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Hezké Vánoce, šťastný nový rok, na stole ať voní grog.
Dobré pití na připití, stromeček ať pěkně svítí.
Co nebylo tento rok, ať se splní napřesrok.

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

Ing. Miloslav Tůma, starosta města
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Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do 
nového roku 2019 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, 

osobních i pracovních úspěchů.

DNE 31. 12. 2018 BUDOU MĚSTSKÝ 
ÚŘAD A POŠTA PARTNER

 UZAVŘENY

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU 
MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLKY V DOBĚ 

VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

Z důvodů vánočních prázdnin žáků školy 
bude zavřeno od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019.

UPOZORNĚNÍ
Pokladna MěÚ Ralsko bude přijímat hotovostní platby nejpozději do čtvrtka 27. 12. 2018 do 12:00 hodin 
dle úředních hodin. Hotovostní platby je možné řešit prostřednictvím České pošty, a. s. v jiných městech 

(v Mimoni bude pošta otevřena do 12:00). 

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

INFORMACE PRO OBČANY
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi,
Nejprve se představím. Je mi 26 let, bydlím v Hradčanech, kde 
žiji pomalu 25 let a do nedávna jsem zastával pozici referenta 
městského úřadu přes investice a rozvoj města. V říjnových ko-
munálních volbách jste mi dali dostatečnou důvěru na složení ko-
alice, která bude moci směřovat dění v našem městě další 4 roky, 
nesmírně si toho vážím a všem moc děkuji. Na ustavujícím za-
stupitelstvu jsem byl následně zvolen nejmladším starostou Libe-
reckého kraje. K tomuto dodám pouze to, že nechci aby zmíněné 
,,označení“ bylo handicapem, ale spíše výraznou změnou k lepší-
mu. Zároveň bych všem rád sdělil, že si vážím práce svých před-
chůdců a budu se snažit navázat na dobré a poučit se ze špatného.
Změny určitě nastanou, ovšem budou předem konzultovány s ko-
alicí a ostatními zastupiteli, kteří budou chtít komunikovat. Mu-
sím říct, že když tento článek píšu, tak jsem ve funkci jen pár dní, 
ale i přesto bych chtěl poděkovat všem zastupitelům, jak se zatím 
prezentují. Věřím, že nové složení zastupitelstva je obrovským 
pokrokem, protože zde máme lidi, kteří mají zkušenosti z posla-
necké sněmovny, řízením podniků (zaměstnanců v řádech tisíců), 
školství, experty z řad represivních složek, stavebních činností 
a nakonec lidi, kteří se dokáží domluvit lidsky tzv. selským rozu-
mem, který vnímám jako zcela zásadní. Pokud budou připomín-
ky konstruktivní a věcné jako doposud, tak je mohu jen kvitovat. 
Však i to je posláním zastupitelů, aby zastupovali určitou skupinu 
lidí a názorů a snažili se konstruktivně řešit problémy obcí nebo 
měst. 
Jak jistě všichni víte, tak se pomalu ale jistě blíží konec roku, tak 
bych vám rád ukázal důležité projekty, které jsou dokončené nebo 
před dokončením:

V roce 2018 jsme stihli vybudovat nebo dokončit
1. Úspěšně jsme dokončili prodeje zahrádek v Kuřívodech,  
 které byly již dlouho v pronájmu od města. 
2. Nakonec jsme úspěšně dokončili stavbu a prodej řadových  
 garáží, které mohou žadatelé už tuto zimu využít. Musím říct,  
 že i mě samotného nakonec překvapilo provedení a cena.  
 Ve finále vše dobře dopadlo a žadatelé už mohou garážovat.
 

3. Úspěšně jsme zrekultivovali plochu pro pěstování vánočních  
 stromků, sklad dřevní hmoty a materiálů města Ralsko. Tento  
 čin je pilotním projektem, jak by se město mělo starat o své 
  pozemky, které podědilo s ekologickou zátěží. 
4. Úspěšně jsme dotáhli akumulační bazén v Ploužnici, který je  
 připraven na další sezónu a je schopen pojmout téměř  
 250 m3. 
5. Parkovací plochy v Náhlově jsme opět prosadili a jsou úspěšně 
 dokončeny. 

 

6. Postavili jsme přístřešky a sezení v městských částech. 
7. Staráme seo dělení pozemků a jejich prodeje – nárust 
 o cca 30 %  prodejů.
8. Opravili jsme kanalizaci v Hradčanech, opravujeme vodovod  
 a kanalizaci v Náhlově.
 

9. Dokončili jsme stavbu Vodovodního řádu na Borečku   
 prozatím řešíme provedení přípojek k jednotlivým  
 nemovitostem.
 

10. Dokončili jsme projekt cyklostezky Ploužnice - Mimoň  
 a požádali o dotaci (dne 20. 11. 2018). 
11. Sehnali jsme finance od Libereckého kraje na strážníka MP,  
 včetně vybavení a ostatních záležitostí – díky přímému  
 spojení na Ing. Jitku Volfovou (starostku České Lípy  
 a náměstkyni hejtmana Libereckého kraje).
12. Vysadili jsme sousty nových dřevin a lipových alejí.
13. Pečlivě přistupujeme k péči o zeleň, vystavěli jsme kóje pro  
 odpadové hospodářství a celkově zlepšili stav místních  
 komunikací (např. zahrádky), chodníků aj.
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Foto: Václav Bilický – radní města

  
 V roce 2018 máme před dokončením

1. Opravu vchodů v Kuřívodech – musíme dokončit opravu  

 vchodů 501 až 505
2. Přípojky k vodovodu na Borečku
3. Projektujeme chodník na Borečku
4. Předali jsme staveniště k akci ,,Oprava Hradčanského  
 rybníka“ – dotace 30 mil. Kč
5. Řešíme odkoupení vodovodu a kanalizace na Náhlově  
 + připojení na nový vrt pro dodávku pitné vody
6. Řešíme dokončení rozdělení a prodeje ,,chlívků,, Náhlov
7. Řešíme využití bývalé školy na Ploužnici
8. Řešíme využití objektů po SA – bytovky na Ploužnici

Jelikož jsme na začátku volebního období, ale zároveň na konci 
roku 2018, tak bych si dovolil Vám všem popřát veselé Vánoce, 
bohatého ježíška a šťastný nový rok 2019. Nechť se 
Vám všem plní Vaše přání. 

Ing. Miloslav Tůma 
  starosta města
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Uplynuly bezmála tři měsíce od komunálních voleb, kdy jste 
mohli vy občané města Ralsko svým rozhodnutím ovlivnit další 
vývoj našeho města. Vaše volba mi umožnila podílet se ve ve-
dení města jako zastupitelka, které v ustavujícím zastupitelstvu 
konaném 20. listopadu 2018 dalo devět zastupitelů důvěru a po-
věřilo mne pracovat ve funkci neuvolněné místostarostky. Této 
důvěry si velice vážím a současně si uvědomuji zodpovědnosti 
vůči všem občanům Ralska, kterou mám.
Věřím, že svou spoluprací s nově zvoleným starostou Ing. Mi-
loslavem Tůmou povedeme město k dalšímu rozvoji v jednotli-
vých místních částech tak, aby občané byli spokojeni. Všichni 
si jistě uvědomujeme, že každá část města má své specifické po-
žadavky na zajištění spokojeného života, proto bych byla velice 
ráda za vaše věcné připomínky, které tomu pomohou. Uplynu-
tím voleb pro mne neskončilo setkávání s občany, naopak dveře 
mé kanceláře jsou otevřené pro každého.
 Město v minulých letech svými službami občanům pomáhalo 

a bude i nadále pomáhat ať už sociálním poradenstvím, zajiš-
těním předškolního a školního vzdělávání příspěvkovou orga-
nizací ZŠ  a MŠ T. Ježka, kterou město zřizuje či službou do-
hlídáváním dětí od dvou let v Broučku. Nemalou měrou město 
podporovalo a bude i nadále podporovat volnočasové aktivity 
dětí a dospělých. Naše práce povede i k prostorovému vylepšo-
vání života v nájemních bytech a hledání prostor pro nájemníky 
v bytových domech na zřízení zahrádek, které občanům v míst-
ní části Ploužnice chybí. 
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat voličům za jejich 
hlasy pro sdružení nezávislých kandidátů Ralsko PRO všechny, 
dali jste nám možnost podílet se na budoucnosti našeho měs-
ta a dále tak pokračovat v započatých projektech, které vedou 
k zvelebování města.
Blíží se konec roku, proto mi dovolte popřát všem občanům 
Ralska krásné a pohodové prožití svátečních dnů a do nového 
roku úspěšný start.

Mgr. Šárka Kalvová
místostarostka

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU - PODĚKOVÁNÍ
Dne 2.12.2018 v neděli proběhlo rozsvícení vánočního stromu  
v Kuřívodech. 
Chtěla bych poděkovat členkám SPOZU a zaměstnancům ško-
ly, že i přes nepříznivé počasí tuto akci pomohly připravit. Dvě 
hodiny strávily přípravami, aby v 16:15 hod mohlo začít před-
stavení pro děti a poté vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ T. Ježka. Po 
skončení akce se opět vrhly na uklízení stanů, kabelů a dalších 
rekvizit, které byly potřeba, aby vše proběhlo v pořádku.
Děkuji paní Andrlové, Polákové, Penzešové, Taterové, On-
drejkové, Hromádkové a bývalým žákům naší školy za pří-
pravu a úklid a zároveň děkuji panu Procházkovi , Zemano-
vi a Čurejovi a paní Koníčkové za pomoc.   

                                                                     Lenka Vrbová 

 

Na okna obrázky maluje mráz, 
zima nám hlásí, že je tu zas.
Naši školáčci a námořníci již čtvrtým měsícem plují a proplou-
vají hvězdnou oblohou. Za tuto dobu získali spoustu nových 
vědomostí a zkušeností. Prvňáčci již dokáží číst jednoduché 

věty, sčítat a odečítat do sedmi. Pomocí didaktických pomůcek 
zvládáme vyjmenovaná slova, slovní druhy a anglická slovíčka. 
V listopadu se naši čtvrťáci zúčastnili celorepublikové prověrky 
z anglického jazyka. Výsledek? 82%, šikulky.
Ve středu a v pátek od 7.00 hod do 7.45 hod má paní učitelka 
doučování pro žáky s SPU.
V letošním roce je i keramický kroužek, kde se děti stále zdoko-
nalují a jejich práce zdobí naši školu i dětské pokojíčky.
Ve čtvrtek několik našich žáků dochází do Klubu zábavné logi-
ky a deskových her, kde se učí logickému myšlení. Zábavnou 
formou procvičují matematiku a hrají deskové hry.
Paní učitelky připravily tři projektové dny. První pohádkový 
projektový den ,,O Koblížkovi“ se konal  v měsíci září. Žáci 
odpovídali na všetečné otázky mlsné lišky, počítali zvířátka, po-
hádku si i zahráli a na závěr si  koblížky upekli. Druhý projekt 
byl věnovaný  stoletému výročí naší republiky ,,Stoletá republi-
ka“.  Oblečení v tento den bylo netradiční, přesně z dob našich 
prababiček.  V dopoledních hodinách žáci zhlédli dokument 
věnovaný danému tématu a odpovídali na otázky, které byly 
rozvěšeny po celé škole. K svačině byly brambory na loupačku, 
pekly se staročeské koláče a po obědě, který nám připravily paní 
kuchařky – staročeská lepenice si děti šly odpočinout k filmu 
,,Páni kluci“.  Den jsme ukončili v odpoledních hodinách foto-
grafováním v dobovém duchu.  Ve školní družině byla několik 
dní výstava, kde bylo k vidění mnoho šatů, klobouků, sluneč-
níků, šperků, fotografií, novinových článků, hraček, koutek na 
téma škola, četnická stanice, špitál, kávový dýchánek.
Třetí projektový den se nesl ve strašidelném duchu halloween-
ském. Žáci se celý den ,,učili“ v kostýmech, počítali zábavné 
úlohy, četli strašidelné příběhy. Do projektu se zapojily i paní 
kuchařky, které nám připravily halloweenské menu a jako desert 
se podávalo ,,Drákulovo lože“ (rakvička se šlehačkou).
Ve školní družině se touláme vesmírnou galaxií. S cestovní 
kanceláří Galaxy cestujeme po vesmírných planetách známých 
i neznámých. V současné době jsme přistáli na čokoládové drá-
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
ze, poznali jsme nové planety a jejich obyvatele. Máme nové 
kamarády Ufony, kterých se nebojíme a ve společné raketě ces-
tujeme ke Slunci. 
Nezapomínáme také na tradice, které jsou součástí naší planety 
Země. V září se uskutečnila drakiáda, v říjnu odpolední akce 
- dýňohrátky pro rodiče a děti. V listopadu procházky do okol-
ních lesů a v prosinci odpolední vánoční tvořeníčko pro rodiče 
a děti.
Do konce roku zbývá ještě několik týdnů a nás čeká mnoho 
aktivit a učení. 
V prvním adventním týdnu jsme navštívili hrad Houska, kde 
na nás čekal krásný mikulášský program. Děti domů odjížděly 
s malým dárečkem od Mikuláše a od čerta dostaly kázání. ,,Jak 
to všechno mohl ten čert vědět, no to je záhada“, bylo slyšet 
z úst zlobivých dětiček. Další aktivitou bylo  ,,Pasování prvňáč-
ků na čtenáře“. 
,,Štědrej večer nastal …“  tato koleda se ozývala po celé škole 
a školce , když jsme poslední adventní týden    prožívali  v du-
chu Vánoc. Nechyběly vánoční tradice a zvyky, vánoční tvoře-
níčko a také besídka. 
Co se děti naučily v hodinách hudební výchovy bylo slyšet na 
nedělní akci -2.12. 2018 - Rozsvěcení vánočního stromu. 

 A teď už hurá na vánoční prázdniny.  Prázdniny si užijí i dětič-
ky z mateřinky. 

  Škola i školka bude uzavřena od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019
       
Renata Němečková

Projektový den ,,HALLOWEEN“
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Projektový den ,, stoletá republika“

             

   
                 
             

           

Odpolední dýňohrádky v družině

     

                          

Projektový den ,, O Koblížkovi“
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Družinová drakiáda 

            

Toulky přírodou

Učení hrou

Naši námořníci 

                                              

Hola, hola škola volá

Vyběháni, vykoupáni, vracíme se z luk a strání.
U vody nám dobře bylo, sluníčko nás opálilo.
Sbírali jsme hříbky v lese, ve škole teď scházíme se.
Čilí, zdraví, osvěžení, s chutí opět do učení.

a tak nám začal školní rok. Žáci se sešli 3. září před školou. Prv-
ňáčky doprovodili rodiče, babičky i dědové. Za sluníčkového 
počasí nás slavnostně přivítali, pan starosta M. Tita a místosta-
rosta M. Tůma. Po krátkém uvítání a předání dárečků od MěÚ 
se žáci přemístili do svých tříd.  
V letošním roce máme opět dvě třídy, v jedné jsou žáci druhé-
ho, čtvrtého a pátého ročníků. Na palubě druhé třídy jsou žáci 
(plavčíci) prvního a třetího ročníku.  Na žáky během roku čeká 
i několik projektových dnů, výletů, prázdnin i škola v přírodě.
Dětem přejeme krásný školní rok.

Školní akce do konce roku: Projektový den ,, O Koblížkovi“, 
projektový den ,,Stoletá republika“, podzimní prázdniny, vánoč-
ní fotografování, výlet na hrad Houska – akce Mikuláš na hradě, 
zpívání pod vánočním stromem – vánoční pohádka, třídní vá-
noční besídky, krmení lesní zvěře. 

Šikovné ruce našich keramiků.
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Vánoce se blíží, všichni se těšíme na klid a volno. Kroužky 
vedené Místním centrem v Kuřívodech a na Ploužnici se chys-
tají na prázdniny. Letos pod vedením Místního centra funguje 
pět kroužků v Kuřívodech a pět na Ploužnici. Rodiče využí-
vají bezplatné možnosti logopedické výuky dětí pod vedením  
L. Vrbové. 
Chtěla bych popřát dětem, aby jim jejich aktivita vydržela celý 
rok. Vedoucím kroužků hodně trpělivosti a nových nápadů. 
Místní centrum připravilo zájezd do skanzenu Zubrnice na 
,,Podzim na vesnici,,. Sobotní návštěva Zubrnického skanzenu 
nás dříve narozené, vrátila do dob našeho mládí a mlaďochům 
přiblížila atmosféru vesnického života. Byly zde k vidění po-
užívané předměty, pracovní nástroje a činnosti tehdejší doby. 
Mezi další zajímavosti patřil např. žentour, zpracování lnu 
s ukázkou spřádání a pletení provazů, draní peří…
V Zubrnicích se nám líbilo a všem doporučujeme.

Jana & Petr & Maty

Halloweenským lampiónovým průvodem jsme šli 2. listopa-
du v den Památky zesnulých. Průvod v maskách s lampiónky 
a světýlky se vydal na cestu do Motorestu v Kuřívodech za 
kouzelníkem. Děti se zapojily do kouzel a aktivně asistovaly. 
Nechybělo ani ocenění za nejlepší masky a nejhezčí světýlka.
Snad to stálo za to!
 Zdobení adventních věnců a perníčků v Kuřívodech a na 
Ploužnici
Jako každým rokem i letos v předvánočním období MC pořá-
dalo zdobení adventních věnců a perníčků. Každý dle vlast-
ního výběru si mohl vyrobit adventní věnec i s použitím pří-
rodních materiálů. Větviček, túje, šišek, ořechových skořápek, 
sušených koleček pomeranče, jablek a jiných drobností.
Perníčky se teprve budou zdobit. Těšíme se také na Mikulášské 
odpoledne. Zpívání v kostele a předvánoční posezení s dětmi.

Pozvánka
Místní centrum v Kuřívodech zve děti 24. 12. 2018 od 11.oo 
hod. na procházku do lesa. Připravíme zvířátkům Štědrove-
černí hostinu. S sebou si vezměte usušené pečivo, jablíčka, 
mrkev, kaštany, žaludy. Vše necháme u stromu, zapálíme si 
prskavky, popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase do vyhřá-
tého voňavého domova k pohádkám.

SRAZ U KULTURNÍHO DOMU V KUŘÍVODECH!
Vyzýváme tímto všechny organizace města Ralska, které 
pořádají sportovní a společenské akce, aby nás neváhaly 
kontaktovat. Rádi jejích akce zařadíme do „Kalendáře 
akcí města na rok 2019“, který bude pravidelně v aktua-
lizované podobě vycházet ve zpravodaji města a na webo-
vých stránkách města.
Kontaktní osoba: A. Koničková, tel.: 487 898 133,  
e-mail: infocentrum@mestoralsko.cz
Přeji pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví, pohody do 
nového roku. 
Těším se na shledání v Místním centru.

Za Místní centrum Anna Koničková

MC INFORMUJE
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Výtažek z úředního záznamu
Hlídka Městské policie Ralsko ve složení str. J. Rejšek a str. 
L. Čermák přijala dne 31. 10. 2018 v 8 hodin prostřednictvím 
služebního telefonu od zaměstnance Městského úřadu Ralsko 
Petra Hanuše oznámení, že na adrese Ralsko Kuřívody v jed-
nom z městských bytů slyšeli sousedé předešlý den v odpoled-
ních hodinách velkou ránu. Jelikož v bytě bydlí silný diabetik 
měli strach o jeho život.
Hlídka městské policie se na místo dostavila ihned. Po mar-
ných výzvách, ,,městská policie Ralsko, otevřete!´´u dveří 
výše zmiňovaného bytu, přistoupila z důvodu krajní nouze 

ke vstupu do bytu po žebříku přes otevřené balkónové dveře. 
Hlídka zde nalezla v jedné z místnosti bezvládné tělo v tratoli-
šti krve. Okamžitě přivolali rychlou záchranou službu a popsa-
li situaci. Operační dávala hlídce MP pokyny, jak zabezpečit 
životní funkce. Osoba byla ihned po příjezdu záchranné služ-
by převezena do nemocnice v České Lípě. Následně byl byt 
uzamčen a zapečetěn. Naštěstí díky rychlé reakci MP Ralsko 
vše dopadlo dobře. 

Zpracovala P. Posseltová

Spolupráce Městské policie Ralsko a Vězeňské služby 
ČR při výcviku služebních psů
Strážník - psovod městské policie Ralsko získává nové zkuše-
nosti a možnosti při výcviku služebního psa spoluprací s pso-
vody Vězeňské služby ČR z věznice ve Stráži pod Ralskem.
Spolupráce v této oblasti funguje neformálně již delší dobu.  
V podstatě již od základního výcviku služebního psa Městské 
policie Ralsko. Psovodi Vězeňské služby využívají potenciá-
lu rozsáhlých prostor v bývalém vojenském prostoru Ralsko 
k výcviku vyhledávání osob v nepřehledných prostorech, ob-
jektech a ruinách. To přináší možnost cvičit psy v novém pro-
středí a v nezvyklých situacích.
Městská policie naopak využívá zkušenosti profesionálních 
a zkušených psovodů Vězeňské služby České republiky ve 
Stráži pod Ralskem při výcviku obranných prací pod vedením 
psovodů vězeňské služby. 
Výměna zkušeností při společných výcvicích bude jistě neoce-
nitelná pro obě dvě strany. 
V praktickém využití služebních psů jsou u obou složek určité 
rozdíly, ale výcvik se řídí stejnými základními principy. Pro 
výcvik psů je nezbytné měnit podmínky a prostředí ve kterém 
výcvik probíhá, tak aby se pes naučil zákrok provést vždy bez 
ohledu na vnější podmínky a rušivé podněty. To spočívá napří-
klad ve střídání povrchů, na kterých je výcvik prováděn (písek, 
asfalt, kluzké linoleum, dlažby). Střídání prostor a okolností za 
kterých je výcvik prováděn (otevřené prostory, obytné domy 
s množstvím rušivých 
pachů dalších osob, in-
dividuální práce, práce 
ve skupině, nebo práce 
v přítomnosti nezúčast-
něné veřejnosti). Tím 
vším získává pes neoce-
nitelné zkušenosti, které 
přispívají k posílení jeho 
sebevědomí a upevňují 
jeho návyky získané při 
výcviku.
Psovodi jsou na odděle-
ních vězeňské stráže za-
řazeni jako strážní – pso-
vodi. Řídí se Nařízením 
generálního ředitele Vě-
zeňské služby ČR, které 
upravuje služební kyno-

logii ve Vězeňské službě České republiky. Pracovník z odboru 
vězeňské a justiční stráže, který má na starosti kynologii, je 
metodickým pracovníkem a spolupracuje se všemi kynology 
prostřednictvím ředitelů věznic, ve kterých jsou psovodi za-
řazeni. 
Psi jsou získáváni výkupy, kdy je v rámci prováděného pře-
zkoušení kladen důraz na obranné práce u budoucích všestran-
ných a obranných psů a u psů specialistů je preferován zájem 
o aport a návyk na různé prostředí. Psi všech kategorií jsou 
dále průběžně cvičeni a zdokonalováni. Po zadání kategorie 
ze základního, nebo kondičního kurzu, jsou jedenkrát ročně 
prověřováni ve výcvikovém středisku VS ČR, dle platného 
zkušebního řádu. 
Psi u obecní či městské policie jsou využíváni především 
k hlídkové a strážní službě, k zajištění veřejného pořádku, k li-
kvidaci výtržností. Psi a psovodi jsou účinným prostředkem 
ke zjednání pořádku, a to i jen v rámci prevence. Psi nejsou 
využíváni na pachové práce. V případě, že by bylo třeba vy-
užít psa na pachovou práci, vyrozumí strážník obecní (měst-
ské) policie Policii ČR, která zajistí psovoda-policistu. Zákon 
strážníkům sice nezakazuje použít psa na pachové práce, ale 
psi nejsou z pachových prací v rámci splnění podmínek k při-
dělení osvědčení přezkušováni. Otázkou je důkazní hodnota 
výsledku zjištěného při použití psa obecní (městské) policie.

MĚSTSKÁ POLICIE
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Suma sumárum…
Milí čtenáři, nezadržitelně se blíží konec roku a bývá zvy-
kem se v tomto čase ohlédnout zpět. Většina pravidelných 
návštěvníků knihovny zaregistrovala posun provozní doby 
místní knihovny. Pro ty méně časté, či nové návštěvníky uvá-
dím, že provozní doba knihovny je každé úterý od 16:00 do 
18:00 hodin. Když jsem se zmínil o pravidelných návštěvní-
cích, musím s politováním konstatovat, že jich je stále méně 
a méně. Pracuji v místní knihovně již řadu let a pamatuji časy, 
kdy byla knihovna otevřená i dvakrát v týdnu. Je smutné, že 
zájem o knihy a jejich četbu stále upadá. Já vím, že existují 
čtečky elektronických knih a mnohé jiné způsoby, jak se dostat 
k informacím, ale ze zkušenosti mohu potvrdit slova našeho 

pana prezidenta, že papírovou knihu nic nenahradí. Možná je 
to již jen sentimentální myšlenka nás dříve narozených, kte-
ří jsme na klasických knihách vyrůstali. Technika se rozvíjí 
bleskovým tempem a duchovní oblast našeho života za ní jen 
zoufale pokulhává, což se stále citelněji projevuje na mezilid-
ských vztazích.
Chtěl bych proto nám všem popřát do nového roku: Neboj-
me se zpomalit, najděme si čas a místo pro sebe, pro četbu, 
pro rozhovor z očí do očí, úsměv, podání ruky či objetí blíz-
ké osoby. Nenechme se zotročit technikou; zde platí totéž, co 
o ohni – je to dobrý sluha, ale špatný pán. Mějte se čarokrásně, 
užívejte života, nebojte se jít svou cestou a v roce 2019 nechť 
Vám slouží zdraví. Na shledání s pravidelnými i novými ná-
vštěvníky knihovny se těší Váš knihovník Pavel Hotovec.

Medaile Ministerstva obrany RF českému policistovi z Ralska
Medaili Ministerstva obrany Ruské federace „Za zásluhy 
o zvěčnění památky padlých obránců vlasti“ předal v Praze 
kurátoru Městského muzea v Ralsku na Českolipsku se stálou 
expozicí pyrotechnické asanace Ralska Václavu Bilickému 
(71) velvyslanec RF v ČR Alexandr Vladimirovič Zmejevskij. 
Slavnostního aktu se zúčastnil mj. vojenský a letecký přiděle-
nec  RF v ČR plukovník Igor Ščelin.
Václav Bilický, původní profesí pyrotechnik a bývalý poli-

cejní major v.v., dostal medaili za založení a vedení muzea 
padlých sovětských vojáků a za odvážný čin z roku 1991, kdy 
zabránil dalším rozsáhlým ztrátám na životech a majetku při 
požáru municí naplněného sovětského tanku T-72 v kasárnách 
v Ralsku. Na radnici v Ralsku nyní zastává funkci radního za 
KSČM. Dříve byl místostarosta tohoto města. Velvyslanec 
Zmejevskij mu za jeho zásluhy srdečně poděkoval.

Václav Žalud

Halloween na Ploužnici.
Dne 2. 10. 2018 ve večerních hodinách proběhl ve sportov-
ním areálu na Ploužnici již druhý Halloween pod záštitou 
MěÚ Ralsko.
Strašidla a masky se sešly v hojném počtu. Strachu bylo 
také mnoho, a nejen u dětí, neboť na tento večer se areál 
proměnil ve strašidelný hřbitov a ulici mrtvých. To vše za 
doprovodu strašidelných zvuků. Děti si musely (ty odváž-
nější) projít strašidelnou ulicí, za kterou dostávaly balíček 
sladkostí.
Ty nejmenší byly za svoji odvahu odměněny hlavními cena-
mi v podobě hodnotných sladkých dobrot.
Vzhledem k chladnému počasí byl pro všechny děti připra-
ven teplý čaj, sušenka a Cola. Závěrem bych chtěla poděko-
vat všem kdo se na této akci podíleli.

V. Šveňhová
 

KULTURA A SPORT 
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HORNICKO – HISTORICKÝ SPOLEK
Vycházka Spolku historie Mimoňska
V sobotu 10.11 jsme zakončili letošní rok poslední vycházkou. 
Sešli jsme se ve velkém počtu v Kuřívodech. První naší za-
stávkou byl Židlov. Došli jsme do míst, kde stával rodný dům 
p. Sedlákové. Zapálili jsme svíčku, pietně položili květiny a na 
rodačku ze Židlova zavzpomínali. Poté jsme přejeli na začátek 
Jablonečku, kde jsme zastavili v místech domu p. Musílkové. 
I zde jsme opět zapálili svíčku a položili květiny, zavzpomínali 
na její vyprávění. Ujasnili si, kde stával hřbitov, která armáda 
měla na svědomí jeho totální zničení.
Přáli bychom si, aby se tyto vzpomínkové akce staly tradicí.
Další část programu již byla v Náhlově. Při tradičně dobré 
Brazilské kávě, domácím koláči a štrůdlu nám Ing. Polakovič, 
duší svázaný s touto vesnicí, vyprávěl o historii Náhlova. 
Na závěr jsme si promítli DVD s někdy až retro fotografiemi 
z pořádaných akcí za posledních deset let. 
Poslední akcí v Náhlově bude tradiční Betlémské světlo. Letos 
16.12 od 14 hod si budete moci připálit světlo k nám dove-
zené skauty z Betléma. Srdečně vás zveme, přijďte si s námi 
a s Canzonettou zazpívat koledy v kapličce v Náhlově a pak si 

popovídat v Muzeu, případně se zahřát svařáčkem.
Dvořák Jaroslav 

Hornická setkání a jeden koncert                                                                                                                                  
Září je pro horníky měsíc plný akcí. Proč? Protože 9. září je 
Dnem horníků. Tento svátek se v letech největšího rozvo-
je hornictví slavil opravdu velkolepě. Dnes v době útlumu 
převzaly tuto tradici hornické spolky. Tak není divu, že náš 
hornický spolek pod Ralskem obdržel právě na září spoustu 
pozvánek, ze kterých jsme si vybrali:
1) 22. setkání hornických měst a obcí České republiky, kte-
ré se konalo 8. až 10. září v Sokolově. Tady je na místě 
poděkovat vedení města - panu Janu Pickovi a především 
velké příznivkyni horníků paní Renatě Oulehlové. Proč si 
Sokolovští zaslouží tak hluboký obdiv? Protože na sebe 
vzali těžký úkol v podobě nečekané organizace tohoto ná-
ročného podniku poté, co ostravští zastupitelé nečekaně 
zrušili pořadatelství. Aby nedošlo k přerušení této výjimeč-
né tradice, přihlásil se převzít tento úkol Sokolov! A že se 
setkání povedlo! V pátek byly předány ceny Český permon, 
medaile Lux in tenebris, pamětní listy, odznaky a další upo-
mínky. Večer pak pokračoval všeobecnou zábavou. V sobo-
tu prošel městem velkolepý průvod a večer převzali pomy-
slnou štafetu - světlo svaté Barbory - zástupci Jihlavy v čele 
s primátorem města. V neděli jsme si zajeli za hornickými 
památkami do muzea v Krásně, na rudnou šachtu Vilém, 
na středověký důl Jeroným. Ve Slavkově zavzpomínal náš 
čestný člen pan Šír na krutá léta strávená ve zdejších dolech 
coby politický vězeň v padesátých letech minulého století 
a konečně asi devadesát zájemců odvezl Jarda Jiskra na ex-
kurzi velkolomu Jiří. Velký dík! 
2) Setkání na ohlubni jámy číslo 3 Dolu Hamr 1 pořádal 11. 
září náš spolek spolu se státním podnikem DIAMO. U pa-
mátníku v Hamru promluvil generální ředitel s. p. DIAMO 
Ing. Tomáš Rychtařík, zástupce obvodního báňského úřadu 
Ing. Škarda, místopředseda Sdružení hornických a hutnic-
kých spolků ČR Ing. Zdenek Brázda, Ph.D. a svou báseň 
„Měřické vyznání“ přednesl náš člen Ing. Eda Horčík. Ce-
lou akci provázel předseda spolku Václav Dorazil. Mezi 
projevy hrálo trio DIAMO. Byli jsme mile překvapeni, že dora-
zili kamarádi z Kladna, že přišli starostové Hamru a Stráže a že 
přišli i kamarádi, kteří tu před lety fárali.          

3) 50. setkání bývalých horníků, kteří fárali v hamerské ob-
lasti, se uskutečnilo v restauraci U Lva v Mimoni. Na tom-
to tradičním setkání, které se koná dvakrát do roka  - a to 
vždy na jaře a na podzim - se tentokrát sešlo 111 kamarádů! 
Poté, co jsme se navzájem pozdravili a uctili památku těch 
kamarádů, kteří už nebudou slavit s námi, předal náš místo-
předseda čestnou spolkovou medaili dlouholetému organi-
zátorovi setkání Josefu Kolaříkovi. Těšíme se zase na jaře. 
4) 11. setkání slovenských banických spolků a cechů se ko-
nalo spolu s vinobraním 21. až 23. září v Pezinku. V pátek 
odpoledne prošel zámeckým parkem k tribuně průvod v čele 
s antickým bohem vína Bakchusem a jeho družinou, dále 
představitelé města, členové Malokarpatského hornického 
spolku se svatou Barborou a další dobově oblečené postavy. 
Na to primátor O. Solga oficiálně zahájil vinobraní. Horníci 
se poté přesunuli do velkého stanu, kde proběhlo všeobecné 
veselí. V sobotu prošel ulicemi lemovanými davy přihlíže-
jících parádní průvod. Za místní vinaře a spolky se zařadilo 
na 900 krojovaných horníků ze Slovenska, Čech, Polska, 
Maďarska, Ukrajiny a Azerbajdžánu. Po skončení průvodu 
se členové našeho spolku potkali a podiskutovali s bývalým 
prezidentem Slovenska panem docentem Ivanem Gašparo-
vičem. Tento velice skromný a lidský politik nikdy neopo-
mene se aspoň na chvíli zastavit na hornické akci. 
5) Koncert Akademie staré hudby v kostele svatého Zik-
munda ve Stráži pod Ralskem. Náš spolek spolu s městem 
organizoval 1. listopadu již tradiční koncert špičkových in-
terpretů barokní hudby ze sousedního Německa. Naši hos-
té zahráli ukázky z děl Georga Fridricha Händela, Georga 
Philippa Telemanna, Johna Bastona a strážského rodáka 
Ignáce Franze Bibera. A kdo se to ve Stráži představil? Pře-
devším vedoucí souboru Ulrike Engelke, která mimo jiné 
založila drážďanskou Akademii staré hudby a od roku 1992 
do roku 2004 byla ředitelkou. Stále vyučuje hru na flétnu. 
Působila i v Praze, kde na Univerzitě Karlově vyučovala 
hudbu. Je světově uznávanou odbornicí na barokní hudbu. 
Simon Standage byl profesorem na Royal Academy of Mu-
sic v Londýně a je velmi uznávaným odborníkem a peda-
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám touto cestou vyslovil jménem 
svým a jménem všech kandidátů za KSČM poděkování za 
Vaši přízeň a hlasy, které jste nám v komunálních volbách 
dali. 
Poděkování patří i těm, kteří se nebáli podpořit svým jmé-
nem kandidátní listinu KSČM. I přesto, že jsme oproti 
předchozím volbám ztratili dva mandáty, jsme s výsled-
kem spokojeni. Ti, kteří zisk mandátů založili na pomlou-
vačné a lživé předvolební kampani plnou nesmyslných, 
nesplnitelných slibů s předčasnými výkřiky „Je to naše“, 
kterým bohužel mnozí z Vás uvěřili, se musí se svým svě-
domím, pokud nějaké mají, vypořádat sami.
Mnozí z Vás si možná přečetli článek v Českolipském de-
níku k výsledku voleb a povolebnímu vyjednávání v Ral-

sku. Je smutné, že ani Českolipský deník není objektivní. 
Nedal příležitost vyjádřit se všem stranám a uskupením 
k průběhu voleb. Lídr za SNK Evropští demokraté si stě-
žuje na povolební vyjednávání. Stěžuje si na to, že jako 
„vítěz“ nemá nic. To je právě výsledek jeho předvolební 
kampaně. Nestydí se ani veřejně lhát, že jednal se všemi 
kromě KSČM. Zřejmě má velmi krátkou paměť. S KSČM 
samozřejmě jednal, a to o jeho podpoře do úzkého vedení 
města.  
Jak se říká „kostky byly vrženy“. Věřím, že to bude ku 
prospěchu města a jeho obyvatel.
Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce. Do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.

Zastupitel František Procházka

gogem ve hře na housle. Pravidelně navštěvuje jako peda-
gog a houslista mnoho zemí, například USA, Japonsko či 
Francii. Hildegund Treiber je pro změnu varhanice, která 
se učila u profesora Johna Laukvika ve Stuttgartu. Dnes vy-
učuje hru na klavír a je členkou komorního orchestru, kde 
hraje na cembalo. Helmut Engelke je vystudovaný fyzik, 
účinkoval v mnoha symfonických orchestrech a je uznáva-
ným houslistou. Závěrem nezbývá než poděkovat členům 
komorního orchestru Akademie staré hudby za nádherný 
sváteční zážitek. Je nám velkou poctou, že si i oni oblíbili 
Stráž, kam se velice rádi vrací. Navíc navázali s naším hor-
nickým spolkem upřímný a kamarádský vztah. 
Děkujeme a zdař Bůh!  

Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek

OSTATNÍ
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OSTATNÍ

„Vítěz“ bere vše…
Nemůžeme jinak než se krátce vyjádřit k povolebnímu vy-
jednávání po letošních komunálních volbách. Budeme mluvit 
pouze za ČSSD se získanými dvěma mandáty. Takto to rozdali 
voliči a je třeba to respektovat.
Pomineme nyní výzvu koaličních stran, abychom opustili 
oba dva své mandáty zastupitele. To byla podmínka k tomu, 
že by s ČSSD, tedy s dalšími náhradníky, vyjednali koalici. 
Toto jsme samozřejmě rezolutně odmítli, neboť si na rozdíl 
od rezignujícího zastupitele mandátu vážíme, za což je třeba 
voličům poděkovat.
Co nás však zaráží je skutečnost, že volebnímu uskupení p. 
Váradiho, které získalo čtyři mandáty v zastupitelstvu (!!!), 
nebylo nabídnuto např. jedno místo v radě města, ba ani nepro-
šel na ustavujícím zasedání návrh na volbu předsedy kontrol-
ního výboru jako nejsilnější „opoziční“ volební strany. Namís-
to toho je předsedkyní kontrolního výboru členka rady města, 
což samozřejmě dle zákona je možné, nicméně současná koa-
lice bude sama sebe kontrolovat; to přinejmenším považujeme 
za velmi zvláštní a neetické.
Osobně jsme očekávali, že Ing. Miroslavu Králíkovi bude na-
bídnuto místo v radě města s tím, že by mohl být pověřen spo-
luprací s Geoparkem Ralsko. Leč nestalo se.
Současná koalice si zvolila starostu a neuvolněnou místosta-
rostku. To se dalo očekávat, nejednali bychom zřejmě při po-
zitivním volebním výsledku jinak. Ovšem volba dalšího uvol-
něného radního na nás působí různými dojmy, to si však musí 

laskavý čtenář vyhodnotit sám. Za nás říkáme, že jsme byli 
proti, což lze vyčíst i ze zápisu z ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva. Správná byla otázka jednoho ze zastupitelů města 
před hlasováním o uvolněném radním, zda vedení bude chtít 
obsadit místo tajemníka, který není obsazen již více jak dva 
roky. Zde narážíme na mandatorní výdaje, neboť při obsazení 
pozice tajemníka a uvolněného radního tyto výdaje neúměrně 
vzrostou. Navíc nám hodně vadí, že město povede otec a syn, 
tedy rodina. Ale to vše ukáže budoucnost.
Neprošel ani návrh Ing. Králíka na počet členů výborů na 
sedm členů se zastoupením všech volebních stran a hnutí, kte-
ré se dostaly do zastupitelstva města. Budiž. 
Na tomto místě chceme poděkovat voličům za ony dva mandá-
ty za ČSSD v zastupitelstvu města a chceme věřit, že ve městě 
rozlohou sice čtvrtého největšího města v ČR, ovšem s počtem 
obyvatel něco přes dva tisíce, to bylo naposledy, kdy se ko-
munální „politici“ dělí na koalici a opozici. Již je nejvyšší čas 
uvažovat o přímé volbě starostů a s tím spojenou řadou změn 
v příslušných právních předpisech.
Přejeme Vám všem, vážení občané, příjemné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho zdraví a spokojenosti Vám i Vašim rodi-
nám v roce 2019.

Ing. Miroslav Králík
Mgr. Oldřich Němec

zastupitelé města za ČSSD

Záchranáři se vzdělávají celoživotně
Nedílnou součástí života záchranářů je každý rok aktivní účast 
na řadě školení a kurzů. Trendy v medicíně se totiž neustále vy-
víjejí a je třeba jim přizpůsobovat práci tak, aby byla péče o život 
pacienta zajištěna co nejlépe. Zatímco ještě před několika lety 
záchranáři „pouze“ zajistili základní životní funkce postiženého 
a jeho co nejrychlejší přepravu do nemocnice, dnes dbají nejen 
o záchranu života, ale svou péčí také o jeho další kvalitu.
Spolu s tím, jak se rozvíjejí možnosti zdravotní péče a také tech-
nického vybavení záchranářských vozidel, roste samozřejmě 
také náročnost péče. Záchranáři dnes například naprosto běžně 
aplikují řadu léků, které dříve neměli k dispozici. To vše se ale 
musí neustále učit a své znalosti zdokonalovat. Každý záchranář 
tak v průběhu kalendářního roku absolvuje v průměru tři školení. 
Některá jsou zaměřená na urgentní medicínu jako celek, jiná spe-
cializovaná například na děti, jako užší skupinu pacientů, a ko-
munikaci s nimi. Důležitou součástí školení je i důraz na vlastní 
bezpečí. Průzkumy totiž ukazují, že v řadě případů se záchranář 
mnohem více než na ně soustředí na problémy pacientů. Pokud 
je ale záchranář napaden, případně jinak ohrožen na životě, v ko-
nečném důsledku je větší riziko pro něj i pacienta.
Školení pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Libe-
reckého kraje mají různý charakter. Některá si organizuje sama 
záchranka přesně podle svých požadavků. To umožňuje cílený 
vývoj záchranářů přesně v těch oblastech, kterých je v Liberec-
kém kraji nejvíce zapotřebí. Jiná jsou pořádána celorepublikově 
a sjíždějí se na ně záchranáři ze všech krajů. A kurzy se samo-
zřejmě dělí i podle vlastního zaměření záchranáře – na jiné chodí 
řidiči, na jiná letečtí záchranáři a na jiné operátoři tísňové linky. 

„Školení jsou pro nás velmi důležitá. Když člověk dělá svou práci 
dobře – a to naši zaměstnanci dělají – po určité době by mohli 
mít sklony stagnovat, používat při záchraně pacientů zažité stere-
otypy. Ty by určitě fungovaly. Dnes nám jde ale o to, aby pacient 
i po ošetření v nemocnici mohl vést život v maximální možné 
míře podobný tomu, jako před svým zraněním nebo onemocně-
ním.  Tomu se snažíme co nejvíce přizpůsobovat,“ vysvětluje ře-
ditel ZZS LK Luděk Kramář. Příkladem může být třeba mozková 
příhoda – zatímco dříve pacienti s ní umírali nebo byli v dalším 
životě odkázáni na pomoc bližních, dnes při správně stanoveném 
postupu přežívají a nemusejí mít ani radikální následky.
Samostatnou kapitolou vzdělávání je pak nácvik krizových situa-
cí, například cvičení zásahu při hromadných neštěstích. Ta slouží 
i k secvičení spolupráce různých složek Integrovaného záchran-
ného systému. „Chceme být zkrátka na vše připraveni co nejlé-
pe,“ vysvětlil Kramář.
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POLICIE ČR INFORMUJE
Nebezpečí na internetu

Internet přináší spoustu zábavy, informací, ale 
také nebezpečí. Především mladší ročníky vyu-
žívají sociální sítě, které jsou určeny ke komuni-
kování s přáteli v prostředí internetu, ve kterém si 
uživatel musí vytvořit profi lový účet. Bohužel si 
tyto účty vytváří i různí podvodníci, kteří násled-

ně děti žádají 
o přidání do přátel či ke sledování profi lu. Většina dětí si do pro-
fi lu vkládá fotografi e, některé nevhodné, odvážné až intimní. Ty 
si poté onen podvodník - virtuální kamarád může stáhnout, uložit 
a následně zneužít. Podvodníci jsou v komunikaci s dětmi velmi 
zběhlí a navážou s dětmi takový vztah, díky němuž děti navádí 
k vytváření 
a zasílání dalších fotografi í. Toto jednání může vyústit až k vydí-
rání, a to i takovému, že pokud nebude uhrazena určitá fi nanční 
částka, fotografi e zveřejní na internetu nebo třeba ve škole.  Ně-
kdy se ale bohužel může jednat o opravdového kamaráda, spolu-
žáka, který získané fotografi e použije tak, že je rozešle skupině 
dalších spolužáků či celé škole. Časté jsou 
i případy, kdy virtuální kamarád po čase požádá o schůzku, a děti 
toto pozvání přijmou. Ať již ze zvědavosti nebo se cítí samy bez 
kamarádů. Bohužel většina rodičů často ani neví o tom, že se chce 
jejich dítě setkat s virtuálním kamarádem. Samozřejmě nemusí se 
stát nic hrozného, ale bohužel jsou známy i případy, kdy věc poté 
musela řešit policie. Rodiče by měli dětem vysvětlit, že taková 
setkání mohou být i nebezpečná. Nejvíce ohroženou skupinou, 
jsou děti, především pak dívky ve věku od 12 do 15 let. 
Není dobré dětem zakazovat používání internetu, protože zaká-
zané ovoce chutná nejlépe.  Je však nutné stanovit si s dětmi pra-
vidla chování a používání internetu. Seznámit je s nebezpečími 
a do určité míry také kontrolovat jejich chování. Buďte všímaví 
ke svým dětem, zajímejte se o to, co na internetu dělají, kolik času 
na něm tráví, na jaké chodí stránky 
a především jaké informace zveřejňují. V případě, že jsou ve sku-
pině, kde komunikují s cizími lidmi, neměly by sdělovat žádné 
osobní informace, jako například kde bydlí, že jsou doma samy, 
jakou školu navštěvují nebo jim posílat svoje fotky. Poučte své 
děti, že nikdy nesmí přistoupit na setkání s cizí osobou, se kterou 

se seznámily na internetu. Nikdy neví, kdo je na druhé straně. 
I když pošle „svoji“ fotografi i, neznamená to, že je to opravdu ten, 
za koho se vydává.  

Jak poznáte, že se vaše dítě chová podezřele:
• často vysedává u počítače a dlouze si s někým píše
• zakrývá si obrazovku nebo zavírá prohlížeč, kdykoliv 
 přijdete
• vyhýbá se odpovědi, když se zeptáte, co na počítači dělá

Proto je dobré:
• umístit počítač do místnosti, kde máte dítě pod dohledem
• stanovit si pravidla užívání počítače
• kontrolovat, co dítě na internetu dělá a s kým si píše 
• zvážit používání programu, který zabrání dítěti vstup na ne-
žádoucí stránky

Tomuto tématu se věnuje Evropský policejní úřad Europol, který 
spustil v roce 2017 kampaň 
s názvem #SayNo! („ŘEKNI NE!“), varující před znepokojivým 
rychlým nárůstem počtu případů sexuálního nátlaku a vydírání 
dětí v online prostředí a upozorňuje zejména na nebezpečnost 
online komunikace. K této kampani bylo natočeno krátké video, 
které je možné shlédnout na internetu po zadání hesla „Say no!“ 
případně „Řekni ne!“. 
Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to! 
Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem pá-
chání této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to 
ohlásit na Policii“. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdí-
let Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš 
peníze, postupuj následovně:
1. Už nic dalšího nesdílej, nic neplať. 
2. Vyhledej pomoc. Nejsi sám. 
3. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž.
4. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu.
5. Oznam to na policii!                                                     

por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvě rodiny z Ralska a dalších třicet z Českolipska již dostalo 
fi nanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také ro-
dinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky 
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mo-
hou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po fi nanční stránce. 
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují! 

„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly fi -
nanční podporu, je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mo-
hou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co 
nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dob-
rý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci 
přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organiza-
ce. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ 
dodává. 

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s neza-
opatřenými dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se 
jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabo-
lické poruchy,  těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofi i 
Duchenne, cystickou fi brózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vy-
jmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se 
potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovaný-

mi poruchami (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž 
onemocněl rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nada-
ce podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé České republiky.

Jak můžete pomoci právě vy? 
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítě-
tem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jed-
noduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí 
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám 
rádi pomohou. 
 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít při-
spívat. Vaše fi nanční pomoc bude rodinám odeslána do poslední-
ho haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte. 

DOBRÝ ANDĚL



Prosinec 2018

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

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

Zpracovala koordinátorka Bc. Jana Srbová

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní Ralsko: 

1.3.2019

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

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