteří jsou odkázáni na druhé, věnujte se dobrovolnictví, pohlídejte vnoučata…

Pohybem ke zdraví. S ohledem na vaše fyzické možnosti sportujte, jezděte na kole, choďte na procházky…

Buďte společenští. Existují různé spolky a sdružení pro seniory, nevyhýbejte se jim. Mimo jiné je to způsob, jak se 
seznámit s novými lidmi a najít člověka, který bude vaše nadšení pro aktivně trávené stáří sdílet.

Cestujte. Cestovní kanceláře nabízejí velké množství zájezdů šitých na míru potřebám seniorů, které nezruinují 
váš domácí rozpočet. Pokud netíhnete k zahraničnímu cestování, můžete prozkoumávat zajímavá místa v ČR apod.

Připravte se včas. Na stáří je potřeba se připravit s předstihem, a to nejen po finanční stránce. Např. při rekonstruk-
ci bytu nechte namontovat madla k vaně, zvolte kvalitní podlahu bez koberců, o které byste později zakopávali…

Trénujte mysl. Mozek potřebuje neustále podněty k tomu, aby co nejdéle fungoval tak, jak má. Paměť a bystrou 
mysl můžete posílit luštěním křížovek, čtením, hraním logických her…

Psychologická poradna MOJRA.cz, www.mojra.cz
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Foto 1: Dne 19. března 1992 došlo ke zranění při výbuchu náložky 
trhaviny uložené u sloupku oplocení tvrze u vodního příkopu. Někomu 
se podařilo zapálit několikaletou suchou trávu v okolí tvrze, když se 
požár začal šířit směrem ke tvrzi a ohrožoval, ještě nezelená křoviska 
kolem zahrady pana Laušmana, začalo se hasit. V té době jsme 
asanovali kolem paneláků, říkám asanovali, protože jsem měl pomoc-
níka, kterého mi šéf Gedosu František Nacházel, přidělil, a samozřejmě 
platil, po dobu co budeme asanovat objekty, o které měla firma zájem. 
Tím pomocníkem byl krajan pan Hostina. Už když jsme viděli stoupat 
dým tak jsme šli ke tvrzi. Hašení bylo špatné, vítr dělal svoje, suchá 
tráva hořela nadzvukovou rychlostí. Ještě nebylo listí a tak jsme 
používali vše možné ale marně. Pan Hostina hasil u břehu vodního 
příkopu, když asi 1 metr od něho došlo k výbuchu. Naštěstí byl otočen 
zády a silný vatový kabát a oteplovací kalhoty zachytily mnoho kousků 
zeminy. Také jej zčásti chránil sloupek plotu. Přesto jsem jej odvezl na 
ošetření. Důvodem výbuchu byla s největší pravděpodobností náložka 
TNT, ve které byla adjustovaná rozbuška a zápalnice. Po přechodu 
plamene zahořela zápalnice a po chvíli došlo k výbuchu. Tlaková vlna 
naštěstí uhasila i oheň. Sověti používali taková zařízení pro výlov ryb 
na vodních plochách. U tvrze určitě v té době nějaké ryby byly.

Odpověď na fotohádanku 
z 8. 4. 2022

Foto 2: Tak, jak se krajané zapojili do natáčení filmu „Stalingrad“, tak začali chodit do řádného zaměstnání v místní 
firmě EMG a v okolních firmách. EMG byla výrobnou skleněných dlaždiček s 3D efektem, která se usídlila v bývalé 
budově kasáren raketového vojska v Kuřívodech. Na snímcích před nastěhováním technologií je zřetelně vidět 
neporušený stav objektu po opuštění sověty. Mohu potvrdit, že některé posádky po svém odchodu ještě napas-
tovaly a vyleštily podlahy.
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Kniha
Kniha “Mimoň na starých pohlednicích” se zúčastnila soutěže “Kniha roku Libereckého kraje”.

Předávání ocenění proběhlo 9. května v krásných prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Tohoto aktu se 
zúčastnili i zástupci Spolku historie Mimoňska a za autory Ing. Jiří Šťastný a p. Lenka Špačková.

Nominovaných bylo v pěti kategoriích třicet devět titulů. Všechny knihy jsme měli možnost si prohlédnout a byli 
natolik zajímavé, že oceňujeme nelehkou práci poroty. Vyhlášení vítězů bylo proloženo hudebním vystoupením mla-
dého houslisty s klavírním doprovodem. Ceny předávali např. hejtman Martin Půta, radní pro kulturu Libereckého 
kraje Květa Vinklátová, nebo majitel knihkupectví Fryč.

Byl to pro nás příjemný zážitek, obzvláště po zjištění že ze 39 nominovaných knih skončila ta “naše” v hlasování 
na krásném 3. místě.

Tuto knihu si můžete zakoupit v Retro muzeu, nebo u p. Špačkové-tel. 724 522 279

Mimoň leží na rozhraní Máchova kraje a Podještědí. Jako 
každé město má podobu, kterou mu vtiskly dějiny a osudy. Mezi 
nejvýznamnější události, které ovlivnily současnou podobu města, 
byl rozsáhlý požár v roce 1806, kdy lehlo popelem prakticky celé 
město. Dalším smutným datem byl 8. květen 1945, poslední den 
2. světové války, kdy bylo město bombardováno. Další jizvou na 
tváři města zanechaly nesmyslné demolice v 80. letech 20. století, 
kdy byl odstřelen mimo jiné i zámek a radnice. Publikace nabízí pro-
cházku městem prostřednictvím dobových pohlednic z období od 
konce 19. století do roku 1950. V knize naleznete kromě Mimoně  
a jeho městských částí Ploužnice, Vranov a Srní Potok také Pertoltice 
pod Ralskem, které byly v letech 1960-90 administrativně součástí 
Mimoně. Samozřejmě nechybí hora Ralsko, z dálky viditelná domi-
nanta kraje.
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