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„Slovo starosty“
Máme po prázdninách. A budiž pochváleny. Byly dlouhé 
a teplé, letním radovánkám nakloněné. Což bylo vidět i na 
rekreačních místech našeho města. Vodácký kemp na Bo-
rečku mnohdy „přetékal“, Hradčanská pláž stále obsazena. 
I Country pláž se vydařila, přestože nás na půl hodiny vy-
trestal déšť. O to více mě mrzí, že proslulé a dříve  cyklotu-
risty tak preferované místo jako Blízalka, zůstalo přes celé 
prázdniny uzavřeno.
Ale i v průběhu léta radnice nespala. Pokračují práce na ak-
tualizaci Akčního plánu, předložen Libereckému kraji byl 
společný návrh měst Mimoň a Ralsko na obchvat Mimoně    
s návazností na navrženou novou komunikaci  podél letiště. 
Proběhla další schůzka krajské komise pro revitalizaci Ral-
ska, tentokrát bohužel s rozpačitým výsledkem. Jednodenní 
návštěvu pro seznámení se s přítomností i minulostí Ralska 
vykonaly u nás náměstkyně hejtmana paní Jitka Volfová 
a krajská radní pro rezort hospodářského a regionálního roz-
voje paní Radka Loučková-Kotasová. Doufáme, že jim ná-
vštěva umožnila lépe pochopit problematiku našeho města. 
A samozřejmě v jejich pomoc při řešení problémů. 
Proběhly konzultace k přípravě nového jízdního řádu auto-
busů s Libereckým krajem. Zatím jsem nedostal žádné nové 
podněty, proto by autobusy měly jezdit jako doposud. Otáz-
kou je, jak bude dál s průjezdem Hvězdova. Spoje tam pro-
jiždějící nejsou příliž využívány. Ale zatím se neobjevil žád-
ný tlak na reorganizaci dopravy takže i zde linky zůstávají.
Rovněž finišovala příprava rekonstrukce Hradčanského ryb-
níka. A to včetně podání žádosti o dotaci. Stihli jsme to jako 
jedni z mála a musím tímto poděkovat všem, kdo se na tom 
podíleli. Bylo to až neskutečné množství práce. Pokud půjde 

vše jako dosud, vlastní rekonstrukce by mohla započít ještě 
v letošním roce.
Poněkud se nám „zadrhla“ cyklostezka z Ploužnice do Mi-
moně. Projekčně je vše hotové a žádost o stavební povolení 
podána. Nastala trochu komplikce v jednání s majiteli po-
zemků, ale věřím, že i tato nesnáz bude brzo urovnána a sta-
vební povolení do konce roku vydáno. Trochu jiná je situace 
u plánovaných bazénů pro jímání dešťové vody. Zde se reali-
zace pozdržela z toho důvodu, že původně vybraný zhotovi-
tel přecenil své kapacity a následně oznámil, že není schopen 
stavbu provést. Radou byl již vybrán nový zhotovitel a akce 
by měla pokračovat. 
Dalším investičním počinem je zbudování nového vodovo-
du na Borečku. Zde se blíží ke konci projekční práce a bylo 
zahájeno jednání se Severočeskou vodárenskou společností  
o vlastnickém vztahu k tomuto dílu. Pokud se podaří získat 
i pro vodovod dotaci, pak stavba musí zůstat po dobu udrži-
telnosti (5 let) v majetku města. Proto je třeba vyřešit otázku 
provozovatele. 
Byl jsem pozván 2x do Senátu, jednou na jednání Výboru 
pro rozvoj venkova, podruhé na seminář. Obě akce se týkaly 
problematiky nedostatku lékařů na obcích a malých městech. 
Bohužel je nechuť lékařů praktikovat v těchto lokalitách sou-
hrnem mnoha příčin a případná náprava je během na dlouhou 
trať. Ale shodl jsem se s dalšími starosty, že je to věc, o kte-
rou stojí usilovat a v orgánech Svazu měst i Sdružení míst-
ních samospráv se touto problematikou budou dále zabývat.
Přeji pohodový podzim všem občanům našeho města.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

Byla směna pozemků s VLS opravdu výhodná?
Vážení spoluobčané v loňském roce se uskutečnila I. etapa 
směny historického majetku mezi VLS a naším městem. Jed-
nalo se cca o 100 ha lesních pozemků, ostatních ploch ale 
i vodních ploch. Za naše roztroušené pozemky uvnitř obory 
Židlov jsme získali ucelené pozemky v prostoru městské čás-
ti na Ploužnici ve směru  k Hradčanům. Přesto, že nás pan 
ředitel VLS Ing. Vohradský přišel na zastupitelstvo přesvěd-
čovat o tom, o jak výhodnou směnu se jedná pro další rozvoj 
našeho města jsem dnes na pochybách. Za lesní pozemky 
jsme získali značnou část mokřadů kolem řeky Ploužnice, 
které jsou významnou chráněnou lokalitou z hlediska ochra-
ny přírody. Tyto mokřady nelze využít lesnicky ani země-
dělsky natož pak pro další výstavbu a rozšiřování městské 
části Ploužnice. Ostatní lesní pozemky ve zmíněné lokali-
tě jsou značně ekologicky zatíženy odpadem různého typu 
(pneu po sovětské technice, eternitové zbytky krytin, části 
rozpadajících se staveb, plasty a pod.). Náš lesní hospodář 
společně s brigádníky a naší skupinou z údržby zeleně se 
aktivně zapojili do úklidu tohoto nepořádku, který jsme zís-
kali. Nakupené odpadky se musí průběžně odvážet k další 
likvidaci což město Ralsko stojí nemalé finanční prostřed-
ky. Při poslední rozpočtové změně jsme museli navýšit náš 
rozpočet na likvidaci odpadů a skládek o další 1 mil. Kč.. 
Dalším překvapením pro mne byla směna rybníků. Město 
Ralsko vlastnilo Svébořický rybník, který byl po rekonstruk-
ci s řádným kolaudačním rozhodnutím i schváleným provoz-
ním a manipulačním řádem. Tento rybník, tedy bylo možno 
provozovat v souladu s vodohospodářským zákonem bez ja-

kýchkoli problémů. Výměnou za tento rybník jsme dostali do 
majetku rybník v Hradčanech. Z hlediska rozvoje turistické-
ho ruchu a možnosti koupání by tato směna neměla chybu. 
Bohužel, však rybník není možné vzhledem k technickému 
stavu výpustného zařízení a značného množství sedimentů 
a absenci jakýchkoli dokladů provozovat v souladu s vodním 
zákonem. Opět jsme se chopili práce nechali zpracovat pro-
jektovou dokumentaci získali příslušná stavební povolení. 
V současné době podáváme žádost o získání dotace téměř na 
částku 41. mil. Kč. Pokud se nám podaří dotaci získat bude 
město spolufinancovat tuto akci pouze ve výši 10 ti % , neboť 
se rybník nachází v CHKO. V opačném případě nelze akci 
realizovat a rybník bude nadále provozován v rozporu s vo-
dohospodářským zákonem i s možnými důsledky. Po výčtu 
nedostatků směněného majetku jsem tedy opravdu na pochy-
bách, zda naši zastupitelé a majetkový výbor, který okupuje 
celá řada podjatých pracovníků rozhodli ve prospěch města 
Ralsko. Myslel jsem si, že obchodní partneři by spolu měli 
jednat korektně a uzavíraný obchod by měl být vzájemně vy-
vážený ku spokojenosti obou stran. V daném případě jsme 
na směnu opravdu a jednoznačně doplatili. V současné době 
probíhají jednání o II. etapě směny, kde by byla ještě jakási 
možnost nevýhodu z I.etapy napravit. Popravdě však řečeno, 
moc tomu nevěřím a myslím si, že naše hloupost se bude 
v případě směny opět opakovat.

                                                                                 M. Tůma
  místostarosta města

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Něco málo k investicím, co proběhlo a co nás čeká v krátké budoucnosti…
Jak už jste zvyklí, tak opět bych rád připomenul, co jsme za čtvrt roku 
stihli udělat a co nás čeká. Věnovat se budu každé městské části.

Kuřívody:
V Kuřívodech roste nová mateřská školka, to samozřejmě žád-
ná novinka není, ovšem je to jedna z prioritních akcí, která nás 
zaměstnává více než dost. Dodavatelé stavebních materiálů ze 
společnosti RIGIPS nás dokonce oslovili, že by rádi tuto školku 
zahrnuli do staveb roku, jelikož se zde používá nejnovější techno-
logie sádrokartonových konstrukcí. 

V uplynulém zastupitelstvu jsme řešili připomínky dotčených or-
gánů v průběhu stavby a tak jsme museli udělat několik změn, 
které na tyto připomínky reagují. Mezi hlavními úpravami je osa-
zení střešních světlovodů, moderní ,,vrátný“, změna umístění pro-
tipožárních konstrukcí (z důvodu změny dispozičního uspořádání 
kuchyně) a další drobné úpravy. 

Jak to tak bývá, tak u každé stavby se vymýšlí inovace za pochodu 
a v tomto případě se musíme přizpůsobit nadřízeným orgánům 
(hygiena, hasiči atd.), ovšem nic to nemění na tom, že na tuto stav-
bu můžeme být právem hrdí a doufejme, že bude plně využitá 
i dalšími generacemi, vždyť nejdůležitější je přeci vzdělání našich 
nejmladších. Myslím, že tato stavba je prvním z mnoha projektů, 
u kterých jsme dokázali, že je možné zde v Ralsku něco vybudo-
vat za peníze z EU.  Pokud to půjde, tak Vám slibuji, že se budeme 
snažit v tomto trendu pokračovat i nadále.   

A pokud jde o udržitelnost dotace, zaslechl jsem, že někteří lidé 
šíří informace o tom, že budeme muset naplnit kapacitu 85 dětí, 
abychom o dotaci nepřišli. Ujišťuji Vás, že to tak není. Jedná se 
o kapacitu 57 dětí (Celkové navýšení kapacity je ze současného 
stavu 40 dětí o 17 dětí, včetně dětí do 3 let), kterou nám musí 
potvrdit dopisem krajský úřad Liberec – oddělení školství, kapa-
cita tedy nebude muset být dodržena do ,,puntíku“, ale mělo by 
se to k ní co nejvíce blížit. Vzhledem k probíhajícím jednáním se 
starostou v Krupé je možné, že tamní školka nebude do budoucna 
fungovat a děti, které v Krupé jsou, budou dojíždět do Kuřívod. 

 
 

 

Dále pro místní část Kuřívody plánujeme: Bazén (vodní nádrž) 
– alternativa: obnova vodní plochy za Tvrzí (Rybník Kuřívody) na 
pozemcích Města Ralsko, Spolkový dům v Kuřívodech (Lékař, 
sál, obchod atd.), Hřbitov (zjišťujeme možnost získání dotačních 
prostředků – akce za cca. 20 mil. Kč), zvýšení počtu parkovacích 
ploch pro sídliště, Dopravní hřiště u ZŠ a MŠ v Kuřívodech (re-
alizace proběhne po dostavění školky, jelikož se stávající plocha 
používá pro dopravu materiálu)

Ploužnice: V sídlišti Ploužnice byla na hřišti vybudována spor-
tovní klubovna, která je využívaná pro sportovní a mimoškolní 
aktivity jak našich nejmenších, tak i mladších žáků. Jedná se 
o dřevěnou stavbu, která je opatřena kvalitním zateplovacím sys-
tém, takže bude možné tyto prostory využívat i při teplotních vý-
kyvech. 
Dále kolem místní části Ploužnice probíhá úklid černých skládek, 
které jsme ve většině případů převzali směnou od Vojenských lesů 
a statků ČR.  Jedná se o  lesní pozemky, které byly převedeny do 
vlastnictví města, za účelem sjednocení městských částí. Bohužel 
na těchto pozemcích je dlouhodobá ekologická zátěž, kterou se sna-
žíme postupně odstraňovat. Do budoucna bychom mohli uvažovat 
o využití těchto ploch k vybudování manipulačních ploch, doprav-
ně obslužných ploch, příměstských lesů a mnoho dalšího. Již jsme 
začali, jelikož z těchto ploch plánujeme začátkem roku 2018 přivést 
pitnou vodu na Boreček z místních rozvodů pitné vody.
V rámci tohoto úklidu jsme také umístili závory na místní cesty, 
aby se zde nemohly pohybovat podezřelé automobily a opět ob-
novovat zmíněné skládky.
Dále plánujeme v Ploužnici: Zahájení výstavby bazénu (říjen 
2017), rozšíření parkovacích ploch a chodník (listopad 2017), 
Oprava kanalizace (ve spolupráci s městem Mimoň)
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Hvězdov: V místní části Hvězdov se v poslední době zvýšil 
počet zájemců na výstavbu rodinných domů. Tato aktivita nás 
velice potěšila, tak jsme se zapojili a nechali jsme vytyčit ge-
ometrickým plánem hlavní spojovací komunikaci, ve které by 
měly být umístěny veškeré sítě. Do budoucna by tato komuni-
kace měla zajišťovat přístup pro vzdálenější parcely a umožnit 
tak jejich snadnější zastavitelnost. Stav sítí, které se zde nachá-
zejí, není ideální, jak nám ukázala kamerová zkouška zdejšího 
kanalizačního potrubí. Je nutné část této soustavy vybudovat 
nově a napojit na nové čistírny odpadních vod. Vodovodní řád 
je částečně vyveden do zastavěného území, ovšem nepokrývá 
ani polovinu potřebných ploch, takže je nutné po dohodě se 
Severočeskou vodárenskou společností celou situaci řešit. Sa-
mozřejmě je přislíbena jejich finanční spoluúčast. 

Dále se plánuje pro Hvězdov: Převzít komunikaci na Mi-
moň (V nejlepším případě po kompletní rekonstrukci), vybu-
dování areálu pro výcvik služebních psů, vybudování nových 
ČOV (čistíren odpadních vod), prodloužení vodovodního řádu 
a rozšíření veřejného osvětlení.
Náhlov: V Náhlově jsme letos připravili přístupovou komu-
nikaci pro zajištění pitné vody pro celou místní část. V minu-
lém článku jsem uvedl, že nejsme schopni splnit požadavky 
vlastníků pozemků, které jsou v cestě k novému vrtu. Tomuto 
problému jsme se věnovali a vybudovali jsme si cestu mimo 
jejich pozemky. Takže slavíme úspěch a teď už jen dokončit 
úpravu vrtu, aby sloužil k dodávce pitné vody a poté získat 
finanční podporu pro realizaci nového vodovodního a kanali-
začního řádu. 

kanalizace před opravou:
 

kanalizace po opravě:
 

Ano, opravdu bude nutné vybudovat vše nové, jelikož každý 
měsíc máme hlášené havárie od místních obyvatel. Na přelo-
mu července a srpna jsme opravovali řád pitné vody a jen jsme 
to dokončili, tak se objevila na konci měsíce srpna závada na 
kanalizaci. Bohužel, vodovod i kanalizace jsou datovány ko-
lem roku 1950 možná i starší. 
vodovod před opravou:
 

vodovod po opravě:
 

Dále pro místní část Náhlov plánujeme: vybudování parko-
vacích ploch pro odstavení osobních automobilů a odpadové-
ho hospodářství. Tato investice bude probíhat, tak že se použijí 
silniční panely, které město vlastní a umístí se do ostatní plo-
chy před bytové domy. Město má k dispozici 80 panelů, které 
vyhradilo na tuto akci. Vybudování sportovní klubovny na Ná-
hlově (v blízkosti hřiště), realizace objektu pro posypovou sůl 
(zajistí lepší efektivnost zimní údržby se skladem soli v místě)
Boreček:
V září bylo vydáno územní rozhodnutí k akci VODOVOD 
BOREČEK. V současné době již pracujeme na získání staveb-
ního povolení a finanční dotaci na realizaci. Předpokládaný 
termín zahájení je 03/2018. 
Součástí výstavby vodovodu budou i přípojky k jednotlivým 
rodinným domům. Můžete proto očekávat, že v příštích týd-
nech budeme požadovat podepsání plných mocí pro získání 
potřebného povolení i k těmto přípojkám. 
Technicky se bude jednat o moderní rozvod pitné vody, který 
bude měřit 2,6 km. Téměř celá trasa bude vedena bez-výkopo-
vou metodou, která je dnes již finančně dostupnější a nesku-
tečně přesná. Usnadní to papírování, jelikož nebudeme nuce-
ni překopávat asfaltové komunikace a nenarušíme pozemky 
v trase. Prioritou je, aby pozemky, na kterých bude vodovod 
umístěn, byly ve vlastnictví města Ralsko. Již jsme vstoupili 
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do jednání se všemi účastníky. Někteří účastníci využijí i mož-
nost věcného břemene nebo práva provést stavbu na cizím po-
zemku.
Tato investiční akce je důkazem, že to jde, když se chce! Ne-
chce se mi věřit, že místní obyvatelé byli tak dlouho bez pitné 
vody. Doufejme, že tento rok je již poslední, po 20ti letech 
slibů.

Hradčany:
Nejvíce spojovaná investice s místní částí Hradčany je pláno-
vaná oprava Hradčanského rybníku. Většiny z Vás se to přímo 
dotýkalo, jelikož jsem musel sehnat v součtu asi 200 podpisů 
pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení. 
Úspěšně jsme požádali o přidělení dotace a již jen čekáme na 
výsledek hodnocení, jelikož jsme byli téměř jediní, kdo doká-
zal získat potřebné doklady, tak věřím, že hodnocení dopadne 
příznivě. V návaznosti na tuto akci je plánován výlov 16. lis-
topadu, a když vše půjde podle plánu a dotace bude schválená, 
tak bychom měli i přes letošní zimu celý rybník opravit. Ano, 
musíme, protože na jaře je nutné, aby byl napuštěný. Důvodem 
je zachování všech organismů v rybníku. 
Celá tato investice bude hrazena ze státního fondu životního 
prostředí a měla by pokrýt 90% nákladů. Součástí akce bude 
také vybudování chodníku na břehu rybníka. Chodník by měl 

zpevnit konstrukci hráze a zvýšit bezpečný přechod po kraji 
komunikace. Zároveň jsme však dbali na to, aby nebyl chodník 
celý z betonových dílů, tak je navrženo dřevěné zábradlí.

Horní Krupá:
Nejčastější dotazy v Horní Krupé jsou k vodovodu a tamní 
komunikaci na Mn. Hradiště. K vodovodu sděluji to, že jsme 
v jednání se společností SVS a snažíme se najít řešení, jak vo-
dovod zafinancovat a připojit na hlavní řád z Jezové.
U komunikace II/268 na Mn. Hradiště je již jasné, že tato ko-
munikace bude opravena v příštím roce, ale pouze k dvojitým 
zatáčkám v Krupé, protože jejich oprava nebo narovnání by 
stálo kolem 450 mil. Kč. 
Závěrem bych chtěl jen poprosit všechny občany, pokud máte 
nějaký nápad ohledně rozvoje Města Ralsko, tak neváhejte 
a zasílejte své připomínky na můj e-mail: tuma@mestoralsko.
cz rád si pohovořím o všech Vašich nápadech. Nesmíme za-
pomenout, že pouze společným úsilím se můžeme stát daleko 
lepším městem.

za oddělení rozvoje, 
místního hospodářství a ŽP

Bc. Miloslav Tůma – referent

Zlepšení fungování internetových stránek města….
Vážení spoluobčané, zaměřili jsme se i na vylepšení elektronic-
ké komunikace mezi námi. Současné webové stránky města jsou 
celkem nepřehledné a je problematické se v nich vyznat, proto 
jsme oslovili současné správce, aby vyhověli naším novým po-
žadavkům. 
Současný stav vypadá takto:
 

Nově navržený stav by měl obsahovat možnost zobrazení katas-
trální mapy Ralska, na kterou bude umístěna vrstva územního plá-
nu. Tak jednoduše zjistíte, co se na daném pozemku může postavit 
a co ne. K této vrstvě budeme postupně přidávat i zakreslení sítí 
– vodovody, kanalizace, elektrika a veřejné osvětlení. Právě toto 
osvětlení jsme schopni v mapě očíslovat (každou lampu). 
 

 

S očíslovanými stožáry veřejného osvětlení přijde i možnost na-
hlásit přes stránky města poruchu zařízení. Web by měl informaci 
okamžitě zpracovat a předat do mailu pověřené osobě a ta zajistí 
brzké odstranění závady.

Dále jsme se zaměřili na možnost, že řada z Vás bude využívat 
k prohlížení tablet nebo mobil. Právě pro tento případ přicházíme 
s ,,dlaždicovým“ systémem ikon, který bude jednoduše ovladatel-
ný a dokážete s ním jednoduše pracovat i na nejmenším zařízení. 
Grafický návrh nového webu není finální, ani rozmístění ikon. 
Spolu se společností WEBHOUSE dále upravujeme stránky 
a předpokládáme, že v říjnu 2017 dojde k jejich spuštění. Doufá-
me, že tyto nové stránky budete využívat a zachováte jim přízeň 
minimálně stejnou nebo větší než těm současným.

  

za oddělení rozvoje, místního hospodářství a ŽP
Bc. Miloslav Tůma – referent

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Liberecký kraj pokračuje v demolicích nebezpečných objektů v bývalém 
vojenském prostoru
Počátkem 90. let opustila sovětská okupační armáda vojen-
ský prostor v Ralsku. Od té doby areál o rozloze kolem 250 
kilometrů čtverečních chátral, téměř dvě stovky nemovitostí 
kolem bývalého letiště se postupně změnily v ruiny. Liberec-
ký kraj většinu pozemků s rozpadlými budovami vlastní deset 
let, od státu je převzal 1. září 2007. Velkou část prostoru tvoří 
prakticky nedotčené území s nádhernou přírodou a zajímavou 
krajinou, tyto hodnoty chce Liberecký kraj využít především 
jako rekreační a turistickou oblast. Místu však přírodní krásy 
hyzdí dezolátní a nebezpečné budovy, kde v „lepším“ případě 
vznikají černé skládky, v tom „horším“ objekty hrozí zříce-
ním. Všechny jsou sice označené varovnými zákazy vstupu, 
ale přesto se najdou lidé, kteří je nedodržují a nepřipouštějí 
si rizika spojená s pohybem v takových objektech. Liberecký 
kraj proto v současné době vyjednává o možnostech dalšího 
posílení ostrahy prostoru, kterou by zajišťovala Městská po-
licie v Ralsku. S vedením města projednáváme možnou výši 
příspěvku kraje na pravidelný dohled nad dodržování zákazu 
vstupu do objektů, jež jsou v havarijním stavu.

Současně přitom usilujeme o získání finančních prostředků na 
další demolice ruin. V loňském roce nechal kraj zbourat prv-
ní výrazný a největší objekt v prostoru – bývalý kulturní dům 
v Ploužnici. Jeho demolice stála skoro 2,4 mil. Kč. Rozlehlý 
pozemek je dnes čistý a na jaře jsme na něm nechali vysázet 
přes tisíc sazenic borovice. Pozůstatky po pobytu sovětských 
vojáků však stále čítají 177 objektů v dezolátním stavu. Priorit-
ně musíme zlikvidovat dvacet nejvíce zdevastovaných budov, 
které se nacházejí v blízkosti obydlené části Ploužnice. 

Rada kraje už v srpnu letošního roku odsouhlasila zahájení 
zadávacího řízení na demolici tří nebezpečných objektů. Zde-
molovány budou dva generální štáby a jedna nespecifikovaná 
budova v těsné blízkosti. Veřejná zakázka probíhá v režimu de-
sign&build. To znamená, že vybraná firma zajistí zpracování 
realizační dokumentace prováděných prací, statického návrhu 
postupu bouracích prací a technologického postupu při zabez-
pečení bouracích prací.       V současné době již zaměstnanci 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, která rozsáhlý areál 
spravuje, hodnotí dvanáct přijatých nabídek. Předpokládaná 
hodnota demolic těchto havarijních objektů byla 11,5 mil. Kč.  
Pozitivní je, že už nyní víme, že za tyto práce ušetříme, proto-
že nejnižší nabídky se pohybují okolo třetiny z předpokládané 
ceny.                  K podpisu smlouvy s vybraným uchazečem, 
který demolice provede, dojde zřejmě v první polovině října. 
Následně pak musí ruiny zmizet nejpozději do dvou měsíců. 
Za ušetřené peníze pak můžeme bezpečně odstranit i další roz-
padlé objekty.

Příští rok budeme v našem úsilí o vyčištění Ralska pokračo-
vat. Ve střednědobém rozpočtovém výhledu, který už projed-
nala rada kraje a na konci září o něm bude hlasovat krajské 
zastupitelstvo, jsem na demoliční práce v bývalém vojenském 
prostoru Ralsko navrhla částku 10 mil. Kč. Krajská správa sil-
nic tak již může připravovat likvidaci dvanácti těch nejproble-
matičtějších budov. Současně vedu jednání s Vojenskými lesy 
a statky, které během tří let dokončí demolice svých objektů. 

Krajský rozpočet má své limity, ale chci na tomto místě ujistit, 
že v postupných krocích budeme pracovat na tom, aby byl celý 
prostor čistý a bezpečný, lidé se tam bez rizik mohli pohybo-
vat. Pro další etapu vyčištění tohoto krásného území od ruin 
budu podporu hledat podporu i na úrovni ministerstev. Věřím, 
že společným úsilím kraje a vhodným využitím zdrojů od státu 
se situace v oblasti Ralska bude dál zlepšovat. A na závěr pro 
doplnění, od roku 2007 Liberecký kraj investoval na demolice 
a provoz reálu 15 mil. Kč.

Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana

 

Jedna z vytvořených černých skládek

 

Obhlídka bývalého vojenského prostoru
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Reakce na článek „Z kanceláře místostarosty!“  (červencové vydání)
Vážení spoluobčané, nedá mi to a musím se jako pověstná 
„potrefená husa“ ozvat a uvést některé informace a tvrzení na 
pravou míru. Jak je ve výše uvedeném článku minulého čísla 
časopisu Dnešní Ralsko uvedeno, nejsem a nikdy jsem nebyl 
zastáncem projektu výstavby čerpací stanice v městské části 
Kuřívody. Tím však končí pravdivost v článku uvedených tvr-
zení. Jako mnoho jiných vlastním osobní automobil a tím pá-
dem tankuji na čerpacích stanicích a tedy argument o minimál-
ně deseti pracovních pozicích pro místní obyvatele mě utvrdila 
v tom, že se buď jedná o naprosto megalomanský projekt, nebo 
někdo neumí počítat a má mylné představy o ziskovosti tako-
vé čerpací stanice. Minimálně deset pracovních míst je sice 
lákavý argument, ovšem v době kdy se větší podniky dále na 
trase, přímo přetahují o každého skladníka a nabízejí nejrůz-
nější benefity, je toto tvrzení ať z pohledu personální situace 
na trhu, tak i ekonomické náročnosti dosti krátkozraké. Díky 
takto megalomanskému projektu se město Ralsko zadluží na 
několik let a návratnost investice je velice nejistá.

V případě, že je někdo z ortodoxních zastánců projektu pře-
svědčen o jeho výhodnosti a výnosnosti pro obec, měl by před-
ložit velice pádné argumenty a hlavně fakta. Nikdo ze zastánců 
doposud nepředložil jakoukoli ekonomickou rozvahu, výpočet 
návratnosti investice, neuvedl kdo bude provozovatelem čer-
pací stanice, nikdo neoslovil  distributory pohonných hmot 
a nezjišťoval případné ceny. Překvapil mě další argument, kdy 
dle zastánců projektu budou chodit místní obyvatelé na čerpací 
stanici na kávu. Jak už jsem výše uvedl, také jezdím a tankuji, 
ovšem nikde jsem na čerpací stanici neviděl místní obyvatele 
vysedávat na kávě. Pan místostarosta ve svém článku předvídá 
„roční příliv finančních prostředků do rozpočtu města“, ale ni-
kde neuvádí kdy by toto mělo začít, na jak dlouho bude město 
Ralsko v mínusu. 

Dále je pro mě velkou neznámou nákup pozemku k vybudo-
vání čerpací stanice. Jako občan i zastupitel si kladu otázku 
a vážně se pozastavuji nad cenou nabízeného pozemku a hlav-
ně – proč pozemek kupovat? Vlastní – li město o několik set 
metrů dál pozemek stejně situovaný, který se dá případně ke 
stejnému záměru použít, nevidím jediný důvod proč investovat 
peníze daňových poplatníků za podobný pozemek, jehož nabí-
zená cena několikanásobně překračuje cenu, za kterou město 
pozemky jiným podnikajícím firmám prodává.
To vše vede ke spekulativním otázkám směrem k majiteli toho-
to pozemku a jeho cenové nabídce vůči městu Ralsko.

Jsem pouze zvědavý člověk a né ovce a všímám si kolik je 
ve zmiňovaném projektu otazníků a nejistot. Hraji raději na 
jistotu a o to více v případě kdy mám rozhodovat o penězích 
celého města.

Závěrem bych rád podotkl, že jsem dost časově vytížený člo-
věk a nemám ani čas ani chuť někoho obíhat, ale pokud se 
mě někdo zeptá na můj názor, rád mu odpovím a svůj postoj 
vysvětlím. Není má vina, že zastánci projektu nemají dostatek 
pádných argumentů a nejsou schopni o výhodách přesvědčit 
odpůrce.

Nejsem přesvědčen o tom, že městská část Kuřívody je tolik 
frekventovaným místem a že vzdálenost 25 km mezi dvěma 
čerpacími stanicemi je tak závratná, abych alespoň trochu uva-
žoval o potřebnosti tohoto projektu.

Jsem pragmatik a nevěřím na nějaké „možná v budoucnosti“, 
řídím se složeným slibem a myslím, že právě teď konám ve 
prospěch města Ralska a jeho občanů.

J. Golier
zastupitel

Vítězové soutěže Zlatá popelnice 2016 byli oceněni na Ještědu
Již podvanácté se utkaly obce Libereckého kraje v soutě-
ži v třídění odpadů Zlatá popelnice. Absolutním vítězem se 
stala obec Bedřichov v Jizerských horách, která se svými 
337 obyvateli získala i ocenění Skokan roku. Na druhé mís-
to v absolutním pořadí se protřídily Troskovice a třetí příč-
ku obsadila obec Albrechtice v Jizerských horách.
 Soutěž Zlatá popelnice je určena všem obcím a městům Li-
bereckého kraje zapojeným do systému EKO-KOM. Hlav-
ním hodnotícím kritériem je množství vytříděného odpadu. 
Vyhlašovatelé – Liberecký kraj a Autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM, a.s. – chtějí jejím prostřednictvím 
motivovat obce a města ke zvýšení množství vytříděných 
odpadů. Letošní ročník proběhl pod záštitou člena rady Li-
bereckého kraje, Jiřího Löffelmanna, z resortu životního 
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. V rámci vyhlá-
šení výsledků soutěže Zlatá popelnice proběhlo i udělení 
cen kolektivních systémů ASEKOL a.s. – soutěž ve sběru 
drobného elektra a ELEKTROWIN a.s. – soutěž ve zpětném 
odběru elektrozařízení.

Město Ralsko se v kategorii měst do 3 500 obyvatel umístilo 
na 5. místě.
Děkujeme všem občanům, kteří  třídí odpad.

Za oddělení rozvoje a ŽP
Ing. M. Dokoupilová

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Zahrádkáři v Kuřívodech, co dále s pozemky? My víme…
Vážení spoluobčané, v minulém zpravodaji jste se mohli do-
číst o úspěšném prodeji zahrádek na Náhlově. Po této dobré 
zkušenosti a na základě hromadících se žádostí o koupi po-
zemku ze strany zahrádkářů v Kuřívodech jsme se rozhodli 
jednat o možném prodeji zahrádek v Kuřívodech. 
Celý tento proces bude probíhat, tak že se záměr prodeje před-

loží do majetkového výboru s návrhem ceny. Při stanovení její 
výše budeme vycházet z původních návrhů prodejů zahrádek 
v Kuřívodech. 
Poté se bude muset záměr vyvěsit na úřední desku a následně 
celý odprodej schválit na dalším jednání zastupitelstva města. 
Věříme, že v zastupitelstvu města získáme dostatečnou podpo-
ru pro tento záměr.

zastupitelé města Ralsko
Bc. Miloslav Tůma, zastupitel

František Procházka, zastupitel
Miloslav Tůma, místostarosta

Ing. Miloš Tita, starosta
Mgr. Šárka Kalvová, radní

Lenka Vrbová, zastupitel
Michal Šerý, radní

Ján Golier, radní
Jaromír Šveňha, zastupitel

Bezplatné právní poradenství na Ploužnici
Město Ralsko v rámci rea-
lizace projektu Sociální te-
rénní 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 spadají do občanského, ro-
dinného, bytového či majetkového práva (např. řešení vztahů 
mezi nájemci a majiteli bytů) .
Lidé, kteří se ocitli v obtížné životní situaci tak získají pomoc lépe 
se orientovat v systému právní pomoci a možnost nalezení řešení 
jejich problému. 
Role poradny je významná zejména  pro ty, kteří jsou v nepřízni-
vé 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 
17,00 -19,00 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. 

Jedná se o krátké informativní porady v délce 15 minut, kdy je 
žadateli zejména doporučen další postup v jeho záležitosti apod.  

Zpracovala Bc. Jana Srbová, 
koordinátorka cílových skupin v projektu 

Poděkování
Rádi bychom poděkovali městu Ralsko za finanční příspě-
vek na ZŠ  pod Ralskem

Za učitelský sbor 
Mgr. Němcová

UŽ JE TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
Škola opravdu začala a prázdniny skončily! Ach jo……
… opět je tu nový školní rok. Do základní školy nastoupilo celkem 
28 žáků 1. až 5. ročníku. Hned v měsíci září na nás čeká plavecký 
výcvik, který bude absolvovat 14 žáků 2. a 3. ročníku. Opět v tomto 
školním roce budou žáci odebírat školní mlíčko, letos nově zdarma 
i neochucené výrobky, např. mléko, sýry. Zdarma bude žákům do-
dávána jednou týdně zásilka ovoce a zeleniny. Škola je zapojena do 
projektu „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazo-
vání - Šablony pro MŠ a ZŠ“. Z tohoto projektu bude financována: 
pozice chůva v MŠ, asistent pedagoga pro žáky se SVP, klub logiky 
a deskových her a DVVP pro učitelky z MŠ. 
Mimo vyučování na nás čeká ještě spousta dalších zážitků, např. 
v měsíci září výlet do Mirákula, divadelní představení, pochodové 
cvičení, výlet atd.

Přejeme žákům hodně úspěchů ve školní práci, zaměstnancům ško-
ly hodně zdraví a do další práce po zaslouženém odpočinku pevné 
nervy.

                                           Mgr. Ivana Švehlová, 
ředitelka školy

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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Mateřská škola ve školním roce 2017/18
Začal nám nový 
školní rok a my 
jsme 4. září 
2017 přivítali 
ve školce nové 
děti. Letos za-
číná být povin-
ná předškolní 
docházka a tak 
zde máme také 

děti, které mají individuální plán a budou do MŠ docházet pou-
ze na přezkoušení. Začátek školního roku se obešel bez pláče 
i u těch nejmenších. V tomto školním roce jsme si pro děti při-
pravili několik témat, se kterými budeme pracovat. Děti si té-
mata budou samy losovat. Zapojili jsme se do projektu SVĚT 
NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY. Je to 
projekt , který podporuje Česká obec sokolská a je realizován 
pod záštitou MŠMT. Děti chodí dvakrát v týdnu cvičit do tě-
locvičny, kde plní zadané úkoly. Všechnu naší aktivitu s dětmi 
můžete vidět na Facebooku - škola Kuřívody. Seznámit s no-
vým  ŠVP se mohou rodiče seznámit na www.skola.kurivody.

cz. Máme pro děti opět připravena různá setkání, výlety a další 
akce, o kterých budeme  informovat v dalším vydání Zpravo-
daje.  Všichni se těšíme na novou mateřskou školu, kterou by 
do konce roku měli otevřít.

                                                                         Kolektiv MŠ

Děti v MŠ zabrané do práce

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Školní akademie 2017
I když již začal nový školní rok, chtěli bychom vám několika 
fotografiemi připomenout naše rozloučení se školním rokem 
2016/17, které se uskutečnilo 27. června 2017.
Děti z mateřské školy a žáci základní školy předvedli pásmo 
písniček, tanců a scének, které si pro všechny přítomné připra-
vili. Vystoupení si připravili žáci z jednotlivých tříd, kroužků,  

 

Cvičení s padákem
družiny i děti z mateřské školy. Ač nás během  vystoupení 
pronásledovala bouřka, nakonec jsme vše zdárně dokončili 
a bouřka dorazila při závěrečném potlesku. Rychle jsme vše 
sbalili a utíkali jsme se schovat do školy. Vystoupení proná-
sledované bouřkou není každý rok! Máme tak všichni na co 
vzpomínat.

                                                                                                                

Námořníci ze školní družiny

Časostrojem do historie
V letošním roce se děti ve školní družině budou toulat po 
České republice od doby mamutů až po současnost.  Právě se 
nacházíme v době ledové, objevujeme první nástěnné malby, 
modelujeme věstonickou Venuši, jako archeologové nachází-
me pěstní klíny, kamenné sekery, ostatky zkamenělých zvířat.  
Do rukou dětí se dostala i fosilie ulity, která se našla v našem 
okolí. Byl to velký zážitek. 
Během několika dní se přesuneme doby bronzové a železné, 
doba Keltů a Vikingu bude určitě zajímavá, vždyť se dozvíme, 
že největším objevem této doby je kolo, také zpracování železa 
a vynález hrnčířského kruhu.
  
  
  
 

Renata Němečková
průvodce časostrojem
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MC informuje…
Prázdninové období máme za sebou, děti se vracejí do škol-
ních lavic a Místní centrum opět nabízí volnočasové aktivity, 
zájmové kroužky a příležitostní akce. Zájmové kroužky bu-
dou probíhat jak v Místním centru v Kuřívodech tak i v Klu-
bovně na Ploužnici po dobu školního roku 2017– 2018.  
Místním centrum:
 kroužek výtvarné výchovy a ručních prací 
 logopedie
 PC – kroužek
 kroužek doučování z angličtiny 
 tenisový kroužek 

Sportovní areál – Klubovna Ploužnice:
kroužek výtvarné výchovy a ručních prací
turistický kroužek 
fotbalový kroužek pro chlapce a děvčata
taneční kroužek ZUMBA
doučovací kroužek
 Kroužky jsou pro děti od 6 let, mladší děti pouze v doprovodu 
rodičů.
Kroužky pro děti jsou pořádány bez finanční spoluúčasti ro-
dičů. 
Využijte tuto nabídku a nalezněte pro svoje děti činnosti, 
které budou nejvíce rozvíjet jejich talent a zálibu. Veškerá 
činnost je založena na zájmu a dobrovolnosti a je volně pří-
stupná všem zájemcům. Těšíme se na vás!

Tenisový turnaj v Kuřívodech
Dne 24.6.2017 byl zahájen první tenisový turnaj v Kuřívodech 
v rámci tenisového kroužku. Tento turnaj byl pro děti novou 
motivací porovnat vzájemně svoje síly. Celková atmosféra tur-
naje byla skvělá. Vedoucí kroužku p. J. Lajvr předal vítězům 
pamětní medaile a poháry.
Gratulujeme!!! 
 

Vítání prvňáčků v Místním centru
Je podzim, prázdniny jsou za námi a dnes 4. září děti vyrazily 
do školy – začal nový školní rok. Místní centrum v Kuřívo-
dech již tradičně přivítal žáky první až páté třídy ZŠ T. Ježka. 
Paní A. Koničková předala prvňáčkům pamětní stužku s ma-
lým dárečkem a seznámila je s nabídkou zájmových kroužků 
a plánem kulturních akcí na nový školní rok 2017 – 2018. Při 
malém pohoštění děti vyprávěly o svých zážitkách z prázdnin.
Přejeme všem školákům mnoho úspěchů ve školních lavicích 
a těšíme se na vás v našem centru.

 

Loučení s létem
V sobotu 9. září se konalo v Motorestu v Kuřívodech pro oby-
vatele Ralska Loučeni s létem. Zábavné odpoledne pro rodiče 
a děti, kterým jsme se společně rozloučili s prázdninami a lé-
tem. Nechyběla minidiskotéka se soutěží pro děti, modelování 
balónků, skákací hrad či jízda na hoverboardu.  Počasí nám 
přálo, akce se vydařila.

 

Kulturní a společenský přehled  
akcí města Ralsko

*Výroba adventních věnců
* Halloween 2017                             3.11.2017
*Zdobení perníčků
*Rozsvícení vánočního stromu           4.12.2017
*Mikulášské odpoledne                      5.12.2017
*Zpívání v kostele                            19.12.2017
*Vánoční turnaj ve stolním tenisu
*Adventní zájezd do Polska

Nabídka akcí vždy je uvedena na internetových strán-
kách www.mestoralsko.cz a na informačních tabulích. 
Sledujte plakátky!
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O Wilíkův pohár již potřetí
Dne 16. 9. 2017 se uskutečnil již třetí ročník neoficiální agility 
závodů s názvem O Wilíkův pohár, který pořádá místní agility 
klub Agility Dogs of Needles, z.s. Závodu se zúčastnilo na čty-
řicet závodníků z celé České republiky. Opět byli závodníci roz-
děleni podle věku a pokročilosti do kategorií štěňat, začátečníků 
a pokročilých. Počasí nám přálo a lehce sprchlo až při bězích po-
kročilých týmů.
Členové místního agility klubu byli na letošním ročníku úspěšní. 
V kategorii štěňata se na 2. místě umístila Tereza Kalvová s Mo-
onhaven Twilight Melicou („Meky“, kooikerhondje) a na 4. místě 
Broňa Hellier s Wolfem (kříženec border kolie), v začátečnících

Ocenění kategorie medium 

v kategorii medium se na 1. místě umístila Broňa Hellier s Chi-
ky (kříženec) a na 3. místě se umístila Jindřiška Sluková s Čaky 
(kříženec huskyho).
 

 

 
Pořadatelka v roli soutěžící

Velké poděkovaní patří všem sponzorům závodu – město Ralsko, 
K-9 Selection – Kanadské kompletní krmivo pro psy, Candie´s – 
pamlsky pro zvířátka a jejich lidi, Bonavita, chovatelské potřeby 
Jaroslava Holasová, Kooira – obojky a vodítka a Váša spol. s.r.o. 
Poděkování patří také panu Šveňhovi, všem pomocníkům nejen 
z týmu Agility Dogs of Needles a samozřejmě i závodníkům.

Bc. Tereza Kalvová
předseda Agility Dogs of Needles, z.s.

Z KULTURy A SpORTU

2. ROČNÍK - ČERTOVSKEJ WINTER TRAIL OPĚT ZDE…
Dne 25.11.2017 se uskuteční Čertovskej Winter Trail, bě-
žecký závod na 33,3 km a 16,6 km se startem  a cílem  na 
Hamru  na Jezeře.

Jedná se o terénní běh v kopcích a kopečkách, v lesích 
a mezi skalami v okolí Hamru na Jezeře. Vrch Ralsko je 
sice nejvyšší na území obce, ale zdaleka není jediný. Byli 
jste již na Jelením vrchu? Víte jaké jsou výhledy z Dlouhé-
ho kamene?
Závodníci se mohou těšit na krásnou kopcovitou krajinu 
v okolí Hamru na Jezeře, přírodní památky, terénní cesty, 
prudké výběhy a seběhy, dobře zásobené občerstvovačky 
a rodinnou atmosféru závodu. Jídlo a pití v cíli je v ceně 
startovného a bude připraveno i pro doprovod závodníků.

Bližší informace na www.certovskej-ultratrail.cz
Zde je odkaz na plánovanou trasu: https://mapy.cz/s/23vJyudá-
lost: www.facebook.com/events/123429001725825

Tady vše začalo...

Poznáváte toto místo? I tudy vedla trasa minulého ročníku.
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Cesta k minulosti připomínka romského holocaustu
Bachtale z. s ,  již po druhé pořádalo v rozmezí  1-3.8 2017  
výjezdní akci k uctění obětí oběti romského holocaustu, 
který se koná v bývalém v nacistickém vyhlazovacím tábo-
ře v Osvětimi Březinka.  
Připomínáme si den, kde v noci z 2. na 3. srpna 1944, za-
vraždili nacisté v plynových komorách koncentračního 
a vyhlazovacího tábora Osvětim – Březinka téměř 22 898 
Romů a Sintů. Osvětim II - Birkenau (Březinka) se stal nej-
větším koncentračním táborem pro evropské Romy. Většina 
z nich zde zahynula v plynových komorách. Celkem bylo 
v táboře během 17 měsíců jeho existence (od února 1943 do 
července 1944) vězněno na 23 tisíc žen, mužů a dětí. 

Vyhlazovací politika nacistického Německa vedla podle 
odhadů ke smrti 0,5 miliónu Romů a Sintů z celé Evropy. 
Některé odhady uvádějí až 800 tisíc obětí.  
Z tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava z celkového po-
čtu přes 5 500 českých a moravských Romů, uvězněných 
v osvětimském komplexu i v jiných táborech, se po osvobo-
zení vrátilo asi 600. Nacistický teror tak přežila v českých 
zemích asi jen desetina původních Romů.

Genocida českých a moravských Romů byla pravděpodobně 
jednou z nejdůsledněji provedených genocid druhé světové 
války, protože došlo téměř k jejich úplnému vyvraždění. V  
roce 2013 bylo datum 2. srpna prohlášeno Radou Evropy  
mezinárodní dnem připomínky také na celoevropské úrovni 
dnem romského holocaustu.
Projekt ,,cesta k minulosti“ je cestou k uctění památky rom-
ského holokaustu, který je zaměřen na informační - edukač-
ní činnosti ve společnosti.
Výjezdní akce se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně, 
mladí dospělý i zájemci z řad Romů, kteří projevili zájem se 

této cesty zúčastnit.  Účastníci převážně pocházejí z okolí 
Mimoně, Ralska, Náhlova a další měst. Účastníci výjezdní  
akce  měli možnost se navštívit muzeum, který je zaměřen  
na  oběti holocaustu za druhé světové války.
Všechny účastníky asi nejvíce překvapilo, byl pohled na 
horu bot a botiček, drobných předmětů a obrovského množ-
ství lidských vlasů se mnozí neubránili slzám lítosti.  
Kdo zná historii, může v přítomnosti plánovat budoucnost 
nás všech.
Hlavním důvodem této akce, bylo seznámit účastníky a ze-
jména děti s  temnou historií druhé světové války, přiblíže-
ní historických faktů generacím, které hrůzy druhé světové 
války nezažili, posílení romské identity a přijmutí historic-
kých faktů  a  také převzetí odpovědnosti.
Nad cestou převzal záštitu a finančně jí podpořil Martin 
Půta, hejtman Libereckého kraje, pan starosta Miloš Tita 
z města  Ralska , Německá ambasáda v ČR, Rada vlády 
pro záležitosti romské menšiny a další sponzoři. Dospělí si 
cestu financovali sami.
Hlavním cílem projektu  ,, Cesta k minulosti, - uctění rom-
ského holocaustu ,  je posílení romské identity a přijmutí 
historických faktu s pomocí dílčích aktivit celého projektu.  
Organizátoři spolku,  Bachtale z. s,  připravují další aktivity 
projektu jako je seminář pro žáky základních škol či ver-
nisáž fotografií, na kterých se podílely i samotní účastníci.  

Děkuji všem těm to shora uvedeným lidem, institucím, dár-
cům a sponzorům a zčásti dospělých účastníkům, kteří si 
také připlatili na cestu sami.
Děkuji všem účastníkům za jejich zájem o historii a společ-
né uctění památky Romského holocaustu.
Děkuji za projevenou důvěru a těším se na další spolupráci.

Emilie Horáčková předsedkyně spolku Bachtale z.s.
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Hvězdovští se důstojně rozloučili s létem
Poslední srpnový víkend proběhla na Hvězdově rozlučka s lé-
tem. I přes počáteční nepřízeň počasí se akce vydařila a pří-
jemně strávené odpoledne a večer byly důstojným zakončením 
prázdninového a dovolenkového období.
Dobrovolníci z řad dospělých připravili pro děti procházku 
lesem s plněním nejrůznějších úkolů. Děti skákaly v pytlích 

nebo házely míčky do koše. Na každém stanovišti je čekala 
drobná odměna. Po náročném plnění úkolů se děti posilnily 
domácími dobrotami od maminek ochotných napéct. Na táty 
vyšla povinnost připravit spousty dobrého masa. Pochutnali 
si všichni. Každý přinesl něco na zub a zrovna se sešlo hod-

ně sklenic s domácími nakládanými okurkami. Nebylo zbytí 
a musela proběhnout soutěž o nejchutnější okurky.
Vítězná kuchařinka obdržela poukaz na noc v „luxusním indi-
ánském teepee“.
Poukaz nebyl vyčerpán, poputuje tedy do dalšího ročníku sou-
těže. Celé odpoledne se neslo v příjemném duchu a večer se  
nikomu nechtělo domů.
Místní se už teď těší na další společné akce.

Bursová Nikola

Oslavy 123 let od založení firmy 
Achilles Schneider & Co. v Horní Polici 
Před 123 lety, 16. května 1894 vznikla v Žandově firma na vý-
robu velocipédů, později i motocyklů, v Horní Polici to bylo 
o dva roky později, jako filiálka, to když prakticky téměř ruční 
výroba v Žandově už přestala stačit poptávce.
 

Od založení filiálky v Horní Polici se rozjela opravdová to-
vární výroba jízdních kol, od roku 1904 se k produkci přidaly 
i motocykly. Po druhé světové válce už firma bohužel neměla 
dlouhého trvání a stát jí v roce 1953 zrušil.
Firma však opět prožívá novodobou obnovu a pod značkou 
Achilles si dnes můžete koupit elektrokola. V Horní Polici 
už sice nesídlí, ale slavné prvorepublikové časy zde připomí-
ná Minimuzeum Achilles, kam se také v sobotu 9. září vydali 
i zástupci Spolku historie Mimoně, aby svou troškou do mlýna 
navodili retro atmosféru při oslavách 123 výročí založení firmy.
Krásné počasí, příjemné prostředí a perfektně vyvedená expozi-
ce v Minimuzeu zde připoměla nejen léta třicátá, ale i padesátá 
a šedesátá. A co víc, téměř na závěr přijely nádherné kousky na 
čtyřech kolech z Veteran Car Clubu Ústí nad Labem.
Více zde: http://www.historiemimone.cz/ 

Spolek Historie Mimoňska L. Špačková, B. Suchomelová

Historické kočárky jsou již minulostí
Výstava kočárků, kterou pořádal Spolek historie Mimoňska, 
je minulostí. Od 18.6. do 30.6., tedy čtrnáct dní, uteklo jako 
voda. Kočárky, panenky, zavinovačky, kojenecké lahvičky,re-
tro oblečení, mako kabátky, dupačky, košilky s vyšívanými 
límečky, nočníky, chrastítka, ale i dětské hry, maňásci, 60 let 
stará leporela, krasohledy… Také porcelánové talířky a hrníč-
ky, to všechno bylo na naší výstavě k vidění.
Podle zápisů v návštěvní knize, byli tu hosté z Mostu, Bíli-
ny, Cvikova, Doks, Dubé, České Lípy, Prahy, Krompachu, 
Žandova, Mladé Boleslavi, ale také další příznivci z Liberce  
a Merboltic, samozřejmě z Mimoně. Samé potěšujíci vzkazy, 
které nám udělaly velikou radost. Nechyběly ani krásné ob-
rázky dětí z MŠ Eliášova.
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Pro návštěvníky výstavy jsme připravili několik hádanek. Na 
4 kvízové otázky se sešlo opravdu hodně odpovědí. Který je 
nejstarší kočárek, nejstarší zavinovačka, co je povijan? Jedna 
z odpovědí byla, že to bylo zlobivé děcko a počet panenek 
a výstavě. Tento počet se dost lišil, přesto jsme vybrali 3 správ-
né odpovědi a výherci obdrží malou pozornost.

U příležitosti zakončení bychom chtěli poděkovat kamarád-
kám, členům a příznivcům spolku, že si našli čas na převoz 
kočárků po vlastní ose do Klubu seniorů, ale i zpátky „domů“,
Olince Galabové a jejímu týmu za velikou pomoc při instalaci 
výstavy, ale i dohledu při trvání výstavy. Také Lídě Svobodové 
za trpělivost a přípravu občerstvení. Za kulturní vložku dětem 
z MŠ Mírová, ale i Božence Kučové a jejím Babovřeskám za 
milé hudební pásmo.
Jsme nesmírně vděčni Sociálním službám Mimoně a Městu 
Mimoň za podporu a umožnění výstavy.
A pár vzkazů z návštěvní knihy, kterou rádi pročítáme.
 HESKÁ VISTVA PANENEK A HESKYMENA-Vanesa, Luc-
ka a Veronika
LÍBIL SE MI KOČÁR Z R.1955,PROTOŽE V TOMHLE 
JEZDILA BABIČKA, KDYŽ BYLA MIMINO- David
MOC HEZKÉ, SUPER NÁPAD.DĚKUJEME ZA VZPO-
MÍNKU......A o tom to je…

Za Spolek Historie Mimoňska Lenka Špačková a Blažena 
Suchomelová

Oslavy Horních vsí.
Uběhl rok a opět jsme se sešli v Náhlově na oslavách Horních 
vsí 19. srpna, letos po deváté.
Předpověď počasí pro nás nebyla příznivá. Byly avizovány 
přeháňky a velké ochlazení, snad právě proto nepřijelo tolik 
lidí jako vloni. Pan farář zazvonil v kapličce a všichni jsme se 
vydali na mši. Příjemná chvíle k zamyšlení a rozjímání. Vzpo-
mněli jsme na všechny, kteří již nemohou být s námi nebo kte-

rým zdravotní stav nedovolil přijet. Po mši došlo na křest ka-
lendáře města Mimoně ve starých pohlednicích. Následně pak 
k přestřižení pásky u obnovené cesty k Těšnovu, k Božím mu-
kám. Další zastavení bylo na rozcestí před muzeem, kde byla 
pokřtěna nová informační tabule, která vybízí k prohlédnutí 
pamětihodností Náhlova. Teď již v Náhlově nikdo nezabloudí. 
Na tak malou obec je tam mnoho zajímavých věcí k vidění 
a právě na ně nová tabule upozorňuje. Za významné finanční 
pomoci města Ralska se realizace ujal Spolek historie Mimoň-

ska a desku velmi zdařile vyrobil pan Radovan Kříž. Starosta 
Ralska ing.Tita desku pokřtil a pronesl slova uznání k našemu 
spolku. Mezitím již hrálo Řehečské kvarteto, které nás již po 
několikáté poctilo svou přítomností a pokaždé navodí tu správ-
nou náladu. Následovala procházka naučnou stezkou k pomní-
ku, kde opět kvarteto excelovalo. Nádhera.
Po tradičním guláši, který byl připraven k obědu, následovaly 
přednášky. Pozdrav od rodáků Margit a Wernera přečetla paní 
Jana Havlíková a tím začalo vyprávění a vzpomínání rodáků 
na významné občany z oblasti Horních vsí.
K prodeji byly upomínkové předměty, knihy, kalendáře, CD. 
Na připravených rautových stolech voněly koláče, buchty, se-
kaná i klobásy na grilu. Výběr byl velmi rozmanitý.
Vzhledem k menšímu počtu návštěvníků, byly letošní Osla-
vy v komornějším duchu, kdy byla možnost si více popoví-
dat a zazpívat s Rehečským Kvartetem. Dokonce si i zatančit. 
Díky obětavosti několika členek spolku se oslavy opět poved-
ly.
Do konce roku ještě uskutečníme „vycházku“ do bývalé-
ho VVP, zúčastníme se oslav v Minimuseu v Horní Polici, 
uspořádáme přednášku v Mimoňském muzeu a na závěr čeká 
Betlémské světlo, jako každoročně. Jistě to bude opět hezké 
setkání lidí v čase předvánočním, kdy v kapličce p budeme 
moci rozjímat o životě a zbytečnostech, které nás zdržují od 
žití v klidu a pohodě.
Zveme vás. Datum bude včas oznámeno na www.historiemi-
mone.cz.

Jaroslav Dvořák a Lenka Špačková

 
Program Spolku historie Mimoňska

14.10  Vyjížďka do Horní Krupé-Krupský Dvůr. Sraz v Kuřívodech před infocentrem v 10 hod
14.12  Vánoční schůzka Spolku historie Mimoňska - v Klubu seniorů
16.12 Betlémské světlo v Náhlově, tradiční zastavení v předvánočním čase, kdy si můžete do svých domovů odvézt světlo  
          dovezené z Betléma
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Z KULTURy A SpORTU
PŘÍRODA V RALSKU - DATEL ČERNÝ                                                                                                                   
Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje ptáka roku 
a tím zároveň vyzývá veřejnost ke spolupráci. Například, když 
byl ptákem roku strnad obecný, využili odborníci nahrávek jeho 
zpěvu od pozorovatelů k upřesnění dialektu strnadů, který se mění 
od západu k východu! Ptákem roku 2017 je datel černý. Ornito-
logové využijí hlášení o jeho pozorování k přesnému zmapování 
jeho výskytu.
DATEL ČERNÝ – DRIOKOPUS MARTIUS
Černý pták velikosti kavky s ohnivě červeným temenem a ná-
padně tenkým krkem je našim největším šplhavcem. Za letu volá 
zvučným hlasem rychlé „krí-krí-kríí“. Když v předjaří bubnuje asi 
80 úderů za 5 vteřin, nese se zvuk velice daleko. 
Datel žije samotářsky v lesích se starými stromy, pouze v době 
hnízdění je v páru. V dubnu se za velkého bubnování a křiku ptáci 
párují, pak oba vyčistí starou dutinu nebo vytesají novou. Dutina 
bývá 8 až 20m. vysoko. Vytesání trvá až 4 týdny, není se čemu 
divit, otvor je tak široký, že do něj můžeme pohodlně vstrčit ruku, 
ale na dno stejně nedosáhneme. Samice klade většinou 4 vejce od 
poloviny dubna do poloviny května a po dvanácti dnech se líh-
nou mláďata. Při sezení na vejcích se partneři střídají po několika 
hodinách, a to za obřadných ceremonií. Ten, který přiletí, venku 
zavolá a ten, co vevnitř sedí, mu odpoví klepáním. Až potom od-
letí a druhý vklouzne dovnitř. Mláďata se klubou holá a nenarůstá 
jim ani prachové peří, z kůže jim vyrážejí rovnou základy per. 
Zůstávají v dutině 24 až 26 dní. Když vyletí, musejí je rodiče ještě 
nějaký čas „vodit“. V srpnu pak opouštějí tzv. rodičovský revír 
a vyhledávají si nový nebo zaberou jiný, opuštěný. Rodiče ve 
svém revíru, který si bedlivě střeží, zůstávají. Nespolečenští datli 
spí ve svých dutinách i mimo hnízdění. Oba partneři využívají 

své dutiny a nechodí si, pokud možno, do cesty. Proto ve svém, 
několik km², rozsáhlém revíru nestrádají. 
Tento doktor lesa vyhledává ve dřevě žijící larvy a také vytesává 
z kmenů i mravenčí hnízda. Jeho práci dokazují, jako prst dlouhé 
třísky pod stromem, nebo odumřelý kmen, datlem zcela zbaven 
kůry. Na dutiny po datlovi, čeká v  lesích spousta nájemníků. 
Z ptactva holub doupňák, kulíšek nejmenší, sýc rousný, brhlík, 
sýkory a jiní, ze savců například kuna skalní, veverka, plch či ne-
topýr a z hmyzí říše vosy, čmeláci a sršni. 
Vzhledem k velikosti revíru, nebývá setkání s datlem nijak časté. 
U nás ho můžeme vidět v lesích na území celého Ralska, dokonce 
i v obydlených částech. Koncem srpna jsem pozoroval jednoho 
mladíka, který si hledal nový revír, přímo u paneláků v Kuřívo-
dech. Je příjemným zjištěním, že se u nás v Ralsku tomuto chrá-
něnému ptáku daří!

Miroslav Janošek

Driokopus Martius

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - HVĚZDOV
Pohárové klání čtvrtého ročníku kaprařských závodů Sotona 
Carp friends  SCF 2017 na hospodářském rybníku Novodvor-
ský 1 proběhlo od 6. do 10. září 2017 na rybářům známém 
„Tankáči“ Vojenských lesů a statků ČR divize Mimoň. Zúčast-
nilo se 7 družstev po dvou borcích na 7 lovných místech. Poča-
sí přálo, až na závěrečné nedělní ukončení, kdy od páté hodiny 
ranní zkrápěl účastníky neúnavný déšť.  I když se kapři roz-
hodli závody bojkotovat a vyhlásili v čas konání závodu hla-
dovku, výsledek 18 ryb o celkové váze 196,1 kg je poťěšující.

J. Müller

Oceněné družstvo

Přírůstky v knihovně
Milí čtenáři
Čas nezadržitelně letí jako vlak po svých kolejích a my, jeho pa-
sažéři, jen s úžasem hledíme z pomyslných oken, jak se vše ko-
lem mění. Listí stromů hýří barvami jako malířova paleta a ob-
těžkáno podzimními mlhami se snáší k zemi. Ovšem i podzim 
má své kouzlo a navzdory jakési nostalgii si můžeme vychutnat 

krásy přírody, která se pomalu, ale jistě chystá k zimnímu spán-
ku. Dny se očividně krátí a za sychravých večerů máme nějak 
více času. Tyto chvíle lze využít i k četbě zajímavé knihy.
Zde je pár tipů z nabídky naší knihovny v Kuřívodech:

Beletrie pro dospělé:
Stalkeři; Loupež bez cavyků; Nestydaté neviňátko; Ostrov stra-
chu; Znesvětitel; Láska v ohrožení; Na ostří nože; Dvojitý kříž; 
Donchuánky a řada dalších románů i napínavých detektivek.

Beletrie pro mládež:
Hamish a Světokazi; Kája + Oliva 4. část; Střechy Paříže; Mo-
rana Mařena; Já, zamilovaná.  
Z naučné literatury toho opět moc nepřibylo, ale aspoň tři tituly 
jsou k dispozici z tzv. výměnných souborů: Toulky českým ta-
jemnem I – II; Mexico tranquilo, čili pohodové a jiné; Drháme 
náramky a přívěsky. 

Od září je v knihovně používán nový výpůjční program Tri-
tius. I tento program umožňuje vzdálený přístup do katalogu 
knihovny (přes internet), takže si můžete v pohodlí domova 
vytipovat knihy, které by se vám líbily a pak jít do knihovny 
„na jisto“, pokud je nebude mít zrovna půjčené jiný čtenář.
 Přeji všem návštěvníkům knihovny, aby našli tu „svou“ kni-
hu, která je osloví či inspiruje a pokud možno pohodový pod-
zim plný barev.
Těším se na shledání s vámi každé úterý od 16:00 
do 18:00 hodin. 

                         Pavel Hotovec, knihovník 
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HORNICKý SpOLEK
Chomutovské krušení 2017
Tak jak jsme si s mnoha kamarády slíbili v Nové Bani - na 
desátém setkání slovenských banických měst a obcí - že 
se opět přivítáme v Chomutově na 21. setkání hornických 
měst a obcí ČR. Tak se také stalo! Sedmička členů naše-
ho Hornicko-historického spolku pod Ralskem se zařadi-
la do velkolepého krojovaného průvodu, který čítal na 60 
hornických delegací s prapory z Čech, Slovenska, Polska 
a sousedního Německa. 

V pátek na večer proběhlo ve zcela zaplněném městském 
divadle slavnostní zahájení. Večerem provázel hlavní orga-
nizátor Dr. Zdeněk Brázda, který velice poutavě seznámil 
přítomné nejen s geologií, historií Krušných hor a hornic-
tví, ale i se současností Krušnohoří. Zajímavé vyprávění 
doplnily zpěvem místní sbory Hlahol, Nahlas a spevokol 
Haliar ze Starých Hor. V sobotu se náš místopředseda účast-
nil přijetí u primátora statutárního města Chomutov, pana 
JUDr. Marka Hrabáče, kterému předal dar od spolku a od 
vedení města Stráž pod Ralskem. Následoval velkolepý té-
měř tisícihlavý průvod městem, ve kterém byly i některé 
chomutovské organizace (např. ZOOpark, junáci, dudácká 
kapela, permoníci, klub vojenské historie či zástupci míst-
ního prvoligového hokejového klubu Piráti). Po stužkování 
praporů se účastníci rozptýlili kolem tří podií, kde probíhal 
bohatý kulturní program. Například příbramští kamarádi 
předvedli „svěcení tupláku“, to bylo pro nehornické pu-
blikum něco zcela nového! Následovalo slavnostní odha-
lení a posvěcení sochy patrona českých horníků svatého 

Prokopa v centru města. Tohoto aktu se účastnila i autorka 
sochy paní Jitka Valevská-Kůsová. Poté proběhlo v koste-
le svaté Kateřiny - pro nás významné - slavnostní předání 
cen Český Permon. V kategorii „hornický folklór“ převzal 
cenu zástupce Českého klubu zlatokopů, za dlouholetou 
propagaci rýžování zlata. V kategorii „záchrana technic-
kých památek“ převzal cenu Ing. Jan Bor, majitel firmy 
Limek APG, jež opravila z vlastních financí zdevastova-
nou památku - těžní věž dolu Michael v Brandýsku. Cenu 
za „celoživotní dílo“ obdržel Ing. Otakar Vavruška a náš 
bývalý předseda Ing. Jan Holinka in memoriam. Cenu pře-
vzala manželka, paní Jana Holinková. Překvapením bylo 
udělení zvláštní ceny pořadatele setkání pro místopředsedu 
SHHS a velkého kamaráda Zdeňka Brázdu! Slzy dojetí se 
objevily nejen na tvářích Zdeňka, ale i v očích přítomných 
chlapů. Udílení cen obohatila svým zpěvem držitelka ceny 
Thálie, sólistka opery Ústí nad Labem, paní Anna Klamo! 
Po celé odpoledne se na hlavním podiu střídali hudební-
ci. Namátkou - hornický dechový orchestr Frisch Glück-
-Annaberg Buchholz, Hornický dechový orchestr SD, a.s., 
spevokol Haliar a jiní. Vrcholem bylo vystoupení Anny K! 
Když se začalo stmívat, předal primátor Marek Hrabáč 
symbolické světlo svaté Barbory zástupci Ostravy, která 
bude pořádat 22. setkání. Po setmění ukončila nádhernou 
akci velkolepá ohňová show skupiny Pa-Li-Tchi. Díky po-
řadatelům jsme si užili krásný víkend plný zážitků a pěkné 
chvíle s kamarády, na které se nezapomíná! 

Zdař Bůh!                                                                                        
Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek
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HORNICKý SpOLEK

Hornická pouť v Sokolově
9. září je svátkem všech horníků a taktéž nás, kteří jsme si 
své již odfárali! Slavilo se ve Stráži pod Ralskem, v Mostě, 
na Kladně, na Ostravsku a již tradičně i v Sokolově. Letos 
vyrazila trojce kamarádů z našeho spolku právě do Sokolova. 

Když jsme ráno přijeli do areálu pivovaru Permon, byli 
jsme hned vtaženi do vítacího víru. Nechybělo objetí a pří-
pitek hutným Permonem s kamarády z Příbrami, Měděnce, 
Krásna, Chodova, Rudolfova, Českého Krumlova, Horní 

Suché či místních z Nadace Georgia Agricoly (NGA). Paní 
místostarostce Sokolova a zástupci NGA Jardovi Jiskrovi 
jsme předali upomínkové předměty od vedení Města Stráž 
pod Ralskem. Následoval parádní hornický průvod měs-

tem. Na Novém náměstí se odehrálo vše podstatné. Přiví-
tání účastníků starostou města, zazněla hornická hymna, 
ostužkovaly se prapory a předala se vyznamenání LUX EX 
TENEBRIS tzn. „světlo v temnotách“. Bylo pro nás ctí, že 
mezi vyznamenanými byl i náš místopředseda. Po ukonče-
ní oficialit probíhal bohatý program. Shlédli jsme ukázky 
činnosti policie, hasičů či armády. Rovněž se prezentovaly 
folklorní skupiny národnostních menšin ze Slovenska, Ně-
mecka, Ukrajiny, Ruska, Vietnamu a další. Ochutnali jsme 
taktéž gurmánské speciality těchto menšin, navíc i pochuti-
ny z Mongolska či Kavkazu. Vše hlavní se odehrálo na No-
vém náměstí, kde jsme s kamarády a s pohárem výtečného 
piva sledovali vystoupení Pavla Dobeše, rockovou skupinu 
DOGA, Báru Polákovou a konečně i Janka Ledeckého. Ce-
lou slávu ukončil ve 22 hodin velkolepý ohňostroj. Když 
někam vyjedeme, byl by hřích nenavštívit nějakou památ-
ku. Tentokráte jsme si vybrali Důl Jeroným. Udělali jsme 
dobře, práce našich předků je hodna naší úcty. 

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem Miroslav Janošek  

Vzhledem k opakovaným stížnostem obyvatel města Ral-
sko na špatné parkování vozidel, které dříve strážníci MP 
řešili pouze domluvou, jež se míjela účinkem, přistoupili 
strážníci MP Ralsko k příkaznímu řízení (dříve bloková 
pokuta). 
Zpřísnění pravidel se týká zejména zákazu stání na pozem-
ní komunikaci, které dle zákona nemusí být vždy opatřeno 

dopravní značkou, stání na silniční vegetaci a parkování 
v tzv. protisměru na pozemní komunikaci.
Dále se zpřísnění postihu týká neoprávněného stání s vo-
zidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením 
(invalidé).

Za MP Ralsko strážník Jan Lopušan

Mp INfORMUjE
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SpOLEČENSKÁ RUBRIKA - INZERCE

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

Ing. Miloš Tita
starosta města Ralsko

OZNÁMENÍ

!! SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
PROBĚHNE DNE 11. 11. 2017 

V 15:05 V NÁHLOVĚ !!


