Noviny pod Ralskem
Kraj: Liberecký

Okres: Česká Lípa

Správní obvod: Česká Lípa

GPS souřadnice: 50.692050N, 14.746854E

Nadmořská výška: 290 m n. m.

První pís. zmínka: 1504 (516 let)

Počet obyvatel: 307

PSČ: 471 24

Adresa URL: www.novinypodralskem.cz

O obci
Obec Noviny pod Ralskem se nachází přibližně 5 km od Stráže pod Ralskem, mezi kopci Lipkou a Ralskem.
Rozkládá se na obou březích říčky Ploučnice.

Historie obce
První oficiální zmínka o obci pochází z roku 1504. Historikové se ale domnívají, že obec pod původním
názvem Lilant byla součástí panství hradu Vartenberk již před tímto datem. V té době byl držitelem
panství Jan I. z Vartenberka.

Ubytování a restaurace
V okrajové části obce Noviny pod Ralskem se nachází Penzion Zlatá Lípa.

Okolí a příroda
Příroda na území obce je velice rozmanitá. Lesy, remízky, aleje, jednotlivé stromy, pole, louky, zahrady,
rašeliniště, mokřiny, rybníčky, řeka Ploučnice, skály pískovcové a čedičové, kamenná pole,
lidské stavby, ...

Současnost obce
V obci je místní knihovna i mateřská škola. Funguje zde sportovní klub Noviny pod Ralskem hrající IV.
třídu okresního fotbalového svazu Česká Lípa.

Sportovní možnosti
Obcí prochází červená turistická značka na zříceninu Ralsko a cyklotrasa 241 z Petrovic - Radonic.
Vodáky přitahuje tzv. Průrva Ploučnice, zvaná též Pekelný jícen nebo Hromová rána, jež je velmi
zajímavou technickou památkou.

Památky a zajímavosti
V obci Noviny pod Ralskem najdeme řadu patrových roubených statků. Nejhezčí z nich leží nedaleko
mostku přes Ploučnici na východním okraji vsi. Zřícenina hradu Ralsko dominuje obci i celému okolí.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/4431/noviny-pod-ralskem/
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Doprava
Do Noviny pod Ralskem se můžete dostat autobusem od Mimoně, Stráže nebo Jablonného, přímý spoj je
také z Prahy nebo vlakem od České Lípy nebo Liberce, ale vystoupit musíte ve stanici Velký Grunov a asi 2
km dojít pěšky.
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