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 Další záležitostí, která je na počátku jednání, je možnost 
přivedení plynu do Kuřívod. Především se jedná o potřebu pro 
technologii firmy KV Final, jež s myšlenkou přišla a město vyzvala 
ke spolupráci. Tu my samozřejmě neodmítáme. Jednak proto, že 
mnozí občané jistě projeví zájem o připojení. A dále i z důvodu, že 
technologie kotelny za pár let doslouží a bude třeba její výměny. 
Pokud by se to neprojevilo na ceně tepla, rádi bychom přešli na 
technologii plynových kotlů. Výrazně čistší a s menšími nároky na 
obsluhu a zásobování. A po zkušenostech i s nouzovým provo-
zem.
 Liberecký kraj znovuobnovil činnost komise pro revitalizaci 
Ralska. Doufejme, že její výsledky budou hmatatelnější, než tomu 
bylo doposud. Především ve zhodnocení a využití majetku Li-
bereckého kraje na území Ralska. A také ve větší podpoře záměrů 
města.
 Mám bohužel i špatnou zprávu. K celkové rekonstrukci sil-
nice II/268 z Mimoně do Horní Krupé pravděpodobně letos ne-
dojde. Překáží tomu technologické problémy. Snad nebudeme 
do budoucna muset na krajnicích stavět oranžové cedulky s 
upozorněním na vlastníka komunikace….

Ing. Miloš Tita, starosta města Ralsko

« Slovo starosty »
Vypadá to, že nás zima již opouští. Nebo alespoň v té nejnáročnější 
podobě. Letos nás, hlavně v únoru, všechny potrápila. A 
především pracovníky údržby. Těm musím upřímně poděkovat 
za velkou snahu poradit si s přívaly sněhu a náledí.
 Své si užili i obyvatelé Kuřívod, když na skoro 24 hodin vypadl 
proud a s tím i dodávka tepla do panelových domů. Pro vedení 
radnice to byla cenná zkušenost, která ukázala, kde je zapotřebí 
připravit preventivní opatření. Ať už v doplňkovém vybavení 
města pro tyto mimořádné situace (elektrocentrála), tak i v 
součinnosti s dalšími poskytovateli pomoci, jako je třeba hasičský 
sbor. V této souvislosti již proběhla jednání s ČEZem ke zlepšení 
situace, jak v informovanosti, tak i v bezpečnosti vedení VN.
 Pro nadcházející období je připraveno mnoho investičních 
akcí, velkých i drobnějších. Dostavba nové školky už započala, 
další investice se připravují i pro Ploužnici, Boreček a Hradčany. 
Podrobněji o nich píší v jednotlivých článcích odpovědní pra-
covníci. Jednou z důležitých připravovaných akcí je i záměr 
rozšíření radnice s vybudováním bezbariérového přístupu v 
podobě venkovního výtahu. Cesta ke konečnému výsledku u 
jednotlivých akcí není, hlavně z administrativních důvodů, jed-
noduchá. Ale těžko může někdo tvrdit, že radnice nic nedělá. Což 
jsem se i doslechl.

Obměna členů rady města, co bude následovat…
Rok 2017 se ponese v duchu změn. Změny se týkají členů 

rady města, kterou tvořili Ing. Miloš Tita – starosta města, Miloslav 
Tůma – místostarosta města, Mgr. Šárka Kalvová, František Pro-
cházka a moje osoba. Po vzájemné domluvě se všemi zastupiteli 
jsme se rozhodli udělat razantní opatření, aby se vylepšil a zefek-
tivnil chod úřadu, a to odstoupení radních, kteří jsou zároveň v 
zaměstnaneckém poměru u města, jako referenti. Toto opatření 
se týká mě a pana Františka Procházky.

Do rady města jsem nastoupil po říjnových volbách v roce 
2014. Byla to pro mě jedinečná zkušenost, kde jsem si mohl 
vyzkoušet pomoci prosadit lepší fungování a rozvoj města. Za 
tuto zkušenost bych rád poděkoval všem, kteří mě podpořili do 
pozice zastupitele a radního. 

Negativní na této funkci v případě zaměstnance města je 
to, že z každého problému v práci se stává problém politický. I 
proto kvituji to, že nadále setrvám pouze v širším vedení města, 
jako řadový zastupitel. Dle mého názoru jsou v Ralsku jedinečné 
možnosti pro rozvoj, kam se podívám, tam vidím možnosti bu-
dovat nové věci. Právě tento rozhled mě bude 
nadále ještě více motivovat k tomu, abych 
čas, který jsem věnoval radě města, využil k 
dalšímu rozvoji města. 

Přeji všem úspěšný rok 2017.

Bc. Miloslav Tůma – referent OKT, 
MěÚ Ralsko

Městu Ralsku udělena „Pamětní plaketa Péče o válečné hroby“
Dne 9. března 2017 bylo v sídle Libereckého kraje městu Ralsku uděleno zvláštní ocenění za příkladnou péči a udržování válečných 
hrobů. Pamětní plaketu převzal starosta města Ralsko Ing. Miloš Tita z  rukou zástupce Ministerstva obrany ČR plukovníka Eduarda 
Stehlíka jako výraz poděkování za příkladné a záslužné práce v oblasti péče, obnova a propagace válečných hrobů a pietních míst.

Jindra Sluková - referent
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« Z úřadu »

Kuřívody:
Začátkem roku jsme začali s realizací Mateřské školy v Kuřívodech. 
Tato akce je pořízena z dotačních peněz, které by měly pokrýt 
80 – 85% uznatelných nákladů na stavbu. V současné době jsme 
ve fázi výstavby základů, ale koncem měsíce by se už měla řešit 
„hrubá“ stavba. Pak budou následovat další nosné konstrukce až 
po střechu. Do konce roku 2017 by měla být stavba dokončena 
včetně terénních úprav okolního prostředí. V návaznosti na tuto 
skutečnost bylo potřeba navýšit kapacitu školy o 14 míst, a to se 
také stalo.

Dále v Kuřívodech připravujeme projekt rekonstrukce kulturního 
domu, kde by měl vzniknout prostor pro lékaře, TESCO – EXPRES, 
kulturně – sportovní sál a spolkové místnosti. V současné době se 
zpracovává studie využití ploch. Na celé akci pracuje pan archi-
tekt Petr Stolín z Liberce. Jsem přesvědčen o tom, že na tuto akci 
jsme schopní sehnat dotaci ve výši až 90 % z celkových uznatel-
ných nákladů.  V nejbližší době by měla proběhnout prezentace 
akce přímo v místě KD Kuřívody, kde se bude moct vyjádřit široká 
veřejnost.

Sídliště Ploužnice:
V Sídlišti Ploužnice byla začátkem roku dokončena akce „De-
molice objektu na p. p. č. 5 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí“. Tato 
akce byla opět pořízena z dotačních peněz (80% z uznatelných 
nákladů). Oproti původním propočtům byla stavba provedena za 
méně jak poloviční náklady, takže ze strany města bylo ušetřeno 
spousty prostředků, které využijeme na jiné možnosti rozvoje. 
Stavba probíhala v dobré kvalitě a společnost DEKONTA, a. s. 
provedla dílo bez závad a nedodělků. Tímto bychom jim rádi 
poděkovali za hladký průběh. Na místě bude travnatý povrch a v 
případě, že by město do budoucna sehnalo finanční prostředky, 
tak budeme zvažovat možnost provedení parkoviště, ovšem po 
skončení doby udržitelnosti dotace.
před:

po:

Náhlov:
Koncem roku 2016 proběhla jednání se společností Česká PIC, 
která vedla k zakoupení objektu p. č. 35 v k. ú. Náhlov, Ralsko. Ob-
jekt je nazýván, jako ,,chlívky“, ale místní obyvatelé ho využívají 
společně s přilehlými pozemky města k zahrádkaření a rekreaci. 
Tento objekt by měl být odprodán po částech do rukou nájemců 
i s pozemky. Vše by mělo být vyřešeno v následujících měsících. 

Rozvoj města pro rok 2017
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Další díl rozvoje pro toto území může představovat vrt na Náhlově, který má do příštích let zajišťovat přísun pitné vody k obyvatelům. 
A povede k celkové rekonstrukci místní vodovodní soustavy. V současné době jsme omezeni majetkovými vztahy v blízkosti vrtu. 
Ovšem věříme, že společně s majiteli pozemku celou věc vyřešíme k prospěchu místních obyvatel.
 V Sídlišti na Náhlově bude dle místního šetření potřeba rozšířit parkovací plochy před bytovými domy, aby nedocházelo k poškození 
zeleně a jiných pozemků v blízkosti domů. Celou věc aktuálně řešíme stejně taki rekonstrukci místních propustků vody, ovšem tento 
projekt je finančně velmi náročný, takže čekáme na možnost čerpání dotací.

Boreček:
V místní části Boreček by měla po více jak 50ti letech opět proudit pitná voda! Od roku 2006 se na MěÚ Ralsko nachází projektová do-
kumentace pro územní rozhodnutí, která celou situaci řeší. Bohužel vlivem doby bude nutné provést změny v dokumentaci a upravit 
řešení celé trasy vodovodu. Nový vodovodní řád bude nutné přivést z hlavního řadu, který zásobuje sídliště Ploužnice a bezvýkopovou 
metodou pod řekou dostat na Boreček. 
 Na celé akci pracuje oddělení rozvoje města spolu s panem Janem Alexou, projektantem vodohospodářských děl. Na tuto akci 
bude možné čerpat finance z evropských peněz až do výše 80 – 85 % z uznatelných nákladů. Koncem roku 2017 by mělo být vydáno 
územní rozhodnutí a nejdéle začátkem roku 2018 by měla být celá stavba stavebně povolena. Tuto akci považuji za stěžejní pro toto 
město! Věřím, že konečně po tak dlouhé době budeme moci místním obyvatelům uspokojit jednu ze základních potřeb, jakou je pitná 
voda!  Tento problém se týká i části Horní Krupé, kde bychom rádi provedli stejný postup. 

Hradčany:
Obyvatelům Hradčan chce město v roce 2017 odbahnit a rekonstruovat Hradčanský rybník, který je majetkem města. V této souvislosti 
i zkulturnit plochy kolem rybníka. Realizace proběhne opět za předpokladu čerpání dotace. Souběžně budeme realizovat obnovení 
městské pláže, kde se můžete těšit na několik kulturních akcí. Největší z nich bude nést název Country Pláž, z které se pomalu, ale jistě 
stává tradiční akce. Více informací k akcím bude prostřednictví městského rozhlasu.
 Oddělení rozvoje se dále ještě zabývá 2. etapou směny historických pozemků kolem lesních pozemků ve vlastnictví VLS s. p., stav-
bou Sportovní klubovny na Ploužnici, projektové řešení požárních nádrží (s možností rekreačního koupání) v Kuřívodech a na Ploužnici, 
výstavbou přístřešků pro posypovou sůl, výstavbou řadových garáží v Kuřívodech a jiné. O dalších postupech budeme informovat v 
dalším čísle.

za oddělení rozvoje, místního hospodářství a ŽP
Bc. Miloslav Tůma
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UPOZORŇUJEME!!!
Termín splatnosti poplatku za odpad za I. pol. je do 31. 3. 2017 a za II. pol. do 30. 6. 2017!!
Poplatek za psa do 31. 5. 2017
Děkujeme všem občanům, že řádně platí a dodržují lhůty splatnosti 

MĚSTO RALSKO VAKCINACE PROTI VZTEKLINĚ DNE 22. 4. 2017

Hradčany   8:00 – 8:20
SAP Mimoň   8:30 – 8:45
Ploužnice domky  9:00 – 9:15
Ploužnice Blízalka  9:20 – 9:45
Ploužnice u Hrňů  9:50 – 10:15
Ploužnice u obchodu  10:20 – 10:15
Kuřívody u motorestu 11:00 – 11:15
Kuřívody u bytovek  11:20 – 11:50
Dolní Krupá   12:00 – 12:15
Náhlov    13:00 – 13:20

Cena vakcinace: vzteklina 150,- Kč, kombinovaná vakcína 300,- Kč
Vakcinuje: MVDr. Olga Přikrylová – praktická veterinární lékařka 
tel. 723 255 658

!!!!VÝZVA!!!!!
STAŇTE SE KRONIKÁŘEM MĚSTA RALSKO A PIŠTE DĚJINY…NÁRODA ČESKÉHO….
TEL. 487 898 138

ZTRÁTY A NÁLEZY
Dne 15. 2. 2017 bylo hlídkou APK na Ploužnici nalezeno dětské jízdní kolo 
zelené barvy zn. Little – Force.  
Majitel nechť se neprodleně ozve hlídce MP Ralsko nebo Městskému úřadu Ralsko!!!

Pozvánka na jednání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Ralsko se uskuteční ve středu 19. dubna 2017
od 17 hod. - Infocentrum v Kuřívodech
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Město Ralsko poskytuje svým občanům  terénní sociál-
ní službu a to prostřednictvím dvou pracovnic – Margity 
Loosové a Bc. Jany Srbové. Služba nabízí pomoc a podporu 
při řešení každodenních problémů a při uplatňování práv 
a oprávněných zájmů občanů. V praxi konkrétně terénní so-
ciální pracovnice poskytují odborné poradenství při řešení 
finančních problémů, zadluženosti, problémů v bytové oblasti, 
ale také např. v insolvenčním řízení, při vyplňování formulářů k 
žádostem o sociální dávky, hledání zaměstnání a mnohé další. 

Součástí služby je také možnost poskytnutí doprovodu a 
asistence terénní sociální pracovnice při různých jednáních 
na institucích jako je např. OSSZ, ÚP, městské úřady, policie 
apod. Rodina s dětmi se na terénní pracovnice může obrátit 
při hledání volnočasových aktivit pro děti, při komunikaci se 
školou atd. Terénní sociální služba v Ralsku také poskytuje 
službu veřejného opatrovníka pro osoby omezené ve své-
právnosti. 

V pracovní době jsou obě terénní sociální pracovnice dostupné 
na níže uvedených adresách a telefonních číslech.

Margita Loosová   Bc. Jana Srbová
Ploužnice 349   Ploužnice 353
tel.: 777 646 405   tel.: 774 646 280  

Terénní sociální práce 
v Ralsku

V současné době pracujeme na aktualizaci Akčního plánu, který 
je nezbytný pro další rozvoj města. Tímto si Vás dovolujeme 
požádat o vyplnění, jehož rámcové informace umožní zpraco-
vateli akčního plánu sladit zájmy města s názory a zájmy Vás 
občanů (popř. podnikatelů)
1. Jaké jsou z vašeho pohledu největší problémy města 
(z hlediska rozvoje území či obecně)?

2. Jaké záměry (akce, projekty), týkající se rozvoje obce, by 
mělo město Ralsko dle vašeho názoru realizovat v nejbližším 
období (cca 5 let) z hlediska území či obecně?

Vyplněné dotazníky lze doručit v písemné či elektronické formě 
v podatelně MěÚ (podatelna@mestoralsko.cz). 
Termín uzávěrky je 15. duben 2017.

Dotazník pro sběr podkladů a námětů pro 
aktualizaci Akčního plánu rozvoje města

Dopas s.r.o. – V. Minařík, projektování staveb
Praktik System s.r.o. – recyklace odpadů
Ještědská stavební společnost, spol. s r. o.
Stanislav Ludvík
3L Real a. s., - pronájem nemovitostí, bytů 
a nebytových prostor
Ing. Ladislav Kovář - Geodézie a kartografie
Lékárna u Salvátora - Mimoň
L. Samek – zemní a výkopové práce
Bar Hawaii – Mimoň
Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Mimoň
SAP s.r.o. Mimoň – asanační podnik, kompos-
tárna
Vladimír Čermák - klempířské práce
Josef Štípák – stavební práce
Rampas – Mimoň - elektro a železářství
Valmo – L. Motl – nábytek Mimoň
Severočeské komunální služby s.r.o
TR Antoš s.r.o. – Dětská hřiště
Český nábytek – Vladimíra Komárková - 
Ploužnice

Pila Sluka
Statek Ploužnice spol. s.r.o. - A. Procházková, 
M. Komanec
Doležal František - stavební práce
Cukrárna Dana - Mimoň
Alis s.r.o. - software pro veřejnou správu
MM - servis - barvy a tapety, podlahy, zateplení,
obklady
Váša spol. s.r.o. - jatka, výroba masných
výrobků
Oční Optika - Lenka Zatloukalová, Mimoň
Libex s.r.o. - Náhlov - Ing. Vladimír Římsa CSc.
Támárová Miluše - tiskárna Mnichovo
Hradiště
EKOS Mimoň spol. s r.o. - Jaroslav Tobiška - 
zámečnictví, nástrojářství
HITO spol. s r. o. - Jiří Jechoutek - 
elektroinstalace

MĚSTO RALSKO DĚKUJE SPONZORŮM PLESU
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« Ze školních lavic »
Zápis do 1. třídy ZŠ se koná dne
5. 4. 2017 v ZŠ T. Ježka Kuřívody od 15.00 – 17.00 hod.

Zákonní zástupci přinesou platný OP a rodný list dítěte. 
Pro budoucí prvňáčky čeká malé překvapení.

Od školního roku 2016/17 je na škole celý 1. stupeň, tzn. 1. – 5. ročník.

Zájmové kroužky, na které se mohou žáci naší školy přihlásit:
•	 KERAMICKÝ	KROUŽEK	(pondělí	od	15.00	–	16.30	hod.)	
•	 TANEČNÍ	KROUŽEK	(úterý	od	13.00	–	14.00	hod.)
•	 PĚVECKÝ	A	HRA	NA	FLÉTNU	(středa	–	od	13.15	–	14.15	hod)
•	 VÝUKA	ANGLICKÉHO	JAZYKA	(čtvrtek	od	13.30	–	14.15	hod)

Veškeré zájmové kroužky jsou bez poplatku.

•	 V	průběhu	školního	roku	žáci	shlédnou	několik	divadelních	představení,	zúčastní	se	besed	na	různá	témata	a	výletů	.
•	 Vzhledem	k	účasti	naší	školy	v	soutěži	RECYKLOHRANÍ	jsou	některé	akce,	které	se	týkají	ekologie	zdarma.
•	 Letos	na	naší	škole	proběhl	také	lyžařský	výcvik.	
Další akce školy:  
BRIGÁDY	–	Skelná	huť
ŠKOLY	V	PŘÍRODĚ
SOUTĚŽE	–	sportovní,	recitační,	pěvecké,	výtvarné(	keramika)	

 

SPOZ INFORMUJE
•	 Vítání	občánků
•	 zábavu	pro	seniory	(květen)
•	 MDD	-	2.	června	pohádka	pro	děti	v	9.00	hod.	v	areálu	školy	T.	Ježka	-	Kuřívody,		 	 	

              odpoledne soutěže ve spolupráci s Infocentrem .
Občané budou včas o akcích informováni pozvánkami nebo plakáty.
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Zápis do MŠ se koná dne
2. 5. 2017 od 12.00 - 17.00 hod.
3. 5. 2017 od 8.00 – 12.00 hod.

Zákonní zástupci dětí přinesou platný OP, očkovací průkaz a rodný list dítěte.

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č.178/2016 sb.
POVINNÁ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA DO MŠ pro děti, které se narodily v období 1. 9. 2011 - 31. 8. 
2012
Pokud se zákonní zástupci nedostaví k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, hrozí jim 
pokuta ve výši 5 000,- Kč. 

Děti se přijímají do MŠ dle spádové oblasti a budou se přijímat děti již od 2 let věku dítěte. 
MŠ by měla být nově otevřena k 1. 9. 2017 a provoz školky bude od 6.30 – 16.00 hod.

 

Maškarní bál ve škole
Dne	7.	3.	2017	se	uskutečnil	na	naší	škole	MAŠKARNÍ	BÁL.	Bylo	to	dopoledneplné	soutěží,	her	a	tance.	Byly	zde	víly,	motýlci,	princezny,	
zvířátka a různé pohádkové postavičky. Děti byly spokojeny a odnesly si domů hezký zážitek.
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Námořníci ve školní družině
Školní družina je plná kapitánů, důstojníků, kadetů, lodníků, 
kuchařů, kteří tvoří jednu velkou flotilu, která se tři měsíce 
připravovala na velkou dobrodružnou cestu po světě. Během 
přípravných měsíců se děti učily, jak se chovají námořníci, že musí 
dodržovat námořnické desatero, dodržovat životosprávu, učily se 
uzle, pracovat s kompasem. Poznávaly jsme souhvězdí. V mapách 
studovaly oceány, moře i pevniny. 
 V lednu byl ten správný čas vyrazit na půlroční dobrodružnou 
cestu kolem světa. První zastávka byla na Antarktidě, Arktidě, 
Grónsku a Aljašce. Poznávali jsme zdejší faunu a floru. Shlédli 
jsme několik dokumentu o této krajině. Na Aljašce jsme rejžovali 
zlato, tak jako to bylo za éry ,,Zlaté horečky na Klondike“. 
 Krásná tečka za poznáním Aljašky byla beseda a ukázka zim-
ního sportu Skijöring - je to zimní sport, při kterém je člověk na 
lyžích připoután tažným lanem ke koni - psu.
 Paní Sluková s dcerou Jindřiškou nám připravily krásné 
povídání o tažných psech a zimním sportu, který je pro mnohé 
z nás neznámý. Za krásného sluníčkového počasí proběhla i 
slíbená ukázka tohoto sportu. Jindřiška Sluková ml. žačka základ-
ní školy je reprezentantka ČR v tomto sportu, která nám ochotně 
odpovídala na otázky a vyprávěla o závodech. 
 Děti si mohly prohlédnout poháry a medaile, které jíž získala. 
Jindřišce i dědečkovi přejeme mnoho úspěchů v tomto sportu. 
 Námořníci se rozloučili se zimou a vyrazili směr Amerika. 

kapitánka Renata

Město Ralsko nabízí během letních prázdnin příměstský tábor pro děti od 7 – 17 let!
Místo konání: sportovní areál Ploužnice.
Termín konání: 10. 7. 2017 – 14. 7. 2017.

Cena: 100,- Kč.
Přihlášky a podrobné informace u paní Věry Šveňhové.

Rozmanitý program pro děti zajištěn.
Uzávěrka	odevzdání	přihlášek	a	100,-	Kč	je	do	31.	4.	2017.
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I v novém roce v Místním centru probíhají zájmové kroužky: 
počítačový, výtvarný, logopedie, doučovací kroužek angličtiny, 
tenisový klub v Kuřívodech a výtvarný, fotbalový (holky i kluci), 
turistický,	 taneční	 ZUMBA	 a	 doučovací	 kroužek	 -	 na	 Ploužnici.	
Každá středa v Kuřívodech a čtvrtek na Ploužnici patří Klubu 
seniorů, kde se všichni u kafíčka dobře baví, a také vytvářejí 
krásné ruční výrobky. Klub seniorů města Ralsko má svůj plán 
činnosti a také se zapojují do akcí města.
 Kromě těchto činností proběhly v Místním centru i další zají-
mavé akce.
Pexesiáda 
Letošní Pexesiády v Kuřívodech se zúčastnilo 15 dětí, které si v 
napínavé hře procvičily nejen paměť, ale i schopnost soustředit 
se. Při hře bylo nutné zapamatovat si obrázky a místo, na kterém 
leží a potom už jenom získat co nejvíce dvojic stejných obrázků. 
Počet získaných dvojic obrázků se zapisoval a po ukončení došlo 
k vyhodnocení a sladké odměně. 
 Vítězové si odnesli diplom a drobné dárečky.
Všem hráčům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme!

Langošová párty
Už	 osmou	 Langošovou	 párty	 organizovali	 manž.	 Šveňhovi	 v	
klubovně na Ploužnici. Děti si vyzkoušely svoje kuchařské doved-
nosti a také se zúčastnily generálního úklidu klubovny. A bylo 
veselo! 
 Tancovalo se, jedlo se, potěšila i pochvala od pomocníků 

Městské policie za výborné langoše. I ten konečný úklid děti bavil  
při mytí oken a zrcadel.
Děkujeme za skvělou party.
Výlet do bazénu v České Lípě
Velkou změnou pro skupinu dětí z Ploužnice byl výlet vlakem do 
bazénu v České Lípě. Pod dozorem manž. Šveňhových si to děti 
pořádně užily, vycachtaly se a domů se vrátily plné dojmů. Rádi 
by takový výlet znovu brzy uskutečnily.

Vánoční turnaj v pin-pongu 
Sportovní komise organizovala závěrem roku 2016 Vánoční 
turnaj v pin-pongu. Hrálo se v sále Motorestu na dvou stolech. 
Zúčastnilo se 6 družstev, složených ze zástupců Ploužnice, 
Kurívod a Bělé pod Bezdězem. Nechyběla touha vyhrát. Vítězem 
turnaje se stalo družstvo z Ploužnice, které obhájilo 1. místo z mi-
nulého roku. Vítězové obdrželi poháry dle umístění.
Hokejbal 2017
18. 2. 2017 na hřišti v Kuřívodech proběhl hokejbal. Zúčastnilo se 
pět tříčlenných družstev. Bohužel se zúčastnili jen hráči z Kuřívod. 
Nechyběly poháry a medaile pro vítěze.

Kulturní a společenský přehled akcí Místního centra na 
březen – červen 2017:
*Zájezd do divadla Hybernia v Praze na muzikál FERDA 
MRAVENEC 19. 3. 2017
*Pálení čarodějnic                                                                              30. 4. 2017
*Den dětí                                                                                                     2. 6. 2017
*Rozloučení se školou                                                            30. 6. 2017
Nabídka akcí MC vždy je uvedena na internetových stránkách  
www.turistika.mestoralsko.cz a na informačních tabulích. 
Sledujte plakátky!

« MC informuje »
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Ples se letos poprvé v historii konal na dvou místech – v mo-
torestu v Kuřívodech a v Hradčanech v hotelu Na pláži. Květiny 
podávané dámám u dveří, květinová výzdoba a příchod jara, 
to vše dalo název plesu samo o sobě. Květiny měla ve vlasech i 
orientální skupina Rasmia, která se postarala o skvělé navození 
atmosféry. 

Nadále už udávaly tempo kapely Riviera a Vosty Band. Za-
hájení plesu města se ujal pan starosta v Kuřívodech a pan místo-
starosta v Hradčanech.

Doufám, že jste si vážení občané užili příjemný večer ve 
společnosti milých lidí stejně jako my…..

Členky SPOZ, Jindra Sluková - referent

Ples města Ralsko

Dne 25 února 2017 proběhl v Kuřívodech karneval pro děti. Členky komise si připravily bohatý program včetně soutěží. Vystoupil 
taneční kroužek pod vedením p. Šveňhové.

V závěru se vyhlásily tři nejhezčí masky. A aby nebyl nikdo smutný tak si všichni   mohli vybrat cenu útěchy. Děkuji za krásné 
odpoledne .                       Heráková Růžena

« Z kultury a sportu »

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. 
Novinky z Informačního centra
Skryté příběhy - Pokažená štvanice v Doksech
Máchův kraj
Web: www.skrytepribehy.cz
 Nebaví Vaše děti turistika? Máme pro Vás něco, co Vám určitě 
pomůže a výlet se tak stane nevšedním zážitkem jak pro Vás, tak 
i pro Vaše ratolesti. Nová webová stránka skrytých příběhů nabízí 
zajímavé trasy s malou obtížností, při kterých si užijete nejen 
zábavu, ale zároveň se i dozvíte něco nového.
 Nový web www.skrytepribehy.cz slouží jako inspiromat s 
připravenými rodinnými výlety. Aby byly děti motivovány vyrazit 

ven a dojít až do cíle, je každá výletní trasa pojata jako pátrací hra. 
Odměnou je nejen společný zážitek, ale i zajímavý příběh/komiks 
spojený daným místem.
 Stránka funguje i jako aplikace pro telefony. Nabízí proza-
tím 12 zábavných a poučných tras, věnovaných císaři Karlu IV., 
rozmístěných po celém území ČR a jednou z nich je i naučná 
trasa u v Doksech na Českolipsku, kde se projdete ve tvaru 
osmičky po nejzajímavějších místech tohoto města.
 Trasa měří cca 6,5 km s nízkým stupem obtížnosti. Navíc díky 
tomu, že vyrazíte na výlet podle skrytých příběhů, tak můžete 
i sbírat body a soutěžit o zajímavé ceny. Takže neváhejte, zare-
gistrujte se a soutěžte o telefony Honor 7 Lite Gold, designová 
sluchátka, trička skrytých příběhů a další zajímavé ceny. 

Maškarní karneval
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Oblastní charita Most 

                      Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, provozované v Náhlově, které si klade za cíl 
pomoc a podporu dětí v jejich rozvoji, realizovalo v loňském roce, kromě jiného, aktivity směřující 
k dětem předškolního věku. Za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
spolupracovaly naše pracovnice s dětmi, které jsou na prahu vstupu do první třídy ZŠ. S dětmi se 
pracovalo pomocí metody Grunnlaget, která děti „učí, učit se“ a to díky praktickému poznání 
vlastního okolí. Díky hravosti metody a pozitivní podpoře ze strany pracovníků, získalo celkem 8 
dětí zapojených do programu, rychle dovednosti potřebné k úspěšnému zahájení své  
školní docházky a také pozitivní vztah k učení samotnému. 
 

Jsme tu pro děti – každý všední den od 13:00 do 18:00 v Náhlově 
 
 
 

Plán akcí Spolku historie Mimoňska na r. 2017
22. 1. - od 14 hod.-NÁHLOV - Oslava Leopoldiny, host. Magdalena Dietlová

18. 2.- Jablonné v Podještědí-návštěva muzea na nádraží, výstava obrazů-průvodkyní 
nám bude Květa Vlčková-Slabá, odjezd vlakem z Mimoňského nádraží ve 14 hod.

4. 3. - Mimoňský masopust-plánujeme se zúčastnit v maskách-přidejte se

26. 3. - Mimoň-opožděná „Josefovská“ vycházka po II.čtvrti-s průvodcem 
p. Jířím Šťastným
Sraz účastníků ve 14 hod. před DK

6.	4.-	16.30	hod.	VALNÁ	HROMADA	SPOLKU	HISTORIE	MIMOŃSKA.	Klub	seniorů

22. 4. - Horní Krupá, Krupský Dvůr –zaniklé obce

20. 5.- od 14 hod. Boreček vycházka-sraz ůčastníků ve 14 hod. u DK v Mimoni a 14.10 
na autobusové zastávce na Horním Borečku.

17. 6. - Kracmanov, Okna -sraz ve 14 hod. v Náhlově

Konec měsíce června -  Výstava nejenom kočárků - V čem jste se vozili Vy??,
                                              Klub seniorů-Mimoň

19.	8.	-	OSLAVY	HORNÍCH	VSÍ-Náhlov,	setkání	nejenom	rodáků	od	10	-	16.hod.

Aktualizace je včas na www.historiemimone.cz
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Naše městské muzeum předpokládá, jako předchozích 10 
let, otevření Stálé expozice pyrotechnické asanace Ralska od 
května 2017. V období mimo prázdnin zajišťuje a nabízí muzeum 
turistům a návštěvníkům v komisním prodeji různé suvenýry, 
často tematicky spjaté s daným místem jako je například vizitka 
muzea a turistické známky, pohlednice města a fotografie. Muze-

um, které je smluvně zapůjčeno městu spravuje pobočný spolek 
Česká svět - Ralsko. Muzeum v komisním prodeji prodává turis-
tické materiály bez zisku. Prakticky to znamená, že jen zastupuje 
město. 

A tím vzniká paradox - zatímco obchodníci musí své tržby od 
března evidovat, města a obce mají ze zákona výjimku. Avšak 

Nastane konec zástupného informačního centra v Kuřívodech?

V Náhlově to opět žilo
V neděli 22. ledna jsme v Muzeu Vystěhovalectví do Brazílie v 

Náhlově vzpomněli 220 let od narození Dony Leopoldiny, rakouské 
arcivévodkyně, brazilské císařovny, portugalské královny a 200 let 
od odplutí Leopoldiny do Brazílie. Bylo to již čtvrté setkání k je-
jímu uctění v Náhlově. Letos jsme na setkání přivítali vzácného 
hosta, příjemnou paní Magdalenu Dietlovou, novinářku. Vedla 
např. časopis Xantypa. 

Známá je především jako manželka jednoho z nejslavnějších 
českých scénáristů Jaroslava Dietla. Paní Magdalena vyjádřila 
obdiv, jak mladá Leopoldina vážila cestu do Brazílie a jak se tam 
zasloužila o rozvoj státu. Dále jsme přivítali hosty z Brazílie, jejichž 
předci z naší země do Brazílie odešli a kteří se zájmem prožili mezi 
námi odpoledne.

Již tradičně přijel i pěvecký soubor Canzonetta z Osečné, ve-
doucí Radomír Starý také slaví v tento den narozeniny a připravil 
pro zájemce Vzpomínkový list na tento den, který byl ofrankovaný 
a orazítkovaný na poště s datem 22. 1. 2017. Věřím, že po letech 

se z tohoto listu stane raritní, cenný artikl.
Dort s portrétem Leopoldiny byl rozkrájen Magdalenou Di-

etlovou, pila se pravá brazilská káva. Jak už začíná být zvykem i 
hosté přinesou něco na ochutnání pro ostatní. Také jsme ochut-
nali tapiokové placky, dietní pochutinu bez špetky tuku na sladko 
nebo na slano, jak kdo chtěl.

Letošní	ročník	se	nesl	v	milé	atmosféře.	Už	cesta	do	Náhlova	
byla krásným dobrodružstvím. Slunečné odpoledne a pohádkově 
krásná příroda zasypaná sněhem.

Čtvrtý ročník akce, spojené s Leopoldinou, je za námi. 
Děkujeme všem, kteří dorazili, kteří se nezalekli nepřízně počasí. 
Podle podpisů se nás sešlo 53. Takže zase někdy příště, těšíme se 
na Vás.

Za Spolek Náhlov a Spolek historie Mimoňska 
Jaroslav Dvořák a Lenka Špačková
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Začátek roku 2017 v klubu seniorů

pokud chtějí prodat zboží, měly by i radnice EET pokladnu mít. 
V případě, že Město Ralsko prodává výrobky podnikatele, který 
jinak má povinnost evidovat tržby z prodeje těchto výrobků, tak 
vyplývá obci povinnost takovou tržbu zaevidovat. Tento problém 
snad Finanční správa vyřeší výjimkou, bylo by neuvážené odep-
sat komisní prodej turistických komodit. 

Aby město vybavilo muzeum pokladnou připojenou do evi-
dence pro zisk pár stokorun za sezonu je hloupost, která nikomu 
nic nepřinese, právě naopak. Snad si s tím náměstkyně Minister-
stva financí Alena Schillerová nějak poradí.  

Řešení s trochou nadsázky:Ještě není jasno jak s prodejem 
vstupenek na prohlídku muzea. My Češi dokážeme obejít každý 
hloupý zákon. Vzhledem k tomu, že součástí muzea je i toaleta, a 
tedy veřejné WC, lze vstupenku zaměnit za trochu dražší poplatek 
za použití WC a tak zabít dvě mouchy jednou ranou. Podle zákona 
nejsou evidovanou tržbou tržby z provozování veřejných toalet.

Kurátor městského muzea
Václav Bilický

Rok 2016 uběhl jako voda. Vánoce a závěr roku jsme prožily 
mezi svými nejbližšími, ale hned v prvních dnech Nového roku se 
členky našeho klubu opět začaly pravidelně scházet a plánovat, 
co podnikneme. I v tomto roce se chceme podílet na všech akcích 
města ať již naší účastí, nebo pomocí při jejich zajištění.   

Hned na počátku roku nás velice potěšila zpráva o.p.s. „Pestrá 
společnost“ z Prahy, kde nás radostně informovaly o tom, že i 
díky nám, se jim podařilo získat rekordní příspěvek na výcvik 
asistenčních psů pro osoby zdravotně postižené. Jejich dopis a 
poděkování je pro nás současně i výzvou pokračovat v dosavadní 
spolupráci a přispět tak k záslužné práci pro zdravotně postižené 
spoluobčany.

4. března se konal Ples města, který nesl v duchu nadcháze-
jícího	jara	název	„	KVĚTINOVÝ“.	Nabídly	jsme	pomoc	při	výzdobě	
sálů a začaly jsme s vytvářením květinové výzdoby na stoly. 

Pracovaly jsme pilně na všech našich týdenních setkáních a 
výsledkem bylo 200 kusů krásných kytiček, které se určitě všem 
návštěvníkům plesu líbily, protože si je někteří odnesli i domů na 
památku.

Příjemnou změnu přinesl i návrh členky klubu na Ploužnici 
paní Libušky Dlouhé, abychom naše schůzky zpestřily podle 
svých možností trochou cvičení. Nápadu se iniciativně chopila 
paní Věrka Šveňhová, která vede dětský taneční soubor „Správné 
holky“ a od nápadu již nebylo daleko k jeho uplatnění. Jako 
cvičitelka nám spolu s názornou ukázkou děvčat ukázala základ-
ní cviky navazující na taneční prvky zumby. 

Můžeme si jen přát, aby cvičení, ve kterém budeme 
pokračovat, přispělo k udržení a zlepšení naší kondice.

                             Bilická R. - koordinátor KS

Spolek historie Mimoňska připravuje další výstavu
Od 19. do 30. června připravuje Spolek HM výstavu historick-

ých kočárků se vším, co k tomu patří. Kromě kočárků uvidíte také 
plyma, zavinovačky, kojenecké lahve, bryndáky, košilky, dupačky, 
dnes už retro oblečení, panenky, hračky, nočníky. Ale i staré foto-
grafie hraček a kočárků. 

Výstava se bude jmenovat - A v čem jste se vozili vy? Prohlede-
jte svá alba s fotografiemi a pochlubte se svými vozítky. Pokud i 
vy máte vhodný artefakt na krátkou výstavu a můžete nám ho 
zapůjčit, kontaktujte v Klubu seniorů paní Svobodovou, vždy v 
pondělí od 8-10 a 13-16 hod. nebo ve čtvrtek 8-11 a 13-16 hod. 
Pomozte	nám	vrátit	se	ke	krásným	vzpomínkám	z	dětství.	Už	teď	
všechny srdečně zveme.

-LŠ -
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Nejprve si více než čtyřicet zájemců společně vyslechlo 
vyprávění o Výru velkém, Puštíku obecném, Kalousovi ušatém, 
Kulíškovi nejmenším, Sýčku obecném, Sýci rousném. Dozvěděli 
jsme se například o jejich neslyšném letu, o bezvadném zraku i 
sluchu, o zimním přezimování, ale i o schopnosti létat  s kořistí 
těžší než jsou oni sami. Přednáška byla doplněna videoprudukcí 
včetně zvukových nahrávek jednotlivých sov.                                                                                   
 Po přednášce jsme se rozdělili do dvou skupin a vyrazili do 
terénu za sovami. Během tříhodinové procházky jsme pouštěli 
zvukové nahrávky různých sov za účelem vyprovokování jejich 
odezvy. Během této doby jsme neobjevili ani výra se svým: uu, 
uu, ani kalouse se svým: u, u, u, ale puštíka se svým dlouhým: ú, 
ú.. Puštík obecný je menší sova známá především jako Rozárka z 
filmu Tři oříšky pro popelku.                                                                                                 
 Z mapování jsme se vrátili až o půlnoci a tak ani nevíme, jak 
úspěšná byla v mapování druhá skupina. V každém případě pro-
cházka za svitu měsíce kolem hradčanských rybníků za zvuků di-
vokých kachen také stála za to.

J. Hanzl

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště 
Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj, 
uspořádala dne 3.3.2017 v Restauraci na pláži - Ralsko, Hradčany 
pro zájemce přednášku o sovách s následným mapováním těchto 
opeřenců přímo v terénu Hradčanských skal a rybníků.

Hradčanské houkání – aneb Pojďte s námi mapovat sovy

Okolní akce
11. 3. 2017 - 16. 4. 2017
VÝSTAVA KRASLIC -Městské muzeum Mimoň
www.muzeummimon.cz

Pátek 17. 3. 2017 od 19:00 hodin
Divadelní představení: Čochtan vypravuje – Divot-

vorný hrnec
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskovce a Jana Wericha 

Divotvorný hrnec v osobité úpravě nejslavnějšího českého 
představitele vodníků Josefa Dvořáka.

V komediálním příběhu, zasazeném do pomyslného jihoame-
rického státu Missitucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný zlata. 
Jihočech Josef Maršálek jej před odchodem z domova ukradne 
třeboňskému vod-
níkovi Čochtanovi 
v naivní víře, 
že díky němu v 
Americe snadno 
zbohatne a své 
jediné dceři Káče 
tak zajistí bezsta-
rostný život. A 
protože zmíněný 
hrnec má navíc 
kouzelnou moc 
splnit tři přání, 
není tu nouze o 
překvapivé dra-
matické zápletky.

Vstupné 290 
Kč. Rezervace a 
předprodej vstu-
penek na www.
kulturamimon.cz.

sobota 25. března 2017
Opožděná „Josefovská“ vycházka po čtvrti Mimoň ll 
s průvodcem p. J. Šťastným.
Mimoňská historie

29. března 2017 od 19.00 hod.
Komedie BEZ PŘEDSUDKŮ
Jiráskovo divadlo v České Lípě (http://www.cl-kultura.cz)

čtvrtek 30. března 2017 od 17.00 hod.
PODÉL JIZERY, OD ÚSTÍ K PRAMENŮM, NOSTALGICKY 
K NAŠEMU MLÁDÍ A DĚTSTVÍ
S RNDr. V. Petříčkem projdeme virtuálně nejen 163 km. 
Vlastního toku Jizery, ale také odbočíme podél 
několika přítoků. 
Pozornost bude věnována přírodním vzácnostem 
a zajímavostem i architektonickým památkám.
Muzeum Podbezdězí Bělá pod Bezdězem
Vstupné: zdarma
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Zimu, která byla po letech zimou, jak má být, střídá velmi 
překotné jaro. V tomto klokotu, je od vodních ploch a z mokřadů, 
slyšet hlasité „brekeke-brek“. Samozřejmě to nejsou vodníci. Ty si 
vybájili prostí lidé, žijící v krajině plné tůní, rybníků, močálů, řek 
a potoků meandrujících podmáčenou nivou. Hlasité skřehotání 
má na svědomí nejeden zamilovaný žabák. Tento brekot je 
nyní slyšet všude kolem nás. Nejvíce žab kváká v rákosí u všech  
rybníků v Ralsku. Kuňkání se ozývá i z mokřadů podél Ploučnice 
z Ploužnického potoka i od tůní v Kuřívodech a jinde v krajině. 
Můžeme být rádi, že tento biotop je v Ralsku poměrně hojný, a 
tak tu máme i pestrou osádku žab. 

Po ropuchách, o kterých jsem psal loni, se tentokrát zmíním 
o skokanech, které tu můžeme také potkat. Na území ČR žijí tři 
druhy skokanů suchozemských a tři druhy skokanů vodních. Já 
se zmíním především o těch, které můžeme potkat u nás v Ral-
sku. Ze suchozemských skokanů zde žijí skokan hnědý a skokan 
štíhlý. Skokan ostronosý, který žije na opačné straně Lužických 
hor, je zajímavý modrým zbarvením samců v krátké době páření. 
Na území Ralska žijí dva zástupci suchozemských skokanů rodu 
RANA	a	jeden	zástupce	skokanů	vodních	rodu	PELOPHYLAX.

Skokan hnědý (Rana temporaria) je po ropuše obecné, 
nejběžnější obojživelník na území České Republiky. Je to původně 
lesní žába, a proto se s ní v době mimo rozmnožování setkáme 
v lese nejčastěji. Dá se říci, že přes velkou variabilitu zbarvení a 
skvrnitosti, je základní barva hnědá v různých odstínech. Není to 
bůhvíjaký skokan, na rovině skáče 30 až 45 cm. do výšky. Ani jeho 
hlas není nijak výrazný, protože samci nemají vyvinutý rezonátor. 
Samice kladou vajíčka ve velkých neforemných shlucích. Nikdy 
je nepřichylují k vodním rostlinám ani k jiným předmětům, ale 
ukládají je k sobě navzájem. Osobně jsem viděl souvislý shluk o 
průměru 4 metry. Skokan hnědý se dožívá 18 až 25 let.

Skokan štíhlý (Rana dalmatina) tato žába je nápadná při po-
hybu krajinou. Na rozdíl od skokana hnědého, je to opravdový 
skokan! Do dálky skáče běžně 150 cm. i více a do výšky až 80 cm. 
Ve stresu při skoku z kopce, to může být až 3, 5 m do dálky a až 2 
m. do výšky! Zbarvení je opět hnědé. Čenich je oproti dolní čelisti 
protáhlý tak, že hlava má žraločí vzhled. Tělo je nápadně štíhlé, 
odtud jeho název. Hlas je rovněž slabý, protože i skokan štíhlý 
postrádá hrdelní rezonátor. Samice uchylují malé shluky vajíček 
obvykle k vodním rostlinám, vždy odděleně. Je krásné pozoro-
vat na hladině mělké tůně v Kuřívodech velké množství snůšek, 
kdy je voda poseta více než stovkou „palačinek“. Vhodného 
prostředí má u nás ještě relativně dost. Skokan štíhlý je stepní až 
lesostepní druh. Rozmnožuje se v malých tůních, rybnících, v lo-
mech a v požárních nádržích. Není nijak zvlášť vybíravý. Avšak při 
sebemenším znečištění krajiny rychle vymizí, protože jeho kůže je 
velmi citlivá hlavně na pesticidy, které se používaly v zemědělství 
a lesnictví. To se naštěstí netýkalo a doufám, že nebude týkat, naší 
krajiny. Jen tak na okraj, každoročně pozoruji zimující skokany 
štíhlé přímo v centru Kuřívod. Ze tří druhů skokanů vodních je 
nejvzácnější skokan krátkonohý. I u nás žijící skokan skřehotavý 
je v ČR rozšířen jen ostrůvkovitě. Třetím skokanem vodním je 
kříženec těchto dvou, skokan zelený.

Skokan skřehotavý (Pelophylax radibundus) je náš největší 
obojživelník. Samci dosahují až 16,6 cm. Tělo je zavalité, pro-
táhle hruškovitého tvaru. Mají v koutcích tlamky nafukovatelné 
rezonanční měchýřky. Tady si dovolím říci, že skokan skřehotavý je 
ten hastrmánek, kterého si představovali naši předci. Jeho hlas zní 
jako „krůo-krůo-krůo“ či „kuóóór-kuóóór“, „kvó-ó-ó-rrr,kvééérrr“, 
nebo to vodnické „brieek-brieek-kvréé“, či „brekeke-brekk“. 
Zbarvení je hnědé, zelenohnědé, zelenošedé až šedozelené. Na 
hřbetě má zpravidla velké oválné tmavohnědé až černohnědé 
skvrny. Přes záda se táhne vertebrální světlý pruh. Tento druh 
klade vajíčka do hloubky 60. až 80. cm. Je to dobrý skokan, do 
výšky skáče až 80 cm., do dálky 120 cm., ve stresu i více. Skokan 
skřehotavý je teplomilný druh, vyskytuje se v nižších rybničních 
polohách. Je úzce spjatý s vodou. Někdy na krátko vodu opouští 
a pak sedí na břehu, ale vždy jen tak daleko, aby jedním skokem 
dosáhl hladiny. Dožívá se až 30 let! 

V ČR je mapa výskytu tohoto obojživelníka opravdu řídce 
zbarvená. Naštěstí naše krajina je pro něho velice příhodná! Vždyť 
množství	rybníků	v	Ralsku,	nemá	v	Libereckém	kraji	obdoby.	Už	
se těším, jak zastavím na břehu některého rybníka, zavřu oči, tvář 
nastavím sluníčku a v lenivém klidu se zaposlouchám do žabího 
koncertu!

Miroslav Janošek

Skokani a hastrmani
« Příspěvky čtenářů »
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Určitě	 si	 někdo	 z	 vás,	po	 zhlédnutí	 Lvího	 krále	od	Disneyho	
nebo některého dokumentu z Keni, řekl, že Afrika musí být nád-
herná a že byste se tam jednou chtěli podívat. Někteří z Vás možná 
rádi cestují. Možná rádi prožíváte různá dobrodružství. Možná 
rádi poznáváte jiné kultury než tu naši českou. Popravdě, ani 
jedno „možná“ se mě netýká. Necestuju ráda, nerada poznávám 
příliš odlišné kultury, mám ráda své pohodlí a jistoty tady. Doma. 
V Ralsku. 

Ale když se mi nabídla možnost letět do Afriky, do Konga, 
na celý měsíc (nakonec z toho byl měsíc a jeden týden)… Něco 
takového se přeci neodmítá, byla to jedinečná šance podívat se 
někam, kam bych se už nikdy jindy v životě nemusela podívat. 
Volala mi totiž Hanka Böhme, profesionální kynoložka, právě ve 
chvíli, kdy ona sama byla v Kongu. 

Zapojila se do programu na ochranu přírody, kdy trénuje psy 
na detekci slonoviny, luskouních šupin, bushmeatu a nábojnic do 
zbraní. Já jsem v té době u Hanky trénovala se svým psem Pipinem 
a na téma detekce slonoviny jsem začínala psát bakalářskou prá-
ci. Hanka mi volala v dubnu a odlet byl naplánován na červenec 
2015. Tři měsíce na to, abyste si přivydělali nějakou tu „kačku“ 
navíc a naučili se k tomu francouzsky, tak se totiž v Kongu mluví, 
není moc dlouhá doba. V té době jsem byla ve druhém ročníku na 
vysoké škole a zrovna jsem měla rozvrh tak nešikovný, že jsem si 
musela hledat brigádu v Praze. 

A to rychle. A tak jsem začala pracovat v McDonaldu. Zařizovala 
jsem si potřebná očkování, vízum. Chodila jsem do školy. Nikdy 
jsem	 v	 Praze	 netrávila	 tolik	 času	 jako	 teď.	 Občas	mě	 obklopila	
chmurná nálada, kdy jsem si říkala, jestli bych spíš neměla být 
doma a starat se o své psy, namísto šaškování v McDonaldu.

Týdny ubíhaly jako voda. Francouzsky jsem se začala učit 

14 dní před odletem. Jistě si dokážete představit, kolik jsem se 
toho naučila. A pak jsem se objevila na letišti. Nikdy jsem ni-
kam neletěla. Ale nervózní jsem nebyla. Let trval celkem asi 17 
hodin. V letadle jsem nespala. Po příletu na letiště Maya Maya v 
Brazzaville, hlavním městě Konga, jsem byla unavená a šťastná, 
že jsem na pevné zemi a tak trochu jsem doufala, že půjdu brzo 
spát. Bohužel pro mě, jsme měli uvítací večeři v jedné restauraci 
na břehu řeky Kongo. Na druhém břehu svítila Kinshasa, hlavní 
město Demokratické republiky Kongo. Brzy jsem začala usínat a 
rozhodla jsem se odjet do pronajatého domu, kde jsme byli uby-
tovaní.

Mohla bych popsat každý den do detailu, protože jsem si po 
celou dobu pobytu psala deník, ale trochu to zkrátím. Začnu bydlením. 
Měla jsem svůj vlastní pokoj. Byla v něm postel, stoleček a polička. 
Na posteli byla matrace lehce proleželá na jedné polovině, takže 
jsem spala jakoby z kopce, ale na to jsem si později zvykla. 
Jako přikrývka mi sloužila velmi slabá látka. Přirovnala bych to 
k povlečení, jen nemáte tu deku! Většinu nocí mi mrzly nohy a 
byla mi zima. Vůbec jsem nelitovala teplých ponožek, které jsem 
si přibalila. V koupelně nefungovalo světlo, ani sprcha. Jen ko-
houtek.	Už	 jste	se	někdy	sprchovali	spolu	s	dvěma	šváby?	Jestli	
ano, tak asi víte, že nemají rádi vodu. První krok při sprchování 
– vyhnat švábi ze sprchy puštěním vody. Ale pozor, aby vám 
nepřeběhli přes prsty na nohou! Toaleta po většinu času nespla-
chovala. Kuchyň byla vybavená vařičem, který ležel na zemi, pár 
hrnky, talíři a příbory. 

Žádný jídelní stůl ani židle. „Obývák“ byl vybaven matracemi 
na zemi a stolečkem. Co se týče stravování, chodila jsem si často 
kupovat bílé pečivo. Také jsme navštěvovali místní restaurace. 
Jedna z nich… Jak bych to řekla. Jedna z nich by u nás v ČR nebyla 

Bonjour cherish

Lesní koutek byl v Ralsku založen již v roce 1994. Funguje jako 
záchytná a záchranná stanice pro handicapovaná zvířata. 

Přestože je snahou zvířata uzdravit a připravit na vypuštění 
zpět do volné přírody je většinu času kapacita zařízení zcela 
naplněna. Aktuálně jsou zde umístěni tři Daňci skvrnití, dvě Prasa-
ta divoká, Liška obecná, Psík mývalovitý, dva Tchoři tmaví, čtyři 
Kozy bavorské, dva Výři velcí, dva Krkavci velcí, Puštík obecný, 
Kalous ušatý, Vrána šedá, čtyři Poštolky obecné, několik holubů a 
dále také králíci a morčata.

Během letní sezóny, která zde začíná v červnu navštěvují lesní 
koutek školy a školky v rámci pravidelných exkurzí. Děti tak mají 
možnost dozvědět se mnoho zajímavých věcí o životě zvířat, 
vyskytujících se v naší volné přírodě. V průběhu letních prázdnin 
je zde umožněn volný přístup návštěvníkům. 

Udržet	 toto	zařízení	v	provozu	 je	velmi	náročné	a	daří	 se	 to	
především díky velké podpoře ze strany sponzorů a také díky 
lidem, kterým není lhostejný život zde chovaných zvířat. Proto 
bych tímto rád poděkoval za všechny dary ať už finanční tak i 
hmotné ve formě krmení. Po letošní dlouhé zimě nás čeká spou-
sta práce mj. na opravách kotců výběhů, z toho důvodu je každá 
pomoc vítaná.

Radek Bill Zíka

Lesní koutek Ralsko
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otevřená moc dlouho. Myslím, že by ji hygiena dost rychle zavřela. 
Nabídka jídla vypadala tak, že jste se otočili od stolu k druhému, 
na kterém bylo pár hrnců s poklicemi, při jejichž odkrytí se zvedla 
hejna much a vy jste si vybrali svůj oběd. Tuším, že jsem si tenkrát 
vybrala jakousi rybí polévku. Byla dobrá. Když máte hlad, je vám 
to celkem jedno. 

Nejraději jsem ale měla smažené banány s kuřetem a 
neskutečně dobrou nakládanou zeleninou. To vám byla taková 
dobrota. Ke snídani jsme si občas koupili smažené koblížky, které 
se smažily přímo na ulici. Stejně tak grilované kuře s cibulí. Sem 
tam na nás pokřikovali konžští děti: „Číňani!“ Z místa na místo 
jsme se dopravovali hlavně taxíky, a když nám ke konci pobytu 
začali docházet peníze, tak pěšky. 

Při jedné cestě taxíkem, kdy jsem jela bez Hanky, jsem byla 
požádána o ruku. Když jsem řekla, že ne. Chtěli po mě alespoň 
telefonní číslo. Odmítla jsem. A hlavně jsem ho ani neměla. 
Outúčko v Kongu zkrátka nefungovalo. Po hašteření o cenu taxi 
služby jsem si vyjednala běžnou cenu, tedy 1 000 konžských 
franků. Taxikář po mě chtěl 3 000 franků. I když jsem se přiznala, 
že neumím francouzsky, číslovky jsem se naštěstí naučila a ne-
nechala jsem se okrást. 

Při cestování se psy po check pointech, tedy kontrolních bo-
dech, které připomínají hraniční přechody, jsem se podívala i 
ven z města. V národním parku Odzala-Koukoua jsem pochopila, 
proč se tolik lidí zamiluje do Afriky. Byla jsem přírodou ohromená. 
Viděla jsem antilopy, buvoly, opice, hady. Slyšela jsem křičet 
šimpanze. Bylo to trochu děsivé. Víte, že tam někde jsou a vy spíte 
jen ve stanu. Ale hlavně, viděla jsem slona! Živého slona afrického 
pralesního. Tento pralesní slon je o něco menší než savanový. 
Bylo to neskutečné. Jeli jsme v autě po silnici, jen tak jsem koukala 

po stromech kolem a pak jsem na konžského řidiče začala česky 
křičet „slon, slon!“. Trvalo věky, než se auto zastavilo. Celá posádka 
auta vyběhla ven a pozorovali jsme několik minut to nádherné 
zvíře. Nečekala jsem, že chvíli po tom, co jsem spatřila kostru 
upytlačeného slona, uvidím slona živého. O to byl tento okamžik 
krásnější. Abych se přiznala – než jsem odletěla do Konga, tak 
jsem znala jen slona afrického a indického. Neměla jsem potuchy 
o tom, že existuje nějaký poddruh slona afrického. A já ho viděla 
na vlastní oči! To se nestává každý den, že? 

Hlavním důvodem, pro který jsem odletěla do Konga, byli psi. 
Psi vyhledávající pašovanou slonovinu, bush meat apod. Nevěřili 
byste, co všechno dokáže přežít krokodýl. Transport autobusem 
v zavazadlovém prostoru se svázanýma nohama s vyhlídkou, že 
z vás bude polévka, není nic příjemného. Psi za mého pobytu 
v Kongu našli stovky kilogramů bush meatu a několik mrtvých 
zvířat (opice, chocholatky, ženetka…). Ovšem za celou dobu 
působení mají na kontě i větší úspěchy. K pachovým pracím se v 
Kongu využívají belgičtí ovčáci. Neslyšeli jste o fence Camě, která 
jako první český pes vyrazila do boje proti pytlákům? Ano? Tak s 
Camou jsem spala v jedné posteli a jsem moc ráda, že jsem ta-
kovou úžasnou fenku poznala. Bohužel Cama v Kongu v červnu 
2016 zahynula při autonehodě. 

A víte, že se konžané bojí psů? S jedním ze služebních psů jsem 
šla sama městem, lidé přecházeli na druhou stranu silnice, uhýba-
li mi z cesty, panicky zvedali ruce na hlavu, jiní si nás prohlíželi 
a zdravili mě slovy „Bonjour cherish.“. I když většina obyvatelstva 
Brazzaville byla velmi přátelská a vlídná, se služebním psem jsem 
se cítila bezpečněji a příjemněji.

Není pro mě jednoduché „scuknout“ všechny dojmy a zážitky, 
z více než měsíčního pobytu, do jednoho článku. Ale ty výše 
popsané mi v paměti uvízly nejvíce. První týden pro mě nebyl 
vůbec jednoduchý, nikdy jsem nebyla z domova tak daleko a na 
tak dlouho. I slza ukápla. Byla kolem mě spousta cizích lidí, často 
jsem měla problém se domluvit. I přesto, že jsem byla z konžské 
přírody okouzlena, moje srdce si Kongo nezískalo natolik, abych 
měla chuť zde zůstat. Ale kdo ví, třeba budu mít ještě někdy 
příležitost se do Konga podívat. Myslím, že bych se dalšímu „výle-
tu“ příliš nebránila. 

Na závěr bych chtěla poděkovat hlavně mým rodičům, kteří fi-
nancovali tento můj „výlet“ a kteří se doma starali o psy. Také bych 
chtěla poděkovat Hance Böhme, která mě do Konga pozvala a 
celý pobyt se o mě starala. A dík patří i Arthuru F. Sniegonovi z or-
ganizace Save-elephants, která započala program se psy v Kongu 
a Naftalimu Honigovi, šéfovi organizace PALF.

Terezka Kalvová
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Zažili jste něco výjimečného? 
Něco co Vám změnilo pohled na svět, na život 
na situaci? 
Ozvěte se nám a podělte se o zážitky!!! 
Děkujeme!!!
e-mail: slukova@mestoralsko.cz, tel.487 898 138
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Když na koni, tak stylově…
O ideálních podmínkách pro hipoturistiku v Ralsku ví jistě 

mnoho lidí. Na sklonku podzimu loňského roku jsem se i já ro-
zhodl	 využít	 možnosti	 romantické	 vyjížďky	 na	 koni	 po	 okolí	
Hradčan. 

A jelikož mám zálibu ve fotografování (před i za objektivem), 
pojal jsem tuto akci poněkud netradičně – domluvil jsem se s ka-
marádem fotografem, že bychom mohli nafotit pár netradičních 
fotografií v historickém stylu. Výsledek byl úžasný a věřím, že 

podobný výlet ještě zopakujeme, třeba s jiným kostýmem. Chtěl 
bych touto cestou též poděkovat fotografovi Martinu Paldusovi 
za skvělé fotografie a Míle Staňkové s jejími pomocnicemi za 
zapůjčení koní a bezpečný doprovod. Přikládám několik foto-
grafií z této kouzelné procházky a naprosto souhlasím s rčením, 
že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.

P. Hotovec

Náš městský čtvrtletník Dnešní Ralsko vychází již šestnáctým 
rokem a to zcela zdarma. Od 15. 1. 2002, kdy vyšlo jeho první 
číslo, až do 23. 12. 2016, prodělal svou přirozenou proměnu. První 
číslo mělo pouhých 12 stran ve formátu A5 v nákladu 500 kusů, 
ve druhém roce se navýšil na 600 kusů. Tento formát se udržel 
do roku 2010 s počtem stran v průměru 16. Poslední vydání roku 
2009	mělo	stran	36.	Finanční	náklady	díky	tiskárně	OFSETA	PLUS	
s.r.o. Mimoň a novinovému papíru nebyly velké, pohybovaly se 
kolem 1 700,- Kč. Tehdejší redakční rada ve složení Věra Vaňková, 
Růžena Bilická, Lenka Dokoupilová a Jindřich Šolc pracovala zcela 
zdarma. V roce 2010 se čtvrtletník proměnil ve formát A4, zejmé-
na proto, že mimoňská tiskárna ukončila provoz, a tak Tiskárna 
Duopress Mnichovo Hradiště převzala štafetu. Přesto, že to byl 
volební čtvrtletník, měl pouhých osm stran provedených na 
běžném kancelářském papíru a jeho 600 vydání nepřesahovalo 
náklady 3 000,- Kč. Vše se zlomilo před pár lety, kdy se čtvrtletník 
stal tribunou politických půtek opozičních a koaličních 
zastupitelů. To samozřejmě vyžadovalo nejen zvýšení nákladu 
z 600 kusů na 1 000 kusů (aby občané věděli), také se zvedla 
kvalita papíru na křídu a zejména tisku se značným množstvím 
barvy nejen na přebalu dvacetistránkového občasníku. Finanční 
náklady se přirozeně zvedly na několik desítek tisíc korun, po-
slední náklad převyšoval 40 tisíc korun. V době vydání a jeho 
doručování se zejména u schránek panelových domů setkávám 
s poházenými čtvrtletníky. Zpravodaj v obdobné kvalitě nemá 
snad žádné město a to ještě zdarma. Například sousední město 
Mimoň vydává měsíčník v nákladu 800 kusů a to v ceně 7,-Kč, Za 
6,-Kč vydává v nákladu 400 kusů svůj zpravodaj Stráž pod Ral-
skem. V našem kraji se vydává celkem 62 městských a obecních 
zpravodajů. Porovnejte si sami na stránkách http://magazin.kraj-
lbc.cz/mestske-a-obecni-zpravodaje. 

Jak dál? 
Jde o zamyšlení jak nad samotným nákladem co do množství 

a hlavně nad formou. Jsme sice nejlepší v kraji, na což však 
nemůžeme být pyšni. Zpravodaj, i když jenom čtvrtletník, není 
výstavním časopisem, jsou to pouze normální noviny o dění ve 
městě a když je kolportován zdarma, měl by tomu jeho vzhled 
odpovídat. Mám-li hodnotit náš zpravodaj, musím se pozasta-
vit nad jeho přebalem, který je sice pěkný na první pohled, ale 
drahý a neadekvátní ke svému poslání. Na titulní straně by měly 
být fotografie z aktuálního dění ve městě, uvnitř listu pak jen ta-
kové, které jsou příslušné danému článku. Také kvalitní, křídový 
papír by měl být zaměněn za papír kancelářský, pokud ne za papír 
přímo recyklovaný novinový. Náklad 1 000 kusů je v době inter-
netu přehnaný. Okolní města přemýšlela nad návratností nákladů 
byť pravděpodobně jen částečné, přesto 6 nebo 7,-Kč je částka, 
kterou mohou přispět občané městu za informace. Kdybychom 
chtěli v Ralsku od občana alespoň polovinu za náklady zpravo-
daje, musel by zaplatit 20,- Kč. Vážení občané, až budete vyhazo-
vat náš městský čtvrtletník do kontejneru pro recyklaci papíru, 
uvědomte si prosím, že vyhazujete 41,-Kč.

Je velká škoda, že ve veřejném sektoru zdánlivě není znám 
pojem „povinnost péče řádného hospodáře“. To ovšem nezna-
mená, že by trochu jinak legislativně vyjádřeno, nebylo možné 
toto uplatnit právě v nákupu městského zpravodaje. Redakční 
rada, i když je dle svého nejlepšího vědomí přesvědčena, že jedná 
hospodárně,	by	se	měla	čas	od	času	zamyslet.	U	nově	doplněné	
redakční rady by to neměl být takový problém, vždyť nové 
koště…

Přeji Dnešnímu Ralsku do dalších 15 let dobré rozhodnutí o 
svém nákladu a ceně.

Václav Bilický 

Bude “Dnešní Ralsko” vícesdílné a levnější?
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Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Celá strana A4        
Polovina strany              
Čtvrtina strany                    
Osmina strany      

1 200,- Kč 
   700,- Kč 
   400,- Kč 
   200,- Kč 

Jubilanti
Přeji všem, kteří se v uplynulém období prvního čtvrtletí roku 2017 dožili životního jubilea, 
vše nejlepší do dalších let.

Ing. Miloš Tita starosta města Ralsko

 

Chtěl bych se s Vámi podělit, 
o krásný pocit radosti a pohody. 
Vždyť nemusíme jen soupeřit, 
když chvíle klidu jsou dílem náhody. 
 
Jen krátký okamžik, 
a přece oči rozjasnil. 
Stačilo ujít kousek 
a neputovat mnoho mil. 
 
To nečaruje kouzelník, 
ani královna lesních vil. 
Byl to jen jiskřící sníh, 
který mne omámil. 
 
Zkuste se na pár minut zastavit, 
v lese nebo u vody, 
slunce umí srdce potěšit 
podpořené krásou přírody. 

Vzpomínka na zimu v Ralsku


