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Životní jubileum
K životnímu  jubileu  přejeme  spoustu  štěstí,  zdraví,  radosti 
a mnoho dalších spokojených a krásných let! 
Vše nejlepší!

Ing. Miloslav Tůma, 
starosta města

Letní příměstský tábor na Ploužnici
Město Ralsko zve děti na letní příměstský tábor, kde je čeká 
spousta her, soutěží, výlety, setkání s hasiči aj., a samozřej-
mě skvělý tým vedoucích.

Kdy:  1. 7. – 5. 7. 2019

Kde: sportovní areál na Ploužnici

Pro děti: 7 – 15 let

Cena: 100,- Kč

Přihlášky jsou k vyzvednutí u p. Jaromíra Šveňhy v areálu 
sportovního hřiště na Ploužnici! Uzávěrka přihlášek je 
31. 5. 2019.
Informace na čísle 720 277 080 - p. Šveňhová

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ OBCE RALSKO 13. 4. 2019
HRADČANY         8:00 – 8:30
BOREČEK Kafilerie       8:35 – 9:00
PLOUŽNICE  finské domky     9:10 – 9:30
    Blízalka      9:35 – 10:00
    u Hrňů      10:05 – 10:20
    u obchodu    10:25 – 11:00
KUŘÍVODY  u Lípy      11:10 – 11:20
    u paneláků    11:25 – 12:00
HORNÍ KRUPÁ u lesní správy    12:10 – 13:25
NÁHLOV        13:00 – 13:20
Cena: vakcinace proti vzteklině                               150 Kč
          vakcinace kombinovaná                                 300 Kč

Dále bude možné koupit tablety  
nebo pastu na odčervení  
a tablety nebo obojky na blechy  
a klíšťata. 

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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SLOVO STAROSTY
Vážení  spoluobčané,  přátelé  a  ka-
marádi,  když  píšu  tento  článek, 
tak  si  uvědomuji,  že  máme  opět  
3 měsíce za sebou. Tři měsíce, během kterých se udála řada důle-
žitých věcí, které se pokusím shrnout v tomto článku. 
Prvně Vás obeznámím, že rada města schválila provedení proces-
ně personálního auditu, který zhodnotí práci jednotlivých úřední-
ků. Výstupem audit bude návrh změny organizačního řádu, který 
bude sloužit k dalším projednání celkového chodu úřadu. Tento 
audit provádějí odborníci ze společnosti Deloitte, kteří tyto audity 
provádějí po celém světě. V současné době se již audit postupně 
blíží ke konci,  takže v dalším čísle už bychom mohli představit 
nový organizační řád.
Koncem roku přišel na město požadavek, ze strany Libereckého 
kraje, na spolufinancování dopravního řešení v Kuřívodech, kde 
vznikne kruhový objezd a chodníky kolem. Město Ralsko mělo 
původně platit  podíl  v podobě  cca 11,5 miliónů korun  českých 
s DPH. Do zastupitelstva jsem dal návrh na redukování dosavad-
ního řešení, které našemu městu ušetří téměř 4 milióny korun čes-
kých a zároveň bude ucelená síť chodníků a vyřešené centrum. 
Hodně lidí se ptá, proč děláme ,,kruháč“ v Kuřívodech? Ať už si 
myslím o kruháči v Kuřívodech cokoliv, tak je nutné říct, že kru-
hovou křižovatku financuje Liberecký kraj na jejich pozemcích, 
takže to už nijak ovlivnit nemůžeme. Spíš bych chtěl občany po-
prosit, aby byli zdrženlivý a zhodnotili celou akci až bude hotová.
 

Ke komunikaci č. II/268 směr Mimoň – Mnichovo Hradiště mohu 
sdělit, že Liberecký kraj zahájil výběr dodavatele celé akce. Z to-
hoto lze usoudit, že už se blíží k finální fázi administrativních pro-
cesů. Myslím, že by se letos mohlo udat předání staveniště a za-
hájení přípravných prací. Mohu se ovšem mýlit a třeba se povede 
i kus realizace. Každopádně příští rok se již bude 100% opravovat. 
Konečně po letech tahanic. 
Nicméně Liberecký kraj opět zahájil demoliční práce opuštěných 
objektů. Což kvituji. A za sebe mohu říct, že jsem moc rád a pře-
devším obdivuji, že Ing. Jitka Volfová (ANO 2011)  i přes svou 
pracovní vytíženost starostky České Lípy a statutární náměstkyně 
hejtmana zvládá organizovat projekty na takové úrovni.  

Další  věc,  kterou  bych  rád  přiblížil  je  fungování  komisí  a  vý-
borů při  zastupitelstvu  a  radě města. Nově  jsme  se  snažili,  aby 
se  z  těchto  pozic  již  nestávala  náhrada  zaměstnání,  jak  tomu 
bylo  v  letech  minulých.  Nově  jsme  se  snažili  složit  rozdě-

lení  pozic  v  poměrném  zastoupení  a  to  z  každé  strany,  kte-
rá  měla  zájem.  Celkově  jsme  stanovili  maximální  počet  na  
5 členů (jak pro komise, tak pro výbory). Tento krok nám ušetří 
více jak 110 tis. korun českých za rok. 
Hradčanský rybník, další  informace. Začátkem roku jsme infor-
movali, že v rámci výběrů dodavatele se v tomto procesu jeden 
účastník odvolal na nejvyšší kontrolní úřad, takže jsme nuceni ce-
lou akci posunout na měsíc srpen (2019). Dotaci nám poskytovatel 
podrží až do roku 2023, takže zvěsti o tom, že přijdeme o dotaci, 
jsou  jen  vykonstruované  pomluvy.  Posunutí  termínu  nám  ještě 
možná nějaké finance ušetří. Rybník je opět dopuštěn a probíhá 
ořez dřevin. Přes sezónu bude tedy funkční.
Zastupitelstvo města Ralsko dne 28. 2. 2019 proběhlo dle přísli-
bu na Hvězdově. Musím říct, že jsem byl s atmosférou spokojen. 
Připomínky občanů byli korektní a zcela k tématu, což je jedině 
dobře. V průběhu letních měsíců bychom opět rádi udělali další 
výjezdní zasedání (jak jsme slibovali v předvolebním programu).

V  rámci  tohoto  jednání  proběhlo  komentování  územní  studie, 
kterou musíme předělat, jelikož se jedná spíše o studii k satelitní-
mu městečku. Nově jsme také řešili situaci kolem internetu, kde 
byl přítomen technik pro tyto věci. Již jsme jednali se společností 
METRONET o možnosti propojení a posílení signálu. Dále máme 
rozjednané posílení signálu ze strany RalskoNetu. Věřím, že na-
konec najdeme nejekonomičtější a zároveň nejpraktičtější řešení.
Nově jsme s paní místostarostkou obnovili  tradici, že se vedení 
města bude účastnit gratulace našim občanům, kteří slaví životní 
jubilea. Tento nápad vznikl z ,,dílny“ nového složení SPOZu a Ko-
mise pro záležitosti seniorů, což je první skvělý akt. Zatím jsme 
měli tu čest navštívit jubilanty z měsíce března. Dokonce se mi při 
jedné příležitosti podařilo rozbít žárovky v lustru, tak jsem musel 
provést výměnu. Tímto se za to paní Dlouhé omlouvám.  
V minulých dnech jsme prožili řádění vichru, který po sobě zane-
chal škody. Většinou škody v podobě polámaných stromů a po-
škozených střech. V minulosti, když byl vichr, tak obyvatelé Kuří-
vod neměli teplo ani světlo. Teď už jen světlo, protože náš záměr 
s agregáty zafungoval na výbornou. Sice jste museli přetrpět hluk 
ve sklepě, ale za to teplo si myslím, že to stálo. 
Dále bych Vám jen v krátkosti chtěl přiblížit, čím se právě zabý-
váme. 
Kuřívody: příprava měření rychlosti v částech města, příprava za-
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Informovanost občanů v Ralsku
Informovanost  občanů  v  Ralsku  je  jedním  ze  společných  cílů 
vedení města. Je mnoho obcí, které se  jistě potýkaly v minulos-
ti  s problémy, které vedly k pozdržení časového harmonogramu 
započatých akcí, v tom lepším případě. Stávalo se to, stává se to 
a dle současných možností právnických a fyzických osob k tomuto 
může docházet i v budoucnu. Proto je velmi důležité občany o těch-
to změnách v časových plánech akcí informovat.
Očekáváme i ze strany občanů, že budou informovat vedení města 
o problémech se kterými se potýkají v Ralsku a zároveň přáních, 
které by vylepšovaly standart života v osídlených místních částech.
Od  vydání  předchozího  čísla  čtvrtletníku Dnešní Ralsko  uběhly 
bezmála tři měsíce a v tomto období mne jeden z občanů Plouž-
nice informoval o upozornění, které bylo vyvěšeno Správou domů 
a bytů ve vchodech našich bytových domů. Zveřejněné upozornění 
se  týkalo požárního  řádu,  jejímž dodržováním se naši nájemníci 
bytů musí řídit. Dle požárního řádu se nesmí ve společných pro-
storách domů nacházet předměty, jako jsou např. botníky.  Občané 
je z těchto prostor musí odstranit. To vše je v pořádku. Každý ná-
jemník bytových domů je zodpovědný za užívání nájemního bytu 
a společných prostor v souladu s nájemní smlouvou, tedy i užívání 
společných prostor. Ovšem i já nesouhlasím s řešením, které bylo 
zveřejněno  na  výše  zmiňovaném  upozornění.  V  současné  době 
díky dotačnímu titulu má město k dispozici zaměstnance Domov-
níky – preventisty, kteří monitorují společné prostory a mohou tak 
informovat správu domů a bytu o chování a  jednání nájemníků, 
které se neslučuje s uzavřenou nájemní smlouvou a to se týká i od-
stranění předmětů (botníků) ze společných prostor. Správa domů 
a bytů by měla jednat o nápravě přímo s nájemníkem, který se do-
pouští porušování nájemní smlouvy, popřípadě náklady na odstra-
nění směřovat na konkrétního nájemníka.  Dle této skutečnosti je 
patrné, že se musí zefektivnit spolupráce mezi jednotlivými úseky 
městského úřadu tak, aby občané nedopláceli na nezodpovědnost 
svých sousedů. 
Únorové zastupitelstvo proběhlo v místní části Hvězdov i přes to, 

že nemáme mnoho prostorových možností na uspořádání veřejné-
ho jednání s občany. Podařilo se ve spolupráci se současným ná-
jemníkem místní hospůdky uspořádat jednání právě zde. Občanům 
byl nastíněn problém s internetovým připojení domácností v této 
místní části a směr, kterým bychom chtěli, aby se vedlo osídlování 
této části, tedy nevytvářet zde žádné satelitní městečko, naopak za-
chovat klidný venkovský ráz Hvězdova a v tomto duchu připravit 
ve spolupráci s občany změnu územního plánu.
K dnešnímu dni se nám také podařilo naplnit komise a výbory čle-
ny z řad občanů, kteří mají zájem o dění v obci a není jim lhostejné 
fungování města jako celku. Komise jsou poradním orgánem rady 
města a výbory jsou poradním orgánem zastupitelstva města. Po-
vinnost zřídit výbor finanční a kontrolní nám ukládá zákon o ob-
cích a protože jsme město rozlehlé, ustanovilo zastupitelstvo města 
i výbor majetkový, jehož práce na zajišťování stávajících okolností 
prodeje a pronájmů pozemků přímo v terénu je mnohdy důležitá 
pro rozhodnutí samotných zastupitelů.
Od 1. 1. 2019 má naše Základní a mateřská škola T. Ježka v Ku-
řívodech novou paní ředitelku Mgr. Bc Hanu Huškovou. Do její 
nové pozice a s tím spojeného velkého úsilí o zachování předškol-
ního a školního vzdělávání našich dětí z města Ralsko bych ji chtěla 
popřát mnoho úspěchů. Naše škola se nachází v krásném a klidném 
prostředí místní části v Kuřívodech, kde je žákům umožněno vzdě-
lávat se pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracovníků, 
aniž by měli rodiče obavy z komplikovaného dojíždění. Do MŠ 
je zajištěn svoz dětí, který zajišťuje město Ralsko a žáci ZŠ mo-
hou využívat dostupnou autobusovou dopravu, kdy v jednotlivých 
a  výstupních  zastávkách  zajišťuje  město  bezpečný  pohyb  žáků 
svými zaměstnanci.  Žáci rovněž mohou využívat školní družinu, 
která  je součástí naší školy. V měsíci dubnu proběhne zápis dětí 
narozených od 1.9. 2012 do 31.8. 2013 do Základní školy a to 8. 4. 
od 13:00- 16:00 hod. Do mateřské školy je naplánován zápis na 6. 
5. 2019 od 13:00 hod do 16:00hod. Pro zájemce je připraven den 
otevřených dveří, kde si můžete jak vnitřní, tak venkovní prostory 
školy prohlédnout a seznámit se s chodem školy. 

jištění vody do zahrádek, zjišťování možnosti obnovy vodní nádr-
že za Tvrzí, získáváme stavební povolení na muzeum pyrotechnic-
ké asanace a další…
Ploužnice: probíhají administrativní přípravy na výměnu pozemků 
pro zahrádky, připravujeme budování kanalizační sítě, příprava or-
dinace praktického lékaře v části bývalé školy na Ploužnici, čeká-
me na odpověď SFDi na získání dotace pro cyklostezku Ploužnice 
– Mimoň
Hradčany: Připravujeme kácení stromů, které ohrožují Vaše ne-
movitosti. Máme připravené podklady pro snížení daně z nemo-
vitosti, které bychom chtěli tento rok schválit. Nově připravujeme 
dotační titul na zadržení vody v krajině a spolufinancování čistíren 
odpadních vod. Společně se SČVK a SVS řešíme stále odkanali-

zování části Hradčan, abychom nepouštěli splašky do potoka. 
Boreček: dokončujeme spuštění pitné vody pro Vodovod Boreček, 
projektová příprava pro chodník u komunikace na Mimoň a dále 
směna pozemků s VLS 
Náhlov: koupě vodovodu a kanalizace, povolení vrtu, oprava pro-
pustku směr Osečná
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na organizaci 
plesu města Ralsko. A jelikož se otepluje, tak Vám všem přeji po-
hodové jaro a úspěšný start do letní sezóny. A krásné velikonoční 
svátky a s tím spojené volno.

Ing. Miloslav Tůma
 starosta města
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Z rozvoje města
Program volnočasových aktivit“, podpora - Školství a mládež
Město Ralsko pravidelně každým rokem žádá o finanční pod-
poru z Libereckého kraje na volnočasové činnosti dětí a mlá-
deže, které pořádá Místní centrum v Kuřívodech. Z podpory, 
pokud bude schválena (cca duben 2019), bude hrazena poměr-
ná část výdajů na služby (např. náklady na dopravu, zájezdy), 
nákup  materiálu  (např.  výtvarné  práce,  kostýmy)  a  nákup 
drobného  dlouhodobého  majetku.  Tento  rok  plánujeme  za-
koupit novou zvukovou techniku, neboť „Hudba je jako déšť, 
kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje  jej“ (…Romain 
Rolland). Letos jsme zažádali o dotaci z „Programu volnoča-
sových  aktivit“,  podpora  -  Školství  a mládež  2019. Účelem 
tohoto projektu bude zkvalitnění podmínek pro volnočasové 
aktivity dětí  a mládeže v Ralsku,  a  to provedením pravidel-
ně opakujících se kulturních akcí, nejméně jednou za měsíc. 
Realizací tohoto projektu umožníme podpořit začleňování dětí 
a mládeže do kolektivu, děti mohou aktivně navázat přátelství 
a zlepšit tak komunikaci mezi sebou.

Za rozvoj města,
Ing. Inna Paldusová, DiS.

Informace o produkci odpadů  
města Ralsko v roce 2018
V  roce 2018 vyprodukovalo město Ralsko 2 326,22  t  odpa-
dů. Z tohoto množství činil směsný komunální odpad 417,95 
t a  tříděný odpad (sklo, plast, papír) 117,78 t. Množství bio-
logicky  rozložitelného  odpadu  činilo  113,49  t  a  objemného 
odpadu 95,22 t. Chtěla bych požádat obyvatele města Ralsko, 
aby odpad důkladněji třídili. 417,95 t směsného komunálního 
odpadu je velké množství, které je potřeba zredukovat. Pokaž-
dé, když projíždím kolem hnízd s kontejnery, vidím v „černých 
popelnicích“, které jsou určeny pro směsný komunální odpad, 
odpad, který je možné třídit (papír, PET lahve, skleněné lahve 
apod.). Kontejnery na  tyto komodity  jsou umístěny v „hníz-
du“ společně s „černými popelnicemi“, nebo hned vedle nich 
a proto není nutné vytříděný odpad někam daleko nosit. Vy-
soce narůstá produkce směsného stavebního a demoličního od-
padu v rámci prováděných demolic. Tento odpad bychom rádi 
opětovně využili na povrchu terénu (úpravy lesních cest apod.). 
V rámci likvidace černých skládek z lesních pozemků bylo od-
straněno cca 37 t pneumatik, 15 t odpadů s příměsí asfaltu, 26 
t odpadů s obsahem azbestu a 10 t směsného stavebního a de-
moličního odpadu. Likvidace černých skládek bude probíhat 
i v roce 2019. 
V roce 2018 došlo k velkému nárůstu odevzdaného vyslouži-
lého elektrozařízení. Obvykle jsme v kalendářním roce objed-
návali 1 - 2 svozy elektrozařízení, v roce 2018 už to byly 4. 
Velké poděkování patří v tomto směru také žákům naší školy 
a školky, kteří řádně třídí ve škole. Z motivačního programu 
kolektivního systému Elektrowin, a. s., jsme částečně pokryli 
náklady  na  zabezpečení  sběrného  dvora  (kamerový  systém) 
a nákup manipulační techniky.
V jarních měsících budou přistaveny opětovně na svozová místa 
popelnice  na  biologicky  rozložitelný  odpad  (hnědé  popelnice). 
Popelnice je nutné po naplnění vracet na svozová místa, aby byly 
řádně vyvezeny a po vyprázdnění je mohl použít někdo jiný.
Biologicky rozložitelný odpad mohou občané města odevzdá-

vat též zdarma v kompostárně na Borečku (nutný doklad to-
tožnosti).
Z  jara  a  na  podzim,  kdy  vznikne  větší množství  odpadů,  je 
možné zajistit přistavení kontejneru po telefonické dohodě se 
zástupcem města (Ing. Martina Dokoupilová – vedoucí oddě-
lení rozvoje, MH a ŽP, tel.: 487 898 142).
Bude zachován ambulantní svoz nebezpečných odpadů 1 x za 
rok (všechny lokality kromě Náhlova) v měsíci květnu nebo 
červnu. Ve vývěsních skříních budou umístěny letáky. V loka-
litě Náhlov proběhne svoz 2x za rok (jaro, podzim). Tyto svozy 
nejsou  určeny pro  podnikající  osoby  (nakládání  s  odpady  si 
musí zajistit individuálně).
Odpady ve  sběrném dvoře  je možné  odevzdat  v  provozních 
hodinách  (zveřejněny na vstupních vratech). Kontakt na ob-
sluhu sběrného dvora: p. Košťál, tel.: 774 513 151.

Ing. Martina Dokoupilová
Oddělení rozvoje, MH a ŽP

Demolice Hradčany
Město  Ralsko  v  měsíci  lednu  zahájilo  demoliční  práce,  při 
nichž bylo do  této chvíle odstraněno pět objektů. Jednalo se 
o stavby po sovětské armádě, především v okolí letiště. 
Díky profesionální práci pana Václava Musila po budovách, 
které hrozily zřícením, nezbylo ani památky.  Ubyla nám tak 
opět část  z ekologické zátěže a volné pozemky se  tak v bu-
doucnu mohou využít jako lesní.
Další demolice budou následovat v průběhu letošního roku.
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Dotace
V roce 2018 žádalo město Ralsko o dotační podporu z Minis-
terstva vnitra z programu Prevence kriminality. Díky získaným 
prostředkům ve výši téměř 340. tis. Kč byl rozšířen městský 
kamerový systém a také zrealizován příměstský tábor pro naše 
děti s dotační podporou 84 tis. Kč.
Letos  již  třetím  rokem  probíhá  projekt Asistent  prevence 
kriminality, jenž je hrazen z Ministerstva práce a sociálních 
věcí z programu Podpora zaměstnanosti. A stejně jako pro 
projekt Sociálně terénní práce je tento rok závěrečný. Avšak 
vzhledem ke kladným ohlasům bude naší  snahou o dotaci 
žádat znovu a v programech pokračovat i nadále. Další do-
tační akcí je tzv. Domovník preventista, ta je hrazena z pro-
gramu  Prevence  kriminality  z Ministerstva  vnitra.  Z  pro-
jektu domovník preventista  jsou hrazeny všechny náklady 
spojené s činností pěti domovníků, kteří se starají o bezpro-
blémový provoz bytových domů ve vlastnictví města a vů-
bec  zvýšení  kvality  prostředí.  I  v  tomto  případě  bychom 
rádi s realizací pokračovali i v dalších letech.
Dále jsme letos požádali o dotaci z Libereckého kraje z pro-
gramu Kulturní aktivity v Libereckém kraji, a to konkrétně 
na  tradiční  letní  akci  Country  pláž  Hradčany.  Z  případně 
schválené dotace bude hrazeno cca. 70 % z celkových ná-
kladů.

Ing. Miloslava Staňková

Z oddělení správy bytů a domů 
Když k poslednímu září loň-
ského  roku  odešel  do  dů-
chodu  dlouholetý  referent 
správy bytů a domů pan Vla-
dimír  Švehla,  vedení  města 
se rozhodlo, že na tuto uvol-
něnou  pozici  nebude  vy-

hlašovat  výběrové  řízení,  ale  agenda,  kterou doposud pan 
Švehla spravoval bude rozdělena mezi stávající zaměstnan-
ce úřadu. 
Proto dnes záležitosti technického rázu jako jsou například 
výměny zařizovacích prvků nebo opravy v bytech vyřizuje 
s nájemníky pan starosta Ing. Miloslav Tůma ve spoluprá-
ci s panem domovníkem Petrem Hanušem. Administrativní 
část správy bytů a domů, jako jsou třeba změny měsíčních 
záloh,  přihlašování  a  odhlašování  spolubydlících,  platby 
za nájem a další, vyřídí nájemníci se mnou anebo s panem 
Pavlem Hotovcem. 
Na  závěr  tohoto  příspěvku  bych  ráda  ještě  upozornila  na 
jednu  celkem  zásadní  změnu,  která  nastala  rozhodnutím 
rady města a tou je zastavit přijímání nových žádostí o byty. 
Toto  opatření  umožní městu  uvolněné malometrážní  byty 
postupně slučovat ve větší bytové jednotky a tak zvýšit ne-
jen komfort bydlení nájemníků, ale hlavně jejich zájem za-
ložit zde své rodiny a zůstat v Ralsku natrvalo. 

Bc. Jaroslava Hámová, DiS.
Správa bytů a domů

Správa pohledávek a exekucí 

Něco málo ze zimní údržby a údržby 
veřejných prostranství
Vážení spoluobčané, váhal jsem, jestli má ještě vůbec význam 
zmiňovat se o zimní údržbě v Ralsku a to z důvodu, že za před-
chozí léta toho bylo k této problematice řečeno dost. Nutí mě 
však k tomu názory některých občanů, kteří si myslí, že údržba 
schůdnosti chodníků a sjízdnosti komunikací je nedostatečná. 
Je to pro někoho zřejmě zvláštní přírodní úkaz, že v zimě padá 
sníh a tvoří se námraza. Teď ale vážně. Znovu zdůrazňuji, že 
zimní  údržba  je  prováděna  podle  plánu  zimní  údržby.  Jsem 
přesvědčen, že pracovníci údržby pracují nad jeho rámec. Ko-
nec konců stačí se porozhlédnout po okolních regiónech. Mož-
ná si stěžují ti, kterým bych touto cestou chtěl poděkovat za to, 
že nám ztěžují strojovou údržbu komunikací v sídlištích tím, 
jak svá vozidla parkují. Děkuji i těm, kteří mají tolik ohledu, 
že nám skáčou přímo pod radlici a auty najíždí obsluze trakto-
ru přímo za zády. Mnohdy bych jim přál si to zkusit.
K údržbě veřejných prostranství snad jen tolik, že mimo běžný 
každodenní  úklid  komunálního  odpadu,  který  se  ještě mno-
zí nenaučili odkládat do nádob k  tomu určených a  sběrných 
dvorů v současné době provádíme kácení či úpravu dřevin na 
nelesních pozemcích a podél komunikací. Tato činnost bude 
probíhat po celé období měsíce března.
Na výslovné přání některých občanů a já jsem přesvědčen, že 
jich není málo,  bych  touto  cestou  chtěl  poděkovat všem za-
městnancům údržby  za  příkladné plnění  úkolů  spojených  se 
zimní údržbou a údržbou veřejných prostranství. 

František Procházka
Vedoucí údržby veřejných prostranství

Kultura
Ples města Ralsko
Jako každý rok se konal ples města Ralsko. Dne 2. 3. okolo půl 
osmé se začali před Motorestem v Kuřívodech scházet občané 
nejen z Ralska, ale i okolí. Zájem byl tak veliký, že vstupenka 
bohužel na každého nevyšla. U vchodu do vyzdobeného sálu, 
dostala  každá  žena  živou květinu,  která  byla  ozdobou nejen 
její róby, ale i zlatobíle ozdobeného stolu. 
Ples  zahájila  taneční  skupina  paní  Viery  Šveňhové.  Jejich 
rytmická hudba a šikovná děvčata v nadýchaných barevných 
sukních navnadila k zábavě nejednoho návštěvníka. Po krás-
ném představení zahájil ples pan starosta Ing. Miloslav Tůma 
a paní místostarostka Mgr. Šárka Kalvová krátkým proslovem. 
Tím, ale jejich úkol úplně neskončil. Před půlnocí museli ještě 
vyhlásit výherce hlavních cen. Losovalo se z čísel vstupenek 
o  čtyři  věci.  Televizi,  mobilní  telefon,  tablet  a  mikrovlnou 
troubu. Doufáme, že výherci si ceny užijí a budou jim dlouho 
sloužit. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na ostatní. Ty čeka-
la bohatá tombola plná hodnotných cen.
K tanci hrála skupina Diesel, která měla velký úspěch, a proto 
byl parket plný tanečníků. Kdo se nevešel, skončil u baru. My-
slíme si, že se celý večer nesl v poklidné a přátelské atmosféře. 
Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům města Ralsko 
co se podíleli na přípravě plesu, včetně sponzorům, bez kte-
rých by nebyla takto pěkná a bohatá tombola. 

Petra Posseltová a Hana Holešovská
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Stavební úřad 
Problematika „černých staveb“
Pokud  jste  jako  stavebníci  realizovali  stavbu  bez  opatření 
stavebního úřadu (pokud ho vyžadovala), je třeba ji dodateč-
ně  zlegalizovat. Podle návrhu nového stavebního zákona, 
s nímž vláda počítá od roku 2021, nebude možné černou 
stavbu dodatečně povolit a bude nařízeno její neodkladné 
odstranění.

V  případě,  že  jste  vlastníky  takovéto  stavby,  bude  stavební 
úřad postupovat (dle současné legislativy) v souladu s § 129 
odst.  1  a  2  stavebního  zákona,  tj.  zahájí  řízení  o  odstranění 

stavby. V oznámení o zahájení řízení vlastníka nebo stavební-
ka poučí o možnosti podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení 
žádost  o  dodatečné  povolení  stavby. Vlastník  stavby  či  sta-
vebník může podat žádost o dodatečné povolení stavby před 
zahájením řízení o odstranění  stavby. K žádosti o dodatečné 
povolení je třeba zajistit podklady nutné k řádnému posouzení 
předmětné stavby v závislosti na druhu stavby a jejím umístění 
v území. 
Stavebník či vlastník „černé stavby“ se může přijít informovat 
na stavební úřad, kde mu vše bude vysvětleno a navržen po-
stup pro úspěšné zlegalizování stavby (v případě, že skutečně 
danou stavbu lze dodatečně povolit).

Neudržované stavby
Dalším závažným problémem jsou stavby, u kterých vlastníci 
neplní svou zákonnou povinnost, a to udržovat stavbu po ce-
lou dobu její existence v dobrém technickém stavu. Nečinností 
majitelů dochází k chátrání, a stavby tak mohou být nebezpeč-
né pro okolí.
Stavební  úřad  je  pak  nucen  vyzývat  vlastníky  takovýchto 
chátrajících  staveb  k  provedení  zabezpečovacích  prací,  ne-
zbytných úprav nebo udržovacích prací. V případě, že vlastník 
stavby neuposlechne výzvy, stavební úřad pak  tyto zabezpe-
čovací práce či jiné úkony nařídí. K těmto postupům stavební 
úřady přistupují ve veřejném zájmu například v případě ohro-
žení životů osob nebo zvířat.

Stavební úřad upozorňuje vlastníky staveb, aby v případě zjiš-
tění nesouladu údajů v katastru nemovitostí a skutečného sta-
vu stavby (druh stavby, způsob užívání, obvod stavby či zápis 
stavby do KN), tuto věc řešili s příslušnými správními úřady 
– stavební úřad, katastrální úřad, finanční úřad.

Ze školního deníku
Modrá je obloha, sluníčko svítí,
tráva se zelená, roste už kvítí ...

Než začalo jaro klepat na dveře, užili  jsme si pár dní krásné 
,,Ladovy zimy“. Chodili jsme bobovat a stavět sněhuláky na 
školní zahradu. Posledního  ledna bylo rozdáno pololetní vy-
svědčení a pak - šup do pololetí druhého.
Naši námořníci již plují pod šestou hvězdnou oblohou.  Dodr-
žují školní pravidla, dobře se učí a plní si úkoly a proto byli 
v únoru pasováni do hodnosti - lodivod. Jsou to šikulky.
Únor je také měsíc masopustu a naše škola uskutečnila výlet 
do Zákup ,,Heldovka“,  je to poslední továrna v celé Evropě, 
kde se vyrábějí ručně papírové masky.  Žáci si vybrali a nama-
lovali svou masku, podívali se do muzea, kde jsme vyslechli 
krásné povídání o vzniku této továrny, prohlédli a vyzkouše-
li  velké masopustní masky  a  podívali  se  do  dílny,  kde  nám 
bylo ukázáno, jak se masky vyrábějí. Na závěr jsme navštívili 
obchůdek, kde jsme si zakoupili čepičky, škrabošky, girlandy 
a také mávátka.
V duchu masopustu byl i další únorový den, ,,Masopustní rej.“ 
Škola se proměnila v pohádkou říši, kde nechyběly pohádko-
vé postavy, sportovci, námořníci a také pastelky. V tělocvičně 
jsme soutěžili, tančili a užívali si krásného dne. Po výborném 

obědě jsme odpočívali u pěkné pohádky.
Od masopustu k Velikonocům je to 40 dní, a tak už se těšíme 
na další výlet. Pojedeme opět na hrad Houska, kde organizáto-
ři budou mít připravený velikonoční program.
A co nás ještě čeká?
o  Den otevřených dveří – srdečně zveme všechny, kteří mají  
  zájem podívat se do naší školy a poznat nás blíže.
o  Chtěli  bychom  uskutečnit  mezinárodní  setkání  rodičů  
  našich  žáků.  Poznat  zemi,  kde  se  narodili,  ochutnat  
  tradiční jídla a pití. Poznat zvyky a tradice určité země.
o  Velikonoční dílničky pro rodiče a děti
o  ,, Den Země“ pomoci uklidit naší přírodu
o  Projektové dny – Ekocentrum Brniště, Geopark Ralsko
o  Zápis do první třídy
o  Beseda s vozíčkáři VZP
o  Školní akademie
o  Škola v přírodě ,, Expedice KVAHALI“
o  … a akce, které jsou zatím i pro nás tajemstvím

Modrá  je  obloha,  sluníčko  svítí,  ptáčkové  zpívají,  rozkvetlo 
kvítí …

Krásné jarní dny Vám přejí žáci a zaměstnanci školy.
       
 Renata Němečková
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Jak pracujeme ve třídě Sluníček

V této třídě jsou děti od 2 let do 5 let. Ty nejmenší, které mají 
stále plenky jsou zaopatřeny chůvou, která je tu výhradně pro 
ně.
Třída je vybavena interaktivní tabulí, kterou často využíváme 
k práci, ale i k zábavným hrám.
Naši školku navštěvují i děti jiné národnosti. Velmi rychle se 
dokázaly  aklimatizovat  a  přizpůsobit  se  prostředí  mateřské 
školy.
Děti jsou od samého začátku vedeny k samostatnosti ve všech 
oblastech (oblékání, hygienické návyky, sebeobsluha.).
Vzhledem k tomu, že  jsou ve  třídě  i starší děti, se malé děti 
lépe přizpůsobily novému prostředí a krásně se začlenily do 
kolektivu. Při hrách a činnostech je brán ohled jak na indivi-
duální,  tak  i na kolektivní práci. Při které se děti naučí vzá-
jemně si pomáhat a spolupracovat. Rozvíjí se tím i vzájemná 
komunikace (malé děti začínají mluvit s ostatními a snaží se 
navázat kontakt).
Během celého roku děti získávají zábavnou činností spoustu 
zkušeností a poznatků o světě kolem nás, které budou využívat 
i nadále ve svém životě.



9DNEŠNÍ RALSKO Duben 2019

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Škola
Jarní období, které pozvolna přichází v každém z nás vzbuzuje 
pocit nové naděje a síly, přesně tak, jak se mění i příroda.
Ani naše škola nezůstává v zimním spánku. 
A  tak  když  se  ohlédneme, musíme  poděkovat  oběma,  které 
školu řídily - p. ředitelce Mgr. Švehlové za dlouholeté vedení 
a i několik měsíců zastupující paní Vrbové.
Jsem ráda, že mohu být součástí týmu lidí, který se ve škole 
vytvořil. Oni jsou motorem, aktivně vdechují škole život a při-
cházejí s novými přístupy a s jediným cílem - docílit, aby naše 
škola byla pro Vás tou jedinou a aby chvíle v ní strávené byly 
takové, že na ně i po letech rádi zavzpomínáte.

Zaměstnanci školy přejí všem čtenářům spoustu jarního elánu 
jak do vašeho vysněného osobního života, tak i do toho každo-
denního pracovního a rodinného.

Dne 8. 4. 2019 od 13:00 – 16:00 proběhne  
zápis do ZÁKLADNÍ ŠKOLY Tomáše Ježka 
Ralsko – Kuřívody

Kuřívody 700

děti narozené od 1.9. 2012 do 31.8.2013

Kritéria přijímání:
1.  Děti ze spádové oblasti     5bodů
2.  Děti z nespádové oblasti    3body

K zápisu je potřeba
•  občanský průkaz 
•  rodný list dítěte
•  kopii i originál zdravotní průkazky dítěte
•  doklad o výhradní péči/střídavé péči o dítě 
  (pouze u rozvedených rodičů) 
•  číslo účtu v bance
•  v  případě  žádosti  o  odklad  povinné  školní  docházky  
  je  nutné  doložit  doporučení  školského  poradenského  
  zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 
Zveme Vás na den otevřených dveří 
dne 20. března od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:30 do 15:00 hodin.
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Dne 6. 5. 2019 od 13:00 – 16:00 proběhne zápis do MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
Tomáše Ježka Ralsko - Kuřívody

Kuřívody 700

Kritéria přijímání:
3.  Děti ze spádové oblasti      5bodů
4. Děti s odloženou povinnou školní docházkou 5bodů
 (narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013) neplatí školné
5. Děti před vstupem do základní školy   5bodů
 (narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014) neplatí školné
6.  Děti, které dosáhnou k 1. září 2019 věku 4 let  5bodů
 (narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015)
7.  Děti, které dosáhnou k 1. září 2019 věku 3 let  5bodů
 (narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016)
8.  Děti, které dosáhnou k 1. září 2019 věku 2 let  2body
 (narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017)

Pozor bod 2,3 pro děti je předškolní vzdělávání povinné!

K zápisu je potřeba:
•  občanský průkaz 
•  rodný list dítěte
•  kopii i originál zdravotní průkazky dítěte
•  doklad o výhradní péči/střídavé péči o dítě 
  (pouze u rozvedených rodičů) 
•  lékařské potvrzení – očkování
•  doklad o povoleném odkladu povinné školní docházky
•  číslo účtu v bance

Zveme Vás na den otevřených dveří 
dne 20. března od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:30 do 15:00 hodin.

Těší se na Vás
děti i zaměstnanci školy

I v novém roce Místní centrum nabízí možnost docházení do růz-
ných kroužků: počítačový, výtvarný, logopedii, doučovací kroužek 
angličtiny v Kuřívodech, turistický, taneční ZUMBA a doučova-
cí kroužek na Ploužnici. Od dubna 2019 přidají tenisový kroužek 
v Kuřívodech a fotbalový kroužek na Ploužnici. Zájemci se mají 
na co těšit.
PC místnost v Místním centru využívá také škola na výuku infor-
matiky.
Místní centrum je využíváno i na další akce jako, například: škole-
ní, přednášky, workshopy, výstavy. Pravidelně zde zasedá Zastupi-
telstvo města, konají se zde schůze různých komisí a spolků, schází 
se  tu Klub  seniorů,  zasedá Zahrádkářský  svaz a  také pravidelně 
probíhá  projednávaní  přestupků.  Dále  občane  mohou  využívat 
v Místním centru Poštu Partner, která poskytuje svoje služby:
pondělí, středa: 10.00 – 18.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 – 16.00 hod.
Stále MC nabízí k pronájmu místnosti. Ceník pronájmu, schválený 
Radou města,  najdete na  internetových  stránkách www.turistika.
mestoralsko.cz
Kromě těchto činností proběhly v Místním centru i další zajímavé akce.

PEXESIÁDA 
Začátkem února se většina z nás těšila na Pexesiádu. I přesto, že 
plakátky byly vyvěšeny v každém vchodu paneláků, někteří zapo-
mněli na 5. únor – den konání Pexesiády. Ale i tak se nás sešlo dva-
náct. 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.
 Odměnou pro všechny byla sladkost. 
Výsledky:    
1. místo  Matyáš Lariš
2. místo  Tomáš Kubišta 
3. místo  Katka Holubářová

Vítězové si odnesli diplom a drobné ceny. Gratulujeme!

Příští rok budou mít zájemci opět možnost si zahrát. A pokud se 
jim letos nepodařilo zvítězit, nemusí být smutní. Za rok budou mít 
možnost ukázat, že jsou nejlepší.

Novinky z Informačního centra
Jaro je tady a s ním přichází aktivní pobyt v přírodě. V Ralsku je 
krásná krajina proťatá velice  rozmanitými  lesními a asfaltovými 
cestami, které poskytují opravdu příjemnou a fyzicky nenáročnou 
jízdu.  Nový  cykloprůvodce  PO  ZANIKLÝCH OBCÍCH RAL-
SKA I. Díl, vydaný Geoparkem Ralsko, navrhuje trasy poznávací 
i výhledové. Vydejte se na výlety a objevujte paměť krajiny. Při 
cestách nezapomeňte navštívit IC v Kuřívodech.
Kulturní  a  společenský  přehled  akcí  Místního  centra  
na březen – červen 2019:

Turnaj v šipkách - Ralsko – Hradčany        30. 3. 2019
Zábava pro seniory - Ralsko– Hradčany               26. 4. 2019
Turnaj v nohejbalu - Ralsko–Kuřívody  duben 2019
Pálení čarodějnic - Kuřívody, Ploužnice, 
                               Hradčany, Hvězdov, Náhlov    30. 4. 2019
LAND ART FESTIVAL PROMĚNY
Ralsko – Svébořice                                              25. 5. 2019
Malá kopaná pro děti Ralsko – Ploužnice          květen 2019
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Den dětí - Ralsko - Ploužnice 
(Statek Procházka)                                                   1. 6. 2019
Lesnický den - Ralsko – Skelná Huť                   21-22. 6 2019
Rozloučení se školou                                                 28. 6. 2019
 
Nabídka  akcí  MC  je  vždy  uvedena  na  internetových  strán-
kách    www.turistika.mestoralsko.cz  a  na  informačních  tabulích.  

Sledujte plakátky!
VÝZVA – Místní centrum Ralsko – Kuřívody
nabízí všem příspěvkovým i dobrovolným organizacím, které se 
zabývají kulturou, sportem, prací s dětmi či seniory, aby dodávaly 
na adresu Infocentra rozpis akci pro veřejnost. 
Využijte propagace své činnosti!

Odpověď na dotaz nebo stížnost doručenou do e-mailové schránky města Ralsko.
Zpráva pro obec
René  Nesvadba,Dobry  den  je  tu  takovyproblem  z  parkova-
nimuprostred  parkoviste.na  plouznici,stav  je  takovy  ze  lśe 
parkuje  uprostredparkoviste  a  lide  co  potrebuji  nemohou 
vyjet,pokud  to  resiO.Policie  tak  sice  nivim  zda  nekomudaj 
pokutu ale  to arogantnijednanije,problem  je v  tom ze pokud 
NENI NA ZACATKU PARKOVISTE ZNACKA ZAKAZU-
JICI  STANI  UPROSTRED,NEBO  CEDULE  UPRAVUJICI 
PROVOZ ARAD NA TOM PARKOVISTI.tak by Vasi poli-
cajti znali v zakonech a vyhlaskach do toho nemeli co mluvit 
a nebo dokonce davat pokuty neni za co.Tosameplati o parko-
vani v Hradcanej,mistniparkujou mimo vozovke na trave atd 
a nemajzadnipostich,prijedecizi stoji u krajnice,nimo zelenou 
plochu  a  aktivista  pon Rejsek  hned  pokutuje  ale  ze mu  zpo 
cele vsi mistniparkujou jak chte tak nezajem-kdyzuz by chtel 
pokutovat tak at si prectezakon co mamit jak dukaz-mimo jine 
tem obecnimchybinadhled,at  se  podivaj  jak  se  treba parkuje 
v Mimoni a neniproblem,neresi se sirka vozovky cozvasi asi 
majdobrej odhad meripouhymoke ale u soudu by to neobstalo
Jméno tomas

Dobrý den.
Musím vám dát za pravdu, že se na sídlišti Ploužnice rozmáhá par-
kování ve středu parkoviště. Jde jednoznačně o bezohlednost takto 
parkujících řidičů vůči ostatním uživatelům parkoviště, ale i dalším 
občanům sídliště, neboť takto zaparkovaná vozidla blokují výjezd 
ostatních vozidel a komplikují příjezd vozidel IZS (záchranné služ-
by, hasičů, policie) v případě potřeby. S čím nemohu souhlasit je 
Vámi  uváděná  potřeba  řešit  tento  problém  umístěním  dopravní 
značky.  V zákoně č. 361/2000 Sb. v platném znění, v § 25 odst. 
4 uvádí následující „ Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit 
ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stá-
ní vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího 
osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup 
nejméně 1,2 m.“
Takové  jednání  je  tedy  přestupkem  dle  ustanovení  §  125c  odst.  
1 písmeno k)  zákona  č.  361/2000 Sb.  za který  se uloží  pokuta od  
1500 Kč do 2500 Kč. Příkazem, na místě lze uložit pokutu do 2000 Kč.

Co se týká řešení parkování vozidel v Hradčanech, tak s vámi nebu-
dou souhlasit někteří místní obyvatelé, neboť ti si naopak stěžovali, 
že jsou řešeni oni, kteří zde bydlí a okolí svých domů si udržují, 
místo aby byli řešení přespolní, kteří travnaté plochy v Hradčanech 
jen ničí.
Skutečnost je taková, že jsou ze strany MěPo Ralsko řešeni všichni 
bez rozdílu, pokud svým jednání porušují zákon. V roce 2018 bylo 
v  lokalitě Hradčany, zejména v okolí  rybníku řešeno 173 špatně 
parkujících vozidel. Zejména se jednalo o stání na silniční vegetaci 
(§27 odst. 1 písm. r) a nedodržení povinnosti zachovat při stání vo-
zidla alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý 
směr jízdy (§25 odst. 3). Z tohoto počtu bylo 142 řidičů řešeno na 
místě napomenutím a vyzváno k přeparkování, to je 82 % z celko-
vého počtu. Pouze 29 řidičů bylo řešeno příkazem na místě, tedy 
uložením pokuty a dva byli oznámeni příslušnému správnímu or-
gánu. 
Je tedy zcela zjevné, že cílem MěPo bylo řešení dopravní situace 
v lokalitě Hradčany a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a nikoliv výběr peněz do obecní pokladny, nebo zvyšování 
si výslednosti v uložených pokutách. 
Na okraji Hradčan ve směru od Mimoně byla městem Ralsko zříze-
na odstavná plocha ve vzdálenosti cca 200 m od rybníku, právě pro 
vozidla návštěvníků, ale její kapacita byla využívána pouze z cca 
30 %. Většina návštěvníků se snažila zaparkovat co nejblíže rybní-
ku, bez ohledu na to, že tím ničí zde provedené výsadby a kompli-
kují průjezd vozidel.
MěPo Ralsko je pro dokumentaci tohoto typu přestupků vybavena 
úředně ověřeným měřidlem, které  je  při  dokumentaci  přestupku 
pro správní orgán využíváno. Rozhodně to ale není tak, že by byl 
někdo postihován pro porušení v řádu jednotek centimetrů. Vždy 
jde o zcela zjevné a zřetelně rozpoznatelné porušení. Je nám jasné, 
že rozlišit v praxi, zda zůstal volný pruh o šíři 3 metry, nebo jen 
2,8m je obtížné ,ne-li nemožné. Ale odhadnout vzdálenost tří metrů 
s chybou cca 50 cm považuji za základ pro každého držitele řidič-
ského oprávnění. Nehledě na to, že zákon stanovuje šíři jízdního 
pruhu pro každý směr jízdy slovy „nejméně 3 metry“.

Za Mě PO Ralsko
René Nesvadba

MĚSTSKÁ POLICIE
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Dětský maškarní bál v Hradčanech
Pro zpestření zimy jsem se rozhodla pro děti uspořádat maškarní 
bál. Díky peněžitému daru od města Ralsko jsem kromě odměn, 
výzdoby a jiných drobností mohla zařídit i zábavu, o kterou se 
celé odpoledne postaral kouzelník, kejklíř a klaun PET.
Na pomoc mi  nezištně  přišla  i  paní Kateřina Dlesková  jako 
Šáša Bambula, které zato patří veliké dík.
Děti  tak měly  zábavné  odpoledne,  plné  tance,  her  a  soutěží 
,které  se protáhlo až do 19h. Nejen ony si mohly vyzkoušet 
kouzla a žonglování, ale  i  rodiče a prarodiče. Během celého 
odpoledne dostávali  různé   odměny a v  tombole, kde vyhrál 
každý, si vybrali i hračku.
Velice  ráda bych poděkovala  hračkárně BAMBULE  (Géčko 
Liberec ) za spoustu krásných dárečků.  Stejně tak i poště Mi-
moň. Jako jediní z mnoha oslovených byli ochotni přispět na 
dětský bál.
V  závěru  bych  ráda  poděkovala manželům Matuškovým  za 
poskytnutí prostor k uskutečnění maškarního bálu a rodičům, 
kteří mi přišli pomoci s výzdobou.
Akce se zdařila a dle reakcí věřím, že se i líbila jak malým, tak 
velkým :-)

Desenská Martina
 
 

 

                                 

Přijďte mezi nás    
Letos  tomu bude  již 9  roků, co  jsme 
v  Ralsku  vytvořili  klub  seniorů  na 
sídlišti  Ploužnice  a  v  Kuřívodech. 
Základní myšlenkou bylo aktivně žít 
i  ve  věku,  kdy  po  celoživotní  práci 
najdeme  v  nové  životní  etapě  něco, 
co nás bude zajímat a pomůže naplnit 

volný čas pro vlastní radost a spokojenost.
Po celou  tu dobu od našeho vzniku se  scházíme pravidel-
ně  každý  týden  s  výjimkou  dvou  prázdninových  měsíců.  
V obou klubech si vedeme kroniku, kam si zapisujeme po 
celou dobu našeho fungování ty nejdůležitější události, kte-
rých není opravdu málo.
Pořádáme zájezdy s velkou účastí ,zejména na zahrádkářské 
a květinové výstavy, velikonoční a vánoční výstavy vlast-
ních výtvarných prací, oslavy MDŽ, společné návštěvy di-
vadla, muzea, vánoční setkávání. Opakovaně jsme přispěli 
námi  zhotovenými  pejsky  do  fondu  o.p.s.“Pestrá  společ-
nost“, která se věnuje výcviku vodících psů pro zdravotně 
postižené.
Každoročně se těšíme na tradiční opékání buřtíků u společ-
ného ohně s dalšími členy obč.  spolku „Český svět“  ,kam 
zveme  i  další  zájemce  o  veselou  náladu. Tradicí  se  stává 
i naše účast při položení kytice u hrobů padlých vojáků na 
Hradčanech a našich veteránů druhé světové války pana Vy-
skočila a Petráčka v Mimoni. 
To vše konáme za pochopení a maximálního přispění vede-
ní města, za což chceme touto cestou  poděkovat.
Naše členky se na oplátku zase podle  svých možností  zú-
častňují veřejného života ve městě všude tam, kde je potře-
ba. Přispíváme svou pomocí při organizaci různých kultur-
ních akcí města konaných Informačním centrem a Sborem 
pro občanské záležitosti.  Kytičkou a malým dárkem neza-
pomínáme ani na životní výročí našich členek.
I v letošním roce máme plánů dost.  Kromě kulturních zá-
jezdů a  již každoročně pravidelně konaných akcí,  chceme 
uspořádat  lékařskou přednášku. Budeme pokračovat v na-
vázané spolupráci se z. s. Cogito Ralsko, které nás mile pře-
kvapilo vánočním pozdravením a předáním malých dáreč-
ků. Navázali jsme i  kontakt s  Nadací Preciosa v Jablonci 
n.N., kde nám byla nabídnuta pomoc poskytnutím různých 
ozdobných prvků pro naše rukodělné výrobky.                                     
Počet seniorů roste nejen v republice, ale i u nás v Ralsku. 
Proto  rádi  přivítáme  i  všechny  z Vás,  kteří  chcete  svými 
zkušenostmi přispět a společně s námi v činnosti klubu po-
kračovat.

Za KS Ralsko 
Bilická R.

Oslava výročí narození Dony Leopoldiny.
Již několik let se  setkáváme v Náhlově , kdy oslavujeme na-
rozeniny Dony Leopoldiny. I letos jsme se sešli 19.2  v Muzeu 
vystěhovalectví do Brazílie k oslavě této vyjímečné ženy. Ře-
ditel muzea  ing.Polakovič zahájil  toto  setkání připomenutím 

života a zásluh Dony Leopoldiny o budování Brazílie a historii 
vystěhovalectví našich občanů do této země. 
Setkání  se  zúčastnili  významní  hosté  a  zástupci Spolku his-
torie Mimoňska. Manželé Pípalovi přispěli svým vyprávěním 

Z KULTURy A SPORTU
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o čerstvých poznatcích z cesty po Brazílii. K  brazilské kávě 
hrálo Senior  trio pana Starého, velkého příznivce všech akcí 
pořádaných  v  Náhlově,  který  jako  každý  rok  oslavil  svoje 
narozeniny společně s Leopoldinou. Na počest narozenin byl 
opět nádherný dort s portrétem Leopoldiny a přípitky. 
V přátelském duchu, povídání a poslechu Senior tria odpole-
dne příjemně dospělo  ke  konci  a Spolek  historie Mimoňska 
a Muzeum vystěhovalectví do Brazílie již připravuje další se-
tkání,o kterém Vás budeme včas informovat na našich strán-
kách www.historiemimoně.cz  

JD a LŠ

Na dole RAKO
Dnes, kdy jsou hromadně zavírány hlubinné doly, je paradoxně 
velice obtížné sehnat alespoň koleje. I naše muzeum již dlouho 
shánělo pár metrů kolejí pod vystavené hunty. Až po kontaktu 
na majitele dolu RAKO se poštěstilo. V listopadu jsme zajeli 
do Rakovníka pro několik metrů kolejí. Tady jsme se setkali 
s majitelem a dnes již kamarádem Ing. Ivanem Černým. Bě-
hem hornického povídání padl i dotaz na případné fárání, které 
nám Ivan přislíbil. 
Nejprve však něco o hornictví na Rakovnicku a dole RAKO. 
První zmínky o  těžbě černého uhlí v Rakovníku  jsou z roku 
1836, kdy Matěj Kubík z Podmokel obkolíkoval první  loka-
litu Zátiší. O pár let později už sousedil s dalšími těžaři. Byly 
tu  založeny  doly Magdaléna,  Jan,  Ignác, Marie  Pomocné  či 
Terezie. Postupně se doly sloučily a vznikly důlní společnosti 
Morávia a Horní společnost svatého Vojtěcha. Doly se ovšem 
potácely na hraně rentability, a tak roku 1857 fúzovaly do je-
diné společnosti Morávia. Poté, co povodně v roce 1882 silně 
poškodily místní černouhelné doly, které již nebylo možné ob-
novit,  rozhodl  se  vlastník  dolů  - Moravská  důlní  společnost 
- využít zbylé budovy a zařízení pro výrobu keramiky. S tím 
souvisí i vznik dolu RAKO. Když pominu Ostravsko, tak důl 
RAKO v Lubné u Rakovníka je poslední činný hlubinný důl 
v Česku, kde se těží žáruvzdorné jílovce (lupek). Důl RAKO 

byl založen v roce 1919. Těžba surových lupků je zajišťována 
jednak hlubinně a další dvě třetiny produkce se těží povrchově 
v lomu Filip. Na dole se těží dobývací metodou zátinkováním 
a zpětným sestřelem. 
Je  tu  21.  únor  a my  parkujeme  u  dolu RAKO.  Po  přivítání 
majitelem dolu Ing. Černým jsme se převlékli a vystrojili. Na 
nohy gumovky, na hlavy přilby s lampou a přes rameno sebezá-
chranný přístroj. A už stojíme v malé kleci pro šest osob. Aniž 
bychom dvakrát mrkli, vystupujeme sto metrů pod zemí na ná-
raží těženého horizontu. Tady se nás náhle dotkne ten úžasný 
pocit klidu podzemí! Vše ostatní je zbytečné a to zůstalo tam 
nad námi. Zde se dovídáme smutnou věc, že před jámou sto-
jí poslední vozy plné lupku. Majitel bohužel z ekonomických 
důvodů není schopen zainvestovat nové vypalovací milíře, je-
jichž provoz od května nařizují přísnější ekologické předpisy. 
Nicméně absolvujeme čtyř kilometrovou prohlídku funkčními 
důlními díly. Cestou nám Ivan vysvětluje celou problematiku 
současného stavu, kdy malý těžař je v podstatě jako Robinson 
na  pustém ostrově,  navíc  obklopen  fůrou  předpisů  a  naříze-
ní. Rovněž nám ukáže místa, na kterých se nedávno odehrály 
veškeré  scény  z  podzemí  pro  vynikající  film  „Dukla  1961“. 
Cestou  míjíme  stěnku  s  velkým  otiskem  pravěkých  rostlin 
nebo malou ukázku nejkvalitnějšího černého uhlí - antracitu. 
Po  vyfárání  nás  Ivan  částečně  uklidnil,  že  ukončením  těžby 
lupku důl určitě nezanikne, neboť intenzivně jedná o dalších 
možnostech jeho využití. Takto povzbuzeni si odnášíme plno 
dojmů a k tomu dva kousky lupku, vypáleného a surového, pro 
naše muzeum ve Stráži pod Ralskem. Velký dík Ivane!
Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem Miroslav Janošek
Foto: Jitka Krňanská
Foto 1: Členové hornického spolku s majitelem dolu RAKO 
Ing. Černým (vlevo)
Foto 2: Důl RAKO v Lubné u Rakovníka
 

Oslava svátku svaté Barbory
První adventní neděli se kostelem svatého Zikmunda ve Stráži 
neslo 63 nádherných hlasů. To hornický spolek pozval pěvec-
ký sbor ČVUT Praha, aby již tradičně oslavil svátek patronky 
horníků  a  zároveň  uctil  památku  kamarádů,  kteří  již  nejsou 
mezi  námi. Toto  významné  těleso  nás  poctilo  svým vystou-
pením, které se neslo především v adventním duchu. Navíc si 
pro tuto příležitost nastudovalo a k našemu překvapení zapělo 
hornickou hymnu „Hornický stav“. Tu se kromě chvění chóru 
pod  klenbou  kostela  chvěla  i  srdce  přítomných  horníků!  Po 
vynikajících ansáblech jako jsou ScholaGregorianaPragensis, 
TrifoliumMusicae či slovenský banický sbor Haliar, se letošní 
koncert opět zařadil mezi vrcholné adventní kulturní akce na 
Českolipsku. 
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Přímo  na  svátek  svaté  Barbory  4.  12.  uspořádali  kamarádi 
z  Prahy  velkou  akci  -  „Přijetí  zástupců  hornických  spolků 
v poslanecké sněmovně“. Poprvé v historii přešel přes slavný 
Karlův most parádní hornický průvod, aby na Malostranském 
náměstí  zapěl  hornické  karmíny.  Poté  se  praporečníci  a  vy-
braní zástupci spolků z celé České republiky setkali na půdě 
poslanecké sněmovny s předsedou Senátu ČR panem Jarosla-
vem Kuberou. My ostatní jsme pokračovali v zábavě na Mal-
tézském  náměstí  v  restauraci Konírna. Cesta  zpět  přes Kar-
lův most nám ovšem trvala o mnoho déle. Důvod byl prostý. 
Nepřeberné množství turistů si nechtělo nechat ujít příležitost 
focení s uniformovanými horníky, a tak se dá předpokládat, že 
naše tváře se objeví téměř na celém světě. 
Konečně 8. 12. pořádali stonavští kamarádi pátý ročník „skoku 
přes kůži“. Skok přes kůži má u nás v českých zemích již té-
měř 130 letou nepřetržitou tradici. Proto Sdružení hornických 
a hutnických spolků ČR uvažuje, že by oslovilo kamarády ze 
Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a Maďar-
ska, aby nás podpořili ve snaze zařadit tuto parádu do nehmot-
ného dědictví UNESCO. Kdyby se to povedlo, tak stonavský 
skok by měl být ukázkou pro případnou komisi. Jako účastník 
nejednoho skoku musím konstatovat, že ten stonavský je ne-
skutečně úžasný, nádherný a výtečný. Prostě parádní zábava 
v kruhu skvělých lidí a to se v dnešní době cení!
Zdař Bůh!                                                                                                                                                

Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek
Foto 1: Adventní koncert ve Stráži pod Ralskem
Foto 2: Horníci na Karlově mostě 

Betlémské světlo

Poslední  akcí Spolku historie Mimoňska  roku 2018 bylo  již 
tradiční Betlémské světlo. Jako každý rok, tak i letos dorazilo 
z Betléma do Náhlova. V neděli 16. 12. ve 14 hod. jsme se tam 
sešli, abychom si připomněli,  blížící se  Vánoce.
  Světlo  bylo  poprvé  a  na  dlouhou  dobu  naposled  přivezeno 
v 11. století  z Betlému do Florencie.  Až v roce 1986 zorgani-
zovali pracovníci rakouského rozhlasu, při příležitosti sbírky 
na zrakově postižené děti, cestu do Beltéma pro světlo.  A tak 
v roce 1986 se začala novodobá éra dovozu Betlémského svět-
la. Toho se zhostili skauti.
Dostatek sněhu v Náhlově dokresloval předvánoční atmosfé-
ru v Muzeu vystěhovalectví, kde se sešlo kolem 40 zájemců 
o připálení plamínku. Ustrojený stromek, v lavoru  skořápky 
z ořechů, vůně svařeného vína, kamna rozpálená. V kapličce 
sv. Floriána jsme si světlo  připálili, dozvěděli se něco o tradici 
BS. A pak už v teple muzea popíjeli čaj, svařáček, ochutnávali 
přinesené vzorky cukroví a hlavně zpívali koledy, které byly 
prokládány informacemi o historii  Náhlova a dalšími moud-
ry o BS. Koledy nám přijely zazpívat milé ženy Seniorky + 
1 z Mimoně-ale ani my jsme se nenechali zahanbit a zpívali 
z plných plic.
Konec dobrý, všechno dobré a my děkujeme všem, kteří se zů-
častňují našich akcí a přejeme všem krásné, klidné a pohodové 
svátky Vánoční a věříme, že nám zachováte přízeň i v příštím 
roce-2019

JD+ LŠ Spolek historie Mimoňska

HORNICKO – HISTORICKÝ SPOLEK
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OSTATNÍ

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRÁNNÁ SLUŽBA

MIKULÁŠ A ČERT V BROUČKU
Jak už bývá zvykem, každý z nás se jako dítě těšil na Vánoce.
Rozmýšleli jsme se , jak zpříjemnit dětem nadcházející vánoč-
ní atmosféru.
Kromě pečení cukroví s maminkami jsme se dočkali i přícho-
du Mikuláše a čerta u nás v Broučku :) Děti plakaly i recitova-
ly jako o „závod“.
Dostaly i sladkou nadílku.
Zanedlouho k nám dorazilo další překvápko, byl u nás Ježíšek. 
Nechal tam pro všechny broučky krásné dárečky....
Tímto bychom chtěli za nás i za děti poděkovat vedení města 
Ralsko za finanční podporu,  bez které by to samozřejmě nešlo.

Velké  PODĚKOVÁNÍ patří i sponzorům, kteří nám pomáhali 
po celý rok. Ještě jednou velké díky firmám:
LADEO s.r.o ,KV FINAL, INTEDOR s.r.o.

Pracovnice Broučku: Heráková,Samková

TISKOVÁ ZPRÁVA
 Liberec, 13. 02. 2019

Demoliční práce v Ralsku pokračují. K zemi půjdou i ko-
míny bývalé kotelny.
Liberecký kraj se nadále snaží revitalizovat bývalý vojen-
ský prostor Ralsko. Důležitým krokem je odstranění chát-
rajících objektů. Na začátku ledna letošního roku začala 
další fáze bourání, která navazuje na předchozí etapy de-

molic. Dnes firma AQUATEST a.s. zahájila práce na od-
stranění tři komínů objektu bývalé kotelny. Demolice v le-
tošním roce vyjdou kraj na zhruba 6 milionů korun. 
„Naším cílem je z bývalého vojenského prostoru Ralsko od-
stranit nevyhovující, nebezpečné a chátrající objekty. Chceme, 
aby zde bylo čisto a bezpečno. Demoliční práce navazují na ty 
z předchozího roku, kdy šly k zemi například budovy bývalého 
kulturního domu a generálního štábu,“ uvedla Jitka Volfová, 
statutární náměstkyně pro  resort ekonomiky, správy majetku 
a informatiky.
Část  bývalého  vojenského  prostoru  spolu  s  letištěm  převzal 
Liberecký kraj  od  státu  v  roce  2007. Nyní  ho  spravuje  pro-
střednictvím Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěv-
kové organizace. 
Letošní demoliční práce jsou rozděleny na dvě etapy. Obě za-
kázky vyhrál zhotovitel AQUATEST a.s. První fáze vyjde kraj 
na 2.509.358.50 korun vč. DPH. Cena druhé části bouracích 
prací  je  3.417.487,70 korun vč. DPH. Dle  smlouvy musí  jít 
objekty k zemi do 90 dnů od předání stavby.
Většinu z demolovaných staveb tvoří staré kotelny. Dnes u jed-
né z nich stavaři zahájili demolici tři komínů o výšce zhruba 
15 až 20 metrů. Cílem demolice je odstranit stavby do hloubky 
minimálně půl metru pod terén, zatravnit prostor a osázet plo-
chu borovicemi.

Mgr. Filip Trdla       
tiskový mluvčí
Liberecký kraj

Liberecká záchranka má svůj prapor a oceněné pracovníky
Slavnostní  atmosféra  provázela  na  konci  roku  první  ročník 
Slavnostního ocenění   záchranářů. V  jeho úvodu převzal  ře-
ditel ZZS LK Luděk Kramář z rukou hejtmana Libereckého 
kraje Martina Půty prapor.  Ten symbolizuje soudržnost ZZS 
LK s Libereckým krajem a svatá Zdislava, zobrazená na jeho 
rubu  spolu  s  latinským  nápisem  „Milujeme  život,  bojujeme 
o něj“, pak starost o zdraví a rodinu. Náměstek hejtmana Li-
bereckého kraje následně na prapor připevnil také stuhu k 100. 
výročí republiky.
Pod praporem následně ředitel Kramář ocenil několik svých 
spolupracovníků. „Záchrana lidských životů a ochrana lidské-
ho zdraví, by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi 
těsné spolupráce všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří vola-
jí na linku 155 a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají, že 
jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí 
kolotoč. Jejich volání díky technikům přijme operátor. Ten je 

první, kdo s nimi sdílí jejich pocity. Vyhodnotí získané infor-
mace a pošle další - lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. 
Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce plná 
emocí, někdy zoufalství, někdy radosti. Bez ohledu na čas, po-
časí, vlastní problémy - ta práce je vždy vysoce profesionální. 
Právě na ní závisí naděje, kterou lidé do volání na linku 155 
vkládají. Protože když jedeme my, vždy vezeme naději.  A po 
předání pacienta v nemocnici se rozbíhá další administrativní 
kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky... Ani bez těch, kdo 
u pacienta nejsou přímo, se naše práce neobejde. Slavnostní 
ocenění záchranářů je tedy poděkování za práci těm všem, kdo 
u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracují,“ 
řekl.
Kramář  ocenil  i  hejtmana  kraje  Půtu  a  náměstka  Sobotku, 
kterým  poděkoval  za  pomoc  a  spolupráci  se  Zdravotnickou 
záchrannou  službou.  Připomněl  například  probíhající  obno-
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vu vozového parku  či  pravidelný  zájem o  činnost ZZS LK. 
Zvláštní  ocenění  za  významný  čin  obdržel  i  zástupce  z  řad 
veřejnosti: Petr Hausner jako zdravotnický laik naprosto pre-
cizně oznámil na lince 155 kolaps mladého muže. Perfektně 
zvládl situaci na místě a  ve spolupráci s operátorkou dispe-
činku bezchybně zorganizoval záchranné práce, čímž pomohl 
zachránit lidský život.
A  vyznamenání  dostala  za  vzornou  reprezentaci  a  záchranu 
lidských životů i záchranná služba. Z rukou hetmana Martina 
Půty je převzal ředitel Kramář. Následně hejtman předal pa-
mětní listy s poděkováním za organizaci letního metodického 
cvičení záchranných služeb P155 Liberecká čtyřem pracovní-
kům ZZS LK, kteří je měli na starosti.

 

ZZS LK:  Za  rok  2018  přes  61  tisíc  výjezdů,  přes  250  tisíc 
telefonátů

Zdravotničtí  záchranáři    Libereckého  kraje  měli  v  loňském 
roce napilno. Počet lidí, kteří potřebovali pomoc zdravotníků, 
oproti předchozím letům opět narostl. Celkem záchranáři za 
rok 2018 evidují 61 419 výjezdů. A rušno bylo i v operačním 
středisku – dispečeři vyřídili přes 250 tisíc hovorů.

Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil téměř o čtyři tisíce, 
počet  telefonátů vzrostl  ještě více. A protože přibylo zejmé-
na  nočních,  zdravotnický  dispečink  byl  nucen  posílit  noční 
směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme nefunkční systém 
zdravotní péče, kdy  lidé obcházejí  svého praktického  lékaře 
nebo  se  k  němu  nemohou  dostat.  K  některým  samozřejmě 
vyjíždíme, některým se snažíme pomoct alespoň po telefonu 
– uklidnit je, poradit, co dělat,“ vysvětluje ředitel ZZS LK Lu-
děk Kramář. V této souvislosti upozorňuje i na to, že zhruba 70 

procent z celkového počtu výjezdů je v takzvané naléhavosti 
tři, což znamená, že nespěchají, neboť pacient není v přímém 
ohrožení života. Záchranná služba ale podle platné legislativy 
vyjet musí. „Když odhlédneme od faktu, že záchranáři mohou 
v kritické době chybět jinde, je dobré zmínit, že v průměru nás 
každý  výjezd  stojí  necelé  4000  korun.  Pokud  je  používáme 
na výjezdy,  které  z medicínského hlediska nejsou nezbytné, 
samozřejmě nám chybějí jinde,“ říká. A zbytné výjezdy samo-
zřejmě demotivují i samotné záchranáře. 

Přibylo  ale  i  výjezdů,  které  opravdu  zachraňují  lidské  živo-
ty. Jen k dopravním nehodám záchranáři vyjížděli 2503 krát, 
k  úrazům  11  729  krát. A  výrazně  se  zvýšil  i  počet  výjezdů 
k cévním mozkovým příhodám a k akutním infarktům myo-
kardu. U  cévních mozkových příhod  se  oproti  předchozímu 
roku zvýšil o více než 200 (v roce 2017 jich záchranáři řešili 
1215, v roce 2018 již 1439), u infarktů byl nárůst ještě větší 
– z předloňských 915 se jejich počet v roce 2018 vyšplhal na 
1281. Vrtulník se záchranáři loni k pacientům vzlétl 555 krát.

Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem, respektive k pa-
cientům mladším než 18 let. Loni jich zdravotničtí záchranáři 
ošetřili  5224, o  rok dříve  jich bylo 5 197. Celkový  skok ve 
statistice je tedy zejména u lidí starších – loni k jejich ošetření 
záchranáři vyjeli 56 195 krát (v roce 2017 ZZS LK v této ka-
tegorii zaznamenala „pouhých“ 53 553 výjezdů).

Lékaři  a  záchranáři  k  pacientům  v  Libereckém  kraji  nepře-
tržitě  vyjíždějí  ze  čtrnácti  základen,  každý den  je  ve  službě 
celkem 32 výjezdových skupin.

 

V Jizerských horách může ve  
spolupráci se ZZS LK podávat anal-
getika i Horská služba
Horská služba Jizerské hory ve spolupráci se Zdravotnickou 
záchrannou  službou  Libereckého  kraje  začala  letos  v  zimě 
jako první v České republice podávat zraněným léky na tlu-
mení bolesti. Pacientům, kteří jsou v pro záchranáře těžko do-
stupném  terénu,  tak mohou horští  záchranáři účinně zmírnit 
bolest ještě před příjezdem zdravotníků. Podávání léku a pro-
školení členů horské služby probíhá pod vedením lékařky HS 
a ZZS LK Lucie Langové.
„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro svůj způsob podání 
formou inhalace a pro rychlý a efektivní nástup účinku je pro 
kolegy z horské služby ideálním pomocníkem,“ říká Lango-

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRÁNNÁ SLUŽBA
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vá. Vysvětluje, že pro pacienty se jedná o revoluční novinku, 
která zkracuje mnohdy zbytečně dlouhou dobu trávenou v bo-
lestech. 
„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se záchranáři nemo-
hou sanitními vozy dostat, což se u běžkařů či cyklistů stává 
poměrně často, musí členové horské služby volit  jinou vari-
antu  přístupu  k místu  nehody,  nejčastěji  na  lyžích,  skútrech 
nebo pěšky. V případě, že měl zraněný  takové bolesti, které 
znemožnily  jeho  vyproštění  a manipulaci  s  ním,  nezbývalo, 
než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu mohl 
podat tišící léky, což ale zásah prodloužilo až o několik desítek 
minut. „Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného horského te-
rénu například člověka se zlomenou končetinou, kdy se bolest 
při manipulaci zvyšuje i sebemenším pohybem úlomků kostí, 
je to téměř nadlidský úkol. Nikdo nechce jinému působit bo-
lest,“ vysvětluje náčelník Horské  služby Jizerské hory René 
Mašín. 

Podat  lék  zraněnému  ovšem  nemůže  nikdo  bez  patřičného 
proškolení,  které  vede  právě Lucie  Langová.  „Je  třeba,  aby 
členové  horské  služby  uměli  rozlišit  případy,  kdy  je  podání 
léku  vhodné  a  kdy  je  naopak  lépe  vyčkat  na  zdravotnickou 
záchrannou službu. Pacient musí vnímat a komunikovat, musí 
být oběhově  stabilní  a nesmí být pod vlivem alkoholu nebo 
jiné návykové látky. Stejně tak nesmí mít vážné onemocnění 
jater nebo ledvin,“ zdůrazňuje Langová. Dodává, že se inspi-
rovala zkušenostmi zahraničních kolegů pracujících ve vyso-
kohorských  oblastech,  kde  se  tento  lék  úspěšně  používá  již 
několik let.

A proč  je  jeho zavedení  tak důležité právě v  Jizerských ho-
rách? Zejména proto, že právě ony jsou českým rájem běžkařů 
a cyklistů. Tito sportovci se velmi často dostávají daleko od 
cest  přístupných  sanitním vozům, navíc  bývají  většinou ob-
lečení poměrně nalehko. Pokud zůstanou zranění ležet někde 
v terénu či ve sněhu, dochází u nich velmi rychle k prochlad-

nutí  a  s  tím  spojeným  závažným  zdravotním  komplikacím, 
které mohou vézt až k ohrožení života. Zde je cílem co nej-
rychlejší předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné umož-
nění manipulace a transportu pacienta, což bez tlumení bolesti 
zraněného někdy není možné. Proto jsme za možnost podání 
analgetik horskou službou velmi vděčni,“ dodává Langová.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRÁNNÁ SLUŽBA

Mezi obyvateli Ralska najdeme přes 10 Dobrých andělů 
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá na-
daci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných 
fi nančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, 
které zasáhla vážná nemoc. Díky těmto darům pak 
mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s léč-

bou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, 
speciální  stravu,  zdravotnické  pomůcky,  rehabilitace  a  další 
potřebné terapie. 

Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodin, z Ralska po-
chází 2 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 10. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. 
Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže vy-
kouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spo-
luzakladatel nadace Dobrý anděl. 

Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává po-
třebným  rodinám  do  posledního  haléře,  protože  je  její  pro-
voz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a dalších fi -
lantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na 
www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde 
vidí konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá. Aktuálně nada-
ce každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc a celkem 
odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.

Z KULTURy A SPORTUZ KULTURy A SPORTUDOBRÝ ANDĚL
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Děkujeme sponzorům plesu Města Ralsko

DK BOHEMIA, s.r.o., Ralsko

SAP Mimoň spol. s.r.o

Jiří Istomín, výstavba bytových a nebytových budov, 

Pertoltice pod Ralskem

Josef Štípák, Mimoň

Ing. et Ing. Josef Štveráček, Odborný lesní hospodář, 

lesnictví, lesnická taxace, zemědělský podnikatel

Vodafone Czech Republic a.s.

Zemní a výkopové práce - Ladislav Samek, Hvězdov

Intedoor spol. s.r.o., Ralsko

HITO   spol.s.r.o.

Město Ralsko

DEVELOPER CZECH REPUBLIC, s. r. o.

Ralsko Vivo, s.r.o

Klára Kallaiová

Geodézie Málek

Libex spol. s.r.o.

Nábytek Valmo

Ing. Ladislav Kovář- Geodetické a kartografické 

služby

Autoservis Škarpa

Elektro a železářstvíRampas

TR Antoš s.r.o

Nábytek Ploužnice

EKO-KOM,a.s.

INISOFT s.r.o

Severočeské komunální služby

Cukrárna DANA

TrollComputers s.r.o.

PLES MĚSTA RALSKO
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   ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem 

    844 06 06 06    Po-Pá 8:00-17:00     info@zuusti.cz    www.zuusti.cz 
 

________________________________________________________________________ 

AKCE:   INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY 

TRVÁNÍ:  1. 3. - 15. 5. 2019 
________________________________________________________________________ 

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, 
dle přílohy č. 5, tabulky A z kráceného rozboru: 

 Escherichia coli 

 Koliformní bakterie 

 Amonné ionty 

 Dusičnany 

 Dusitany 

 TOC  

 pH 

 Železo nebo mangan 

 Tvrdost (Ca + Mg)  
 

Pro rozbor je nutné vyzvednutí vzorkovnic na pracovišti ZÚ. 
________________________________________________________________________ 

CENA: 750,- Kč s DPH (620,- Kč bez DPH) 

V případě zájmu o KOMPLETNÍ   ROZSAH  KRÁCENÉHO   ROZBORU podzemní vody   
bez ovlivnění povrchovou vodou dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., přílohy č.5, tabulky A, 
v platném znění, je cena 1 250,- Kč včetně DPH (1 033,- Kč bez DPH). 

Obsahuje: 
Akreditovanou analýzu, vystavení výsledného protokolu o zkoušce včetně posudku, zaslání výsledků           
e-mailem. 
________________________________________________________________________                               
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin najdete na www.zuusti.cz menu „Pracoviště“ 
nebo volejte naši infolinku 844 06 06 06.  
                                                                                    

…………………..…jsme Vám k dispozici na 33 pracovištích v rámci 9 krajů ČR. 

Nejbližší pracoviště: Česká Lípa, Purkyňova 3395, budova H, 2.patro 

 483 034 147, 734 579 056   Po - Čt:  7:00 – 15:30   Pá:  7:00 - 12:00 

________________________________________________________________________ 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01  Ústí nad Labem 

 IČ: 71009361   DIČ: CZ71009361    

                                           
…………………..…

                                           
…………………..…
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BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
Připomínáme všem obyvatelům Ralska, že již více jak rok mají možnost využít bezplatné právní poradny.
Město  Ralsko  v  rámci  realizace  projektu  Sociální  terénní  práce  ve  vyloučených  lokalitách  města  Ralska,  reg.č. 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/000 6116, poskytuje bezplatnou právní pomoc lidem, kteří potřebují rady nebo informace při hledání 
řešení složitých životních situací týkajících se jejich životních potřeb, orientování se v každodenní záplavě informací, usnad-
nění komunikace s úřady, institucemi, řešení finanční problematiky, půjčky, dary. Další oblasti odborného poradenství spadají 
do občanského, rodinného, bytového či majetkového práva (např. řešení vztahů mezi nájemci a majiteli bytů). Lidé, kteří se 
ocitli v obtížné životní situaci tak získají možnost lépe se orientovat v systému právní pomoci a možnost nalezení řešení jejich 
problému. Role poradny je významná zejména pro ty, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, ale i pro jejich blízké či příbuzné. 
Poradna působí preventivně proti sociálně patologickým jevům a pomáhat zmírňovat negativní dopad sociálně nepříznivých 
jevů a chování. 

Bezplatné právní poradenství je poskytováno každou středu od 15:00 do 17:00 hodin. Bylo by vhodné, aby se zájemce 
o právní poradenství předem objednal a to prostřednictvím koordinátorky projektu Bc. Jany Srbové, tel.: 774 646 280 
a sdělil, jaký problém potřebuje řešit, aby bylo možné na místě poskytnout okamžité rady. 

Zpracovala koordinátorka Bc. Jana Srbová

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní Ralsko: 

1.6.2019

Ceník inzerce  
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):
Celá strana A4   - 1 200,- Kč

Polovina strany   - 700,- Kč
Čtvrtina strany  - 400,- Kč
Osmina strany  - 200,- Kč

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152. Vydává: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimoň, tel. č.: 487 898 121, IČO 831 514
Vychází  dne:  12. 4. 2019, Náklad: 1000 ks, Redakční rada: P. Posseltová, H. Holešovská, V. Bilický, P. Švarcová Dopisy a příspěvky čtenářů 
nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce. Tisk: MS Polygrafie s.r.o., 
Horka 35, 241 01 Bakov nad Jizerou. 
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