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 Ostatní investiční záměry pro tento 
rok jsou rovněž v běhu. Přístupová komu-
nikace do průmyslové zóny v Kuřívodech 
je v plném běhu, práce by měly být 
dokončeny nejpozději v listopadu tohoto 
roku. Rovněž je téměř u konce zpracování 
dokumentace pro stavební řízení na 
smíšenou cyklostezku do Mimoně. Prove-
den je i výběr firmy, která by měla zajistit 
žádost o dotaci, tentokrát z fondů SFDI. S 
převzetím Hradčanského rybníka přišla 
povinnost zajistit jeho opravu. Nyní běží 
průzkumné a zjišťovací práce, potřebné 
pro zpracování projektu rekonstrukce. V 
souvislosti se sídlištěm Náhlov nám už 
dorazila nabídka odprodeje objektu od 
České PIC, pokud zastupitelstvo města 
nákup schválí, může v průběhu podzimu 
dojít k jednání se zájemci ze strany oby-
vatel o jednotlivé prostory.
 Ale nejen investiční akce město řeší. 
V rámci zkulturnění Hradčanské pláže 
byly již letos provedeny drobné úpravy 
a ve větším rozsahu budeme v oživování 
pokračovat i v následujícím roce. Což jistě 
ocenili i návštěvníci vydařené hudební 

akce, která v létě na pláži proběhla. Tím 
chci i poděkovat všem, kteří se na organi-
zování této společenské události podíleli.  
A doufám, že zakoření jako tradiční. Další 
poděkování patří i organizátorům ostat-
ních společenských i sportovních akcí, 
které během léta proběhly. Podrobněji 
vás budou jistě informovat v následu-
jících článcích oni sami. 
 S nadcházejícím podzimem nás čeká 
ještě jedna, čistě politická událost. A 
to jsou volby do krajských zastupitel-
stev. Svým způsobem takové velké „ko-
munálky“. 
 V nich můžeme (alespoň trochu) 
spolurozhodovat, jakým směrem se 
bude do budoucna ubírat hospodaření 
kraje. Nebudu vás, jako mí předchůdci, 
nabádat koho nevolit. Jen se zamys-
lete a zhodnoťte dřívější sliby a dnešní 
skutečnost. 
 A přijďte volit. Je to i o vás. Přeji 
šťastnou ruku.

Ing. Miloš Tita
starosta města

« Slovo starosty »
 Léto budiž pochváleno. Ale je za námi 
i s prázdninami. Myslím si, že vydařené. 
Teď se dny krátí, ale aktivní činnosti 
přibývá, je třeba leccos „dohnat“.
 V souvislosti s personálními změnami 
na úřadě dochází k zapracování nových 
zaměstnanců. Pokud to někdy trošku 
„drhne“, buďte prosím shovívaví. Novým 
zaměstnancům nelze upřít snahu co 
nejrychleji se zapracovat na svých 
pozicích a svou činnost vykonávat ku 
prospěchu všech. A není to vždy jedno-
duché.
 Co se nedaří, je urychlení akce dobu-
dování mateřské školy v Kuřívodech. Ze 
strany města je vše připraveno, včetně 
výběru dodavatele, ale již více jak 3 
měsíce od podání žádosti čekáme na 
vyjádření poskytovatele dotace z IRO-
Pu, zda prostředky uvolní. S ohledem 
na to, kolik zpracování žádosti o dotaci 
vyžadovalo práce, a jak rozsáhlý spis tato 
žádost představuje, to vnímáme s roz-
paky. Každopádně bez tohoto rozhod-
nutí nelze zahájit další činnost. A staveb-
ní sezóna se krátí.

Dostávám stížnosti. Jedny tvrdí, že 
činnost Městské policie je nedostatečná, 
ba přímo neviditelná. Ty druhé, že 
činnost Městské policie je nadměrná, ba 
téměř brutální. Zajímavý rozpor, daný 
pravděpodobně tím, zda stěžovatel je 
poškozeným nebo hříšníkem. Vlastní 
činností Městské policie se ve svém 
článku zabývá její velitel. Tomu nehod-
lám zasahovat do jeho pravomocí.

Vnímám, že prohřešky proti 
občanskému soužití a další nepravosti 
se ve městě vyskytují. A budu dál pod-
porovat činnost nejen Městské poli-
cie, ale i asistentů prevence kriminality 
tak, aby počet těchto prohřešků klesal. 
Rovněž tak i činnost přestupkové komise. 
Sice apeluji na to, aby každý případ po-
suzovala dostatečně citlivě, nicméně 

nejsem oprávněn do její práce vstupovat. 
Pokud usoudí, že, zvláště u opakovaných 
hříšníků, je třeba důraznější postup, 
budu respektovat její rozhodnutí.

Zároveň je třeba opravdu zvážit, co je 
a co není prohřeškem proti občanskému 
soužití. Obtěžování nadměrným hlukem, 
zápachem či jiným způsobem jistě ano. 
Volné pobíhání psů v rozporu s vyhláškou 
města rovněž. Vždyť není v našem městě 
sídliště, ve kterém by okraj lesa byl dál 
než 200 metrů. Tak proč si z pohodlnosti 
kazit mezilidské vztahy? 

V souvislosti s tím upozorňuji, že 
od 1. 10. 2016 se rozjíždí celostátní re-
gistr přestupků, který umožní okamžité 
zjištění, zda a případně kolik hříšků 
již přestupce má. A změna zákona 
umožňuje přestupky „nasčítávat“. 

„Hříchy a kam s nimi“
A ještě jedna novinka v oblasti 

přestupků. Se změnou zákona je pevně 
daná doba tzv. „nočního klidu“. Od 22:00 
do 06:00 hodin. Téměř bez pardonu. A 
za jeho rušení (zvláště opakované) je již 
možno citelně postihovat.  Není třeba 
po dané hodině rušit rozjeté akce, jen je 
třeba je ztlumit. Obec má právo přesně 
stanovit dny v roce, kdy toto v dané 
lokalitě neplatí, ale jsou to skutečně jen 
výjimky, specifikované zákonem.

Jsme jedním z věkově nejmladších 
měst v republice, to se samozřejmě pro-
jeví v „živosti“ obyvatel. Ale přesto vás 
chci požádat o větší toleranci navzájem. 
Proč si ničit nervy malichernostmi.

Ing. Miloš Tita
starosta města  

Omluva čtenářům
V minulém čísle Dnešního Ralska se v několika výtiscích stalo, že chyběly některé stránky. 
K chybě došlo v tiskárně při kompletování časopisů. 
Omlouváme se tedy všem, kterým se takový neúplný časopis dostal. Děkujeme za pochopení.       

Redakce Dnešního Ralska
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Vážení spoluobčané,
jako pověřený zastupitel k řízení MP 

Ralsko cítím povinnost Vás informovat o 
postoupené anonymní stížnosti „občanů 
Hvězdova“, která byla Městskému 
úřadu Ralsko postoupena Krajským 
ředitelstvím PČR Liberec.

Stížnost je směřována k nečinnosti  
policistů OO PČR Mimoň a dále 
strážníků Městské policie Ralsko. 
Nečinnost je spatřována v neřešení do-
pravních přestupků v této části města, 
a to zejména jízdu pod vlivem alkoholu, 
návykových látek, jízdu v zákazu řízení 
vozidel, jízdu na motocyklech bez „ RZ“ 
na pozemních komunikacích a lesních 
pozemcích bývalého vojenského pros-
toru. Stížnost konkrétně označuje dva 
občany z Hvězdova, kteří se opakovaně 
dopouští protiprávního jednání, a to 
řízení motorového vozidla pod vlivem 
alkoholu a jiných návykových omam-
ných látek, dále pak jízdu v zákazu řízení 
vozidel. Také je ve stížnosti zmiňována 

lovení zákazu řízení motorových vozidel  
z důvodu požití alkoholu před jízdou. V 
současné době byl postoupen věcně 
a místně přísl. org. případ občana Ral-
ska pro řízení motorového vozidla bez  
řidičského oprávnění.

Ze strany vedení MP Ralsko jsou nejen 
v této části města učiněna bezpečnostní  
opatření ve smyslu zvýšené kontrolní 
činnosti  v pozdních odpoledních a 
nočních hodinách. Je však také na Vás, 
abyste v případě jakéhokoliv zjištěného 
protiprávního jednání včas zareagovali 
a neprodleně učinili oznámení tak, aby  
přísl. policejní orgán mohl účinně za-
sáhnout.

Věřím, že nám všem jde o zajištění 
bezpečného a příjemného prostředí,               
v němž žijeme.

   František Procházka
 pověřený zastupitel řízením MP 

Ralsko

častá krádež dřevní hmoty ve městě.
Tímto bych chtěl oslovit autora nebo 

autory stížnosti, že není nic jednoduššího  
a účinnějšího, než učinit neprodleně 
oznámení městské policii na tel.: 775 
646 285 či linku 158 PČR, právě v době, 
kdy je protiprávní jednání pácháno. Tím 
bezpochyby přispějete k dopadení a 
následnému potrestání viníka a většímu 
bezpečí pro Vás a Vaše děti.  

Nemohu souhlasit s tím, že strážníci 
MP Ralsko jsou při výkonu služby 
nečinní a dokonce, že zakrývají páchání 
protiprávního jednání některých  
spoluobčanů. Rovněž nesouhlasím 
s tvrzením, že by se tohoto jednání 
dopouštěli policisté OO PČR Mimoň. 
Naopak, spolupráci s OO PČR Mimoň při 
zajišťování veřejného pořádku na území 
Ralska lze hodnotit velmi kladně.

V nedávné minulosti právě z důvodu 
profesionálního zásahu strážníků MP 
Ralsko byli dva občané našeho města  
řešeni věcně a místně přísl. org. pro vys-

Září je měsíc nových začátků… 
Začíná podzim, školka, škola, družina, 
kroužky a všem je tak trochu smutno po 
krásné letní volnosti a prázdninových 
dobrodružstvích. Nejinak tomu bylo i 
na naší škole. 

Dne 1. září se 24 školáků sešlo před 
vchodem do budovy školy, některé žáky 
tento slavnostní den doprovázeli rodiče, 
ti starší, ostřílení, už přišli většinou sami. 

Po uvítání ve školním prostředí přešli 
žáci společně na Informační centrum, 
kde na začátek školního roku obdrželi 
malou pozornost a občerstvení.

 Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Ředitelka školy se svými kolegyněmi 
přivítala všechny žáky, popřála jim 
pěkný start do nového školního roku a 
žáky následně rozdělila do tříd. 

V letošním školním roce se budou 
žáci 1. a 2. ročníku učit společně v jed-
né učebně a v druhé učebně se budou 
společně vzdělávat žáci 3. – 5. ročníku. 
Žáky školy přišel přivítat pan starosta        
a místostarosta města Ralsko.

« Okénko Městské policie Ralsko »

« Ze školních lavic »
Začala škola
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národů. Jsou zde děti z Mongolska, Ka-
zachstánu, Ukrajiny i Slovenska. Mezi 
dětmi nejsou vidět žádné rozdíly pouze 
se více zaměřujeme na četbu pohádek, 
zpívání písní, aby děti poslouchaly více 
češtiny. Již se těšíme, až předvedeme 
rodičům na vánoční besídce, co jsme se 
naučili.

 Kolektiv MŠ

Tak jsme 1. září 2016 přivítali ve školce 
nové děti a i ty, které již mateřskou školu 
navštěvovaly. Tento rok se obešel bez 
pláče a všechny děti si v pohodě užily 
první den ve školce. 

Mateřská škola je plně obsazena, 
přibylo pracujících rodičů, a proto se 
těšíme na nové prostory, kde budou mít 
děti více místa. Máme zde děti různých 

Mateřská škola ve školním roce 2016/17

Rozloučení s prázdninami

 Ve spolupráci s klubem seniorů se dne 10. 9. 2016 uskutečnil zájezd na Zahradu Čech. Autobus byl 
naplněn a všichni byli spokojeni.

 Plánujeme na měsíc listopad zábavu

 Vítání občánků 10. 12. 2016

« SPOZ informuje »
 

« MC informuje »
Nohejbalový turnaj v Kuřívodech

V sobotu 19. 8. 2016 se na hřišti v Kuřívodech konal turnaj 
v nohejbalu dvoučlenných týmů. Zůčastnila se družstva, 

bohužel, jenom z Kuřívod. 

Vedoucí turnaje J. Lajvr předal všem hráčům pamětní medaile 
a týmům poháry. 

Gratulujeme a přejeme do dalších turnajů větší počet účastníků!

Poslední srpnovou sobotu se kona-
la ve sportovním areálu na Ploužnici 
akce pro děti „Rozloučení s prázd-
ninami“. Počasí bylo nádherné a účast 
návštěvníků byla veliká. Program této 
akce byl plný sportovních soutěží. Děti si 
vyzkoušely střelbu z airsoftových zbraní, 
soutěžily v běhu na 60 m a 100 m, skoku 
do dálky a hodu granátem na cíl. 

Dalším zpestřením bylo malování na 
obličej. Všichni malí účastníci byli u jed-
notlivých disciplín odměňováni drob-
nými sladkostmi a vybavením do školy, 

které mohou využít 
v nadcházejícím 
školním roce. Po 
soutěžích následo-
vala volná zábava 
formou diskotéky. 
Celé odpoledne 
bylo doprovázeno 
re p ro d u k o v a n o u 
hudbou. Na závěr 
byl po setmění 
odpálen ohňostroj.

Poděkování patří 
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Je čtvrtek 1. září 2016, dětem začíná 
nový školní rok. I letos v Místním centru 
paní A. Koničková přivítala prvňáčky se 
svými rodiči, prarodiči a předala jim malý 
dáreček na uvítanou. 

Vítání prvňáčků v Místním centru

hlavním organizátorům akce Věře a Ja-
romíru Šveňhovým a všem, kteří neváh-
ali vynaložit nemalé úsilí a volný čas na 
přípravu a zabezpečení průběhu této 
akce.

Poděkování patří i hlavnímu sponzo-
ru – městu Ralsko.

Prázdninové období máme za sebou, 
děti se vracejí do školních lavic a Místní 
centrum opět nabízí volnočasové ak-

tivity, zájmové kroužky a příležitostné 
akce. Místní centrum organizuje pro rok 
2016 – 2017 zájmové kroužky, které bu-

dou probíhat jak v Místním centru, tak i v 
Klubovně na Ploužnici.  

Místní centrum Kuřívody:
kroužek výtvarné výchovy a ručních prací – středa od 16.00 hod.

logopedie - středa od 15.00 hod.
PC – kroužek - čtvrtek od 15.00 hod.

kroužek doučování z angličtiny, ČJ - úterý od 15.00 hod.
tenisový kroužek - pondělí, čtvrtek od 16.00 hod.

Sportovní areál – Klubovna Ploužnice:
kroužek výtvarné výchovy a ručních prací - čtvrtek od 14.30 hod.  

turistický kroužek - pátek od 16.00 hod.
fotbalový kroužek pro chlapce a děvčata - pondělí, čtvrtek od 16.00 hod.

taneční kroužek ZUMBA - pondělí, středa od 16.00 hod.
doučovací kroužek - úterý, středa od 16.00 hod.

Kroužky jsou pro děti od 6 let, 
menší děti pouze v doprovodu rodičů.

Kroužky pro děti budou pořádány 
bez finanční spoluúčasti rodičů.

Využijte tuto nabídku a najděte pro 

své děti činnosti, které budou nejvíce 
rozvíjet jejích talent a zálibu. Veškerá 
činnost je založena na zájmu a do-
brovolnosti a je volně přístupná všem 
zájemcům podle určeného věku.

Těšíme se na hojnou účast a na 
stále vyšší počty dětí, zapojených do 
volnočasových aktivit, nabízených námi. 

Pro všechny bylo připraveno sladké 
pohoštění. Děti se bavily vyprávěním 
zážitků z prázdnin. A. Koničková seznámi-
la všechny s nabídkou zájmových 
kroužků a s plánem akcí Místního centra 

na nový školní rok 2016 – 2017.
Tak, ať je ten školní rok plný krásných 

zážitků.

« Z kultury a sportu »
Statek Ploužnice

Dne 17. 9. 2016 se za podpory města 
Ralska konalo kulturní odpoledne na 
statku Ploužnice. 

Naši návštěvníci mohli slyšet a vidět 
několik vystoupení. První aktéři byli naši 
dobří přátelé Richard Cortés a David 
Titěra, kteří rozehráli své hudební vari-
ace na housle a kytaru. Richard a David 
spolu hrají hlavně pro radost ze společné 
muziky a můžete je občas potkat v 
některé z pražských hospod.

až do roku 1833 a patří mezi nejstarší 
ochotnické spolky v Čechách. Dobrovít 
každoročně pořádá festival ochotnick-
ých divadel tzv. „Pojizerské hry“, jež se v 
letošním roce konal po šedesáté sedmé.

Divadlo bylo výborně vybaveno ku-
lisami, kostýmy a překvapilo dokonce i 
zvukovými a světelnými efekty. Výkony 
herců byly excelentní. A já jen doufám, 
že se Virginie za strašidlo pomodlila 
pořádně, aby nám zde nezůstalo tropit 

Následovala kapela Pražský Ukulele 
Band, která působí na hudební scéně od 
roku 2012. Devět členů  ukulele bandu 
se svými malými hudebními nástroji u-
vedli náš slamník do velmi dobré nálady. 
Přidávat museli pánové celkem třikrát a 
sklidili velké ovace. 

Kdo u nás vydržel do podvečera, mohl 
shlédnout hru ochotnického divadelního 
spolku Dobrovít – Strašidlo Cantervillské 
od Oscara Wilda. Historie spolku sahá 
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potíže. Velké díky patří Radku Zvěřinovi, 
který stál za organizací vystoupení 
ochotníků. V podstatě díky jeho nápadu 
vzniklo celé odpoledne. 

Závěrem večera vystoupil David Mur-
phy a Petr Šabach. Jejich bluesové písně 
byly skvělým rozloučením s příjemně 
stráveným dnem. Kluci hráli už jen v ko-
morní atmosféře, našim hostům uvele-
beným v hřejivé slámě.

V průběhu celého dne jsme se různě 
snažili zabavit děti, které k nám na statek 
přišly. Byly pro ně nachystány dílničky, 

aby nejen všem našim fotbalistům ukázal 
něco ze svého workoutového umění. 
Kluci z RADICAL WORKOUT CLUBU k 
nám přijeli z Nového Města pod Smrkem 
a ukázali nám velmi účinné posilování 
vahou vlastního těla. Po skončení ex-
hibice se mohli kluci i holky z řad diváků 
zapojit do vytrvalostní soutěže. První tři 
umístění si potom odnesli poháry. 

Ve tři hodiny odpoledne přijeli 
dlouho očekávaní členové Dobrovolných 
hasičů ze Zákup a z Mimoně, aby dětem 

bludiště z balíků sena, výstava traktorů a 
díky ochotě našich koní (a hlavně jejich 
vodičů) se mohly děti povozit. Holčičky 
jistě potěšily „Dámy v sedlech“, kdy se 
naše kamarádky staly na chvilku princez-
nami v krásných šatech a předvedly, jak 
se jezdí „bokem“. 

Dále jste na statku mohli shlédnout 
prezentaci Geoparku Ralsko, což je 
obecně prospěšná společnost, která se 
stará o Národní geopark Ralsko. Jejich 
aktivity pomáhají propagovat náš region 
a chránit přírodní a kulturní dědictví Ralska. 

Dny pro rodinu s dětmi na Ploužnici 
jsou pro nás již tradicí. Letos jsme so-
botou plnou zábavy zahájili prázdniny.

Slunečný den jsme začali opět fot-
balem jako předchozí ročník. Hrálo se ve 
dvou kategoriích a turnaje se zúčastnilo 
bezmála 60 dětí a mládeže. Kromě kluků 
z Mimoně, Ralska, České Lípy k nám le-
tos dorazil i náš kamarád Lukáš Pulko a 
to nejen se svými dvěma týmy, ale také s 
projektem boje proti rasismu „SAY NO TO 
RASISM – ŘEKNI RASIMU NE.“ Výhercem 

v kategorii do 13 let se stalo družstvo 
LEV21 z České Lípy a v kategorii do 18 let 
si vítězný pohár odvezli kluci z Nového 
Města pod Smrkem.

Po obědě přijela kapela GYPSY LE-
GEND z Hrádku nad Nisou, která nás 
hudbou a zpěvem provázela po zbytek 
odpoledne. Děti si také mohly užít ve 
skákacím hradu a na trampolíně.

Nejeden kluk má za vzor „týpka“ s 
velkými svaly a tak jsme se domluvili s 
dalším naším blízkým přítelem Julkem, 

Odpoledne sice ovlivnilo počasí, 
nicméně to snad nikomu náladu příliš 
nezkazilo a doufáme, že se u nás všem 
návštěvníkům statku líbilo. 

Rádi bychom poděkovali městu Ral-
sku za podporu, díky níž jsme mohli 
ponechat dobrovolné vstupné. 

A nakonec velké díky patří našim 
sousedům a kamarádům, kteří nám 
moc pomohli s přípravami vydařeného 
odpoledne.

« z. s. LAMPA informuje »
Den pro rodinu s dětmi na Ploužnici– IV.ročník
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zpříjemnili odpoledne skotačením v 
pěně. Děti se dlouho nemohly uklidnit 
a tak, když se pěna rozplynula v odléta-
jících obláčcích, zmizely pod vodopády 
vody z hasičských hadic. Smích a 
skotačení nebraly konce a než si Lukáš 
uvědomil, že jeho fotbalisti nemohou 
na zpáteční cestě do vlaku úplně mokří, 
bylo již pozdě a všechno oblečení se 
mohlo ždímat. Naštěstí máme spoustu 
bezva přátel, kteří v této chvíli pomohli a 

dy. Po celý den měly děti možnost 
občerstvení zdarma a nechyběl také 
pitný režim. 

Děkujeme všem za skvělou atmosfé-
ru, za fandění pro fotbalové týmy a také 
všem, kteří byli ochotni pomoci a těšíme 
se na další ročník. 

Za LAMPA, z s. Romana Hanzlová

darovali klukům suché oblečení.
Nakonec nám děti z Karate klubu Jo-

sefa Poláka pod vedením Hanky Janové 
předvedly, na hudbu ze slavného filmu 
ROCKY, své umění a potom jsme se již  
bavili poslechem a tancem při dopro-
vodu GYPSY LEGEND.

I přesto, že si z nás asi na 20 minut 
počasí udělalo legraci průtrží mračen, 
jsme si kromě této krátké chvilky mohli 
celý den užívat sluníčka a dobré nála-

Country pláž Hradčany
Dne 23. 7. 2016 se uskutečnil pod záštitou města Ralsko první 

ročník hudebního festivalu v Hradčanech a to v bluegrassovém          
a folkovém stylu. Organizace se konkrétně ujali pánové Evžen Berki 
a Jiří Rejšek. 

Jako odkojenec pana Foglara a tradiční trampské muziky a také 
jako pamětník oblastních kol PORTY v Mimoni před více než 30 lety 
jsme si s manželkou tento festival opravdu užívali.  

Zastupitelé Ralska chtějí i nadále rozvíjet kulturní prostředí           
a život ve městě a festival na pláži je právě jednou z těchto nových 
společenských aktivit. Festival navštívilo odhadem 250 posluchačů. 
Hrály kapely: Za trest, Fork road a Naex-band. Nechybělo ani 
občerstvení z domácí kuchyně a nabídka knih různých žánrů. 

A na závěr samozřejmě přišel tanec. A jelikož se Country pláž 
Hradčany osvědčila na výbornou, již teď se těšíme na další ročník.    

J. Hanzl
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Prázdniny v Lampě
O letošních prázdninách bylo počasí opravdu nevyzpytatelné. 

Jeden den bylo opravdu horko a druhý padaly z nebe doslova 
trakaře. Přesto jsme si je opravdu užili. Centrum LAMPA v Mimoni 
i Klub LAMPA na Ploužnici byly otevřeny s výjimkou týdne, kdy 
jsme byli všichni na táboře u Máchova jezera, opravdu po celé 
dva měsíce. 

Když jsem počítala fotogalerie z akcí a výletů s dětmi došla jsem 
k číslu 16. Kromě týdenního tábora, fotbalových turnajů ACROSS 
THE STREET a dne Pro rodinu s dětmi, se spousta dětí zúčastnila 
výletů. Navštívili jsme Zámek Lemberk, vyhlídku Jůlinku nad Mi-
moní, ale také třeba liberecký bazén a Pekelské údolí nedaleko 
České Lípy. I nocovky v Mimoni i na Ploužnici se velmi vydařily 
a děti si užily společný den při hrách, kdy se podle indicií hledal 
poklad. Večer u ohně si pak opekly buřty a vyrazily na noční hru 
zaměřenou na odvahu, kdy po cestě v temném lese plným záhad-
ných zvuků dorazily až k Bílé paní, kde dostaly odměnu za odvahu 
a podepsaly se na pamětní listinu „PŘEKONAL JSEM SÁM SEBE“.

Také výlety a soutěže na kolech a na letišti je to co děti opravdu 
bavilo. Kromě toho se náš taneční soubor KALE JAKHA zúčastnil 
festivalu v Rokycanech a Lovosicích. A na poslední den prázdnin 
jsme naplánovali HECOVKU – olympiádu naruby, kde se soutěžilo 
např.ve skoku do blízka, v běhu pozpátku, v hodu na odpaďák,      
v běhu se svázanýma nohama atd. :-)

No užili jsme si společně krásné dny a spoustu legrace a tak 
nám ty prázdniny utekly tak rychle, že už se těšíme na ty příští. 

Přeji Vám, aby Vám ten školní rok rychle utekl a aby pro Vás 
byl úspěšný.

Za LAMPA, z. s. Romana Hanzlová
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Tábor „Snílek“, který pořádal spolek 
LAMPA již tradičně ve Starých Splavech, se 
konal uprostřed prázdnin a to konkrétně 
od 1. 8. do 5. 8. 2016. Samotná chatová 
osada se nachází přibližně na půli cesty 
mezi železniční zastávkou Staré Splavy 
a kopcem se jménem Borný. Na tábor a 
to tam i nazpátek jsme cestovali vlakem. 
Samotná chatová osada se skládá odha-
dem z 25 pětimístných dřevěných chatek 
a dále se stravovacím, hygienickým a 
společenským komplexem. Letošního 
tábora se zúčastnilo celkem 23 dětí a pět 
vedoucích.

Během pěti dnů jsme strávili hodně 
času u vody koupáním a to na „ka-
menech“ - skalnaté pláži, na které je 
postaveno i molo pro přistávání menších 
lodí. Zde jsme také jednoho dne nastou-
pili na loď jménem Hynek a plavili se do 
Doks. Cestou jsme vysvětlili dětem, že 
Máchovo jezero není pojmenováno ani 
po zpěváku Macháčkovi a ani po Mácha-
lovi z pohádky S čerty nejsou žerty, ale 
po spisovateli a básníkovi Karlu Hynku 

Máchovi. Doksy to je především Muzeum 
čtyřlístku, cirkus Berousek a hodně zm-
rzlin a také elektrovláčku na trase Doksy 
– Borný, kterým jsme se vrátili do osady.

Na táboře se samozřejmě opékaly 
buřty, skákalo na trampolínách, hrály 
hry, soutěžilo se, batikovala trička, uk-
lízelo, vyráželo na denní i noční hry na 
statečnost, usilovalo se o dodržování 
večerky, hasilo se zapalování lejtek …

Poslední večer jsme uspořádali 
celovečerní program pro 
všechny účastníky tábora 
- tedy i pro ostatní děti, 
které přijely především 
z dětských domovů li-
bereckého a ústeckého 
kraje. Naše taneční sku-
pina předvedla romské 
i moderní tance a poté 
byla diskotéka.

Poslední den ráno 
jsme vyhlásili vítěze 
soutěže o nejlépe ukliz-
enou chatku. Cenu získaly 

Prázdninový tábor u Máchova jezera
slečny skrývající se pod názvem Crazzy 
girls a za nejhezčí vlajku a nejnápaditější 
pojmenování chatky získala cenu dvojice: 
Já a ona. Název chatky byl Gadže pašut
ne.                                                    

Poděkování za uskutečnění tábora 
patří městu Ralsku, které se finančně 
podílelo na financování projektu, všem 
vedoucím a samozřejmě samotným 
dětem.

 J. Hanzl (LAMPA, z. s.)

V pátek ráno jsme vyjeli do slavícího 
Jáchymova. Tentokrát naše řady rozšířil 
pan Šír, který si tady v padesátých letech 
prožil takzvané „jáchymovské peklo“. 

Pro Jáchymov je tato doba černou 
můrou. Dnes, když jsou otevřeny 
vyplněné archivy STB, může si mladá 
generace udělat sama obrázek o této 
smutné době. Ostatně i v muzeu, v 
památníku a štole č. 1 na dole Svornost, 
či přímo na jáchymovském náměstí 
je na tuto dobu dostatek připomínek. 
Nicméně slavilo se 500. výročí založení 
města Jáchymov a my chtěli být u toho. 
Na páteční ples města jsme se nedos-
tali, byl vyprodán, a tak jsme si program 
udělali sami. Nejdříve jsme navštívili 
kamarády v nedalekých Abertamech, 
kteří v Hřebečné loni otevřeli historický 
cínový důl Mauricius. Je to nádherná 
ukázka lidské práce. A to jak staříků při 
dolování, tak kamarádů, kteří si mákli při 
jeho znovuzpřístupnění. To jsme ocenili a 
věnovali jim knihu 50 let UD Hamr. Poté 
jsme navštívili štolu č. 1 na dole Svornost 
v Jáchymově. Tady pan Šír zavzpomínal 
na roky, které zde nedobrovolně prožil. 

Zaujal nás zájem lidí, především mladých 
o tuto část naší nedávné historie a hlavně o 
osud, vzpomínky a prožitky pana Šíra. Tím se 
na místě samozřejmě zviditelnil nejen 
náš hornický spolek, ale i Podralsko! 

Můžeme tedy být velice hrdí na 
našeho čestného člena. Hlavním bo-
dem oslav byl sobotní průvod městem, 
kterého se účastnili hornické spolky z 
Čech a Německa, včetně hornických ka-
pel, místních hasičů, mažoretek, cyklo-
veteránů a ski-
veteránů z německé 
Žitavy. Průvod došel 
na náměstí, kde 
probíhal hlavní pro-
gram. Ukázky starých 
řemesel, souboje 
a jiná rytířská vys-
toupení, jídlo, pití a 
hudba. Byl to nejen 
pro lázeňské hosty 
jedinečný zážitek. 
Nakonec jsme 
navštívili muzeum 
v historické budově 
mincovny, kde jsou 

expozice věnovány historii Jáchymova 
od počátků dolování stříbra až do již 
zmiňované neblahé doby 50. let mi-
nulého století.

500. výročí Jáchymova jsme si oprav-
du užili a věříme, že jáchymovští založí 
též hornický spolek a my tak získáme 
nové kamarády.

Za hornický spolek pod Ralskem 
 Miroslav Janošek

« Příspěvky našich čtenářů »
19. – 20. 8. 2016: 500 let Jáchymova
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V minulém roce jsme se díky náhodě 
a knížce Zaniklé obce kolem Ralska 
seznámili s Kristou Kafkovou a ta nás 
dále seznámila s rodáky z Německa. A tak 
začalo naše přátelství, které by v nedávné 
době bylo nemyslitelné.

Letos jsme dostali pozvání na setkání 
rodáků Horních Vsí v Bad Kissingenu, 
konané ve dnech 2. - 4. 9., které se letos 
konalo po třiatřicáté.

Osádka ve složení Jana Havlíková, 
rodačka z Holiček, Petr Polakovič, ředitel 
Muzea vystěhovalectví do Brazílie, se 
sídlem v Náhlově, Lenka Špačková, 

Ohlédnutí za setkáním rodáků v Bad Kissingenu
předsedkyně Spolku historie Mimoňska 
a spolehlivý řidič Jaromír Mayer, který 
se zhostil i funkce fotografa, jsme se vy-
dali do 500km vzdáleného města. Hotel, 
kde jsme byli ubytovaní, se nacházel na 
konci města, u lesa, v klidné zóně, kam 
nedoléhal městský hluk. Uklidňující pro-
cházka po okolí, po Cestě poznání, kde 
bylo několik zastavení a úryvky z Bible, 
které se „zhmotnily“ do uměleckých děl, 
louka plná kvetoucích ocúnů, zajímavé 
místo s menhiry.

Perfektní organizace, pečlivě laděný 
program. Bylo dojemné sledovat radost-

ná vítání těch starších, dříve narozených 
rodáků, kterým bylo kolem 80 let.

Příjemná atmosféra, bez stresů                      
a napětí, každý se usmíval, až mi bylo 
trapné, že jim nemohu kvůli jazykové 
bariéře říct, co cítím…

Povídání a vyprávění nebralo konce, 
obzvlášť v sobotu při večerní zábavě, kdy 
jsme se nenechali zahanbit a trio JH, PP 
a LŠ jsme zazpívali několik lidových písní. 
Také jsme zabodovali v kvízu a z 5 cen 
jsme dvě vyhráli.

Získali jsme nové poznatky, 
vědomosti, informace, vyslechli nové 

Návštěva z nejmilejších
pro mne, ale i město. Prohlídka expozice 
byla, od samého počátku, bez okáza-
lostí, bez populistických řečí starostů, 
hejtmanů a dalších předvolebních rádo-
by politiků chlubících se cizím peřím. 

Zájem o historii samotné pyrotech-
nické očisty bývalého prostoru, zejména 
pak zájem o historii města a jeho no-
vodobého osídlování byl ze strany Ivany 
Zemanové neskrývaný. Zbyl i čas na vz-
pomínky, když jsem zajišťoval bezpečnost 
jejího manžela ve funkci premiéra. 

Fotografie nepochází z fotoaparátu 
nějakého novináře ale z ruky samotného 
bodyguarda. Jak jsem předpokládal, byla 
návštěva první dámy velkou reklamou 
zejména pro drahé polovičky mužských 
návštěvníků, které v minulosti posedáva-
ly před expozicí a netrpělivě očekávaly 
jejich návrat. Dnes jsou v zápisech 
návštěvní knihy aktivnější asi proto, že 
chtějí své vyznání napsat poblíž stránky 
se zápisem první dámy. 

Chci touto cestou poděkovat nejen 
svým kolegům za zprostředkování 
návštěvy, hlavně však první dámě za 
milou návštěvu.  

Václav Bilický

První sezóna Městského 
muzea v Ralsku - Kuřívodech 
proběhla, a doufám, že bude 
ještě do konce října probíhat, 
ve znamení hojných návštěv. 
Tou nejvzácnější v letošním 
roce byla návštěva první 
dámy České republiky paní 
Ivany Zemanové. Její za-
stavení na parkovišti u muzea 
bylo překvapující ale ne 
neočekávané. První dáma byla 
ve sváteční den na oficiální 
návštěvě ve Stráži pod Ral-
skem. 

Z mého předchozího 
působiště vím, že program 
chráněných osob má svá 
pravidla a každou návštěvu 
předchází důkladná prohlídka 
navštěvovaného objetu, kterou 
jsem míval ve své kompetenci. Z 
hlediska bezpečnosti chráněné 
osoby za mého působení byly 
nejbezpečnější náhlé návštěvy 
objektů, kdy nikdo o návštěvě 
nevěděl. Tuto praxi jsem zažil 
zejména při ochraně pre-
zidenta Václava Havla. Kde 
se chráněná osoba zastaví, 
záleží jen na jejím rozhodnutí 
podmíněné doporučením její 
ochranky. Návštěva manželky 
pana prezidenta však nebyla 
tak neočekávaná. 

Ještě před odjezdem z Pra-
hy si na naší expozici vzpomněli 
někdejší kolegové z ochranky 
prezidenta republiky a domlu-
va byla nasnadě. Vyplnit volný 
čas první dámy bylo ctí nejen 
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příběhy o rodinných klanech z Palohlav, 
Kuřívod, Jablonečku, které byly někdy 
tak podrobné, že jsme se v nich mnohdy 
ztráceli.

Kromě dobrého pocitu z přátelského 
setkání, vezeme domů pozdravy, vzka-
zy spolužákům, rodákům, sousedům a 
kamarádům z mládí.

Margit a Wernere, děkujeme za 
možnost zúčastnit se setkání, získat nové 
zkušenosti. Setkání bez jakékoliv zášti 
z minulosti, ba právě naopak. Upřímná 
radost ze shledání s kontaktem z domov-
iny, kde někteří nebyli i několik let.

V minulých letech při návštěvách v 
Ingolstadtu bylo přivítání stejně vstřícné 
a milé. Avšak nynější rozpory ve vedení 
nás velice mrzí. Jsou to vaše interní 
záležitosti, i u nás bylo cosi podobného, 
a my vám přejeme a věříme, že se vám to 
podaří vyřešit jako nám, abyste měli klid a 

Facebook - Historie Mimoně
Spolek historie Mimoňska

pohodu pro vaši bo-
hulibou a záslužnou 
činnost.

Rádi bychom se s 
vámi chtěli dále set-
kávat, prohlubovat 
vzájemná přátelství.

Děkujeme všem 
pořadatelům, víme z 
vlastních zkušeností, 
kolik dá práce 
toto uskutečnit a 
přejeme všem, se 
kterými jsme měli tu 
možnost se setkat, 
hodně zdraví a po-
hody.

Za Spolek histo-
rie Mimoňska a účastníky výletu zazna-
menala Lenka Špačková www.historiemi-
mone.cz

Oslavy Horních vsí 2016 jsou za námi
Letošní, již 8. ročník Oslav Horních vsí 

(OHV) se nesl v duchu návratu do histo-
rie, a tak trochu retra.

Většina dam si vzala na hlavu klo-
bouky, jak to bylo uvedeno v pozvánce, a 
vzhledem ke slunečnému počasí udělaly 
dobře.

Za zvuku zvonění zvonu v kapličce v 10 
hodin začal letošní ročník. Přivítání hostů, 
rodáků, příznivců a přátel ze zahraničí 
předsedkyní Lenkou Špačkovou, která 
nás seznámila ve zkratce s programem. 
Jak už bývá tradicí a jak jsme slíbili mons. 
Kouklovi, který světil kapličku v r. 2009, i 
letos se začalo krátkou mší, kterou sloužil 
mimoňský farář Horniak a která byla i pro 
ateistu srozumitelná.

Hned po mši bylo velké hromadné 
focení před kapličkou sv. Floriána. Násle-
doval křest kalendáře Mimoň na starých 
pohlednicích na r. 2017, který Spolek 
historie Mimoňska vydal za významné 
pomoci Města Mimoň. Křtu se ujal sta-
rosta Mimoně pan František Kaiser a ma-
jitelka pohledů v kalendáři paní Lenka 
Špačková. Vychlazené šampaňské se dos-
talo i na ostatní. Přejeme kalendáři, aby 
se líbil a aby každá poznámka v něm zap-
saná, byla jenom dobrá.

Po mši se sešlo k pomníku padlým 
v první světové válce, Řehečské kvar-
teto zazpívalo několik vojenských písní, 
zapálili jsme na vzpomínku svíčky. Za 
doprovodu autora naučné stezky Ing. 
Petra Polakoviče se sešlo k můstku a ke 
křížku, kde Řehečské kvarteto opět zaz-
pívalo pár písniček.

Po návratu před muzeum následovalo 
vystoupení dam ze spolku z Dubé, které 
byly oblečeny do stylových dobových 

se staraly, aby na rautových stolech nic 
nechybělo. Dáša Múlerová to bravurně 
zvládala za barem, kávu, alko, nealko..

Co říci závěrem, byla to akce náročná, 
jak jinak, děkujeme všem, kteří se podí-
leli na zdárném průběhu, ať už přípravou, 
úklidem nebo přinesením něčeho do-
brého pro ostatní. Werner Kováč se 
postaral o technické zázemí, Řehečské 
kvarteto, tentokrát ještě i s kamarádem 
z Izraele opět nezklamalo a navodilo tu 
správnou náladu.

Hostů bylo kolem 80, letos velká 
skupina z  Německa, pamětníci, po-
tomci rodáků. Počasí slunečné, myslím, 
že za organizátory mohu směle říct, že i 
přes malé zmatky se letošní ročník opět 
vydařil.

Lenka Špačková a
Blažena Suchomelová

šatů, každá z nich představila svoje his-
torické kolo. Kola, doplňky a barva na 
kolech jsou původní.

Také pan Doleček z Horní Police, maji-
tel mini muzea, představil svoje poklady 
od firmy Achilles. Historické velocipedy a 
motocykly potěšily nejedno mužské oko.

Před muzeem byly vystaveny staré 
kočárky a panenky. Obrázky a foto-
grafie ze zaniklých obcí formou kvízu 
představily některá místa v „prostoru“. Na 
schodech v muzeu výstavka artefaktů s 
popisky, které se našly při vycházkách po 
zaniklých obcích.

V muzeu byly připraveny dvě 
přednášky – pana Kříže, projekce leteck-
ých snímků a pana Rydygra, majitele 
muzea v Zákupech zase o automobilce 
Gatter.

Po skončení přednášek jelo pár hostů 
s  panem Křížem, autorem a mentorem 
pomníku v  Palohlavech, prohlédnout 
pomník, který byl vysvěcen vloni při OHV.

V improvizovaném stánku prodávala 
Věruška Ottoman-
ská knihy, kalendáře, 
CD od pana Křapky, 
pohledy, ale i per-
níky na památku 
oslav, které upekla 
a ozdobila Eva Lau-
rynová.

Klobásy, s láskou 
upečené, od Mo-
niky Janecké, guláš 
uvařený panem 
Králem, děvčata 
v  kuchyni, tradičně 
Lenka Novotná s 
Helčou Kopkovou, 
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Bramborníčci
Pestrá krajina Ralska nás uchvátí v 

každé roční době. Ale přeci jen „jaro 
je jaro“. Když cyklista vyjede z lesa do 
otevřené krajiny, kde se bělají rozkvetlé 
keře hlohu a žlutí janovce, je dobré mít po 
ruce dalekohled. Tady je na místě zastavit 
a v klidu pozorovat tento úžasný svět. 
Kromě motýlů, kteří se pasou na stepní 
květeně, můžeme vidět, mimo již dříve 
zmíněných skřivanů, ťuhýků či strnadů, i 
dva drobné pěvce - bramborníčky.

Bramborníček hnědý (Saxicola ru-
betra). Sameček má smetanově žluté 
hrdlo a nad okem světlý proužek, při 
letu je nápadný bílý kostřec. Samička 
je ovšem velice nenápadná. Žijí na 
lukách s vtroušenými křovisky. V krajině 
obhospodařované stroji, kde byly rozorá-
ny meze, bramborníčci mizí. V době toku 
zpívá sameček nenápadnou písničku 
z větve keře, či ze stébla trávy, které 
lehoučkého ptáčka udrží. Samička staví 
hnízdečko při zemi v nejhustší veg-
etaci, aby nebylo shora vidět. Přesto 
polovinu snůšek objeví straky, vrány a 
jiní predátoři. Ptáci hnízdí v květnu a v 
červnu. Potravou jim je hmyz a pavouci. 
Bramborníčci hnědí přezimují v Africe a v 
březnu se vrací na svá hnízdiště.

Bramborníček černohlavý (Saxi-
cola torquata). Sameček je se svou 
černou hlavou, bílými stranami krku 
a rezavohnědou hrudí opravdu velký 
fešák. Samička je opět nenápadná. Stejně 
jako samečkovi i jí však za letu zasvítí 
bílé skvrny na křídlech. V době hnízdění 
zpívá sameček z jednoho místa svou 

monotónní písničku. Před pářením tančí 
okolo samičky s rozprostřenými křídly a 
rozestřeným ocáskem. Vystavuje tak na 
odiv kontrastní peří. Samička staví hníz-
do z trávy a mechu v přízemní vegetaci, 
nebo v nejhustším křoví asi půl metru 
nad zemí. 

Na vejcích sedí výhradně samička. 
Sameček přináší potravu a svůj příchod 
ohlašuje zvláštním vábivým voláním. 
Bramborníčci odchovají od dubna do 
června dvě snůšky. Potravou je opět hmyz 
a pavouci. Na jihu jsou bramborníčci 
černohlaví stálí ptáci. Severské, a tedy i 
naše, populace jsou naopak ptáci tažní. 

A kde můžeme 
bramborníčky pot-
kat? Především v 
židlovské oboře, od 
Židlova přes Olšinu 
až k Palohlavům. 
Tady si můžeme 
všimnout ry-
chlého zarůstání 
některých volných 
ploch, což našim 
ptáčkům nesvědčí. 
V Kuřívodech hníz-
dí bramborníčci v 
dosud divoké části 
průmyslové zóny 
a především na 
kuřívodské stepi. 

Další lokality 
výskytu jsou v okolí 
Svébořic, ploužnické 

bažantnice a hradčanského letiště.
Co dodat? Přejeme bramborníčkům i 

nám zpomalení zarůstání a záboru volné 
krajiny, která z Ralska nenápadně mizí. 

     Miroslav Janošek

Oslavte s námi Svátek seniorů
Tak jako každoročně připadá na první 

den v měsíci říjnu Mezinárodní den 
seniorů.

Protože v našem městě žije značná 
část obyvatel v důchodovém věku, 
rozhodla se před 6 roky skupina 
několika žen založit Klub seniorů města 
Ralsko.  

Od této doby se pravidelně scházíme 
v klubovně na sídlišti Ploužnice a v 
Informačním centru v Kuřívodech. Od sa-
mého založení si každá část klubu vede 
kroniku o své činnosti, která je opravdu 
velmi rozmanitá. Každoročně pořádané 
velikonoční a vánoční akce s výstavkou 
prací seniorek se stávají již tradičními 
zejména na sídlišti Ploužnice. Stejně 
tak tradiční výroba adventních svícnů, 
věnečků, pečení a zdobení perníčků a 

práci v zastupitelstvu města, v jeho komi-
sích, zájmových kroužcích naší mládeže, 
zkrátka všude tam, kde mohou uplatnit 
své životní zkušenosti.

Můžeme si proto do příštích roků 
jenom přát hlavně hodně zdraví a síly k 
tomu, abychom si splnili své sny a mohli 
se i nadále zapojovat do různých akti-
vit města.  Přáli bychom si ale, aby se do 
klubu zapojovali i mladší senioři, kteří 
odcházejí z aktivního pracovního zapo-
jení do důchodu.

Buďte součástí budování tradice 
oslav svátku seniorů a podpořte do-
brou myšlenku, vždyť senioři si zaslouží 
poděkování za své celoživotní zásluhy 
pro rodinu a blízké.  

 za Klub seniorů: R. Bilická

další akce, na kterých se podílí seniorky 
společně s dětmi.

Poděkování patří Sboru pro občanské 
záležitosti (SPOZ), který návštěvami, gra-
tulacemi a dárky při životních výročích 
dokazuje seniorům, že se na ně neza-
pomíná. Kladný ohlas přináší i pravidelná 
setkávání, která pořádá SPOZ 2x ročně 
nejen pro jubilanty, ale všechny další 
občany Ralska, jež bývají spojená s hud-
bou a malým občerstvením. 

Dobré podmínky v přístupu k 
seniorům, spolu s finanční podporou 
poskytovanou vedením města, umožňují 
seniorům návštěvy kulturních akcí, 
počítačového kurzu a všech dalších 
pořádaných akcí.

Oproti tomu se snaží senioři podílet 
podle svých schopností a možností na 
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V sobotu 17. 9. 2016 proběhl v 
Ploužnici, opět ve sportovním areálu, 
již druhý ročník neoficiálních agil-
ity závodů „O Wilíkův pohár“.  Závodu 
se zúčastnilo více jak 40 týmů. Účastníci 
závodili ve třech kategoriích a to ve 
štěňatech, začátečnících a pokročilých. 
Kategorie začátečníků a pokročilých 
pak byla ještě rozdělena podle velikostí 
na small, medium a large. Rozhodčí pro 
tento závod byla domácí Tereza Kal-
vová, předsedkyně spolku Agility Dogs 
of Needles pořádajícího tyto závody. 
Každý závodník běžel na dvou tratích. 
Výsledky ze dvou běhů se sčítaly a poté 
byla vyhlášena první tři místa. V letošním 
roce se z členů Agility DON na stupních 
vítězů umístila Broňa Hellier s Wolfíkem 
na 2. místě v kategorii štěňat. Děkujeme 
všem zúčastněným, všem pomocníkům a 
hlavně bychom chtěli poděkovat našim 
sponzorům, kterými byli město Ralsko, 
časopis Psí kusy, Společnost Partner in 
Pet Food CZ s.r.o., Bonavita spol. s.r.o., Ala-
vis – veterinární přípravky pro psy, kočky 
a koně a jatka Váša spol. s.r.o. Poděkování 
patří také správci sportovního areálu, 
panu J. Šveňhovi.

Agility Dogs of Needles, z. s.

• 2. místo – Hana Veselá + Arga (bor-
der kolie, ZKO Městec Králové)

• 3. místo – Andrea Tomicová + Ba-
cardi Porta Bohemia (belgický ovčák ter-
vueren)

Pokročilí small
• 1. místo – Šárka Trnková + Carmen 

Jack Pektorův statek (Jack russell teriér, 
OSA Česká Lípa)

Pokročilí medium
• 1. místo – Kristýna Matrasová + New 

Nova Fort Fox (Sheltie, KT Team)
• 2. místo – Barbora Jiránková + Mia 

Jímlinské tajemství (kříženec)

Výsledky:
Štěňata 
• 1. místo – Eliška Ludvíková + Rock 

and Roll Tender Flash (border kolie)
• 2. místo – Broňa Hellier + Wolf 

(křízenec, Agility Dogs of Needles)
• 3. místo – Veronika Česká + Feabee 

(Kavalír King Charles španěl, Psola Li-
berec)

Začátečníci small
• 1. místo – Lucie Vorlíčková + Tessy 

(Kavalír King Charles španěl, Psola Li-
berec)

• 2. místo – Kamila Skalická + Maggie 
(jack russell teriér)

• 3. místo – Veronika Česká + Od-
dyta (jorkšírský teriér, Psola 
Liberec)

Začátečníci medium
• 1. místo – Libuše Uhlíková 

+ Agnes (kříženec, Agility 
Mělník Chloupek)

• 2. místo – Sára Žatecká + 
Larry (kříženec)

• 3. místo – Martina Veselá 
+ Hakira Magická Hvězda 
(německý špic)

Začátečníci large
• 1. místo – Adriana 

Švecová + Blue (AHO)

O Wilíkův pohár 17. 9. 2016
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Jubilanti
Přeji všem, kteří se v uplynulém období třetího čtvrtletí roku 2016 dožili životního jubilea, vše nejlepší 
do dalších let.

Ing. Miloš Tita starosta města Ralsko

1200,- Kč 
   700,- Kč 
   400,- Kč 
   200,- Kč 
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Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 16. 12. 2016

Adresa: Sádky – Ing. Vlastimil Ladýř
Borovice u Mukařova

Kontakt.: 724 033 972 (p. Goliér)

Společnost Sádky – Ing. Vlastimila Ladýře nabízí prodej pstruhů 
(pstruh duhový a lososový) 

Provozní doba:
pondělí - pátek od 8 do14 hodin, 

sobota a neděle od 8 do 10 hodin.
Dovoz je možný zajistit po době pro obyvatele Horní Krupé, Kuřívod, 

Ploužnice, Hvězdova, Hradčan a Borečku.

Cena: pstruh duhový 140,- Kč/kg (+ 5,- Kč kuchání a 3,- Kč obal)
Pstruh lososový 150,- Kč/kg (+ 5,- Kč kuchání a 3,- Kč obal)

Při větší objednávce (nad 50 ks) je nutné volat den předem.


