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„Slovo starosty“
Ačkoliv nám tu léto „řádí“ skoro už 2 měsíce, prázdniny jsou te-
prve přede dveřmi. Období, na které se těší nejen všechny školou 
povinné děti, ale jistě i nemálo dospělých. Naše město se opět 
zaplní turisty, vodáky a cykloturisty, kteří se vydávají poznávat 
krásy přírody podralska. 
Ačkoliv i radnice se bude týkat užívání dovolených, činnost se 
na ní rozhodně nezastaví. Je rozpracováno mnoho úkolů, které si 
prázdniny nevybírají. A dohánět ještě pár restů. Provádět nápravu 
drobných chyb, zjištěných kontrolami různých úrovní. A samo-
zřejmě připravovat budoucí investiční i neinvestiční akce.
Jednou z povinností, které na nás spadly z „výše“ Evropské unie, 
je tzv. GDPR, zjednodušeně ochrana osobních dat občanů. Po 
mnoha jednáních a úvahách jsme se rozhodli na tuto činnost uza-
vřít smlouvu se společností TROLL, která nám zajišťuje i správu 
a údržbu výpočetní techniky. Věřím, že jsme se rozhodli správně 
a že osobní data občanů města budou v bezpečí.
Proběhla kontrola hospodaření města za loňský rok. Tu nám pro-
vádí krajský úřad. Podle výsledku kontroly je konstatováno pár 
menších chyb administrativního charakteru, které neměly vliv na 
finanční prostředky.
Rovněž proběhla kontrola investiční akce nové školky od posky-
tovatele dotace. Ta se obešla dokonce úplně bez chyb a je třeba 
za to všem zúčastněným poděkovat. A při té příležitosti i konsta-
tovat, že školka se všem uživatelům náramně líbí a začíná být zá-
jem ze strany starostů jiných měst o zkušenosti a informace z této 
akce. Rádi poskytujeme.
Samozřejmě sem tam ještě vypadne ze skříně nějaký ten „kost-
livec“. Naposledy 8 faktur za právní služby ve celkové výši cca 
600.000,-Kč z let 2016-2015. Ne a ne k nim dohledat nějakou 
smlouvu, či rozhodnutí Rady města nebo jejího zastupitelstva. 
Nejspíš další práce pro kontrolní a finanční výbor.
Co se týká investičních akcí, tak nejrychleji postupujeme u akce 
vodovod Boreček, kde je v současnosti již vybrán zhotovitel 
a čeká se na podpis smlouvy. Doufám, že v době, kdy budete číst 
tyto řádky, již naplno poběží práce. Také poněkud zadrhnutá akce 
jímací nádrže na dešťovou vodu na Ploužnici se nyní urychleně 
dokončuje. Obecně ale lze říci, že v dnešní době ekonomického 
růstu stavební firmy prostě nestíhají. Zakázek rychle přibývá, jak 

těch mamutích, tak i drobných.
Velké zpoždění mají dopravní stavby. Jsou i administrativně ná-
ročnější. Smíšená cyklostezka z Ploužnice do Mimoně má již vše 
vyřízené a čekáme na vyhlášení dotačního programu. Následovat 
bude výběr dodavatele, a pak snad už konečně výstavba. Ale nyní 
to opravdu radnice neovlivní. Zrovna tak i rekonstrukci silnice 
II/268 z Mimoně až do Horní Krupé. Na tu si u mě stěžují ne-
jen místní, ale i přespolní návštěvníci. Dle posledních informací 
od pana ředitele Krajské správy silnic ing. Růžičky nyní finišuje 
proces vydání stavebního povolení. Do podzimu by měl být vy-
brán zhotovitel a do konce roku zahájeny přípravné práce. Pak 
bychom se v příštím roce konečně dočkali. Držím nám i KSS 
palce, aby to dopadlo.
Rovněž dlouhodobým problémem je vodovod na Náhlově. Chce-
me se pokusit se správkyní konkursní podstaty bývalého vlastní-
ka dohodnout převzetí díla za rozumnou cenu a následně zažádat 
o povolení k rekonstrukci. Bylo by to administrativně podstatně 
jednodušší, než stavba nového vodovodu.
Asi nejrychleji se rozvíjejícím sídlištěm je v současnosti Hvěz-
dov. Tam město do budoucna čeká spousta práce, především 
v rozsahu inženýrských sítí. Jsem rád, že obyvatel zde přibývá. 
Ralsko se stává dobrou adresou. Ale zároveň s tím se začínají 
objevovat v celém Ralsku i náznaky spekulativního čachrování 
s pozemky. Proto zvažujeme do budoucna prodej pozemků pod-
mínit vkladem přednostního práva odkupu.
Probíhají setkání vedení města s občany na jednotlivých sídliš-
tích. Od nich získáváme mnoho podnětů, především na drobnější 
úpravy v rámci sídlišť. Budeme se snažit tyto představy naplnit. 
Ovšem osobní sousedské rozmíšky opravdu řešit neumíme.
Na prázdniny je nachystán opět dětský příměstský tábor, kapacita 
už je naplněna a ani nestačí poptávce. Zároveň vás tímto zvu i na 
třetí pokračování akce COUNTRYPLÁŽE, která se uskuteční 21. 
července v Hradčanech. Měla by být zase o něco větší, bohatší, 
delší a s více návštěvníky. Alespoň to tak slibují pořadatelé.
Přeju vám všem krásné prožití prázdnin se spoustou bezstarost-
ných slunečných dnů a báječných zážitků.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

Z kanceláře místostarosty
Zcela nezadržitelně se blíží období letních prázdnin a dovo-
lených a v nastalém shonu bych málem zapomněl poděkovat 
všem pracovníkům a úředníkům městského úřadu, kteří se 
v době výpadku el. proudu na úřadě zúčastnili brigády na vý-
sadbě vánočních stromků. Na směněných pozemcích s VLS se 
nám po úklidu odpadu podařilo vytvořit plantáž o výměře té-
měř 2 ha, na kterých bylo vysázeno celkem 6 tis. ks borovice 
černé. Této velmi zdařilé akce se mimo jiné zúčastnila (v době 
pracovního volna) i městská policie a naše terénní a sociální 
pracovnice. I těmto tedy patří dík. Přiznám se, že každodenně 
projíždím kolem této zalesněné plochy a těším se, až stromky 
vytvoří souvislou stromovou kulturu. Výsadbě stromů a zele-
ně se údržba zeleně a lesa věnovala i v ostatních městských 
částech. Domnívám se, že jsme v tomto směru udělali kus po-
ctivé práce, která nám všem pomůže zlepšit podmínky života 
a bydlení. Jistě bude i dobrou reklamou v oblasti turistického 
ruchu, který v Ralsku každoročně sílí. Výsadbou zeleně však 
naše práce neskončila a je nutné se jí věnovat i v příštím období 
a to zejména v současnosti, kdy je enormní nedostatek vláhy. 
Pracovníci údržby lesa při zálivce nových alejí a keřů spotřebo-

vávají denně cca 7 – 10 m3 vody. Pochopitelně, že cennou vodu 
nečerpáme z vodovodního řadu, ale z rybníka v Hradčanech. 
Přepravní vzdálenost nás však do značné míry časově omezu-
je. Z tohoto důvodu nám jistě napomůže plánovaná výstavba 
akumulačních bazénů na Ploužnici a v Kuřívodech. V současné 
době se dokončuje akumulační bazén na Ploužnici, kde je nut-
no ještě dořešit propojení dešťových svodů. Tato nádrž umožní 
zadržet téměř 220 m3 vody. Nádrže budou rovněž sloužit jako 
vnější požární zdroj vody pro případný požární zásah na našich 
sídlištích. Co se týká dalších možností využití bazénů, mám na 
mysli např. možnost koupání, lze bazény vybavit i pískovou 
mobilní filtrací s úpravnou vody. V tomto případě bychom však 
museli uložit správci sportovního areálu další povinnosti, které 
souvisí s provozem takového zařízení. 
Na závěr tohoto článku i volebního období bych chtěl ještě jed-
nou poděkovat všem kolegům z městského úřadu, zastupitelům, 
občanům i místním podnikatelům, kteří nám pomohli realizovat 
naše plány. Bylo mi ctí s vámi spolupracovat.
                                                                          Miloslav Tůma                                                                                                 
    místostarosta města

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Aktuální informace z úseku rozvoje města
Boreček
Již v minulých číslech tohoto zpravodaje jsme se chlubili, že 
se blíží realizace vodovodu na Borečku. Teď jsme již po sou-
těži a je vybrán dodavatel stavby, takže realizaci můžeme oče-
kávat v nebližších dnech. V rámci tohoto vodovodu musíme 
současně udělat i změnu tzv. PRVKU, který se odborně nazývá 
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací v Libereckém kraji. To je 
dokument, který určuje trasu veškerých vodovodů a kanaliza-
cí. Právě toto pak slouží, jako podklad pro úspěšné čerpání 
dotací. Dále již začínáme s řešením jednotlivých přípojek na 
vodovod, kde budeme požadovat součinnost občanů Borečku. 
Vše bude předem upřesněné, aby po realizaci akce již voda 
proudila do vnitřního potrubí Vašich domů. Současným před-
pokladem je, že v dalším čísle budeme informovat o již reali-
zované a úspěšně dokončené akci.

Náhlov
V této městské části jsme v současné době realizovali část 
parkovacích v sídlišti. Pro tyto plochy byly využity panely 
v majetku města, které byly skladovány v průmyslové zóně 
v Kuřívodech. V podstatě lze říci, že jsme ušetřili velké množ-
ství finančních prostředků (v případě, že by se dělala zámko-
vá dlažba) a dále jsme úspěšně očistili průmyslovou zónu od 
skladovaných betonových panelů. Nadále plánujeme opravu 
propustku na komunikaci k Osečné, kde je zcela nevhodný 
stav terénu i celé mostní konstrukce. Zároveň jsme již podnik-
li nezbytné kroky k realizaci přístřešku pro posypovou sůl pro 
tamní údržbu zeleně.

Fotografie dokončené parkovací plochy na Náhlově

 

Fotografie dokončené parkovací plochy na Náhlově

Hradčany
V Hradčanech již započne oprava části kanalizace pod Hrad-
čanským rybníkem, kde se staticky porušila šachta, která od-
vádí splaškovou kanalizaci ze zástavby domů kolem letiště. 
Dále bude navazovat jedna z větších akcí, protože máme neo-

ficiálně potvrzeno, že podaná žádost o dotaci na akci „Oprava 
Hradčanského rybníku“ je kompletní a zcela v pořádku podle 
představ poskytovatele dotace. Předpokládáme, že v srpnu 
se dozvíme, zda jsme dotaci získali a v měsíci září bychom 
konečně započali stavbu. Součástí této akce budou stavební 
objekty: tůně pod hrází, chodník po hrázi, vyhlídková lávka, 
bezpečnostní přeliv a celé to bude doplněné o kompletní od-
bahnění. V katastru Hradčany se dále snažíme o vybudování 
nových parkovacích ploch ve spolupráci s Libereckým krajem. 

Ploužnice – Hvězdov
Na Ploužnici se opět rozběhla stavba bazénu na akumulaci 
vody, kde prováděcí společnost zápasila s kapacitou zaměst-
nanců. Stavba už pokračuje podle plánu a v nejbližší době 
očekáváme její brzké dokončení. Již v současnosti hledáme 
vhodný dotační titul, na který půjde tuto rozpracovanou akci 
uplatnit. K této akci se v „zákulisí“ rozbíhají různé diskuze, 
proto bych rád zdůraznil, že akce je financovaná dle platné 
smlouvy o dílo (žádné vícenáklady nebo jiné záležitosti, o kte-
rých bychom věděli). Nejočekávanější akcí pro městskou část 
Ploužnice je cyklostezka z Ploužnice do Mimoně, na kterou 
máme úspěšně získané stavební povolení, ovšem z důvodu 
náročné finanční stránky věci zatím nemůžeme realizovat. 
Jelikož bylo vydané stavební povolení až po termínu podání 
žádosti o dotaci, tak jsme zatím nezískali úspěšně dotaci, ov-
šem dále hledáme možné varianty a už se objevila zpráva, že 
v měsíci září by mohla být výzva na podání žádosti o dotaci 
k cyklostezkám. Budeme se snažit tuto akci připravit, jak nej-
lépe to půjde, ovšem s největší pravděpodobností to bude řešit 
již nové vedení města (zastupitelé).
 

Fotografie téměř dokončeného bazénu na akumulaci  
dešťových vod v Ploužnici

Na Hvězdově připravujeme rozšíření parkovacích ploch u fin-
ských domů, kde bychom rádi opět využili silniční panely, které 
máme uskladněné v průmyslové zóně. Z pohledu rozvoje města 
dále pracujeme na aktualizaci Územního plánu, který si zastupi-
telé schválili v roce 2014. Bohužel se v praxi ukazuje, že některá 
místa nebyla dostatečně zpracovateli vyřešena a je potřeba změny 
využití těchto ploch. Na této věci aktivně pracují někteří členové 
majetkového výboru. Tímto bych jim chtěl velice poděkovat. 
 

Fotografie v průběhu budovaných  
odstavných ploch na sídlišti Ploužnice
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Fotografie dokončených odstavných ploch  
na sídlišti Ploužnice

Kuřívody
V Kuřívodech jsme poslední dva měsíce přijímali žádosti 
o prodeje zahrádek. Sám osobně jsem navštívil schůzi míst-
ního zahrádkářského spolku, kde jsem prezentoval, jak bude 
prodej vyřešen. Zatím se na úřad podali téměř všechny žádosti 
o zahrádky. Jelikož již záměr nevisí na úřední desce, tak mů-
žeme zahájit dělení pozemku a následný prodej. Pro žadatele 
to znamená, že jakmile zastupitelstvo schválí kupní smlouvy, 
tak budou moci uhradit kupní cenu a přepisovat vlastnictví 
v České Lípě na katastru nemovitostí. Pro žadatele, kteří žáda-
li o splátkový kalendář, se situace protáhne, jelikož se nejdříve 
podepíše budoucí kupní smlouva a po uhrazení všech splátek 
se teprve uzavře kupní smlouva. Následně potom proběhne 
proces na katastru nemovitostí. Věřím, že budou všichni ža-
datelé spokojení. A překvapením pro Vás může být jednání 
o možné dotažení vody na zahrádky, protože cesty zůstanou 
v majetku města, je tu možnost zřídit vodovodní přípojku, kte-
rá by řešila přísun vody pro každou zahrádku, která by měla 
zájem. Nejedná se o žádné prázdné sliby, tato skutečnost byla 
potvrzená pracovníkem SČVAKu, který nám ochotně poradil, 
jak celou situaci vyřešit, aby nebyla finančně náročná.
 

Fotografie přístupové cesty do zahrádek před opravou

 

Fotografie opravené cesty do zahrádkářské kolonie
Dále jsme realizovali dlouho plánované řadové garáže. Pokud 
si dobře vzpomínáte, tak v předchozím čísle jsem se za tuto 
skutečnost omlouval, protože původně byla tato akce plánova-
ná na minulý rok, ale z důvodu špatného proplácení dotace na 
MŠ Kuřívody se celá akce musela posunout. Dnes již můžeme 
tuto akci zhlédnout realizovanou a teď již dáváme návrh za-
stupitelstvu města, aby jednotlivé garáže přidělilo žadatelům 
dle pořadí, ve kterém si o ně požádali. Opět budeme rádi, když 
budou novým majitelům sloužit co nejlépe. Pokud se bude vše 
dobře dařit, tak bychom chtěli v této výstavbě pokračovat.

 
 

Fotografie dokončených garáží v Kuřívodech

Také jsme úspěšně dokončili výstavbu přístřešku pro rekreaci 
u sídliště. Tento prvek byl vytvořen, aby sloužil občanům sídli-
ště při posezení, relaxu, kulturním akcím nebo třeba grilovaní. 
Prvek byl pořízen za cenu materiálu od místního živnostníka 
pana Radima Jandy. Moc děkujeme a opět doufáme, že tento 
prvek nalezne pouze to nejlepší využití a bude dobře sloužit. 
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Fotografie přístřešku pro rekreaci v sídlišti v Kuřívodech
Již se započalo s opravou komunikace kolem nových parcel tzv. za 
kulturním domem. Tato oprava spočívá v shrnutí ornice a vysypání 
místní komunikace ke stavením parcelám, které jsou v prodeji. Na 
těchto pozemcích se nachází veřejný vodovod, který město plánuje 
přeložit do paty komunikace, odkud se mohou jednotlivé parcely 
napojovat na vodovodní řád. Projekt přeložky je již podán na pří-
slušném stavebním úřadu.
Dále plánujeme opravu vchodů, které si svým technickým stavem 

říkají o razantní změnu. Z dopravního hlediska jednáme s krajem 
o značení místní křižovatky u úřadu, která v těchto letních měsících 
je velmi nepřehledná a jedná se o rizikové místo, kde hrozí možnost 
vzniku dopravní nehody.

Jelikož se snažíme hledat i nové investice, které by nám pomohli 
financovat plánované věci z pohledu rozvoje města, tak jednáme 
s Libereckým krajem o možném hospodaření na jejich lesních 
pozemcích, kde bychom pro Liberecký kraj zajišťovali drobnou 
těžbu, pěstitelské zásahy a prodej dřevní hmoty. Pokud vše dobře 
dopadne, tak by se v budoucnu mohlo jednat o jeden z pilotních 
projektů, které budou částečně nahrazovat příjem z místní skládky 
ve Svébořicích. 
Stále věřím, že pohled Vás občanů a hlavně připomínky jsou velice 
důležité. Proto Vás prosím, když by někdo z Vás měl nápad, jak 
dále by se mohlo město realizovat v případě rozvoje města, tak se 
klidně obracejte na mě nebo na mé kolegy. Jsme tu od toho, aby-
chom Vám občanům města vyhověli, jak jen to bude možné. Ral-
sko je velice specifické území, které si zaslouží ten nejlepší rozvoj. 
Všem přeji příjemné prožití letních měsíců a hezké dovolené.
 

Ing. Miloslav Tůma
referent oddělení rozvoje, místního hospodářství a ŽP
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ, KTERÉ SE BUDOU KONAT VE 
DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018
Volební právo občanů jiných členských států EU ve volbách do 
zastupitelstev obcí
(Výpis z Metodického stanoviska Ministerstva vnitra) 

I. Právní úprava        
Právo volit a právo být volen ve volbách do zastupitelstva obce 
upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen „volební zákon“) v §§ 4 a 5.

§ 4 Právo volit   
1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního 
města Prahy má občan obce za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li 
se ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 
let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě 
Praze přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, 
který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý 
den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této 
obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává 
mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen vo-
lič).  
2) Překážkami výkonu volebního práva jsou
a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu vý-
konu trestu odnětí svobody,
b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu, nebo
d) výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon 
služby vojáka v záloze v zahraničí.    
      
§ 5 Právo být volen  
1) Členem zastupitelstva obce může být zvolen každý volič, u kte-
rého není překážka ve výkonu volebního práva podle § 4, odst. 2 

písm. a) a b),  členem zastupitelstva městského obvodu nebo měst-
ské  části územně členěného statutárního města, může být zvolen 
ten volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva podle 
§ 4 odst. 2 písm. a) a b) a který je v den voleb v tomto městském 
obvodu nebo části přihlášen k trvalému pobytu. 

V současné době mohou volit a být voleni ve volbách do zastu-
pitelstev obcí na území České republiky (ČR) pouze ti cizinci, 
kteří jsou státními občany jiných členských států EU, neboť 
Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdě-
lení č. 44/2004 Sb.m.s.) má zatím jako jediná charakter mezi-
národní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené volebním 
zákonem.

Ostatními členskými státy EU jsou: 
Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, 
Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika, 
Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská re-
publika, Litevská republika, Lotyšská republika, Lucemburské 
velkovévodství, Maďarská republika, Nizozemské království, 
Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, 
Republika Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká re-
publika, Slovenská republika, Spojené království Velké Britá-
nie a Severního Irska, Spolková republika Německo, Španěl-
ské království a Švédské království.

Právo volit mohou občané jiných členských států EU při vol-
bách do zastupitelstev obcí na území ČR  pouze tehdy, pokud 
jsou u místně příslušného úřadu zapsáni v dodatku stálého se-
znamu voličů.  Státního občana jiného členského státu EU lze 
zapsat do dodatku stálého seznamu pro účely voleb do zastu-
pitelstev obcí, jestliže o to sám požádá a splňuje podmínky pro 
výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí.                                                                             

(H.L.)
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Celorepubliková akce „Ukliďme 
příkopy, aby jaro mohlo svobodně 
kvést“.
Na území Ralska byla akce vyhlášena na den 7. 4. 2018. Zú-
častnili se jí všichni zaměstnanci údržby veřejných prostran-
ství. Vyčistili jsme příkopy podél komunikace z Kuřívod do 
Ploužnice a dále z Borečku do Hradčan. Na těchto trasách bylo 
posbíráno cekem 1,6 tuny odpadu. Jednalo se převážně o od-
pad z plastu, ale ani pneumatiky nebyly výjimkou.
Akce byla vyhlášena jako společný úklid nejen pro zaměst-
nance, ale pro širokou veřejnost, která se do akce mohla zapo-
jit. Přišli však pouze tři nezletilé děti, Luboš Houska, Radek 
Fedák a Nikolas Sivák z Ploužnice, kterým za jejich aktivní 
účast patří velké díky. Je to snad pro dospělé výzva?

Vedoucí údržby veřejných prostranství
František Procházka

NAŠE VIZITKA
Když se řekne „vizitka“, většina lidí si pod tímto pojmem 
představí kartičku s více či méně povedenou grafickou úpra-
vou, která nám poskytne určité informace o osobě, jež nám 
vizitku dala. Následuje myšlenkový proces, kdy si vytvoříme 
svůj první názor na dotyčného člověka.
Ovšem jsou i jiné způsoby, jak se prezentovat široké veřejnos-
ti, oblečení, vzhled, gesta, vystupování a jednání s lidmi. A ať 
chceme nebo ne, většina z nás je ovlivněna prvním dojmem ze 
setkání s cizím člověkem, prvními pocity při návštěvě restau-
race či hotelu na dovolené, atd. Další naší přirozeností je, že se 
o své dojmy rádi podělíme s přáteli a blízkými. Doporučujeme 
místa, která se nám líbila nebo člověka, kterého jsme poznali.
Jaký dojem však asi udělá na náhodného návštěvníka našich 
sídlišť hromada odpadků vedle prázdného kontejneru, souvis-
lá vrstva cigaretových nedopalků pod okny či balkóny kuřáků 
nebo vytrhané a rozházené sáčky na psí exkrementy?? To je 
také VIZITKA neboli ukázka toho, jací lidé zde žijí (o demo-
ličních excesech některých jedinců ani nemluvím). Takové 
jednání je totiž právně i finančně postižitelné a potrestaný za-
kladatel „černé skládky“ vedle kontejneru, by si takové jedná-
ní příště rozmyslel. Městská policie ani preventisté nemohou 

být současně na všech místech a kamerový systém také ne-
znamená 100% přehled o tom, co se kde děje. Nechci nikoho 
navádět, aby „bonzoval“ na své sousedy, jak se o to snaží naše 
vláda. Zameťme si před vlastním prahem! Každý z nás je zod-
povědný za své jednání, tak si sáhněme do svědomí a začněme 
každý sám u sebe. Jedině tak můžeme dosáhnout toho, že naše 
město bude mít vizitku pohody a ne nějakého smetiště.

 Pavel Hotovec

Informace k dopravnímu značení „ 
Krátký příčný práh“ na komunika-
ci III. třídy č. III/27235 Kuřívody – 
Bělá pod Bezdězem.
Stále slýchávám a často mě oslovují občané Kuřívod, z jakého 
důvodu doposud není instalováno DZ „Krátký příčný práh“ 
na silnici z Kuřívod na Bělou pod Bezdězem. Vysvětlení je 
jednoduché. Jeden z dotčených orgánů, který je oprávněn se 
k umístění vyjádřit, je DI PČR v České Lípě. Tento orgán vy-
dal nesouhlasné stanovisko s odůvodněním jako např. zvýšení 
hladiny hluku, zvýšení hladiny emisí, zdroj vibrací a dále mož-
né problémy s odvodněním komunikace. 
Je však zarážející, že stejný orgán umístění příčných prahů 
v minulosti povolil bez jakýchkoliv výhrad. Osobně jsem se 
spojil s dopravním inženýrem DI PČR v České Lípě, kde jsem 
požadoval vysvětlení k negativnímu stanovisku. Odpověď 
byla směřována k písemnému rozhodnutí o nesouhlasu. Nepo-
mohl ani argument, že v daném místě se nachází přechod pro 
chodce. Není zde chodník. Tímto místem prochází převážná 
část občanů a to hlavně dětí do školy. I přes tyto argumenty 
bylo DI PČR Česká Lípa doporučeno hledání jiného opatření.
Radou města bylo do vyřešení celé situace rozhodnuto o zvý-
šení dozoru v tomto úseku ze strany MP s vyšší četností měření 
rychlosti projíždějících vozidel a to hlavně v době, kdy tímto 
úsekem projíždí zaměstnanci Škody – Auto. Je však otázkou, 
jak je toto rozhodnutí naplňováno.
V současné době je v řešení umístění semaforu se záznamo-
vým zařízením o měření rychlosti. Pevně doufám, že to v brz-
ké době bude vyřešeno k spokojenosti místních občanů.

Zastupitel             
František Procházka

SLOUPSKÝ TYJÁTR 2018 
Dne 23. 5. 2018 byl pěvecký sbor Ježčata prezentovat naší 
školu ve Sloupu v Čechách, kde se konala hudebně drama-
tická přehlídka malotřídních škol. 
Naše děti zahrály příběh O Jeníkovi a Marjánce ze Sloupu, 
který byl plný lidových písniček.
Na závěr jsme dostali PODĚKOVÁNÍ za úžasné představe-
ní. Celý program této přehlídky můžete vidět na webových 
stránkách Sloupu nebo v MŠ Kuřívody.
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Výlet na Kavčí hory
Několik týdnů se děti ze školy a mateřinky těšily na celodenní 
výlet do Prahy. Dvanáctého června se děti dočkaly. Počasí se 
umoudřilo, sluníčko se schovalo za mraky. Po cestě do Prahy 
autobusem nám deštík příjemně bubnoval na střechu.  
V dopoledních hodinách si děti prohlédly chrám sv. Víta, zá-
meckou zahradu a vyslechly si zajímavé povídání o vzniku 
chrámu od babičky Terezky Andrlové, která byla naší průvod-
kyní.  

Po obědě, který nám připravily paní kuchařky, jsme se autobu-
sem přemístili na Kavčí hory. 
A co je na Kavčích horách? Ano, sídlí tam Česká televize. 
Naše návštěva byla nahlášena a po příchodu se nás ujali paní 
Adámková a pan Adamec, kteří jsou dlouholetí pracovníci te-

levize.  Po příchodu do učebny nám povídali o vzniku Večer-
níčku a pustili pohádku ,,Bob a Bobek“, večerníček, který má 
nejvíce natočených dílů. Byli jsme dobří posluchači, protože 
nám bylo oznámeno, že se právě točí nové díly ,,Kouzelné 
školky“ a nového dětského hudebního pořadu ,, Tance z po-
hádkového rance“ . Byl to velký zážitek pro nás všechny, sedět 
pod kamerou a sledovat na vlastní oči jak se točí tyto pořady. 
Na závěr návštěvy nás pan Adamec odvedl do obchůdku a dět-
ského koutku. Děti dostaly na památku maňáska Františka 
a Fanynku. Školáci se na malou chvilku podívali do koutku, 
kde si vyzkoušeli roli dramaturga, hlasatele, designera, malíře, 
herce a moderátora. Domu jsme přijeli příjemně unavení se 
spoustou zážitků. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Ulbrichovi, který 
nám financoval autobusovou dopravu na tento výlet. 
       
  Renata Němečková

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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OSLAVA MDD
Tak jsme s dětmi v pátek 1. 6. 2018 oslavili jejich svátek. Připra-
vili jsme pro ně dopoledne plné soutěží a na závěr děti shlédly 
divadelní pohádku O Honzovi.

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Dne 11. 6. 2018 proběhla ve škole závěrečná besídka. Děti 
z MŠ a žáci školy předvedli pro rodiče vystoupení plné pís-
niček a tanců. Na závěr zahrály děti ze sboru Ježčata opět své 
představení, se kterým prezentovaly naši školu ve Sloupu. 
Tentokrát jsme příběh O Jeníkovi a Marjánce situovali do 
našeho města Ralsko.

Veškeré fotografie z akcí školy a školky můžete sledovat na 
našem Facebooku – škola Kuřívody.

BESEDA S DOPRAVNÍ POLICIÍ
Protože se blíží prázdniny, pozvali jsme do naší školy pří-
slušníky dopravní policie z České Lípy. Beseda proběhla 
dne 21. 5. 2018 na zahradě školy. Nejdříve policisté vy-
světlili dětem význam dopravní policie, přiblížili jim po-
můcky a výzbroj potřebnou k jejich práci.
Zdůraznili důležitost používání reflexních prvků. Poté 
s dětmi předvedli praktickou ukázku, jak přecházet správ-
ně vozovku a jak správně reagovat v krizových situacích. 
Zopakovali s dětmi vše, co potřebují na kolo a kde mohou 
na kole jezdit. 
Na závěr besedy si děti mohly prohlédnout policejní mo-
tocykl a policejní automobil. Také si mohly vyzkoušet, jak 
se na motorce sedí, mohly si sednout do policejního auta 
a prohlédnout si ho zevnitř. Měly také během besedy na 
policisty spoustu otázek. Mockrát děkujeme za nejen pro 
děti přínosnou besedu a doufáme, že se příští rok opět se-
jdeme. 

Kolektiv ZŠ a MŠ

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
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Úklidová brigáda v Ralsku 
Kuřívodech 
Úklidové akce v Ralsku – Kuřívodech, díky iniciativě paní 
M. Zítkové, se v květnu zúčastnily děti zájmového výtvar-
ného kroužku Místního centra. Děti uklízely stezku v oko-
lí lesa, kterou využívají převážně pejskaři. Přestože účast 
nebyla hojná, děti pracovaly s nadšením. 
Děkujeme za zorganizování této brigády.

Velice si vážím vaší pomoci a děkuji za spolupráci
         Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Pálení čarodějnic

Noc z 30. dubna na 1. května je plná kouzel a tajemství – jsou 
Čarodějnice. K jednomu z nejvýznamnějších pohanských 
svátků patří zapálené ohně a zábava. Pálení čarodějnic patří 
k populárním lidovým zvykům. Tento den jsme si užili „reje“ 
v pohádkových kostýmech, soutěže, opékání buřtíků, zapálení 
vatry a upálení čarodějnice. Radní Mgr. Š. Kalvová předala 
třem nej čarodějnicím balíček sladkostí a nechybělo ani spo-
lečné foto. Počasí nám přálo a nálada byla veselá.
Poděkování patří všem , jenž se podíleli na přípravě této akce.

MC INFORMUJE
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Den dětí v Kuřívodech
Dne 2. 6. 2018 v sobotu probíhala u Motorestu v Kuřívodech 
oslava Dne dětí. Pro děti byly pořádány zábavné programy plné 
soutěží a her, skákací hrad, tvořivé dílničky, malování na obli-
čej, tvarování balónků. Děti si prohlédly a vyzkoušely techniku 
policejního auta. Bohužel nedorazili Mimoňští hasiči s vozidlem, 
likvidovali požár lesa v Doksech. Počasí nám přálo, i když začá-

tek se moc nevydařil. Většina rodičů s dětmi se pravděpodobně 
„zalekla“ sluníčka a přišli pozdě. Je mi to líto. Akce se připravují 
pro vás, a abyste si je užili – choďte včas! 
Děkujeme všem, co k nám dorazili, také sportovní komisi, Klubu 
seniorů za výpomoc při zajištění dětského dne.

„Správný holky“ pomáhají
19. 5. 2018 se taneční skupina „Správný holky“ pod zá-
štitou města Ralsko a pod vedením paní Viery Šveňho-
vé, zúčastnila prezentačního setkání projektu TVOŘÍME 
DUŠÍ v prostorách státního zámku v Zákupech. Jedná se 
o projekt, který se zaměřuje na kulturní a společenské ak-
tivity podporující tvorbu handicapovaných lidí. Naše děv-
čata sklidila obrovský aplaus, byla pozvána na další cha-
ritativní akci MODRÝ SLON v Liberci a získala za svou 

Kulturní akce na léto:
16. 6. 2018 Tenisový turnaj v Kuřívodech (Tenisový kroužek)
22. - 23. 6. 2018 Lesnický den  - Skelná Huť
23. 6. 2018 Malá kopaná na Ploužnici
23. 6. 2018 Zájezd do Lysé nad Labem – výstava 
  ,, Růžová zahrada“
28. 6. 2018 Loučení se školou  - MC v Kuřívodech
1. 7. - 17. 8. 2018 Výstava enkaustiky od M. Kroužkové
   MC v Kuřívodech
21. 7. 2018  Country Pláž – Hradčany – městská pláž
Srpen   Tenisový turnaj dospělé
20. - 22. 8. 2018 Vernisáž fotografi í RALSKO 
   V OBRAZECH

Sledujte plakátky! Více informaci na www.mestoralsko.cz 
Pro letošní školní rok skončí kroužky v Místním centru. 28. června 
se rozloučíme se školou v duchu her a soutěží. Odměnou bude slad-
ké občerstvení. Na závěr přeji všem dětem hezké letní prázdniny. 
Přidávám typ na výlet o prázdninách a dovolených – Sportovně 
– rekreační areál Vrchbělá 
Nový multifunkční areál u Bělé pod Bezdězem je vybudován na 
místě bývalého vojenského prostoru Ralsko. 60 ha rozlehlý areál 
nabízí 7,2 kilometrů in-line stezek, vyhlídku z nově postavené 
rozhledny, lanové centrum, velké dětské hřiště se sociálním zá-
zemím i možnost navštívit dětskou mini zoo. Z areálu je výhled 
přímo na hrad Bezděz a nedaleko se nachází Máchovo jezero.
Zázemí sportovně-turistického centra pak nabízí hotel s restaura-
cí, ubytovat se lze i v přilehlém kempu. 
Více informaci na www.vrchbela.cz

Za Místní centrum A. Koničková

MC INFORMUJE

VELKÁ GRATULACE 
Správné holky tanečního kroužku na Ploužnici pod ve-
dením V. Šveňhové se zapojily do XIII. ročníku celo-
státní soutěže o cenu Modrého slona. Pořadatel: AR-
TEFAKTUM– CZ a Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje. Motto projektu: „BEZ BARIÉR 
V DUŠI I V ŽIVOTĚ“. V sobotu 16.6.2018 byly Správ-
né holky oceněné v celostátní soutěží Modrý slon v ka-
tegorií – tanec hlavní cenou. V rámci ocenění získaly 
Správné holky vstup do ZOO zdarma.                                                                 

účast čestné uznání.Děkuje-
me všem, co k nám dorazili, 
také sportovní komisi, Klu-
bu seniorů za výpomoc při 
zajištění dětského dne.
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Městská Policie Ralsko
V průběhu měsíců dubna a května byla Městská policie Ral-
sko požádána o realizaci besed s žáky základní školy Mírová 
v Mimoni. Vzhledem k tomu, že základní školy v Mimoni na-
vštěvují i děti z našeho města a besed jsem se ve školách zú-
častňoval již při práci na Městské policii Mimoň, a to více než 
deset let, souhlasil pan starosta i rada města s pokračováním 
této spolupráce.

Pro žáky prvních tříd se jednalo o besedu na téma pravidla 
a bezpečnost v silničním provozu pro chodce a cyklisty a mož-
ných nebezpečích spojených s pohybem ve veřejném prostoru, 
Součástí besedy byla i vycházka, při níž byli žáci přímo v pro-
středí seznamování s bezpečným chováním a místy kde mohou 
v případě potřeby požádat o pomoc.
Pro žáky druhých až čtvrtých ročníků byla letošním tématem 
především šikana, kyberšikana a agrese ve školním prostředí. 
Způsobem přiměřeným věku každé skupiny žáků, byl vysvět-
len pojem šikany a kyberšikany, způsoby předcházení šikaně 

a kyberšikaně a obraně, pokud k takovému jednání dochází. 
Žáci byli seznámeni i se skutečnými případy a jejich následky. 
Děti byly při besedách velmi aktivní a komunikativní, sdělo-
valy své zážitky, pocity a návrhy, což je hlavním cílem těchto 
besed - identifikovat a pojmenovat problém a pomoci dětem 
najít cestu k jeho řešení. 
Dále byla v květnu provedena ukázka vybavení a vystrojení 
Městské policie Ralsko pro žáčky MŠ Pastelka v Dobranově. 
Součástí byla i ukázka výcviku služebního psa, která se dětem 
velice líbila. 
2. 6. 2018 byla hlídka MěPo součástí dětského dne v Kuřívo-
dech, kdy se děti mohly seznámit s vybavením hlídek MěPo 
a služebním vozidlem. Děti nejvíce zaujala siréna a vestavěný 
megafon výstražného světelného a zvukového zařízení vozi-
dla.
 
 
 
 
 

René Nesvadba
    Velitel MěPo Ralsko

MĚSTSKÁ POLICIE 

Z KULTURy A SPORTU
Valpuržina noc na Hvězdově
Ani na Hvězdově se nenechali místní zahanbit a o Filipoja-
kubské noci vzplála vatra. Počasí přálo, takže účast byla hojná. 
Ani děti se nenudily, podílely se na přípravách, ale měly dost 
času si i vyhrát, zajezdit na všem co má kola, nebo si zku-
sit střelbu na cíl. Na Hvězdově byly tedy zachovány tradice 
a bujará a veselá oslava se protáhla až do pozdních nočních 
hodin. Díky finančnímu přispění města Ralska a práci někte-
rých rodin, bylo dostatek zábavy i občerstvení pro všechny. 
Jediným temným bodem celé akce byl petiční arch pro nejme-

novanou zastupitelku, který byl některým účastníkům předklá-
dán k podpisu, tak aby mohla založit vlastní hnutí nebo stra-

nu. Předvolební kampaň, nebo sběr podpisů z důvodu účasti 
ve volbách, na kulturně společenskou akci, ještě dotovanou 
z úřadu, fakt nepatří. Dosti zúčastněným přišlo tohle jednání 
nemístné. 
Závěrem je třeba konstatovat, že se nepodařilo spálit všech-
ny místí čarodějnice, je tedy nutné v příštím roce ceremoniál 
opakovat.

Bursová Nikola
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Oslava dne Romů
Dne 7. 4. 2018 proběhl na Ploužnici ve sportovním areálu 
již třetí ročník akce, Oslava dne rómů. Tuto akci připravila  
pí. V. Šveňhová ve spolupráci s kulturní komisí. Jako hlavní 
sponzor celé akce bylo město Ralsko, kterému i touto cestou 

chceme poděkovat za nemalou finanční a materiální podporu.
Jako hlavní host byl pozván populární mladý zpěvák Jan Ben-
dig, který tuto akci zahájil. Celý den se nesl v duchu rómských 
písní a tanců, kde vystoupili taneční soubory z Náhlova, Plou-
žnice a dětského domova z České Lípy. K tanci zahrála hudeb-
ní skupina pod vedením Milana Cíny.

Návštěvníci se sešli nad očekávání v hojném počtu, vystoupe-
ní J. Bendiga i tanečních souborů sklidilo velký úspěch. Počasí 
i nálada byla skvělá.

I když musel být program oslav z technických důvodů o něco 
zkrácen, myslíme si, že tento den byl vydařený. Závěrem 
chceme poděkovat všem, co se na této akci podíleli.
PS: „Ale není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem!“ 
                                                                                                             

V+J. Š.

Něco málo o tanečním kroužku Láče Čhaja
   Zhruba před třemi lety jsem založila již druhý taneční krou-
žek na Ploužnici v začínajícím počtu cca 20- ti dětí. Časem, ale 
zůstalo 7, které vydržely, neboť chtěly umět. Hlavně chodily 
s radostí a ne z nudy.

Cirka osm měsíců jsme poctivě trénovali 4 hodiny týdně 
Zumbu, rómské tance a Hip-hop, než jsme se odhodlali na ve-
řejné vystoupení. Nyní máme mnoho pozvání na vystoupení 
při pořádání různých oslav a akcí, jako například 1. května 
na Májových oslavách v České Lípě viz. foto, nebo 19. květ-
na na charitativní akci pro hendikepované. „Tvoříme s duší,, 
na zámku v Zákupech viz. foto, kde děvčata obdržela Čestné 
uznání a dostala další pozvánku na vystoupení v ZOO v Liber-
ci při pořádání opětovné charitativní akce.
Znovu chci podotknout, že tomuto předcházela opravdu tvrdá 
taneční příprava a mnoho mého volného času a někdy i trpě-
livosti, na kterou se děvčata chodila učit, neboť chtěla umět. 
Ale kdyby chodila jen z nudy tak ještě dnes by tančila pouze 
v klubovně ve sportovním areálu.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem dětem z tanečního 
kroužku za tři roky tvrdé práce a rodičům za jejich trpělivost 
a podporu. V neposlední řadě patří velký dík vedení MěÚ Ral-
sko za vstřícný přístup a podporu tohoto kroužku.                           

               Vedoucí tanečního kroužku Věra Šveňhová

Dětský den na Ploužnici
Dne 3. 6. 2018 proběhl Dětský den na Ploužnici. Pro děti 
byly připraveny hry a soutěže o spoustu sladkostí. Vyřádit 
se mohly i ve skákacím hradě a v pěně (což hojně využily 
nejen děti ale i rodiče) vyrobené od dobrovolných hasičů 
ze Stráže pod Ralskem, za což jim patří velké díky. Děti 
si dokonce mohly i zastřílet ze vzduchovek na terč. Čehož 
hojně využili hlavně chlapci. Zároveň si všichni společně 
vypustili balónky s přáníčkem (doufejme, že případný ná-
lezce v rámci možností přání vyplní). Dětem se také líbilo 

Z KULTURy A SPORTU
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Pálení čarodějnic na Ploužnici
Dne 30. 4. 2018 proběhlo jako tradičně „pálení čarodějnic“ na  
Ploužnici ve sportovním areálu.

Sešlo se několik malých čarodějnic a čarodějů, kteří byli za 
svoji snahu při výrobě kostýmů po zásluze řádně odměněni ce-
nami v podobě sladkostí a pamlsků. Jinak pro všechny zúčast-
něné bylo připraveno občerstvení a špekáčky, které si mohli 
sami nebo za pomocí rodičů opéct na ohni.
Z tohoto důvodu byla vatra menší.
Zábava byla ve volném stylu DISCA. Na závěr byl po setmění 
odpálen ohňostroj.
Závěrem chceme poděkovat všem aktérům, kteří se na této 
akci podíleli, v neposlední
řadě hlavně vedení MěÚ Ralsko, kteří celou akci sponzorova-
li. Všem velké díky.

V. Šveňhová

Plavecký Mezinárodní den dětí na Hvězdově
V letošním roce děti na Hvězdově slavily svůj Mezinárodní 
den se zpožděním a nevyplatilo se. Termín oslav byl posunut 
na 9. 6. 2018 s ohledem na to, že předchozí sobotu pořádala 

oslavy větší města, byl tedy dětem dán prostor využít všech 
možností oslavovat. Oslavy se nesly v již tradičním duchu, 
nějaké soutěže, malování na obličej a skákací hrad. Některé 
děti si zde poprvé vyzkoušely chůzi na chůdách, jiné evidentně 
poprvé v životě viděly švihadlo. Oslava se vyvíjela dobře do 
doby, než nastala asi 90-ti minutová průtrž mračen. Oslava se 
přesunula do Hospody na Blízalce, kde tedy pokračovalo ma-
lování na obličej, k dispozici byly pro děti omalovánky a různé 

kvízy. Ovšem jakmile přestalo pršet, děti se přesunuly zpět ven 
a využily parkoviště plné vody po svém. Jako za dob našeho 
dětství. Vzhledem k velmi teplému počasí nikdo z dospělých 
neprotestoval a děti byly z nabyté volnosti nadšené. Nejlep-
ším bodem programu tedy byly pokusy o nejrůznější plavecké 
styly v obrovské kaluži. Děti si samozřejmě z oslavy odnesly 
i spoustu sladkostí a drobné dárečky. Celou tuto akci by nebylo 
možné uspořádat bez štědrého přispění sponzorů. Za přispě-
ní tedy patří velký dík Městskému úřadu Ralsko, společnosti 
SAP Mimoň, rodinám Pánkových, Zajícových, Günterových, 

Hampejzových, Janu Vébrovi, Jánu Golierovi a dalším, kteří 
se podíleli na přípravách a organizaci.  

Nikola Bursová

malování na obličej, které prováděla pí. Bilická. Bylo zde 
připraveno i občerstvení zdarma. Počasí nám přálo, dětí 
bylo hodně, a proto si myslíme, že se tato akce podařila.
Na závěr chceme poděkovat všem za pomoc, kteří se na 

této akci nezištně podíleli a vedení MěÚ Ralsko za finanční 
podporu.
Ještě jednou všem pomocníkům děkuji.  

Věra Šveňhová

Z KULTURy A SPORTU
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1. Setkání historických kočárků a jízdních kol v Mimoni
Krásný, nevšední zážitek připravili organizátoři prvního, 
bez nadsázky nevšedního setkání historických retro kočárků 
a jízdních kol.
Náměstí v Mimoni zaplavily kočárky všech možných značek, 
rozměrů a typů, své místo měla i historická kola firmy Achilles 
z Horní Police a historická kola Dalecký. Registrace účastníků 
zabrala celé dopoledne, účastníků bylo tolik, že registrace musela 
pokračovat ještě po spanilé jízdě městem Mírovou a Malou ulicí.

 

Své místo měly i kočárky zahraniční, za všechny lze jmenovat 
značku Silver Cross, tento model v provedení Heritage, časově 
zapadající do 60 - 70 let minulého století. Jistě není bez zajíma-
vosti, že značku Silver Cross používala i britská královská rodi-
na. A pokud by jste po takovém úžasném a opravdu nepřehléd-
nutelném kočárku zatoužili, není vůbec potřeba tuhle nádheru 
shánět až v Anglii, stačí zajet do Děčína, kde lze takový kočárek 
koupit i s plymem, zavinovačkou, peřinkou... Vše ruční práce.
 Samozřejmě nesměly chybět klasické trojkombinace od měl-
nické Liberty, proutěné a perfektně odpružené kočárky z 50 let, 
sedačky z let třicátých a opravdová rarita, tento kočárek z roku 
1890 s dřevěnými loukotěmi. Jeho kola po dlažbě sice pořádně 
klapala, ale „kostitřas“ to rozhodně nebyl. Co chybělo na ko-
lech, dohnal odpružený rám. 

Na řadu přišla také prezentace historických jízdních kol firmy 
Achilles z Horní Police, mimochodem znovu obnovené firmy, 
která v současné době vyrábí elektrokola, a historických kol Da-
lecký. K vidění byly dnes už unikáty od výrobce kol Josefa Pro-
cházky z Bezna u Mladé Boleslavi, kde se v letech 1924 - 1947 
vyráběla cestovní dámská a pánská kola. 
Na srazu retro kočárků a jízdních kol byla zastoupena spousta 
měst, od Krupky u Teplic v Čechách, přes Ústí nad Labem, Děčín, 
Litoměřice, Prahu, Bělou pod Bezdězem, Hrádek nad Nisou, Tur-
nov, Pardubice až po Břeclav. Ale také třeba z Rynoltic, Grunova 
a samozřejmě místní Mimoňáci. Na srazu zazněl i podtext Dne 
matek, symbolicky prezentovaný květinami v kočárcích, které 
rozdal starosta města Mimoně pan František Kaiser.

Na závěr se hodnotilo 
všech 98 zúčastněných, 
registrovaných kočárků 
a byli vybráni vítězové 
v kategoriích hluboký 
kočárek, sedačka, dět-
ský kočárek, nejstarší 
kočárek, nejvzdálenější 
účastník a cena poroty.
Poděkování patří ze-
jména Lence Špačkové, 
Blaženě Suchomelové, 
Monice Janecké a celé-
mu realizačnímu týmu 
Spolku historie Mimoň-
ska i mimo něj a v nepo-

slední řadě starostovi Mimoně panu Františku Kaiserovi a městu 
Mimoň, které umožnilo tuto akci uskutečnit. 

Těm, kteří se zúčastnili a podpořili nás děkujeme a těm, kteří ne-
mohli přijet, vzkazujeme, že to byl super den.
Na prvním setkání historických a retro kočárků, které pořádal 
Spolek historie Mimoňska ve spolupráci s městem Mimoň, se 
sešlo 97 registrovaných kočárků. Všechny byly nádherné, někte-
ré z dam byly oblečeny v krásných dobových šatech a panenky 
v kočárcích jako živé. Proto bylo pro návštěvníky velmi těžké se 
rozhodnout, kterému kočárku dají svůj hlas. Nakonec cenu v ka-

tegorii Hluboký kočárek získala paní Syrová, v kategorii Sedačka 
- paní Kopková a v kategorii Dětský kočárek - paní Vítů. Nejstarší 
kočárky se sešly 2 - oba z roku 1890 a jejich majitelkami byly paní 
Remrtová a paní Rejmondová. Z největší dálky doputoval kočá-
rek paní Nagyové, a to z Břeclavi. Cena poroty pak byla udělena 
paní Pokorné. V rámci doprovodného programu byla prohlídka 
kol firmy Achilles z Horní Police a krátká přednáška Historická 
kola Dalecký. Všechny registrované účastnice také obdržely od 
pana starosty malou kytičku.

Z KULTURy A SPORTU
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HORNICKý SPOLEK
První máj na Kladensku
Tak jsme opět vyrazili na tradiční prvomájový autobuso-
vý výlet, který pro širokou veřejnost uspořádal Hornicko-
-historický spolek pod Ralskem. Těžba uhlí na Kladensku 
byla ukončena v roce 2002. Od té doby hornické povědo-
mí mezi lidmi pomalu mizí, stejně jako u nás. Přesto je 
v okolí Kladna, díky nadšencům, stále co obdivovat! 

První zastavení je v Muzeu protivzdušné obrany v Bunkru 
Drnov. Objekt byl postaven v letech 1981 až 1984. Ná-
sledně zajišťoval bezpečnost vzdušného prostoru nejen 
nad Prahou, ale nad celou západní částí republiky. Provoz 
objektu byl ukončen po vstupu České republiky do NATO. 
Po roce 2003 následovalo odtajnění a došlo k převodu na 
občanské sdružení Bunkr Drnov. V roce 2014 se muze-
um otevírá veřejnosti. Prošli jsme jedno z několika pater, 
vybavené původním technickým zařízením, které je zcela 
unikátní a velmi dobře zachovalé. Nakonec jsme si pro-
hlédli expozici raketové techniky a zblízka viděli sovětské 
rakety systému S-75 Volchov a Dvina, S-125 Něva, S-200 
Vega a 2K12 Kub, k tomu další drobnější exponáty včetně 
protiletadlových raket OSA a STRELA. 

Druhá zastávka byla v Hornickém skanzenu Mayrau. Důl 
Mayrau ve Vinařicích u Kladna započala hloubit Pražská 
železářská společnost v roce 1874. Šachta hluboká 527 
metrů je pojmenována po tehdejším předsedovi správní 
rady JUDr. Kajetánu Mayerovi. O deset let později byla 
o padesát metrů dál vyhloubena jáma Robert. Za 120 let 

se zde vytěžilo 34 milionů tun uhlí! Ještě za provozu dolu 
byl zde otevřen 19. dubna 1994 hornický skanzen. Jsou 
zde vystaveny těžní stroje: parní Ringhoffer z roku 1905 
a elektrický Robert z roku 1932. Ve 130 metrů dlouhé 
štole, uvnitř kopce Homole, je expozice plně automatizo-
vaného porubu. No a konečně jsme si v budově dýmnice 
prohlédli expozici báňského záchranářství. 
Třetí zastavení bylo v památníku Lidice, který pečuje o tr-
valou vzpomínku na obec Lidice, vyhlazenou 10. června 
1942 německými nacisty. Po té, co jsme se od průvodkyně 
dozvěděli něco z historie, vydali jsme se k hromadnému 
hrobu lidických mužů, k základům Horákova statku, kde 
byli tito popraveni, a k základům kostela. Cestou jsme za-
stavili u lidické hrušky a konečně jsme došli k sousoší li-
dických dětí. V Lidicích na nás dýchlo něco nesmyslného 

a krutého, čeho je člověk schopen! 
Poslední zastávka byla na dole Michal v Brandýsku. Tady 
nás přivítal nositel ceny „český Permon“ pan Ing. Jan Bor, 
který ze svých prostředků zachránil těžní věž a dále pokra-
čuje v obnově těžní budovy. S dovolením pana Bora jsme 
vystoupali na věž k lanovnicím, odkud jsme se rozhlédli 
po okolí a kopcích Českého středohoří. Velkým okamži-
kem bylo předání čestné medaile Hornicko-historického 
spolku pod Ralskem panu Borovi za záchranu hornické 
památky. Stejnou medaili jsme předali rovněž kamarádo-
vi Jiřímu Skálovi za udržování a propagaci hornických 
tradic. Krásný den plný zážitků ocenili všichni účastníci 
zájezdu. Musím konstatovat, že se z nich stala prima par-
ta a patří jim velký dík, protože bez nich by tato tradice 
prvomájových výletů zanikla!

Za HHS pod Ralskem Miroslav Janošek
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OSTATNÍ

 

 

 

 

 
 

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem), 
 

 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit 
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního 
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné, 
 

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele 
a k přístupu k identifikačním údajům držitele, 
 

 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná 
výměna dokladů), 
 

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb, 
 

 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat 
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech 
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů, 
 

 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo 
vnitra, 
 

 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo 
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu, 
 

 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze 
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského 
povstání“). 
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OSTATNÍ

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin pracovních dnech do 24 hodindo 24 hodinVydání občanského průkazu pracovních dnech pracovních dnech 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů     

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze - pouze u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnůdo 5 pracovních dnůVydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnůdo 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                          městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo    

- u Ministerstva vnitra 
 

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu do 30 dnů Vydání občanského průkazu do 30 dnůdo 30 dnůVydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 

POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů   

                         městských částí Praha 1 až 22) 

                         (nelze žádat u Ministerstva vnitra) 

PŘEVZÍT lze -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo 

                    -  u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti  

                       za správní poplatek 100 Kč  

                      (nelze přebírat u Ministerstva vnitra) 
 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let za vydání občanského průkazu pro pro občana mladšího 15 letSprávní poplatky za vydání občanského průkazuza vydání občanského průkazuza vydání občanského průkazu pro pro 

- ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč, 
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč. 

 

 Správní poplatky za vydání občanského průkazu Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtěSprávní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 letpro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtěve zkrácené lhůtěSprávní poplatky za vydání občanského průkazuSprávní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 letpro občana staršího 15 let

- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč, 
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč. 

 

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:   KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:  KDE se pl tí správní poplatek za vydání občanského průkazu

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), 
vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV. 

 
 

 
Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 1.000 Kč MV          MV = 500 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 

    
500               500    =  1.000 Kč 

ORP       MV = 250 + 250 Kč 
    250               250    =  500 Kč 

 ORP       ORP = 500 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 500 Kč MV          MV = 300 Kč 

ORP        MV = 250 + 250 Kč 
     250               250    =  500 Kč 

ORP       MV = 200 + 100 Kč 
     200              100    =  300 Kč 

 ORP       ORP = 300 Kč 
OSČ MV 30. 4. 2018 
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OSTATNÍ

 

 
Vydávání cestovních pasů ve 

zkrácených lhůtách 
 
 
 

 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují 
urychleně vycestovat do zahraničí. 
 
Podání žádosti Podání žádosti
 

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to: 
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo 
 do 5 pracovních dnů. 

 
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:  

 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), 
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“), 
 u Ministerstva vnitra. 

 
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail 
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  
 

Převzetí cestovního pasu Převzetí cestovního pasu
 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra 
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho 
vydání. 
   

Správní poplatky Správní poplatky
 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, 
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské 
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku 
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 
 
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
 

 
 

 
Vydání do 24 hodin v pracovních 

dnech 

 
Vydání do 5 pracovních dnů 

 
         Občané starší 15 let 

MV          MV = 6.000 Kč MV          MV = 3.000 Kč 

ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč 

    
4.000           2.000   =  6.000 Kč 

ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč 
    2.000           1.000   =  3.000 Kč 

 ORP       ORP = 3.000 Kč 

 
          Občané mladší 15 let 
 
 
 

MV          MV = 2.000 Kč MV          MV = 1.000 Kč 

ORP        MV = 1.500 + 500 Kč 
     1.500             500    =  2.000 Kč 

ORP       MV = 500 + 500 Kč 
     500              500    =  1.000 Kč 

 ORP       ORP = 1.000 Kč 
 

OSČ MV 30. 4. 2018 
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PRVNÍ MĚSÍCE ROKU 2018 V LAMPĚ aneb co všechno jsme stihli
Přesto, že jsme již delší dobu do zpravodaje nenapsali žádné infor-
mace o práci naší organizace na Ploužnici, neznamená to, že jsme 
zaháleli. Naopak za tuto dobu proběhlo mnoho akcí a děti v LAM-
PĚ se rozhodně nenudili. Kromě pravidelných aktivit v rámci Klu-
bu pro děti a mládež, který je otevřen od pondělí do pátku od 13.00 
do 18.00 hodin, jsme realizovali i mnoho akcí mimo místní loka-
litu. Koncem ledna jsme uspořádali společnou besedu starších dětí 
z Mimoně i Ploužnice na téma nebezpečí, zbraní, drog a kyberšika-
ny, kdy jsme si poslechli názory odborníka z řad kriminalistů i s dra-
matickými příběhy ze života, které nejsou bohužel nijak ojedinělé. 

O jarních prázdninách jsme pro děti připravili celotýdenní program, 
během kterého jsme navštívili dvakrát zimní stadion v České Lípě 
a zabruslili si, ale také jsme podnikli výjezd do trampolínové arény 
v Praze, kde si mohli děti pod odborným dohledem a bez rizika 
úrazu zkusit různá salta, skluzavky a parkurové skoky. Pro některé 
děti byla velkým zážitkem i cesta do Prahy a návštěva centra Pra-
hy (Karlova mostu, Staroměstského a Václavského náměstí) a pak 
také zejména cestování po Praze metrem. Konec jarních prázdnin 
jsme završili účastí na turnaji ve stolním fotbálku ve spřáteleném 
NZDM Vafle v Novém Boru. Po jarních prázdninách jsme už za-
čali vyhlížet skutečné jaro. V našich klubech se začala vyrábět jarní 
výzdoba a před velikonocemi se přidalo i barvení vajíček a pletení 
pomlázek. 19. 3. 2018 jsme se staršími dětmi navštívili Matějskou 
pouť v Praze. Některé atrakce vypadaly opravdu děsivě již ze země, 
ale naši stateční nejednu zdolali. Nejvíc ale bodovali tradičně autíč-
ka. Ani o velikonočních prázdninách jsme však nezaháleli. V obou 
centrech proběhly první jarní nocovky s opékáním buřtů. V Mimo-

ni výlet na Trpaslíka se stopovačkou a na Ploužnici návštěva česko-
lipského bazénu.  V rámci velikonočních dílniček pak s námi děti 
navštívily sklárnu AJETO v Lindavě, kde se mohli seznámit s prací 
sklářů. V dubnu jsme zorganizovali Mezinárodní den Romů. Poně-
vadž tato akce nemohla proběhnout na Ploužnici, přesunuli jsme ji 
do Mimoně. Přesto ji navštívilo a aktivně se na ni i podílelo mno-
ho občanů Ralska. V tomto měsíci jsme také navštívili hrad Oy-
bin v Německu, vodopády Štolpich v Jizerských horách, ale také 
jsme absolvovali výstup na Ralsko a byli jsme v rámci SAS při 
otevírání Stezky Hastrmanů v Brništi. První sváteční prodloužený 
víkend jsme navštívili ranč a minizoo v Zákupech a v Hradčanech 
a při té příležitosti vyzkoušeli i teplotu vody hradčanského rybníka. 
Hloubku a teplotu vody jsme také měřili v Aquaparku v Liberci. 
Další neméně úspěšnou akcí byl turnaj ve stolním fotbálku dne 25. 
5. 2018, kterého se zúčastnili také dvojice z nízkoprahových klubů 
z České Lípy, Nového Boru a Liberce a kde se naši borci z Plouž-
nice umístili na skvělém druhém místě. Na přelomu měsíce května 
a června jsme s dětmi strávili celý víkend v JCampu v Novém měs-
tě pod Smrkem. 
Prvních pět měsíců roku 2018 máme tedy za sebou. Akce v LAM-
PĚ ale rozhodně nekončí. Co plánujeme dál? Čeká nás spousta 
dalších výletů v rámci našeho projektu MATOAKA - turistického 
oddílu, do kterého se mohou přihlásit všechny děti popř. i se svými 
rodiči. Na léto se chystá již tradiční týdenní tábor Snílek na Mácho-
vě jezeře, v letošním roce rozšířený i o víkendový pobyt v červnu 
pro rodiče s dětmi v rámci služby SAS, vlastní příměstský tábor na 
Ploužnici, budeme nadále pokračovat s fotbalovou ligou ACROSS 
THE STREET a na začátku září roztančí Českou Lípu již pátý roč-
ník festivalu KALE JAKHA. Máte se tedy na co těšit. 
Za podporu děkujeme MPSV, MINISTERSTVU KULTURY, LI-
BERECKÉMU KRAJI, NADACI EURONISA, městu MIMOŇ 
a ČESKÁ LÍPA a dalším drobným dárcům. Přestože si obec Ral-
sko nechalo na odborné rovině vypracovat Komunitní a také Stra-
tegický plán města, a tyto dva dokumenty následně i zastupitelstvo 
schválilo včetně podpory nízkoprahových služeb NZDM a SAS, 
bohužel žádnou aktivitu LAMPY, zaměřenou pro děti, mládež a ro-
diče, v tomto roce město Ralsko nepodporuje.  

Za LAMPA, z. s. Romana Hanzlová

OSTATNÍ

Ocenění práce našich členů.
21. Základní organizace KSČM v Ralsku pracuje i mimo svůj 
volební program. Takovou činností v tomto volebním období byla 
i memoriální činnost. Podařilo se vrátit jméno na náhrobní ká-
men původně neznámého vojáka v Hradčanech a současně také 
dvě jména rudoarmějců na ústřední pomník padlých na hřbito-
vě v Mimoni. Uznání této práce přišlo nejen z ruského 3138 km 

vzdáleného města Kasli na po-
břeží jezera Velké Kasli na úpatí 
Uralu, kde se narodil seržant Ilja 
Stěpanovič Achljustin. Článek 
byl otištěn v novinách „Rudý 
prapor“ 8. května tohoto roku 
pod názvem „U pamjati esť ime-
na“. Uznání této práce přišlo také 
od velvysla-

nectví Ruské Federace v České republice, kam 
byl pozván p. Václav Bilický. Ve společnosti 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníč-
ka, poslance Evropského parlamentu Jaromíra 
Kohlíčka a dalších oceněných, převzal podě-
kování z rukou prvního tajemníka velvyslance 
a zástupce Ministerstva obrany Ruské Federace 
pro organizaci vojensko-memoriální činnosti 
v České republice Valerie Konnova. Uznání nebylo jen za memoriál-
ní činnost v okrese Česká Lípa ale také za činnost v souvislosti s vý-
buchem tanku sovětské armády v Krupce-Bohosudově v roce 1991.

Zastupitel za KSČM
František Procházka
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OSTATNÍ
MEZINÁRODNÍ DEN ROMŮ
LAMPA, z. s. pracuje již sedmým rokem v Mimoni a v Ralsku 
nejenom s českou, ale  i s romskou komunitou. Mezinárod-
ní den Romů je jistě pro naše romské přátele a spoluobčany 
jeden z nejdůležitějších dnů v roce. Jako místo jsme v letoš-
ním roce vybrali volné prostory přímo vedle našeho Centra 
pro děti a rodinu LAMPA na Letné v Mimoni vedle školy. Na 
pátek šestého dubna jsme tedy objednali pro všechny krásné 
počasí, pro děti velkou trampolínu a skákací hrad, dále spor-
tovní střelbu a lukostřelbu, vymysleli si mnoho sportovních 
a vědomostních soutěží, aby se děti na oslavě nenudili. Na-

koupili jsme jako odměny do soutěží spoustu sladkostí a také 
buřty, které si mohli děti sami opéct. Nechyběla ani zábava 
v podobě živé romské hudby. Akce se zúčastnili především 
občané z Ralska a Mimoně, ale přijeli i naši přátelé z České 
Lípy. Vystoupily především děti, které naše centra na Plouž-
nici a v Mimoni navštěvují. Na saxofon zahrál ERIK GAŽI, 
zazpívali nám Barunka a Radek z GIPSY ROMANCE  z Mi-

moně a také Veronika a Tomáš z BACHTALE CHAWE.  Tra-
dičně také vystoupil náš taneční soubor KALE JAKHA, ale 
také jako host taneční soubor ČIRIKLORO z nízkoprahového 
centra v Náhlově.  Kromě místních souborů a souborů z blíz-
kého okolí nám bylo ctí pozvat a následně si i poslechnout 
účastníky Superstar z roku 2015 SABINU A DALIBORA 
SLEPČÍKOVI z Ústí nad Labem. Celou slavnost zakončovala 
romská kapela GIPSY ROMA STARS – Janko a Robko a DJ 
PÁJA. Zvláštní poděkování pak patří JANKOVI GAŽIMU za 
pomoc při přípravě a realizaci akce. U stánku naše děvčata 
nabízela také zdarma pro děti točenou malinovku, párek v roh-
líku, ale také velice oblíbené čerstvě smažené a přímo na místě 
připravované brambůrky. Nechyběla ani nabídka kávy a čaje 
pro všechny příchozí.  

Za LAMPA, z. s. Romana Hanzlová

RYBAŘENÍ NA PLOUŽNICI
V sobotu 12. 5. 2018 jsem přijala pozvání zúčastnit se a fotit 
na závodech v rybaření, které pořádal rybářský kroužek pana 
Heráka z Ploužnice a Rybářského svazu v Zákupech. Soutěž 
se konala přímo na Ploužnici v malém náhonu kousek od silni-
ce. Všechny účastníky soutěžního klání jsem znala, protože se 
jednalo o děti, kteřé navštěvují i náš nízkoprahový klub LAM-
PA. Takže kromě skvělého zážitku, kdy jsem ještě opravdu 
nikdy ryby nechytala, jsem si dopoledne užila i díky skvělé 
a přátelské atmosféře. Nakonec si hlavní cenu odnesl Erik, 
druhý se umístil nejmladší rybář šestiletý Honzík a třetí místo 
obsadila Leonka. Moc se těšíme na další spolupráci.

S vítězem soutěže 14-ti letým Erikem jsem si dovolila udělat 
krátký rozhovor: „ Jakou rybu jsi dneska chytil?“
„ Ta ryba, kterou jsem chytil já, se jmenuje Cejn velký a měl 
33 cm, Honzík chytil Perlína a Leona také Perlína. Nebyla to 
moc velká ryba, chytil jsem i větší. Jsem ale rád za každou, 
kterou chytím. Všechny ale pouštím zpátky.“
„ Jak dlouho chodíš do kroužku pana Heráka?“
„ Dva roky.“
„ Baví tě rybaření?“
„ Baví mě to moc. Sleduju na PC hodně pořadů o rybách 
a zkouším používat triky z videí. Zkoušet se má všechno a je 
to ale také všechno o štěstí a trpělivosti. Strejda Herák je pro 
mě vzorem. Co řekne je pro mě svaté a snažím se ho ve všem 
poslouchat.“
Jsem ráda, že jsme se s vedoucím kroužku dohodli na dal-

ší a pravděpodobně i intenzivnější spolupráci a věříme, že si 
společný čas všichni náležitě užijeme. Vážíme si práce všech 
lidí, kteří realizují volnočasové aktivity pro děti a mládež na 
území města Ralsko a o to víc, pokud nejsou finančně ani jinak 
podporováni příslušnou obcí. 

Za LAMPA, z. s. Romana Hanzlová
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OSTATNÍ
Vzpomínka na konec druhé světové války v Ralsku.
Kdo přišel 8. května vzpomenout padlé ve druhé světové válce 
a u nás zahynulé o několik dnů později ke hrobu rudoarměj-
ce staršiny Ilji Stěpanoviče Achljustina *20. 7. 1913 - †20. 
5. 1945 v Ralsku-Hradčanech musel být včetně delegace prv-
ního sekretáře velvyslance Ruské Federace v Československu 

Valerie Konnova na rozpacích asi jako já. Já osobně jsem si 
připadal jako v roce 1945, kdy na tomto místě svého velitele 
rozvědky pohřbívali sovětští vojáci. Bylo jim asi úzko, ko-
lem samí Němci pokukující za ploty svých domů. Na rozdíl 
od toho dnešního dne bylo tehdy naprosté ticho, pietní ticho, 

možná i díky tomu, že právě v okolí bydleli němečtí antifašis-
té. Letošní pietní akt, byl bez přítomnosti statutárních orgánů 
města, kromě dvou radních a dvou zastupitelů města se zú-
častnili předsedové okresních výborů KSČM, Klubu českého 
pohraničí a Aliance národních sil. Poděkování za účast patří 

zejména členům 21. ZO KSČM, Klubu seniorů města Ralsko 
a dalším občanům. Pietní akt měl důstojný průběh až na jed-
nu výjimku. Nevím, proč se v sousedství pomníku s prvními 
slovy uvítání přítomných, rozburácela sekačka trávy. Jestli tím 
chtěl tento občan Hradčan doprovodem svého stroje symboli-
zovat po celou dobu pietního aktu příjezd Rudé armády, nebo 
na rozdíl od samotných Němců a německých antifašistů v roce 
1945, chtěl demonstrovat svůj odpor k přítomnosti hrobu hrdiny 
vyznamenaného mnoha řády a medailemi. Jako každým rokem 
v tuto dobu uctíváme i památku našich dvou občanů veteránů 
druhé světové války, Jaroslava Petráčka a Vjačeslava Viskočila 
u jejich hrobů na hřbitově v Mimoni. Buď čest památce padlým 
a vítězným bojovníkům Rudé armády. Svoje povídání musím 
zakončit slovy Valerie Konnova, když jsem se omlouval za ma-
lou účast: „Je nás málo, o to jsme však silnější“. 

Václav Bilický

Tisková zpráva: Festival Proměny oživil Jabloneček
Jako mávnutím kouzelného proutku probudil v sobotu 
Land-artový festival Proměny zaniklou obec Jabloneček na 
území Geoparku Ralsko k životu. Na festival se sjeli uměl-
ci z Česka a sousedního Německa a celý týden zde tvořili 
svá jedinečná umělecká díla z přírodních materiálů. Ta jsou 
rozeseta v okolní krajině a ponechána svému osudu. Sym-
bolicky je pak postupně pohltí příroda, stejně jako vege-
tace postupně zarůstá pozůstatky zaniklé obce Jabloneček. 
Návštěvníci festivalu z různých koutů Česka i Německa 
měli možnost land-artová díla objevovat a obdivovat bě-
hem komentované land-artové prohlídky za podmanivého 
doprovodu pěveckého sboru Hillersche Villa ze Žitavy. Ze 
vzniklých děl jmenujme například Anděla z rozmlácenýho 
kostela od Ondřeje Koudelky, Pohled do nitra od Lály Pod-
lachy, Malého prince Jana Macka nebo Křídla listů Kirsten 
Stegemannové.  
Prosluněné údolí se tedy opět zaplnilo lidmi, kteří si v růz-
norodých workshopech mohli vyzkoušet například umění 
balancování kamenů, modelování obličejů z hlíny na stro-
my, vyrobit si hudební nástroje nebo hračku z přírodních 
materiálů. Celý festival pak zakončil koncert pod širým 

nebem. Pořadatelé festivalu, Geopark Ralsko a Hillersche 
Villa Zittau si návštěvníky opravdu hýčkali, zajistili do-
konce bezplatnou autobusovou dopravu do Jablonečku a to 
z Kuřívod a z Zittau. 
Dnes již Jabloneček opět upadl do spánku a Malý princ 
před bývalou německou školou se svou růží čeká na další 
ročník festivalu Proměny.
Partneři projektu: Geopark Ralsko o.p.s., Hillersche Villa 
Žitava, Liberecký kraj, Česko německý fond buducnosti, 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Kontakt pro média:
Renata Franclová
Email: festival@geoparkralsko.cz
Tel.: +420 724 276 807
Web: www.festival-ralsko.com, www.geoparkralsko.cz
Facebook: www.facebook.com/events/189464668496096/
Fotografie: www.uschovna.cz/zasilka/ZNF5R2FBBTWR-
7W4M-NVU
Autor fotografií: Josef Růžička 
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Příloha 1: O Jablonečku – od kostela k raketové základně
Jabloneček, původním názvem Jablonec, německy Gablonz. 
V roce 1921 měl Jablonec 432 obyvatel včetně dětí (z toho 25 Če-
chů, 406 Němců a 1 osobu jiné národnosti). Střed obce se kdysi 
nacházel před německou školou, která dnes ještě stojí. Poblíž byl 
rybník osázený lípami a na kopci nad návsí barokní kostel Naroze-
ní Panny Marie. Poslední bohoslužba se zde konala ke svátku Na-
rození Panny Marie 8. září 1947. Poté byl kostel armádou stržen. 
Po roce 1945 bylo německé obyvatelstvo odsunuto, obec se vylid-
nila. V letech 1947-1951 byl postupně zřízen vojenský výcvikový 
prostor Ralsko, který zde fungoval až do roku 1991. Po přícho-
du sovětských vojsk v roce 1968 byla v Jablonečku a jeho okolí 
zbudována raketová základna, která mohla sloužit i pro jaderné 
zbraně. Z bývalé obce se postupně stalo jedno z nejstřeženějších 
míst v prostoru. Dnes stojí z původních 105 domů pouze dva, které 
kdysi sloužily jako školy - jedna německá, druhá česká. V místech, 
kde kdysi stály nosiče sovětských raket, byla v roce 2010 postave-
na jedna z největších fotovoltaických elektráren v ČR.

Příloha 2: Land Art 
Land Art je ekologicky laděný umělecký směr a způsob, jak se 
navrátit ke kořenům kraje, k přírodě a     k historii místa.
Land Art je úzce spojen s prostředím přírody, do které šetrně zasa-
huje a vytváří zcela nevšední umění. Land Art vznikl v 60. a 70. le-
tech 20. století jako jakýmsi protest proti komercializaci umění ve 
Spojených státech – jeho tvorba je osvobozena od pláten, galerií 
i obchodníků s uměním, přesto však je přístupná široké veřejnosti. 
Land Art je vždy úzce spojen s přírodou a venkovními prostorami. 
S uměním minimalismu má Land Art společné omezené použití 
materiálů dostupných k vytvoření uměleckého díla a rovněž jed-
noduchost zpracování. V Land Artu jsou používány různé přírodní 
materiály: kameny, dřevo, hlína i rostliny, které jsou rozmístěné ve 
volné přírodě. Díla tak žijí svým vlastním životem a mění se díky 
přírodním podmínkám a erozi, které jim dodávají na nový rozměr. 

BLATNICE                                                                                                                                           
Je tu zase ten překotný čas plný nového života - jaro! A to je 
doba, kdy v mokřadech, tůních a rybnících u nás v Ralsku, 
můžeme pozorovat vzácné obojživelníky, kteří se shromáždili 
k milostnému reji, aby zde založili novou generaci. Po čolcích, 
ropuchách a skokanech, o kterých jsem v Dnešním Ralsku psal 
v minulosti, se chci zmínit o poslední žábě, která u nás žije.
BLATNICE SKVRNITÁ (Pelobates fuskus). 
Starší pojmenování je blatnice česneková, údajně pro charakte-
ristický zápach sekretu, který žába vypotí v ohrožení. Blatnice je 
malá až středně velká, poměrně robustní žába, se skrytým způ-
sobem života. Je vcelku nezávislá na vodním prostředí, a proto 
setkání s ní bývá velice vzácné. U nás v Ralsku ji můžeme vidět 
především na zahrádce, kdy ji při polních pracích můžeme vyrýt 
ze země. Mně se to stalo v Kuřívodech nejednou. 

Při tom lze pozo-
rovat charakte-
ristické chování 
blatnice, kterým je 
zahrabávání se do 
země. Toto ukrývání 
probíhá takto: Žába 
rytmicky pohybuje 
zadníma nohama 

patami od sebe, čímž vyhrabuje z pod sebe zeminu a sama se 
tak propadá pod zem. Samci blatnice jsou 4,5 až 6,5 cm velcí. 
Samice, tak jako u většiny žab, jsou větší, 5 5 až 7,5 cm. Tělo je 
krátké, zavalité. Pokožka je hladká, ale může být poměrně pest-
rá. Podklad šedavý až modravý, vždy však s tmavými hnědými 
skvrnami. Blatnice klade krátké silné provazce s nepravidelně 
uspořádanými vajíčky. Ty namotává na stonky vodních bylin 
v hloubce okolo 40 až 80 cm. Pulci jsou nápadní mohutností 
těla, ale i velikostí, kdy v závěru vývoje dorůstají až 18 cm, vý-
jimečně i 22,5 cm! 
Žije především v nížinách, vzácněji ve středních polohách. 
Hlavním kritériem je pro ni přítomnost lehčích půd. U nás je 
to především písek, do kterého se může zahrabat. Zimuje na 
souši, pravděpodobně velmi hluboko, v nezámrzné hloubce! 
Samci skřehotají pod hladinou, většinou až u dna. Hlas je tu-
díž poměrně tichý, slyšitelný jen na pár metrů. Lze ho popsat 
jako rytmické „ko-ko-ko-ko-ko-ko“, nebo „kdo-kdo-kdo“. Tato 
tajemná žába se dožívá 18 až 25 let.  
Je ještě jedna žába, která v Ralsku zatím chybí, ale postupně se 
její výskyt přibližuje od západu. Běžná je např. v České Lípě, 
a to ROSNIČKA ZELENÁ (Hyla arborea). Je rozšířená v celé 

Evropě kromě Britských ostrovů. Od Kanárských ostrovů po 
Švédsko a od kanálu La Manche po Kavkaz. Rosnička je su-
chozemsky žijící stromová žába. Téměř celou sezonu, kromě 
doby rozmnožování, žije na keřích a v korunách stromů. Samci 
se celoročně ozývají hlasitým skřehotáním, podobným chrapla-
vému přerušovanému „arr-arr-arr“. V květnu, v době páření, je 
kvákání daleko nejhlasitější a zní jako „ke-ke-ke-kekekekeke“. 
Vajíčka kladou rosničky ve shlucích, podobně jako skokani. 
Rosničky se živý hmyzem, který žije na rostlinách. Tato drobná 
žabka dosahuje velikosti 3 až 5 cm. Má zpravidla svěže zelenou 
barvu a je známá svou schopností ji měnit, nejen podle pod-
kladu, ale i podle barvy bezprostředního okolí. Mezi lidmi je 
nejpopulárnější žábou. Přisuzovala se jí schopnost předpovídat 
počasí. Tuto pověru použili filmaři ve snímku „Pan Tau“, kdy 
coby Růža předpovídala na žebříčku ve sklenici, počasí všude 
na světě! 
Poslední žába, která je na Českolipsku opravdu vzácná je KUŇ-
KA OBECNÁ (Bombina bombina). Pro tuto žábu je charakteri-
stická silně bradavičnatá kůže s oválnými rohovitými výrůstky 
a pestře zbarveným břichem. Dorůstá velikosti 4,2 až 5,4 cm. 
Snůšky jsou malé a samice je přichycuje na byliny i na kamín-
ky či dřívka v mělké vodě, ne příliš hluboko. Kuňka zimuje na 
souši ve štěrbinách a dírách, na silně podmáčeném území. Ten-
to druh žije samotářsky a jen v době páření vyhledává jedince 
opačného pohlaví. Aktivní je ve dne i večer, zpravidla do 22 
hodin. V červenci a srpnu se teritoriální koncertování prodlužuje 
až do tří hodin po půlnoci. Samci se ozývají silným houkavým 
„ú“. Jistě si vzpomenete na film „Na samotě u lesa“, kdy pan 
Smoljak, coby chalupář - mlynář Radim, předvádí místní žábu 
a paní Urbánková ho opravuje slovy „výš, Radime, výš“. Tak 
to byla bravurní ukázka kuňky. Tento druh je silně závislý na 
vodním prostředí, především mělké tůně v podmáčené krajině, 
nebo nádrže  s pobřežní mělčinou porostlou bylinami, mezi ni-
miž se ukrývá. U nás se vyskytuje hojněji v jižních, středních 
a východních Čechách, jinde jen ostrůvkovitě. Jeden takový os-
trůvek je v České Lípě, v Ralsku bohužel ne.
Když to shrneme, tak v Ralsku můžeme pozorovat tyto oboj-
živelníky: čolka obecného, čolka velkého i čolka horského, 
ropuchu obecnou, skokana hnědého, skokana štíhlého, skoka-
na skřehotavého a blatnici skvrnitou. V těsném okolí může-
me potkat mloka skvrnitého, ropuchu krátkonohou, ropuchu 
zelenou, rosničku zelenou a kuňku obecnou. Na to, že to jsou 
vzácní a chránění živočichové, máme tu v Ralsku docela pest-
rou osádku. Snad to tak zůstane i v budoucnu!
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TURISTICKÝ ODDÍL MATOAKA
Turistický oddíl MATOAKA, který působí při zapsaném spol-
ku LAMPA a je zaměřen na volnočasovou turistiku dětí a mlá-
deže, letos vstupuje do druhého roku své činnosti. V roce 2017 
jsme například vystoupali na všech 10 kopců Lužických hor 
vyšších 700 m. n. m. Zorganizovali jsme jeden prázdninový 
tábor u Máchova Jezera, dále jeden víkendový pobyt v Kytlici 
a druhý v Jiřetíně pod Jedlovou. Kromě toho jsme realizovali 
spoustu výletů a návštěv hradů a zámků.

Rok 2018 je zaměřen především na poznávání Jizerských hor. 
Během roku bychom rádi zdolali větší část kopců vyšších než 
1000 m. n. m. (nejméně 15) a to nejenom na české části Jizer-
ských hor, ale i na polské straně. Zatím jsme letos vystoupali 
na Holubník, Ptačí kupy, Jizeru, Smědavskou horu a na nej-

vyšší horu Jizerských hor Smrk. Na začátku června jsme reali-
zovali víkendový pobyt v Novém městě pod Smrkem. Zajištěn 
je i tradiční prázdninový tábor Snílek pod Borným u Máchova 
Jezera a dva putovní tábory. Jeden týdenní tábor pak proběhne 
i v zahraniční destinaci.
Turistický oddíl je otevřen pro všechny děti a mládež  
od 6 do 18 let. Název Matoaka je inspirován původním jmé-
nem indiánské dívky, která je mnohem více známa pod jmé-
nem Pocahontas a to i z toho důvodu, že její příběh byl pod 
tímto názvem zfilmován a představen i českému publiku. 
Slovo Matoaka znamená v překladu: Květina mezi dvěma po-
toky. Pokud byste chtěli, aby se Vaše děti zúčastnily turistic-
kých aktivit spolku, stačí kontaktovat vedoucího oddílu a to  
na tel. čísle 722946851.

Za LAMPA, z. s. Jiří Hanzl

Zastupitel pro všechny občany bez rozdílů
Vážení spoluobčané a čtenáři místního čtvrtletníku, ráda bych 
zde popsala několik postřehů mne samotné jako zastupitelky, 
která měla vždy na paměti občany našeho města, ač v někte-
rých zastupitelích prvořadý zájem o občany je až na druhém 
místě. Myslím si, že každý, kdo je či se hodlá stát zastupitelem 
města, tedy zastupovat zájmy občanů města by měl mít na pa-
měti, že do této funkce byl zvolen občany, kteří mu důvěřují 
a věří mu, že jeho jednání bude konstruktivní a smysluplné. 
Bohužel musím konstatovat, že  naši někteří současní zastu-
pitelé z mého pohledu si dávají za prvořadý úkol napadat ná-
vrhy předkládané na jednání zastupitelstva. To by asi nebylo 
od věci, pokud mají pádné argumenty a hlavně dokáží předlo-
žit svůj návrh řešení dané problematiky, ale bohužel s tím se 
při jednání nesetkáte. Proč tomu tak je? Je to snad proto, že 
si patřičně neprostudovali předkládané materiály, nebo snad 
dokonce je jim jedno co se předkládá a jsou toho názoru, že 
budou vetovat vše, co předloží jim nesympatický zastupitel 
řádně zvolený ve volbách? Je velmi smutné, když si zastupitel 
bere občany za své rukojmí při vyřizování osobních sporů. Co 
naplat jsme sice město, které se skládá z několika místních 
částí, ale ne tak velké, abychom se vzájemně neznali. Ti zastu-
pitelé a občané, kteří zde doposud prožili svůj celý život, vědí, 
v jakém stavu bylo naše město před několika lety a jak vypa-
dá dnes. Děly se v minulosti chyby, které se musí napravovat 
a vzít si z nich ponaučení, ale neznamená to, že všichni, kdo 
se kdy dostali do vedení města, nikdy nic dobrého pro rozkvět 
města neudělali.
 Jak jistě všichni víme, jednání zastupitelstva města jsou ve-
řejná, každý z občanů má možnost přijít si vyslechnout názory 

zastupitelů, kterým odevzdali ve volbách svůj hlas, ale z vlast-
ní zkušenosti mohu říci, že se tomu tak neděje.
Chci věřit tomu, že se do nové sestavy zastupitelů po letošních 
komunálních volbách dostanou ti, kteří již měli zájem o dění 
v našem městě v tomto volebním období a svůj zájem proje-
vili patřičně v diskuzích přímo při veřejných jednáních, že to 
nebudou jen věční domácí kritici, ale lidé, kteří si za svým ná-
zorem stojí, podotýkám svým konstruktivním a smysluplným 
názorem, a dokážou ho prezentovat i na veřejnosti ne jenom 
doma u kávy nebo snad jen papouškovat názory jiných, kte-
rým ani sami nerozumí.
 Jsem ráda, že i přes negativní názory některých zastupitelů 
se daří v našem městě budovat zázemí pro naše občany, ať už 
jsou to sportovní zařízení či odpočinková místa s lavičkami, 
ale také musíme myslet na základní potřeby občanů jako je 
dostupnost pitné vody např. na Borečku a bezpečnost v do-
pravě vybudováním cyklostezky z Ploužnice do Mimoně, ale 
i finanční podpora sociálních služeb pro naše seniory, kterou 
pro nás kromě našich sociálních pracovnic zajišťuje i město 
Mimoň, zkvalitňovat práci úředníků našeho města. Že město 
svými příspěvky podporuje i místní spolky a organizace, ve 
kterých jsou naši občané členy a nejenom spolky a organizace, 
ale i drobné živnostníky, kteří pro naše město odvádějí kvalitní 
řemeslnou práci. 
Do dalšího volebního období přeju našemu městu a občanům 
našeho města Ralsko zastupitele, kteří se své funkce ujmou 
v jejich zájmu a ne kariéristy, kteří se zviditelňují pouze napa-
dáním a věčnou kritikou.

Mgr. Šárka Kalvová

OSTATNÍ
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Poděkování panu starostovi
Chtěla bych touto veřejnou cestou poděkovat panu starostovi Ing. Miloši Titovi za jeho ochotu a vstřícnost, kterou projevil ve 
věci žádosti občanů Ploužnice o změnu autobusového spoje na lince Kuřívody-Mimoň. Tím, že nás občany vyslyšel, zdostupnil 
nám dopravní spoje a jiné služby, za což jsme mu vděčni.
V.Č. a spoluobčané

Organisace zdravotně postižených v Mimoni, kterými členy jsou také občané města Ralsko. Děkuje starostovi, radě a všem 
zastupitelům města Ralsko, za finanční dotaci pro naší neziskovou organisaci.
        

Za výbor 
Eichler Erich

Svaz tělesně postižených

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní Ralsko: 

17. 9. 2018

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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