
1strana 1 strana 1 DNEŠNÍ RALSKO

ci z minulosti ve skříních města. Některé 
jsme vyřešili ve prospěch města (zmínka 
je v jiných článcích), některé ještě řešíme. 
Stručně řečeno: „Zloděj volá - chyťte 
zloděje“. Proti obvinění jsem samozřejmě 
podal stížnost pro jeho neoprávněnost.
 Není bez zajímavosti, že mi obvinění 
bylo doručeno krátce před návštěvou 
redaktora Českolipského deníku, Poláka, 
který ho znal podrobně dříve, než jsem 
si ho já stačil pořádně přečíst. Asi jsem 
mylně předpokládal, že existuje nějaká 
presumpce neviny a k obvinění budu mít 
možnost vyjádření dřív, než ho bude mít 
v ruce novinář. Žijeme zřejmě v právní a 
policejní džungli i na regionální úrovni.
 Začal jsem svůj článek optimisticky 
a stejně ho i zakončím. Nemám obavy, 
že při spravedlivém postupu policie 
všechna obvinění ustojím a vyvrátím. 
Mám čisté svědomí. Ve svých 70ti letech 

netoužím po politické kariéře, neumím 
však sedět doma, ale chci, pokud mi 
zdraví a síly dovolí, udělat něco pro lidi. 
Dělal jsem to celý život. Nikdy jsem nic 
neukradl, nepřijal žádný úplatek, nemám 
to totiž zapotřebí. Na vše jsem si v životě 
poctivě vydělal, jak mne to učili rodiče, a 
jsem spokojen. 
 Veškerá moje snaha směřuje k tomu, 
aby se Ralsko zbavilo plateb za hříchy 
z  minula i všech kostlivců ve skříních 
(pozn.: svádět vše na bývalého starostu 
p. Šolce je nehoráznost) a abychom s po-
mocí svých kolegů z  koaliční osmičky 
naplňovali heslo „Aby se nám tu dobře 
žilo“. Věřím se svými kolegy ve vaši 
důvěru a podporu.

   Ing. Miroslav Králík
   starosta města

« Slovo starosty »

 V následujících měsících plánujeme 
mimo menších akcí jako je vybudování 
nových čekáren na Borečku a Ploužnici 
také dokončení akcí časově náročnějších. 
Jedná se hlavně o vybudování školky spo-
lu s jídelnou a s tělocvičnou na Ploužnici, 
multifunkčních hřišť v  Hradčanech a na 
Hvězdově a vybavení asfaltového hřiště 
na Ploužnici. Dále chystáme otevření 
poštovního místa v Kuřívodech.
 Město Ralsko dále pracuje na pro-
blému vodovodu v Borečku a na Náhlově. 

Jedná s  majiteli těchto vodovodů o 
nápravě stávající situace. Proběhlo 
několik schůzek mezi VLS a městem 
Ralsko, VLS slíbily zlepšit distribuci vody 
v  postižených lokalitách a vyřešení 
problému s  vodovodem na Borečku 
předpokládají do konce roku 2014.
 Budeme se snažit všechny stanovené 
cíle splnit do konce volebního období.

Oto Váradi, DiS.
místostarosta města 

 Předpokládal jsem, že v  jarním čase 
vám popřeji hezké počasí pro výlety 
do přírody, zahrádkářům slunečné dny 
střídané  nočními deštíky pro jejich za-
hrádky a dětem jarní čas pro hry. 
 Zdá se ale, že někteří zastupitelé 
nám do Ralska chtějí přinést ukázku 
agresivního předvolebního boje o moc. 
Ano. Blíží se komunální volby, a tak se dá 
předpokládat, že nám jaro a léto udělají 
tzv. kandidáti hodně horké a klidu asi 
moc na práci nebude.
 Co nás čeká od některých „zastupitelů“ 
nevypadá příliš radostně. Ještě 
absurdnější je kauza obvinění starosty ze 
zneužití pravomoci, které vychází z trest-
ního oznámení Víta Veselého, které na 
mne podal ještě dříve, než zakopl o pařez. 
Hlavní problém v této kauze asi spočívá 
v  tom, že se nehodí existence právníka, 
který by nám poradil s některými kostliv-

« Slovo místostarosty »
 Vážení občané města Ralsko,
rád bych Vás informoval o tom, co se 
za poslední dobu událo v  našem městě 
nového. Město Ralsko dále pokračuje 
v  plnění stanovených cílů, kdy jedním 
z  nich je vytváření nových pracovních 
míst. Stejně jako v  minulém roce naše 
město ve spolupráci s  Agenturou pro 
sociální začleňování podalo několik 
žádostí o dotaci. Jedná se o podporu 
volnočasových aktivit na Ploužnici a 
v  Náhlově včetně plánového letního 
týdenního dětského tábora v  těchto lo-
kalitách. Dalším dotačním titulem je pod-
pora finanční gramotnosti, která pomůže 
lidem, jež mají finanční problémy, s nimiž 
si nevědí rady. 
 Konečně se nám podařilo dosáhnout 
souhlasu zastupitelů v  Zastupitelstvu 
města pro podání i třetí žádosti „Asistent 
prevence kriminality“. Jedná se o zřízení 
čtyř pracovních míst plně hrazených 
dotačním titulem z  Ministerstva vnitra. 
Další pracovní příležitostí jsou operátoři 
kamerových systémů, kde ve spolupráci 
s Úřadem práce v České Lípě vzniknou 4 
pracovní místa. Na tato pracovní místa 
bylo ukončeno výběrové řízení dne 28. 
2. 2014. Uchazeči prošli výběrem komise 
sestavené z  členů Policie ČR, Městské 
policie a zástupců města Ralsko. Na 
doporučení této komise vydala konečné 
rozhodnutí Rada města Ralsko.
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Starosta informuje
Co se nám v  poslední době 

povedlo 

Na katastru města Ralsko je v oblasti 
Svébořic skládka odpadu. Z každé tuny 
uloženého odpadu náleží podle zákona o 
odpadech městu Ralsko 500,- Kč. Vybrané 
poplatky odvádí městu provozovatel 
skládky, tedy firma Ekoservis, vyúčtování 
provádí do konce února následujícího 
roku. Již za starosty Šolce s tím byly pro-
blémy a poplatky nepravidelně vymáha-
lo město prostřednictvím celní správy. 

Do funkce starosty jsem nastoupil  v 
dubnu 2011, v předávacím protokolu od 
starosty Tity nebyla ani zmínka o nějakém 
problému. Při kontrole závěrečného účtu 
za rok 2011 jsem však zjistil, že poplatky 
nemá město již od začátku roku 2009. 
Složitá a zdlouhavá jednání nebudu 
popisovat, svou úlohu v  nich sehrál i 
zpochybňovaný právník. 

Jaký je výsledek? Poplatky dos-
táváme od začátku roku 2013 a městu 
přibylo za tento rok více než 11 milionů 
Kč. Začátkem února pak přibyla první 
platba za roky předchozí ve výši téměř 
15 milionů Kč, dalších 10 milionů Kč 
očekáváme. Mám radost, že budeme 
moci pro občany něco udělat navíc, a 
stále mne napadá otázka, proč peníze 
v rozpočtu nechyběly mému předchůdci, 
nebo kde skutečně končily.

Další věc důležitá pro další rozvoj 
města je vlastní stavební úřad. V  tuto 
chvíli jsme určitě výjimkou, snaha je 
tyto úřady rušit. Trochu se nám to díky 
byrokracii zdrželo, ale od 1. 1. 2015 si 
budeme o stavbách či demolicích rozho-
dovat doma. Více se ti, kterých se to 
přímo týká, dozvědí z  článku tajemníka 
úřadu.

Zbavili jsme se hrozby platby za 
výstavbu fotovoltaiky. Jedná se o malou 
fotovoltaiku u Kuřívod za zahrádkami, ve 
které mělo město podíl 10%. Vzhledem 
k tomu, že nedostala licenci, nevydělává, 
a není z čeho zaplatit firmě Skanska, která 
ji postavila. Po podpisu zástavní smlou-
vy mým předchůdcem na nás chtěla 
stavební firma Skanska přes 11 milionů 
Kč. Díky dobrým radám právníka máme 
11 milionů Kč stále doma a zbavili jsme 
se i nevýhodného podílu.

Před rokem jste mi pomohli svými 
hlasy do Zastupitelstva Libereckého 

kraje. Za rok se mi podařilo přesvědčit 
vedení kraje, že město Ralsko potřebuje 
mimořádnou pozornost. Program „Re-
vitalizace Ralska“ je proto jedním 
z  hlavních projektů Libereckého kraje 
pro začínající období programů Evropské 
unie. V dubnu se sejde pracovní skupina 
jmenovaná hejtmanem Libereckého kra-
je pod vedením radního Josefa Jadrného, 
aby připravila celý projekt pro čerpání 
peněz pro Ralsko. Finance by měly zajis-
tit zejména likvidaci budov v havarijním 
stavu nebo jejich rekonstrukci, likvidaci 
ekologických zátěží, budování chybějící 
infrastruktury a občanské vybavenosti. 
Škoda, že se o něco podobného nesnažil 
i zastupitel a předchozí starosta Tita, 
který je členem Zastupitelstva Liberec-
kého kraje již 14 roků. Ralsko mohlo být 
už mnohem dál.

V  poslední době se daří přilákat 
investory firem, které by přinesly i 
značný počet pracovních míst. Jed-
ná se o firmy, které rozšiřují výrobu a 
v  místě mateřského podniku nemají na 
rozšíření místo. Firma Intedoor už další 
halu v  průmyslové zóně v  Kuřívodech 
staví (až 50 pracovních míst do konce 
tohoto roku), firma KV Final z Ohrazenic 
u Turnova dokončuje proces stavebního 
povolení pro stavbu hal v Kuřívodech (až 
200 pracovních míst do roku 2016). Další 
nový investor kupuje pozemky pro výro-
bu kosmetiky a léků z přírodních zdrojů 
(byliny, jehličí, kůra, včelí produkty apod.) 
ve Hvězdově a má zájem i o bývalou 
školu v sídlišti Ploužnice.

Co se naopak nedaří 

Ne vše postupuje ve městě dle 
představ vedení radnice i občanů. 
Značně nás trápí dlouhé procesy 
s  přípravou cyklostezky a chodníku 
Ploužnice - Mimoň. V  současné době 
nemůžeme již rok vydobýt souhlas ma-
jitele jednoho pozemku, přes který má 
tato komunikace vést a bez kterého 
nemůžeme pokračovat.

Mrzí mne i stále odkládané za-
teplení paneláku na sídlišti Ploužnice. 
Vypsali jsme už třetí výběrové řízení 
na prováděcí firmu. Vždy se však na-
jde někdo, kdo využije nedokonalosti 
zákona o zadávání veřejných zakázek, 
podá protest a my musíme začít znovu. 

Je otázkou, kdo má na této situaci zájem.
Zatím stále neznáme výsledek naší 

žádosti o prominutí tzv. vratek. Za po-
chybení v administraci dotací v minulých 
letech máme tyto dotace vracet včetně 
stejně vysokého penále. Výše těchto 
částek činí v  současnosti více než 42 
milionů Kč. Pokoušeli jsme se najít cesty 
pro přesvědčení úředníků Ministerstva 
financí, že pro město Ralsko, ke kterému 
se stát po odchodu spřátelených armád 
zachoval macešsky, jsou tyto částky 
likvidační a zastaví jakoukoliv obnovu 
tohoto prostoru. K  našemu překvapení 
vše trvá neobvykle dlouho a vše vypadá, 
že na Ministerstvo dorazily intervence, 
aby nám nic nebylo prominuto. Nabízí se 
souvislost s tím, že veškeré dokumenty si 
vyžádal zastupitel Vít Veselý. 

Jaké máme ještě v  posledních 
měsících investiční záměry:

- mateřská škola na Ploužnici
- nová základna pro údržbu města a 

zeleně, sběrný dvůr
- rekonstrukce objektu před radnicí 

pro „Dům služeb“ – poštovní místo, místa 
pro lékaře, veřejné toalety apod.

- chodník po hrázi rybníka v 
Hradčanech

- hřiště ve Hvězdově a v Hradčanech
- rekonstrukce sálu v Kulturním domě 

v Kuřívodech
- dokončení projektových prací a 

pokud možno ještě letos zahájit rekon-
strukci hřbitova v Kuřívodech

- příprava řešení vodovodu a 
kanalizace v  Náhlově (zatím vše brzdí 
skutečnost, že vodovod i kanalizace 
je majetkem soukromé firmy, která je 
v současné době v konkurzu)

- úpravy veřejných prostrans-
tví v  městských částech na zóny pro 
maminky s kočárky a seniory, plochy na 
hry pro děti, výběhy pro psy apod.

Očekáváme také vaše nápady a 
názory při setkávání vedení města 
s občany jednotlivých městských částí.

  Ing. Miroslav Králík
  starosta města

« Z úřadu »
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Tajemník informuje
Stavební úřad – jsme připraveni 

na samostatnost

Na základě § 13 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v plat-
ném znění, požádalo vedení města Li-
berecký kraj o určení Městského úřadu 
Ralsko obecným stavebním úřadem. 

K této žádosti nás vedly tyto důvody:
Město Ralsko je bývalým vojenským 

prostorem, při jehož vzniku došlo k násil-
nému vystěhování více než patnácti 
obcí. Opuštěné objekty zaniklých obcí 
využívala cvičící vojska naší i sovětské 
armády. Značné množství dislokovaných 
vojsk sovětské armády (z dostupných 
zdrojů se jednalo o cca 30 tis.) vybudo-
valo potřebné zázemí a technickou infra-
strukturu. 

Po odchodu sovětské armády v  roce 
1990 zůstávají v Ralsku postupně chátra-
jící objekty, které slouží sběratelům kovů 
a k budování černých skládek. Po celém 
katastru města (ať již ve vlastnictví Li-
bereckého kraje, Vojenských lesů a statků 
či města samotného) se nachází cca 180 
ruin ohrožujících bezpečnost občanů a 
návštěvníků města. Je tedy předpoklad, 
že město se potřebuje pro svůj rozvoj a 
v  rámci turistického ruchu, zejména 
cykloturistiky, postupně zbavit těchto 
zátěží. Současně je předpoklad, že se do 
města, vzhledem k  jeho poloze a atrak-
tivnosti území, postupně budou vracet 
zájemci o stavby rodinných domků, a 
vyloučena není ani různá průmyslová 
výroba. Předpokládá se tedy postupná 
obnova a rozvoj celého území.

Činností stavebního úřadu (dále 
jen „SÚ“) byly po zrušení VVP Ralsko 
pověřeny nejprve MěÚ Česká Lípa, od-
bor regionálního rozvoje, a posléze 
město Mimoň. V  roce 2011 byla podep-
sána veřejnoprávní smlouva mezi 
městem Ralsko a městem Stráž pod 
Ralskem (jako obce, jejíž obecní úřad je 
obecným stavebním úřadem) o výkonu 
činnosti stavebního úřadu, a následně 
byla většina dokumentů převzata nově 
činným subjektem. Následně, po dvou 
chybných rozhodnutích Ministerstva 
vnitra ČR, jsme podali rozklad ze strany 
měst Ralsko i Stráž pod Ralskem k rozhod-
nutí proti případnému zrušení činnosti 
SÚ Stráž pod Ralskem a jeho následnému 
převedení zpět pod SÚ Mimoň. 

Nicméně rozklad byl, ještě tehdejším 
ministrem vnitra, Martinem Pecinou, 

(cca 170 km²) po Praze, Brně a Ostravě 
čtvrtým největším městem v  republice 
a v  současné době zde trvale žije 2080 
občanů (stav k 31. 12. 2013). V souvislosti 
se zahájeným veřejným projednáváním a 
schvalovacím řízením nového ÚP Ralsko 
je důležité, aby výkonem správy staveb-
ního úřadu v této lokalitě bylo pověřeno 
město Ralsko. Zcela nepochybně by tímto 
krokem nedocházelo k upřednostňování 
investičních záměrů nových investorů 
a zvyšování zaměstnanosti na úkor 
sousedních měst.

Z  výše uvedených důvodů jsme 
jednoznačně přesvědčeni o tom, že 
potřeba samostatného SÚ ve městě Ral-
sko se jeví jako velmi žádoucí a vedení 
města je k tomu připraveno poskytnout 
jak personální, tak materiální podmínky 
(k tomu viz § 13 odst. 3 a § 13a staveb-
ního zákona).

V současné době máme v ruce dopis 
ministra pro místní rozvoj o projednání 
této záležitosti a v  rámci Libereckého 
kraje a jeho úřadu se již připravují kroky 
k vydání nařízení Rady kraje (projednání 
informace v  některých výborech Zastu-
pitelstva kraje apod.). Pokud vše bude 
probíhat bez větších problémů, mohla 
by Rada Libereckého kraje vydat svoje 
nařízení již v průběhu března s účinností 
od 1. 1. 2015.

Jak však vykrýt onu dobu necelého 
jednoho roku? Přesunout spisy zpět 
na SÚ Mimoň ze Stráže pod Ralskem 
na nějakých deset měsíců a poté 
následně stěhovat z  Mimoně do Ral-
ska? I tím se samozřejmě vedení města 
intenzivně zabývalo. Proto byl Radě 
města předložen návrh na cca oněch 10 
měsíců přijmout veřejnoprávní smlouvu 
(nyní již v  návrhu třístrannou) o výkonu 
SÚ i nadále ve Stráži pod Ralskem, do 
doby zřízení samostatného SÚ v Ralsku. 
Rada města se shodla na tom počkat na 
vyjádření soudu o našem návrhu na od-
kladný účinek, a proto prozatím návrh 
třístranné veřejnoprávní smlouvy nesch-
válila.

Jsme si samozřejmě vědomi, že 
nařízením Rady kraje pro nás tato věc 
nekončí, ale naopak začíná. Pokud Li-
berecký kraj vyhoví žádosti města Ral-
sko, bude nutno vybavit pracoviště 
budoucího stavebního úřadu nejen 
potřebným zařízením a technikou, ale 
také získáním dvou kvalifikovaných 
zaměstnanců tak, jak ukládá § 13a staveb-
ního zákona, kteří vzejdou z následného 

zamítnut. Po nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí přišel ze strany MěÚ 
Mimoň – odboru výstavby přípis, který 
je vyvěšen na úřední desce a webových 
stránkách našeho města. Z těchto kroků 
musí být zajisté občan zmaten, pokud 
jen trochu dění sleduje. Za případné 
nastalé komplikace se proto, zejména 
stavebníkům, velmi omlouváme.

Na základě rozhodnutí bývalého 
ministra Peciny jsme odeslali dne 10. 
2. 2014 k  Městskému soudu v  Praze 
správní žalobu proti rozhodnutí ministra 
vnitra s návrhem na přiznání odkladného 
účinku. Výrok ke dni vydání tohoto čísla 
Dnešního Ralska zatím neznáme.

Je nutné však na tomto místě 
zdůraznit, že cca po více než dvou letech 
působení SÚ města Stráž pod Ralskem 
v  městě Ralsko panovala naprostá spo-
kojenost s činností a výkonem přenesené 
působnosti státní správy tohoto SÚ 
nejen ze strany občanů města Ralsko, ale 
i města Ralsko jako veřejnoprávní kor-
porace. SÚ zde úřadoval dvakrát týdně 
přímo ve správním sídle města a občané 
si tudíž mohli vyřizovat své záležitosti 
v  místě svého bydliště, což vzhledem 
ke specifikaci území a rozlehlosti města 
Ralsko je jednou z  velmi důležitých a 
vítaných služeb pro občany města. 

Přes výše uvedené dochází postupně 
vedení města k  jednoznačnému závěru 
na možnost, ne-li nutnost, zřízení 
stavebního úřadu začleněného přímo 
do struktury Městského úřadu Ralsko.

K  tomu je třeba připomenout, že 
v minulosti byly SÚ na úrovni měst a obcí 
zřizovány pouze opatřením přednosty 
okresního úřadu a nikoliv zákonem. 
Tento vývoj ukončila později novela 
stavebního zákona č. 83/1998 Sb. Obec-
nými stavebními úřady jsou pak obce 
s pověřeným obecním úřadem stano-
vené zákonem č. 314/2002 Sb., které 
svoji působnost vykonávají ve správních 
obvodech stanovených vyhláškou 
č. 388/2002 Sb. V České republice je 
nyní více než 600 stavebních úřadů s 
prvoinstančním rozhodováním. Podle 
zákona č. 314/2002 Sb. je celkem 390 
obcí s pověřeným úřadem a přibližně 
230 stavebních úřadů, které působí v ob-
cích bez pověřeného úřadu.

Za zamyšlení stojí skutečnost, že 160 
stavebních úřadů je v obcích s méně než 
1500 obyvatel (!!!) a nejmenší obec se 
stavebním úřadem má 508 obyvatel (!!!).

Město Ralsko je se svojí rozlohou 
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výběrového řízení.
Co se týká hmotného zabezpečení 

výkonu obecného stavebního úřadu, 
počítáme se zařazením budoucího 
stavebního úřadu do struktury Městského 
úřadu. Jsme schopni pracoviště staveb-
ního úřadu, které je co do prostor 
v  podstatě připraveno, okamžitě vyba-
vit výpočetní technikou - PC s kopírkou, 
připojení na internet včetně e-mailové 
pošty, přístupů do registrů apod. 
Součástí vybavení bude také příslušná 
literatura včetně vhodné aplikace s legis-
lativou. V rámci průběžného školení jsme 
připraveni nabídnout co možná nejširší a 
průběžné školení zaměstnanců staveb-
ního úřadu včetně zabezpečení zvláštní 
odborné způsobilosti.

Jsme připraveni dohodnout se se 
Stavebním úřadem ve Stráži pod Ral-

skem na převzetí archivu, tj. kompletní 
zpracování soupisu a vytvoření vlastního 
archivu, poskytnutí vhodných prostor, 
zajištění stěhování a jeho správu.

Závěrem…
O nutnosti zřízení samostatného 

Stavebního úřadu ve městě Ralsko snad 
není třeba pochybovat. Pochybovat 
možná mohou škarohlídi, kterým se třeba 
nemusí dvakrát zamlouvat kroky vedení 
města. Osobně jsem však přesvědčen o 
tom, že vedení města udělalo v této věci 
maximum možného. 

Zvláštní poděkování chci vyjádřit na 
tomto místě hejtmanovi Libereckého kra-
je, celé Radě Libereckého kraje, dále pak 
vedoucímu správního odboru Krajského 
úřadu Libereckého kraje, a vedoucímu 
právního odboru Krajského úřadu Li-

bereckého kraje za velmi vstřícný přístup 
při celém procesu zřizování samostat-
ného SÚ.

O dalších krocích v  této věci 
vás budeme průběžně informovat 
prostřednictví čtvrtletníku Dnešní Ralsko 
a webu města.

Mgr. Oldřich Němec
                     tajemník MěÚ

Došlo po uzávěrce: 
Rada Libereckého kraje na svém jed-

nání dne 18. 3. 2014 schválila nařízení 
kraje o samostatném Stavebním úřadu 
v Ralsku od 1. 1. 2015. (on)

Jak je to s ekonomikou města
Na začátku volebního období jsme 

měli v  rezervním fondu 40 milionů Kč, 
které zaplatila firma ČEZ za pronájem 
pozemku pro fotovoltaickou elektrárnu 
u Kuřívod. Jen pro zajímavost uvádím, že 
podle názoru odborníků měla být tato 
částka minimálně dvojnásobná. Odvo-
laní členové vedení města tehdy šířili 
mezi lidmi informaci, že se chystáme tyto 
peníze „rozfrncat“. Z  tohoto rezervního 
fondu jsme po odsouhlasení všemi členy 

je velmi zábavné sledovat opoziční za-
stupitele, jak rozšiřují informace o našem 
špatném hospodaření.

Důležité je, že nebudeme při rozvoji 
Ralska postupovat podle okamžitých 
nápadů, ale máme pro tento účel Pro-
gram rozvoje města Ralsko a seznam 
potřebných investic nazývaný Akční 
plán. 

     
  Ing. Miroslav Králík

  starosta města

Zastupitelstva města realizovali demoli-
ci havarijní tělocvičny u školy v  sídlišti 
Ploužnice, zateplení budovy a novou 
střechu školy v  Kuřívodech, zateplení 
bytovek v Ploužnici, hřiště v Kuřívodech 
apod. V  současnosti zde zbývá cca 25 
milionů a díky dobrému hospodařením 
máme tedy na účtu cca 55 milionů Kč 
pro realizaci nebo započetí investičních 
záměrů uvedených v  jiném článku. 
Jestliže si uvědomíme tuto skutečnost, 

Nová rubrika na webu města
Je vidět z několika posledních článků 

v  Českolipském deníku, že městu Ral-
sko je věnována v  tomto periodiku 
mimořádná pozornost. Ne vždy však toto 
periodikum přináší naprosto objektivní 
zprávy o životě našeho města. 

Jednou z  posledních tzv. „kapek“ 
bylo sdělení pana redaktora Michaela 
Poláka o tom, kolik že si mohl vydělat 
právní zástupce města (cituji): „Bezmála 
šest a půl milionu korun si mohl v  Ralsku 
vydělat právník Zbyšek Rychtařík. Slibo-
vala mu to smlouva, kterou vedení města 
ani nepovažovalo za nutné předložit 
zastupitelům.“ (Českolipský deník, 3. 
března 2014)

Pan redaktor si zřejmě nevšiml, že 
smlouva jako příklad byla členům Zastu-
pitelstva předložena, což je možné vyčíst 
z  příslušného zápisu ze Zastupitelstva 

zrušení tohoto statutu. Toť vše…
A takových příkladů nesprávností až 

dezinformačních informací a úvah bych 
mohl uvést několik dalších. Věřím, že pan 
Polák bude příště objektivnější a pokud 
bude chtít napsat skutečně solidní a 
věrohodné informace o městě, že nás 
třeba také navštíví na radnici, abychom 
mu potřebné informace podali. Rádi to 
pro něj uděláme.

Proto jsme se, vzhledem k  výše uve-
denému, rozhodli, že články o městě 
Ralsku budeme zveřejňovat v  nově 
vytvořené rubrice na webu města s náz-
vem „Média o nás“, kde v  podrubrice 
„Nepřesnosti v médiích“ budeme uvádět 
tyto dezinformace na pravou míru.

Mgr. Oldřich Němec  
   tajemník MěÚ

města (cituji: „ZM je předložen jako příklad 
návrh mandátní smlouvy se společností AZ 
MEDIATOR, s. r. o.,…“ (konec citace); tato 
nebyla nikdy schválena, a tudíž nebyla 
také nikdy a nikým podepsána. 

Příklad druhý - článek v Českolipském 
deníku dne 10. 12. 2013 s  palcovým 
titulkem na úvodní straně: „Do Ral-
ska se vrátí armáda, chce tu pěchotní 
střelnici“. Být podnikatelem a přečíst si 
jen nadpis onoho článku, tak zřejmě o 
Ralsku, jako o potenciálním místě k pod-
nikání, vůbec nebudu uvažovat. A jak to 
vzniklo? Pan redaktor Polák se zúčastnil 
projednávání připravovaného Územního 
plánu. Skutečnost je taková, že na území 
města Ralsko je zarostlý palouk, který 
má historicky statut pěchotní střelnice. 
V  současné době má Liberecký kraj i 
město žádost Ministerstva obrany o 
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Ne všude se daří České poště a obcím 
udržet provoz pošty. Je to na jednu stra-
nu pochopitelné, neboť i Česká pošta, s. 
p., je podnikatelem a jejím hlavním pos-
láním je kromě poštovní služby také zisk. 
Na druhou stranu je v mnoha případech 
pro občany situace složitější a kompliku-
je jim mnohdy život.
 Po několika jednáních se zástupci 
České pošty můžeme občanům s radostí 
oznámit, že v  městské části Kuřívody 
to bude, na rozdíl od některých jiných 
obcí v  České republice, zcela jinak. Od 
1. dubna 2014 bude v Kuřívodech zave-

deno výdejní poštovní místo a to přímo 
v budově Místního centra pro setkávání. 
K tomuto kroku vedla vedení města sna-
ha rozšířit služby pro občany. 
 Co lze od poštovního místa očekávat 
a co toto výdejní místo nabídne? To vše 
se dozvíte v  přiloženém letáku České 
pošty.
 A jak bude výdejní místo fungo-
vat? Kromě již popsaných služeb bude 
mít tu výhodu, že pokud vás poštovní 
doručovatelka nezastihne např. s 
doporučenou zásilkou doma, odevzdá 
ji na výdejní místo, kde si ji budete 

moci vyzvednout třeba v  odpoledních 
hodinách, aniž byste museli absolvovat 
cestu až na poštu do Mimoně. S provozní 
dobou poštovního místa seznamuje také 
přiložený leták.
 Věříme, že občané tuto službu přivítají 
a bude využívána k jejich spokojenosti.

Mgr. Oldřich Němec
  tajemník MěÚ

Poštovní (výdejní) místo v Kuřívodech

Oznámení pro obyvatele města Ralsko

Vážení zákazníci České pošty, s. p.,
oznamujeme Vám, že s účinností od 1. 4. 2014 bude na adrese Kuřívody 703 zřízeno výdejní 
místo Ralsko, které bude poskytovat níže uvedené služby v rozsahu hodin pro veřejnost:

Pondělí - Pátek 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Sobota, Neděle 8:00 – 12:00 hod.

• Příjem a výdej obyčejných psaní, příjem a výdej obyčejných zásilek do/ze zahraničí, příjem 
  a výdej obyčejných slepeckých zásilek vnitrostátních a do/ze zahraničí 
• Příjem a výdej doporučených psaní, příjem a výdej doporučených zásilek do/ze zahraničí, příjem 
  a výdej doporučených balíčků, příjem a výdej doporučených slepeckých zásilek vnitrostátních 
  a do/ze zahraničí, příjem a výdej cenných psaní vnitrostátních a do/ze zahraničí 
• Příjem a výdej obyčejných balíků vnitrostátních a ze zahraničí, příjem standardních balíků, 
  příjem a výdej cenných balíků vnitrostátních a do/ze zahraničí, výdej balíků do ruky, výdej 
  zásilek  EMS 
• Příjem poštovních poukázek A, C, složenek a platebních dokladů SIPO
• Převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžních částek od příjemců poštovních zásilek, 
  odesilatelů poštovních zásilek, odesilatelů poštovních poukázek
• Prodej cenin a zboží 
• Příjem reklamací a žádostí adresátů v souvislosti s dodáním zásilek

Stávající adresní PSČ, které uvádíte ve své adrese, zůstává zachováno.

Případné dotazy týkající se podání a dodání vám zodpoví vedoucí pošty Mimoň, 
telefon 487 862 400 (v době od 8:00 do 15:00 hod.). 

S pozdravem
                                                                 Česká pošta, s. p.         
                                                        Pobočková síť severní Čechy
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Terénní sociální práce v Ralsku
Máte problém? Pomůžeme Vám.

Při MěÚ Ralsko stále působí terénní 
sociální služba. Její hlavní pracoviště, 
dostupné všem obyvatelům Ralska, se 
trvale nachází na Ploužnici v  kanceláři 
v  panelovém domě č.p. 349. Služba je 
zastoupena dvěma terénními sociálními 
pracovníky Margitou Loosovou a Lenk-
ou Novákovou. Tito pracovníci mohou 
poskytovat službu v  kanceláři, přímo 
v  terénu nebo i v  domácnostech všech 
obyvatel žijících v Ralsku. 

Služba nabízí poradenství při řešení 
finančních nesnází, jako je například 
zadluženost vznikající pozdním pla-
cením nájemného za užívání bytu, 
apod. Dále pomáhá sjednávat splát-
kové kalendáře u exekutorů, inkasních 
společností a dalších institucí. Pomáhá 
řešit platební rozkazy, exekuční příkazy, 
v rámci své působnosti zprostředkovává 
případná nezbytná jednání i s advokáty 
věřitelů, nevyhnutelná při zadluženosti 

kanceláře i mimo úřední hodiny, nebo 
pracovníka oslovit kdykoliv v terénu. 
V pracovní době jsou oba poskytovatelé 
terénních sociálních služeb dostupní na 
úředních telefonních číslech uvedených 
níže. Je možné se s  nimi kontaktovat, 
případně se objednat k  osobnímu jed-
nání i mimo úřední hodiny.

ÚŘEDNÍ HODINY

Nováková Lenka
Tel. 774 646 280
PO 8.00 – 12.00
ST 8.00  – 12.00

Loosová Margita
Tel. 777 646 405
ÚT 10.00 – 13.00
ČT 13.00 – 16.00

                              Loosová Margita
        terénní sociální pracovník

            MěÚ Ralsko

klientů. Služba dále poskytuje po-
radenství v  insolvenčním řízení, sepiso-
vání dodatků k  žádostem na úřadech, 
vyplňování formulářů k žádostem o soc. 
dávky a mnohé další. Součástí služeb 
může být i poskytnutí osobní podpory 
terénního sociálního pracovníka nejen 
klientům, při nejrůznějších jednáních na 
institucích, jako např. ČSSZ, OSSZ, zastu-
pitelských úřadech. Služba dále nabízí 
možnost společného hledání zaměstnání 
na internetových, nebo jiných inzertních 
stránkách, jednání s  majiteli firem, zasí-
lání strukturovaných životopisů emailem 
potenciálním zaměstnavatelům. Služba 
všem na požádání může pomoci řešit 
i problémy s dětmi ve školách. Toto a 
mnohé další je dostupné, stačí se jen 
prostřednictvím telefonu spojit, nebo 
oslovit přímo některého z  obou terén-
ních soc. pracovníků v kanceláři, nebo na 
ulici. Zájemci o službu z řad klientů i os-
tatních obyvatel města, mohou přijít do 

Nádoby na textil 
Rada města Ralsko schválila na své 

schůzi smlouvu o spolupráci, na základě 
které budou umístěny v  části města 
Kuřívody (sídliště) a Ploužnice (sídliště) 
kontejnery na vysloužilý textil a párova-
nou obuv. 

Občané města Ralsko budou moci do 
těchto kontejnerů odkládat nepotřebný 
textil a párovanou obuv obdobně jako 
odkládají do kontejnerů sklo, papír, 
plast, popř. vysloužilé elektrospotřebiče.

Do dnešní doby byl vysloužilý textil 
a párovaná obuv v  mnoha případech 
součástí směsného komunálního od-
padu, který je skládkován, nově bude 
využit pro humanitární účely a částečně 
přepracován na technické textilie určené 
k dalšímu použití. 

Pokud budou občané města řádně 
třídit, může tak dojít ke zvýšení procenta 
využití odpadů a snížení nákladů za sk-
ládkování odpadů. Platí však, že textil 
i obuv musí zůstat čisté bez příměsí 
dalších odpadů.

Opětovné přistavení popelnic na 
bioodpad

Od 1. 4. 2014 budou opětovně 
přistaveny popelnice na bioodpad do 
jednotlivých částí města. Jedná se o 
tyto lokality:

• Hradčany náves – 6 ks popelnice

v  Kuřívodech – průmyslová zóna nebo 
po domluvě (nemáte-li odvoz) s  ve-
doucím údržby veřejného prostran-
ství, panem Františkem Procházkou, tel.: 
777 646 229. 

V 2. polovině roku 2014 bude v pro-
vozu tzv. „dvougaráž“, ve které bude 
zřízeno další místo zpětného odběru 
elektrozařízení, především pro části 
města Ploužnice, Hvězdov a Hradčany. 
Kontaktní osoba: Fr. Procházka.

     
  Ing. Martina Dokoupilová

 referentka MH, dopravy a ŽP

• Ploužnice vojenské bytovky 
  č. p. 276 a 277 – 4 ks popelnic
• Ploužnice U Poldy – 3 ks popelnic
• Hvězdov u zastávky – 4 ks popelnic
• Hvězdov u Golierů – 5 ks popelnic
• Kuřívody – zahrádkářská kolonie 
  7 ks popelnic
• Horní Krupá – náves - 3 ks popelnic
Četnost svozu:  
Od 1. 4. do 31. 5. a od 30. 10. do 30. 

11. kalendářního roku 1 x 14 dnů
Od 1. 6. do 29. 10. kalendářního 

roku 1 x 7 dní
Pokud bude počet popelnic v  jed-

notlivých lokalitách nedostatečný, je 
možné tento počet navýšit. Dále je 
možné navýšit počet svozových lokalit. 
Vaše dotazy, připomínky nebo náměty 
je možné zaslat na email:                         

dokoupilova@mestoralsko.cz. 
V  roce 2013 bylo zkompostováno 

cca 96 t BRO, tj. 15% celkové produkce 
odpadů.

Nově mohou občané města Ral-
sko odevzdat bezplatně (bez ohledu na 
množství) větve do kompostárny SAP.

Svoz vysloužilého elektrozařízení
Odevzdávejte vaše již vysloužilé 

elektrozařízení (ledničky, pračky, mikro-
vlnky, sporáky, televize, PC monitory) do 
místa zpětného odběru elektrozařízení 

Odpadové hospodářství
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SBĚROVÝ DEN 
Dne 24. května 2014 

(v sobotu) 
proběhne v našem městě

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obyvatelé mohou ve stanovených termínech, časech a na níže uvedených místech odevzdat 

bezplatně nebezpečný odpad, který nepatří do domovního kontejneru (zářivky, olověné akumu-
látory, monočlánky, vyřazené léky, olejové a vzduchové filtry, plechovky od barev, chladící 

a brzdovou kapalinu, pneumatiky, televizory, ledničky, mrazáky, rádia, rozpouštědla, od-
padní oleje, staré nátěrové hmoty, znečištěné plastové obaly apod.). 

Pneumatiky odevzdávat bez disků!

Uvedený odpad mohou občané města BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ od-
padové hospodářství s.r.o., kteří přijedou do našeho města se speciální svozovou technikou. 

Současně bude prováděn sběr objemného odpadu (nábytek apod.)
společností COMPAG CZ s.r.o.

Likvidace nebezpečného odpadu pro drobné podnikatele bude prováděna za úplatu
 v jiném termínu po dohodě s pracovníkem firmy.
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU :

RALSKO
Hradčany – u dětského hřiště  08. 50 – 09. 10 hodin
Dolní Boreček – u SAP   09. 15 – 09. 20 hodin
Horní Boreček – aut. zast.   09. 20 – 09. 35 hodin
Ploužnice – u statku   09. 50 – 10. 00 hodin
Hvězdov – u finských domků  10. 05 – 10. 15 hodin
Hvězdov – Blízalka    10. 20 – 10. 30 hodin
Ploužnice – u Poldy   10. 35 – 10. 45 hodin
Ploužnice – obchod   10. 50 – 11. 00 hodin
Kuřívody – u Bílého jelena   11. 05 – 11. 15 hodin
Kuřívody – u paneláků   11. 20 – 11. 30 hodin
Technická zastávka   11. 35 – 11. 40 hodin
Kuřívody – odbočka Židlov  11. 45 – 11. 50 hodin
Horní Krupá – nahoře v obci  11. 55 – 12. 15 hodin
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SBĚROVÝ DEN 
Dne 6. září 2014  

(v sobotu) 
proběhne v našem městě

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obyvatelé mohou ve stanovených termínech, časech a na níže uvedených místech odevzdat 

bezplatně nebezpečný odpad, který nepatří do domovního kontejneru (zářivky, olověné akumu-
látory, monočlánky, vyřazené léky, olejové a vzduchové filtry, plechovky od barev, chladící 

a brzdovou kapalinu, pneumatiky, televizory, ledničky, mrazáky, rádia, rozpouštědla, od-
padní oleje, staré nátěrové hmoty, znečištěné plastové obaly apod.). 

Pneumatiky odevzdávat bez disků!

Uvedený odpad mohou občané města BEZPLATNĚ předat pracovníkům firmy AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o., kteří přijedou do našeho města se  speciální svozovou technikou. Současně 

bude prováděn sběr objemného odpadu (nábytek apod.)
společností COMPAG CZ s.r.o.

Likvidace nebezpečného odpadu pro drobné podnikatele bude prováděna za úplatu
 v jiném termínu po dohodě s pracovníkem firmy.
MÍSTO A ČAS PŘISTAVENÍ SBĚROVÉHO VOZU :

RALSKO
Hradčany – u dětského hřiště  08. 50 – 09. 10 hodin
Dolní Boreček – u SAP   09. 15 – 09. 20 hodin
Horní Boreček – aut. zast.   09. 20 – 09 .35 hodin
Ploužnice – u statku   09. 50 – 10. 00 hodin
Hvězdov – u finských domků  10. 05 – 10. 15 hodin
Hvězdov – Blízalka    10. 20 – 10. 30 hodin
Ploužnice – u Poldy   10. 35 – 10. 45 hodin
Ploužnice – obchod   10. 50 – 11. 00 hodin
Kuřívody – u Bílého jelena   11. 05 – 11. 15 hodin
Kuřívody – u paneláků   11. 20 – 11. 30 hodin
Technická zastávka   11. 35 – 11. 40 hodin
Kuřívody – odbočka Židlov  11. 45 – 11. 50 hodin
Horní Krupá – nahoře v obci  11. 55 – 12. 15 hodin
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Práce s interaktivní tabulí

• Zápis do 1. třídy ZŠ  
• Kytarový koncert
• Malířská pohádka

Zápis do 1. třídy proběhl v  měsíci 
lednu a dostavilo se 15 dětí. Děti praco-
valy samostatně s  paní učitelkami, kde 
ukazovaly svoje znalosti. Poznávaly geo-
metrické tvary, čísla, barvy, kreslily post-

V  měsíci březnu proběhlo divadelní 
představení – MALÍŘSKÁ POHÁDKA. 
Představení bylo moc hezké a dětem 
z  MŠ, Broučkům i žákům školy se moc 
líbilo. Své pocity napsali žáci do pamětní 
knihy divadla.

avu a říkaly básničku. Na závěr si odnesly 
dárečky, které pro ně připravili žáci 2. a 3. 
třídy a paní učitelky. Těšíme se na 1. září, 
až se s dětmi opět uvidíme.

V měsíci únoru jsme zde měli výcho-
vný kytarový koncert. Děti se seznámily 
s vývojem hudby.

« Ze školních lavic »

Kytarový koncert Malířská pohádka

V měsíci únoru 2014 jsme na základě 
grantu z  Libereckého kraje dostali do 
mateřské školy interaktivní tabuli. Máme 
spoustu témat, se  kterými pracujeme, 
a děti to velice baví. Rády se na interak-
tivní tabuli učí. Díky interaktivní tabuli 

poděkovat Ing. Martině Dokoupilové za 
sjednání grantu a dokončení realizace 
pro získání interaktivní tabule do MŠ.

   
 Za pedagogický sbor: 

Jaroslava Ondrejková, Lenka Vrbová

mají názornou představu o tom, co se 
kolem nás děje. Děti pracují samostatně, 
přiřazují k  sobě obrázky, čísla, geomet-
rické tvary, a tím získávají velké znalosti, 
které uplatní jak v 1. třídě ZŠ, tak i v životě. 

Ještě jednou bychom tímto chtěli 

Interaktivní tabule
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« MC informuje »
I v novém roce pokračují v Místním 

centru ve své činnosti tyto zájmové 
kroužky: PC, výtvarná výchova a ruční 
práce, doučovací kroužek angličtiny nebo 
logopedie, fotbalový kroužek, taneční, 
kroužek stolního tenisu. 

Každá středa v  Kuřívodech a čtvrtek 
na Ploužnici patří Klubu seniorů, kde 
se všichni u kafíčka dobře baví, přitom 
vytvářejí krásné ruční výrobky. 

Kromě těchto činností proběhly v 
Místním centru i další zajímavé akce.

PEXESIÁDA

Víte, kterou hru si s  oblibou zahrají 
malí i velcí? Pro ty, co ještě netuší, je tu 
malá nápověda. Můžete ji hrát doma i 
na výletě, navíc si díky ní zlepšíte paměť. 
Už víte, o jaké hře tu mluvíme?   Přece o 
pexesu! Prověřit si svoji paměť a přitom 
si užít velikou zábavu mohl každý při již 
tradiční PEXESIÁDĚ, která se letos třetím 
rokem uskutečnila v Místním centru. Tur-
naj v pexesu byl pro širokou veřejnost – 
pro děti, rodiče i prarodiče. 

Bohužel z  dospělých projevila zájem 
o Pexesiádu jenom paní Kubištová, které 
za její účast děkujeme. Při turnaji bylo 
na dětech vidět především nadšení, 
to doprovázelo soustředění a i trochu 
námahy, která jde ruku v  ruce s  posí-
lením paměti. Ovšem Pexesiáda nebyla 
jenom o pexesu. Hrálo se i Člověče ne-

Kulturní a společenský přehled akcí 
MC na duben – červen 2014:

• Beseda s p. Janoškem
• Pálení čarodějnic
• Den dětí
• Rozloučení se školou
Termín konání akcí bude upřesněn 

včas. 
Sledujte plakátky!

HOLIDAY WORLD

Informační centrum Ralsko – Kuřívody 
se zúčastnilo nejvýznamnějšího me-
zinárodního veletrhu Holiday World. Již 
23. ročník proběhl ve dnech 20 – 23. 2. 
2014 v  areálu holešovického Výstaviště 
v  Praze. Ralsko jsme prezentovali 
především jako městečko v  nádherné 
přírodě, kde je možnost strávit aktivní 
cyklodovolenou. 

Lesy Ralska nejsou jen rájem myslivců, 
rybářů a houbařů, ale čekají tu trasy různé 
náročnosti pro cyklisty, in-line bruslaře, 
turisty i jezdce na koni. V letním období si 
užijete koupání v rybnících. Dalšími cykli-
stickými cíly v okolí jsou trasy po památ-
kách bitvy z roku 1866. 

zlob se, Dáma a další zábavné hry. Všichni 
soutěžící byli odměněni sladkostmi a 
výherci si navíc odnesli hezkou odměnu 
a diplom, který nesmí chybět na žádném 
turnaji a zároveň bude dětem připomínat 
jejich účast na Pexesiádě.

Příští rok budou mít zájemci opět 
možnost si zahrát. A pokud se jim letos 
nepodařilo zvítězit, nemusí smutnit, za 
rok budou mít možnost ukázat, že jsou 
nejlepší.

PROMÍTÁNÍ CESTOPISNÉHO 
FILMU 

Dne 26. 2. 2014 proběhlo v Místním 
centru v Kuřívodech promítání ces-
topisného filmu ZÁJEZD PO BLÍZKÉM 
VÝCHODĚ – NÁVŠTĚVA SÝRIE. Součástí 
promítání byla také beseda s autorem Ja-
nem Pipalem. Zúčastnili se jak děti, tak i 
Klub seniorů z Kuřívod a Ploužnice. Všem 
se to líbilo a byli nadšení.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Místní centrum Vás zve na výstavu 
prací dětí výtvarného kroužku z Kuřívod 
a Ploužnice, která proběhne od 1. 4. 2014. 
Přijďte se podívat na výtvory našich dětí. 
Uděláme jim radost z  toho, že se mo-
hou pochlubit tím, co si vlastnoručně 
vytvořily.

VÝZVA – Místní centrum Ralsko – Kuřívody 

nabízí všem příspěvkovým i dobrovolným organizacím, které se zabývají kulturou, sportem, prací s dětmi či seniory, 
aby dodávaly na adresu Infocentra rozpis akcí pro veřejnost alespoň po čtvrtletích. 

Využijte propagace své činnosti!

Pexesiáda Práce dětí z výtvarného kroužku
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« NZDM Náhlov informuje »
NZDM Náhlov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
které v Náhlově na katastrálním území 
města Ralska provozuje od března 
roku 2011 Oblastní charita Most, nabízí 
spoustu nejenom volnočasových akti-
vit. Pro tamní děti a mládež, které v této 
prostorově vyloučené lokalitě žijí, je zde 
možnost trávit smysluplně svůj volný čas, 
napsat si domácí úkoly, doučovat se, za-
hrát si stolní hry, minifotbálek, či surfovat 
na internetu.
 Kromě těchto aktivit nabízí naše 
pracovnice dětem možnost zazpívat 
si v  pěveckém kroužku, zatancovat si 
moderní i tradiční tance, či se zúčastnit 
vědomostních soutěží a čtenářské 
soutěže. Na léto plánujeme zážitkové 
akce jako jsou výlety do okolí, či návštěvy 
botanické zahrady, IQ parku, Babylonu 
v  Liberci. Město Ralsko tu chce v  létě 
zorganizovat příměstský letní tábor 
v součinnosti s Oblastní charitou Most.
 Naši klubovnu navštěvuje denně 
cca 20 dětí, někdy i víc. Máme otevřeno 
v  pracovních dnech od 11 do 19 hod., 
v  případě potřeby i do 21 hod. pro ty 

Jedním z nich je fakt, že 2 naši chlapci se 
hlásí na střední školu, z  čehož se velmi 
radujeme, a chceme jim být nápomocni i 
nadále. Jsme vděčni i vstřícnému řediteli  
v Osečné, Mgr. Johanovskému, kam naše 
děti dojíždějí a který spolu s panem Hau-
zerem, starostou Osečné, se snaží vyjít 
našim dětem vstříc. Naše děti tak mohou 
navštěvovat v Osečné sportovní kroužky. 
Dopravu zpět do Náhlova zajistilo mini-
busem město Ralsko, protože po 16 hod. 
už nejezdí do Náhlova žádný spoj.
 Jak vidno z předchozích řádků, všichni 
se všemožně snažíme, aby se nám práce 
s  dětmi dařila. Proto uvítáme, když se 
nebudeme muset zneklidňovat různými 
udáními a trestními oznámeními na 
město Ralsko, a budeme mít větší klid na 
práci.
 Napsala Mgr. Daniela Cincibusová, 

sociální pracovnice NZDM NÁHLOV

foto: Andrea Zupková a Jiřina Fedáková, 
pracovnice v sociálních službách NZDM 

NÁHLOV

nejstarší. NZDM je určeno pro všechny 
děti ve věku 6 – 26 let. Pro naše pra-
covnice je to dosti náročná práce, musí 
být flexibilní, tvořivé a musí se umět 
přizpůsobit dětem všech věkových ka-
tegorií.
 V  blízkosti NZDM vybudovalo město 
Ralsko dětské hřiště s dětským koutkem 
se skluzavkou, prolézačkami a dalšími 
atrakcemi, které malé děti v  hojné míře 
využívají. Multifunkční hřiště ještě není 
zcela dokončeno. Jeho dokončení totiž 
překazil příchod zimy. Zbývá dokončit 
plochu, vyrovnat ji a hřiště oplotit. 
Starším dětem to ale nevadí, využívají 
hřiště i v  této fázi k  různým míčovým 
hrám.
 Ani o víkendu se zde děti nebudou nu-
dit. Město Ralsko umožnilo občanskému 
sdružení Tosara, aby zde v  sobotu 
působilo a věnovalo se dětem celý den.  
Je to příjemné zjištění, zastupitelé a radní 
se snaží  zajistit aktivity dětí a mládeže, 
a tak i preventivně zabránit nežádoucím 
jevům.
 Čeká nás ještě mnoho práce a úkolů. 

Turnaj ve fotbálku Výtvarný kroužek

Dětské hřiště v Náhlově nezahálí
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OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, 434 01 Most, středisko Společné soužití NZDM NÁHLOV
Provozní doba:    PO, ČT, PÁ 11:00 – 19:00

      ÚT , ST 11:00 – 21:00
Nízkoprahový klub NÁHLOV je bezpečný prostor, kde můžeš trávit volný čas, realizovat své zájmy, popovídat si 

s druhými či najít radu a pomoc u pracovníků. Klub je dobrovolný a bezplatný, můžeš přijít a odejít kdykoliv a bavit 
se jakkoliv, pokud respektuješ ostatní návštěvníky a pravidla klubu.

OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, 434 01 Most, středisko Společné soužití NZDM NÁHLOV
CO MŮŽEŠ V KLUBU DĚLAT:

• Popovídat si s námi, svěřit se se svými problémy a poradit se o nich.
• Požádat o pomoc s potížemi ve škole (úkoly, písemky, však to znáš). 
• Získávat informace a praktické rady (
• Využívat počítač s internetem.
• Koukat na filmy, které tě baví.
• Poslouchat hudbu podle svého gusta.
• Hrát stolní hry, stolní fotbal.
• Vymyslet a uskutečnit vlastní nápad!
• Využít hudební nástroje a rozvíjet svůj talent
• V kroužku FILIP rozvíjet logické myšlení a rozvíjet slovní zásobu
• V pěveckém kroužku ČIRIKLORE okusit radost ze společného zpěvu
• V tanečním kroužku ROMA RAT se naučit tancovat tradiční romské tance
• V tanečním kroužku STREET CREW se můžeš věnovat moderním tancům

OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, 434 01 Most, středisko Společné soužití NZDM NÁHLOV
PRAVIDLA KLUBU:

• Přístup do klubu mají všichni bez rozdílu barvy pleti, náboženského vyznání… 
• Klub je určen pro návštěvníky ve věku 6 – 26 let.
• V klubu respektujeme ostatní a chováme se ohleduplně.
• I v klubu platí zákony – netolerujeme: šikanu, slovní a fyzická agrese, jakákoliv forma, diskriminace, krádeže,
   poškozování cizích věcí,…….
• V našem klubu je zakázána jakákoliv manipulace s nelegálními drogami, alkoholem a kouření.
• V klubu se nemluví vulgárně.
• Každý návštěvník se zavazuje dodržovat tato pravidla a respektovat pracovníky klubu a ostatní návštěvníky.

OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, 434 01 Most, středisko Společné soužití NZDM NÁHLOV
PRÁVA KLIENTŮ:

• Máš právo navštěvovat klub (pokud dodržuješ pravidla).
• Máš právo na pomoc od pracovníků klubu.
• Nemusíš se zapojovat do naplánovaných aktivit, ale budeme rádi, když se zapojíš.
• Máš právo na respektování svých názorů, postojů, vzhledu atd.
• Máš právo využívat vybavení a nabídku klubu, účastnit se akcí.
• Máš právo si stěžovat a právo na spravedlivé projednání stížnosti.
• Máš právo si vybrat, zda zůstaneš anonymním uživatelem nebo poskytneš informace o sobě.
• Máš právo znát dokumentaci o své osobě.
• Máš právo se zapojit do rozhodování o tom, jak má klub lépe fungovat. Zajímá nás tvůj názor.

OBLASTNÍ CHARITA MOST Jilemnického 2457, 434 01 Most, středisko Společné soužití NZDM NÁHLOV
KONTAKTY:

        • Telefon: 732347105
        • Adresa: Náhlov 128 Osečná 463 52
        • Web: www.charitamost.cz
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« Z kultury, sportu a historie »
Ples města

Dne 22. 2. 2014 proběhl druhý ples 
města Ralska. Konal se v  Hradčanech, 
v  restauraci Na  Pláži. K  tanci a poslechu 
hrála kapela Woko, všechna místa byla 

byli spokojeni.
Město Ralsko chce tímto poděkovat 

všem sponzorům plesu.

obsazena a lidé se dobře bavili. Lákadlem 
byla tombola, která byla opravdu bo-
hatá. Ples skončil až v pozdních nočních 
hodinách, doufáme, že všichni zúčastnění 

Historie, současnost a jak dál
Náš spolek, Společenství historie 

Mimoně, Ralska a okolí se v minulém roce 
prezentoval několika akcemi, většinou 
konaných v  Náhlově. Asi již víte, že náš 
spolek má k  Náhlovu velmi blízko. Jen 
pro ty, kteří o našem spolku slyší poprvé: 
náš člen, ing Petr Polakovič, má ve svém 
vlastnictví bývalou školu, později obchod 
Jednoty. Možná opakuji, co již víte, ale 
pro jistotu znovu. Vybudoval tam Muze-

um historie vystěhovalectví do Brazílie. 
To z důvodu, že v předminulém století se 
lidé i z tohoto regionu vystěhovávali do 
Brazílie.

Muzeum tedy vzniklo a fungu-
je. Na budově se postupně - podle 
peněz, pracuje a pomalu se dostává do 
podvědomí lidí, které zajímá historie, o 
čemž svědčí návštěvnost pořádaných 
akcí. V  domě je velká místnost s  foto-

grafiemi z Brazílie, na nichž jsou potomci 
rodáků z  tohoto regionu. Je tam bar 
s  občerstvením a hlavně s  pravou bra-
zilskou kávou. V druhé polovině budovy 
je kuchyň a ubytovací místnost. V patře 
se připravuje galerie zaniklých vesnic 
v  bývalém vojenském prostoru Ral-
sko. Za domem je nové sociální zařízení 
s  přístupem pro vozíčkáře zvenčí, který 
bude letos dobudován. Musel jsem to 
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takto popsat, protože i někteří naši význ-
amní členové donedávna nevěděli, jakže 
to vlastně s tím Náhlovem je.

Do podvědomí lidí se naše akce 
konané v  Náhlově dostaly hlavně 
každoroční oslavou Horních vsí (zaniklé 
vesnice) se mší v kapličce, která se koná 
vždy kolem 20. srpna a Betlémským 
světlem, které sem přichází poslední vík-
end před Vánocemi. Vždy je připraveno 
občerstvení, které většinou přinesou 
naši členové a nechybí guláš, chleba se 
sádlem a cibulí, sekaná, atd. a donesené 
buchty, bábovky a štrůdly.

Mimo tyto dvě, již tradiční akce, 
pořádáme besedy o zaniklých vesnicích, 
o přírodě, památkách. Prostě v  Náhlově 
to žije. Náhlov, to byl vždy spíš zapo-

menutý kout světa. Jen díky panu Pe-
tru Polakovičovi, jeho náhlovskému 
spolku a našemu spolku, jehož je také 
členem, se stává Náhlov obcí, která se 
dostává těmito akcemi do podvědomí 
lidí. Nesmíme ale zapomenout, že velkou 
zásluhu na dění v Náhlově má město Ral-
sko, někteří zastupitelé a pan starosta.

V  letošním roce máme již několik 
uskutečněných besed. V lednu dvě, v úno-
ru dvě. Návštěvnost byla překvapující. 
V  Náhlově!!! Další besedy budou násle-
dovat, nebudu je zde prezentovat. Vše 
najdete na našich stránkách www.histo-
riemimone.cz. Přijďte, budete vítáni.

Náš spolek se připravuje na výroční 
členskou schůzi, která bude v  dubnu. 
Bude se na ní také jednat o zjednodušení 

názvu spolku z dlouhého na kratší 
název. K  úpravě názvu musí dojít vzhl-
edem k novému občanskému zákoníku, 
který legislativně upravuje i změnu 
názvu na „spolek“. To jen, aby příznivci 
nebyli novým názvem překvapeni. No 
a pochopitelně budeme jednat o další 
činnosti, o novém směřování, o zapo-
jení mladších občanů do spolku, aby nás 
„staré“ nenechali usnout. Takže, spolek 
žije a bude vždy otevřen pro zájemce o 
členství, kteří se chtějí dozvědět o historii 
svého města, okolí, vesnicích.

Přijďte mezi nás.

Jaroslav Dvořák 

Na první lednové schůzce Společenství historie Mimoně Ralska a okolí 
jsme pro Vás připravili 

termíny akcí na rok 2014:

valná hromada se uskuteční   3. 4. - budou se vybírat členské příspěvky
                                                 19. 4. - velikonoční vycházka po Mimoni s p. Honsem
                                                   11. 5. - svatodušní vycházka po Hradčanech s p. Jůnovou
                                                    16. 8. - oslava Horních vsí - Náhlov

Domlouváme a ladíme termín - procházka po Stráži p. Ralskem s průvodcem p. Šírem
                                                  Hamr n. Jezeře, Děvín,Schachtstein....rudné doly p. Malínský

Jen začne být lepší počasí, tak i letos připravujeme vyjížďky do bývalého VVP. Termín ani 
pořadí není daný, ale s dostatečným předstihem budou pozvánky na našich 

webových stránkách, výlepových plochách.

Medný, Sochor, Stohánek, Svébořice
Ostrov, Česká Novina, Palohlavy

Křída, Olšina, Kostřice
Palohlavy, Proseč

Židlov, Horní Krupá
Okna, Kracmanov, Jabloneček - Chlum

Jezová, Kuřívody
Vrchbělá, Strážov, Skelná Huť

Hvězdov, Ploužnice, Nový Dvůr
Náhlov, Holičky

Pravidelné schůzky Spolku jsou každý první čtvrtek v měsíci od 16.30 v Klubu seniorů.
V červenci a v srpnu schůzky nejsou.



22DNEŠNÍ RALSKO strana 22

Zdařilá akce v MVdB Náhlov
V sobotu dne 22. února t. r. se členové 

Společenství historie Mimoně, Ralska 
a okolí, ale i nečlenové, v  silném počtu 
52 osob sešli  ve 14 hodin v  místnosti  
Muzea vystěhovalectví do Brazílie – 
Náhlov na besedu, kterou zorganizovalo 
naše sdružení společně s panem Petrem  
Polakovičem.

O danou tématiku se kromě zájemců 
z  Mimoně a okolí zajímaly i 2 osoby 
z  Janova Dolu a skupina Klubu seniorů  
Ralska, Ploužnice a KuřÍvod. Je zřejmé, 
že se okruh přátel historie našeho kraje 
stále rozšiřuje.

Přítomné přivítala představená SHM-
Ro pí. Lenka Špačková v  příjemné míst-
nosti muzea s  tradičním občerstvením 
(čaj, brazilská káva a sladkosti vyrobené 
rukama dobrovolníků), nakrátko předala 
slovo panu Dvořákovi k sezná

mení přítomných s aktivitami našeho 
společenství a po té již začala vlastní 
předváděcí akce.

Beseda nesla název „Působení Vojen-
ských lesů a statků v oblasti Podralska“ 
a zaštiťovala ji ředitelka divize Mimoň, 
Ing. Eva Mocková a pracovník VLS s. p., 
Ing. Pavel Munzar.

Akce proběhla formou virtuální 
prezentace, kterou poutavě komentoval  
její autor, Ing. Munzar, s  doplňováním 
údajů od pí. ředitelky. Během prezen-
tace i po jejím ukončení oba odpovídali  
na vznesené dotazy ze strany účastníků 
týkajících se povětšinou bývalého vojen-
ského prostoru kolem Mimoně.

Obsáhlou odpověď dostali zájemci 
o myslivost, chov zubrů, těžbu dřeva 
a obnovování  lesů zdevastovaných 
působením v minulosti přítomného 

vojska atd. Nebyla otázka, která by 
zůstala nezodpovězena.  Rovněž jsme se 
dozvěděli mnoho zajímavých věcí z his-
torie VLS Mimoň s. p., i vojenského pro-
storu, dále současného stavu i výhledu, 
který okolí našeho města ve správě VLS 
s. p., čeká.

Beseda skončila kolem 16,30 
hod. předáním kytice pí. ředitelce 
a poděkováním oběma  zástupcům  VLS 
s. p., za fundované a zábavné doplňování 
předváděné fotoprezentace. 

I po skončení besedy se ještě dále 
shlukovaly skupinky lidí a debatovaly o 
nabytých dojmech.

Jsem přesvědčena, že nikdo neodešel 
zklamán.

     
 Ing. Pánková N.

Vodovody
Spolek historie Mimoně a okolí 

společně se Sdružením Náhlov pořádaly 
v sobotu 8. 3. 2014 v Náhlově, v Muzeu 
vystěhovalectví do Brazílie, přednášku 
pana Jiřího Chmelenského s  názvem 
Vodovod Náhlov a řada vodovodů na Zá-
brdce a Malé Mohelce. Jako vždy při již  
pravidelných besedách a přednáškách se 
muzeum zaplnilo do posledního místa. 
Protože bylo 8. března, který byl a je spo-

budovali, ať to již byli rodáci z  Kuřívod, 
Hlavice nebo Českého Dubu. Nejznámější 
byl pan Gatter z  Kuřívod. Taktéž byli 
jmenováni stavitelé budov pro vodovod. 
Například na  Zábrdce stavěl jez známý 
stavitel Dámec z  Mnichova Hradiště. 
Viděli jsme jak fotografie dobové, tak 
nynější. Fotografie, které zachycovaly 
současný stav budov vodovodů. Ty již 
byly smutné. Bylo zmíněno složité jed-

jen se dnem žen, dostala každá přítomná 
žena kytičku a pánové, aby nebyli smut-
ní, skleničku pravého brazilského rumu. 
Opět se podávala pravá brazilská káva 
a k  ní bábovka. Hosté přišli od Českého 
Dubu až po Mnichovo Hradiště.

Samotná přednáška pana Chmelen-
ského byla zajímavá, fundovaná a někdy 
informace pro nás překvapující. Byli 
zmíněni staří řemeslníci, kteří vodovody 

Muzeum vystěhovalectví do Brazílie - Náhlov
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nání vodohospodářských spolků s  ma-
jiteli pozemků v době snahy vybudovat 
vodovod. Taktéž jsme se dozvěděli, jaká 
dlouhá cesta vody ze zdroje vedla až ke 
spotřebiteli. 

Nakonec jsme se všichni, jako 
vždy, před muzeem vyfotografovali a 
sešli  dolů k silnici k bývalé vodárně pro 

strukcí. Vše je ale o penězích. 
Takže přednáška se povedla, 

návštěvníkům se líbila. A teď se již těšíme 
na přednášku další z  řady přednášek 
a besed v  Náhlově. Budou to v  době 
nejbližší o Podještědí a o rozcestnících. 
Celý program přednášek najdete na 
www.historiemimione.cz.     

Náhlov. Na místě jsme viděli v jakém ha-
varijním stavu je budova a pochopitelně 
strojní zařízení. Nicméně ještě tam část 
zařízení byla. Všichni jsme v ten moment 
věděli, že by bylo třeba tuto památku 
alespoň zakonzervovat do doby, než se 
najde někdo, komu bude líto památky na 
minulost vodárenství a pomůže s rekon-

Pozvánka na valnou hromadu SHMRaO

valná hromada se uskuteční 3. dubna v 16.30 hod. 
v Klubu seniorů (JOKA) na Sídlišti pod Ralskem

„Co v mimoňském muzeu neuvidíte“ – výstava předmětů, 
které mají vztah k Mimoni. 

Bude zahájena hodinu před začátkem valné hromady.
Program:
• Vysazení pamětního stromu k 10. výročí založení SHMRaO
• Přejmenování SHMRaO, které pro nás vyplývá z nového občanského zákoníku. 
   Navržené názvy: 1) Historie Mimoňska, 2) Spolek historie Mimoňska
• Doplnění redakční rady Občasníku o 1 člena – navržen J. Šťastný
• Zhodnocení uplynulého roku
• Plán činnosti
• Zpráva o hospodaření
• Změna názvu vedení spolku z „představená“ na „předsedkyně“
• Placení členských příspěvků
• Různé

Srdečně zveme k účasti všechny členy, příznivce a hosty.
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Draci
Konečně jsme se rozloučili se zimou. 

Nejeden člověk se rozzářil příslibem 
jara. Hlavně děti, které umí prožívat fan-
tastické příběhy, ale i ti starší si nejed-
nou vzpomenou, jak v  mládí prožívali 
pohádkové snění. Ve škole se mládež 
učí o pravěkých dinosaurech, něco o ex-
otických ještěrech či krokodýlech, aby se 
později zasnila při četbě dobrodružné a 
fantastické literatury či při fantasy hrách 
na počítači. Konečně v dospělosti a stáru, 
kdy postupně ztrácíme schopnost vlastní 
fantazie, pookřejeme při četbě pohádek 
dětem a vnoučatům. Jednou z  pohád-
kových postav, kdy můžeme fantasii 
popustit uzdu, je bájný drak! Jak bereme 
rozum, stávají se z hrůzostrašných draků 
dráčci. Z dráčků jsou najednou krokodýli, 
ještěři a nakonec zcela neškodné ještěrky 
a světe div se. 

U nás v Ralsku žijí pozůstatky bájných 
tvorů. Nejsou to ani draci, ani dinosauři, 
ani krokodýli či ještěři. V naší čisté krajině 
se můžeme velmi vzácně setkat jen a 
pouze s  velmi zranitelnými tvorečky – 
čolky a mloky! Čolek obecný (Triturus vul-
garis) dosahuje délky 10 cm. Jeho nená-
padné zbarvení vyplývá z místa výskytu. 
Na rozdíl od velmi podobného čolka kar-
patského má čolek obecný na břiše jen 
uzoučký oranžový pruh. Čolek karpatský 
má břicho jednobarevně oranžové či 
žluté. Čolek obecný je rozšířen po celé 
Evropě včetně Britských ostrovů a Irska. 
Chybí jen na Pyrenejském poloostrově. 
Výskyt u nás byl téměř souvislý. 
V současnosti byl čolek obecný v mnoha 
oblastech vyhuben vysušováním krajiny 
a chemizací. 

Potravu tvoří různí vodní či 
suchozemští bezobratlí. Do vody 
přicházejí čolci obecní zpravidla již 
v březnu a opouštějí ji často již počátkem 
června. Doba vývoje larev je různá podle 
potravních podmínek, teploty vody atd. 

Většinou již v  září dochází k  proměně 
(metamorfóze).

Čolek velký (Triturus cristatu) je náš 
největší druh. Dosahuje délky 16 cm, 
ojediněle až 18 cm. Je rozšířen v  celé 
Evropě  kromě Pyrenejského poloostrova 
a Irska. U nás žije čolek velký obvykle tam, 
kde čolek obecný. Ze všech našich druhů 
se nejdéle zdržuje ve vodě a může v ní žít 
téměř trvale. Potravou mu je vodní hmyz 
a jeho larvy, vodní červi apod.. Kromě 
bezobratlých může pozřít i menší druhy 
čolků a larvy různých obojživelníků. Plně 
vzrostlý čolek velký spolkne dospělého 
čolka obecného. Dospělí čolci přezimují 
většinou v  půdě, pařezech, pod kusy 
dřev a hlubokými kameny, často více 
jedinců pohromadě. V březnu až květnu 
opouštějí úkryt a vyhledávají vodu. 
Ve vodní fázi, která je pro čolky dobou 
rozmnožování, se samci výrazně zbarví a 
narostou jim ploutevní lemy na hřbetě a 
ocase. 

U čolka velkého je velice nápadný 
zubatý tělní hřeben zřetelně oddělen od 
ocasního. Okolí kloaky zduří, zejména u 
samců. K  oplodnění vajíček dochází ve-
lice zajímavým způsobem. Samečci ve 
vodě lákají samičky k  následování. Na 
pevný podklad dna (kameny, dřevo atd.) 
přilepuje samec kuželovité spermato-
fory, které samice sledující cestu samce, 
nasává kloakou. V  jejím těle se z  nich 
uvolňují spermatozoidy. Vajíčka jsou ku-
latá,  jejich rosolovitý obal je vejčitého 
tvaru. Samička je umisťuje do vodních 
rostlin. Za 7 až 10 dní se líhnou beznohé 
larvy s  keříčkovitými žábrami. Larvál-
ní stádium trvá 3 až 4 měsíce. Během 
metamorfózy narostou nohy a larvy, 
ztrácí keříčkovité žábry i ploutevní lemy 
a opouští vodu. 

Mláďata dospívají nejdříve ve 3. roce. 
Ačkoli jsou čolci malí živočichové, dožívají 
se značného věku. Čolek velký žil v zajetí 

až 20 let. Biotopy obojživelníků v kulturní 
krajině neustále ubývají. Zejména ty, 
kterým čolci dávají přednost: malé mělké 
rybníčky a trvalejší kaluže. Tyto biotopy 
mizí pod skládkami či bývají na okraji 
měst vysušovány pro výstavbu. V  minu-
losti mizely ve velké míře při melioraci 
– vysušování velkých územních celků za 
účelem zemědělské velkovýroby. 

Čolek horský (Triturus alpestris) velmi 
charakteristický druh, který nelze zaměnit 
s  jinými našimi čolky. Samice dosahují 
délky až 11 cm. Je rozšířen od středního 
Španělska po celé Evropě po Karpaty a 
Balkán. Nežije na Britských ostrovech, ve 
Skandinávii, Apeninském poloostrově, na 
jižním a východním Balkáně a na východ 
od Karpat. U nás žije čolek horský ve 
vyšších polohách po celém území, popř. 
i na lesnatých komplexech nižších poloh, 
což je i případ Podralska!! Vodní způsob 
života trvá od března do července. Larvy 
se líhnou obvykle v chladné vodě až po 
dvou či třech týdnech. Ve studených 
horských vodách, chudých na živiny, 
larvy někdy přezimují a metamorfují až 
v následujícím roce. V horském prostředí 
bývají zpravidla zachovány tůně a 
prameniště. Z  tohoto pohledu je čolek 
horský nejméně ohrožen. 

U nás i v Polsku je jeho ohrožení stejné 
jako u ostatních druhů. Velmi prospěšné 
pro čolky horské je zakládání drobných 
vodních nádrží v lesích a vznik jezírek ve 
starých lomech. Takové lokality by měly 
být chráněny a ne ničeny zavážkami 
nebo odvodňováním. Velice se osvědčilo 
zakládání jezírek v Obecním lese v České 
Lípě, které i iniciovali přírodovědci 
z  Vlastivědného muzea. Výsledkem je 
velký výskyt všech zmíněných druhů 
čolka. Posledním dráčkem je sám o sobě 
bájný tvor mlok skvrnitý (Salamandra 
salamandra). Rozmístění skvrn, které 
mohou být žluté až oranžové je velmi 

Stolní tenis
Dne 1. 3. 2014 se v  Kulturním domě 

v  Kuřívodech uskutečnil turnaj ve stol-
ním tenise. Zúčastnilo se 6 tříčlenných 
mužstev z různých lokalit města Ralska – 
Hradčany, Ploužnice, Kuřívody. 

Lítý boj o vítězství trval 5 hodin, 
začal před obědem, skončil v předvečer. 
Přípravu nikdo nepodcenil, každé 

pokud vytrvá, zůstane dobrým soupeřem 
i nadále. Všem zúčastněným děkujeme 
a budeme se těšit na další shledání na 
příštím turnaji. 

Sláva vítězům, čest poraženým. 

                                                    Váradi Oto, DiS.

družstvo mělo jinou taktiku jak soupeře 
porazit. Nejlepší sportovní výkony jako již 
tradičně předvedlo družstvo z  Hradčan, 
které  si odneslo pohár vítězů a zlaté me-
daile za první místo. Jako druzí skončili 
hráči z  Kuřívod, jejichž snaha vyhrát 
zasluhuje obdiv. Třetí bylo družstvo 
z  Ploužnice, jež všechny překvapilo, a 

« Příspěvky našich čtenářů »
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proměnlivé. Vždy jsou na víčkách, na 
ledvinovitých žlázách, za očima (tzv. pe-
rotidách) a při základech končetin. Parot-
idální žlázy vylučují při obraně jedovatý 
výměšek stejně jako v  menší míře celá 
pokožka a podélné řady drobných žlázek 
na těle. Zbarvení má tedy výstražný výz-
nam. Mlok dorůstá až 21 cm. Salamandr 
býval častou součástí alchymistických 
pokusů  při výrobě elixírů a různých 
čarodějných dryáků. Mlok je rozšířen 
ve střední a jižní Evropě, na Blízkém 
východě a v evropské části Ruska. 

Na našem území je mlok rozšířen 
ostrůvkovitě v  listnatých nebo 
smíšených přirozených lesích, zejména 
v bučinách. Kromě toho je vázán na čisté 
lesní potůčky, v  nichž se vyvíjejí jeho 
larvy. Mlok se živí červy, plži, hmyzem a 
mnohonožkami. Dospělí mloci nejsou 

vázaní na vodu. Ke kopulaci a oplození 
dochází na souši a sperma je uchovává-
no dlouhou dobu v  těle samice. Mloci 
jsou vejcoživorodí. V našich podmínkách 
jsou pulci kladeni až v  následujícím 
roce v  květnu a červnu v  počtu 2 až 70 
do čistých lesních potůčků. Mloci do-
spívají čtvrtým rokem a v zajetí se údajně 
dožívají až 25 let! 

Pro svou nepoživatelnost se dožívají 
i v  přírodě vysokého věku. Mlok skvr-
nitý má u nás též bioindikační význam, 
žije jen v  lesích s  původním složením 
dřevin a s  čistými potůčky. Ubýváním 
přirozených smíšených nebo listnatých 
lesů je ohrožena existence mloka. Ve 
větších celcích se zachovanou ekologick-
ou rovnováhou jsou obavy o existenci 
mloka zbytečné. Ne tak u nás v  Ralsku. 
Zde kdysi poměrně běžný mlok téměř 

zcela vymizel. Poslední ověřený výskyt 
byl před rokem 2000 v  bučinách na 
svazích Ralska. Od té doby přírodovědci 
z Č. L. muzea s napětím očekávají hlášení 
o jeho pozorování v naší oblasti. Snad se 
brzy dočkají. 

Co dodat na závěr? Snad jen pros-
bu. Chraňme tyto velmi zranitelné 
obojživelníky. Zamysleme se, zda je nut-
né, abychom každý kus krajiny využívali 
jen a jen pro sebe a to často zcela 
zbytečně. Samozřejmě je to rovněž apel 
na zastupitele a zodpovědné úředníky 
radnice, aby se při vydávání stano-
visek alibisticky nezbavovali možnosti 
pozitivně ovlivnit různé soukromé „Pro-
jekty.“ Stojí to za to!

M. Janošek

Lampa v Ralsku svítí temně
 Vážení občané, jsem ve funkci místo-
starosty přibližně jeden a půl roku. Za tu 
dobu jsem si zvykl na to, že není člověk 
ten, aby se zavděčil lidem všem. Přesto 
mi dovolte jedno zamyšlení nad jed-
náním některých lidí. 
 Občanské sdružení LAMPA, které 
působilo do konce roku 2013 v  našem 
městě coby organizace pracující s dětmi 
a mládeží, se jevilo zpočátku jako nor-
mální občanské sdružení, které má 
opravdový zájem o práci s dětmi.
 Dnes si to již nemyslím a to z  těchto 
důvodů: o. s. LAMPA provozovalo na 
Ploužnici ve sportovním centru tzv. 
křesťanský kroužek, kde učilo děti milo-
vat Boha a Ježíše Krista. Na tom by snad 
nebylo nic divného až do doby, kdy 
se začaly dít věci, které jsme nemohli 
tolerovat.
 Za mnou, jako za místostarostou, se 
dostavila desetičlenná skupina rodičů, 
kteří požadovali prověření činnosti o. s. 
LAMPA. A to na základě nočních můr a 
psychických problémů jejich dětí, které 
daný kroužek navštěvovaly.
 Další problém, který se objevil, bylo 
to, že ve sportovním areálu začalo o. s. 
LAMPA pořádat setkání s  Bohem i pro 
dospělé. Přizvali na to samozvaného ka-
zatele z Ostravy. Na konci vždy požádali o 
finanční příspěvek.
 Všechny tyto skutečnosti mě ve-
dly k  tomu, abych svolal setkání s  o. s. 
LAMPA a s  občany, kteří si stěžovali. Na 
této schůzce jsem požádal zástupce o. 
s. LAMPA, aby doložili souhlas rodičů 
dětí, které navštěvovaly tento křesťanský 
kroužek. Je pravdou, že tato schůzka 
byla dosti emotivní. Na konci ovšem pan 

Hanzl s  manželkou Romanou Hanzlo-
vou přislíbili, že souhlas rodičů dodají. 
Jaké bylo mé překvapení, když jsem 
asi po měsíci požádal pana Hanzla o 
předložení těchto souhlasů a pan Hanzl 
mi odpověděl, že mi žádné souhlasy 
nedá, že křesťanský kroužek spadá pod 
zákon o sociálních službách a že jde tedy 
o tajné informace. Vysvětlil jsem mu, že je 
to klasický postup města, neboť i kroužky 
fotbalové, kroužky stolního tenisu a os-
tatní kroužky mají tzv. přihlášky, kde 
rodiče stvrzují souhlasem účast dětí na 
těchto kroužcích. Přesto jsem znovu 
obdržel odmítavou odpověď.
 Od této chvíle o. s. LAMPA podalo na 
mne několik stížností na Zastupitelstvo 
města s odůvodněním, že místostarosta 
Ralska hatí jejich sociální práci s  dětmi. 
Tyto stížnosti byly vyřízeny Zastupitel-
stvem města Ralska. Důrazně prohlašuji, 
že já, jako místostarosta města Ralska, ne-
hodlám vystavovat děti působení samo-
zvaných kazatelů, lidí, kteří k  takovéto 
činnosti nemají odbornou způsobilost 
ani vzdělání, jde přece o malé děti, které 
jsou snadno ovlivnitelné.
 Občanské sdružení LAMPA začalo 
poté prostřednictvím médií útočit na 
město Ralsko, místostarostu a poté i 
starostu, také na Agenturu pro sociální 
začleňování vykonstruovanými ne-
pravdami, které pramenily z  nenávisti a 
z důvodu ztráty finančních prostředků, 
které jim do té doby z jejich činnosti ply-
nuly.
 Vrcholem jejich nevraživosti bylo 
podání trestního oznámení na vedení 
města Ralsko.
 Domnívám se, že o. s. LAMPA jsou 

lidé, kteří by rádi vydělávali na sociálně 
slabých občanech. Neštítí se použít 
jakýchkoliv prostředků, třeba křivých 
pomluv, překroucených skutečností, 
zneužití politiky ve své činnosti 
k  dosažení svých cílů, a tím k získání 
finančních výhod plynoucích z  práce s 
dětmi ze sociálně slabých rodin.
 V  médiích mne označili SATANEM a 
vyhlásili mi svatou válku, a to vše proto, 
že město po nich chtělo jen souhlas 
rodičů.
 Spolupráce NNO a jiných subjektů 
s  městem Ralsko musí vycházet ze 
společné komunikace, ze stejných cílů. 
S cíly o. s. LAMPA tak, jak jsem je poznal 
já, nemohu zásadně souhlasit.
 Občanské sdružení LAMPA ve své 
činnosti překročilo tenkou linii mezi prací 
s  dětmi a politikou. Občanské sdružení 
LAMPA na Ploužnici spíše působilo jako 
hlásná trouba jedné nejmenované poli-
tické strany. Pro mě již není občanským 
sdružením, ale vykonavatelem vůle této 
politické strany. Občanské sdružení LAM-
PA zřejmě nepatří do žádné u nás státem 
uznávané církve, jsou jen tzv. sólovými 
křesťany a z jejich dosavadní činnosti, tak 
jak se projevili, vyplývá, že dodržování 
klasických křesťanských hodnot není je-
jich silnou stránkou. 
 Tímto vyzývám rodiče dětí, aby byli 
obezřetní a kontrolovali, kde jejich děti 
tráví volný čas. Při případném podezření 
se nebojte obrátit na vedení města.

                                                                      
         Váradi Oto, DiS.
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Vážení spoluobčané. Ač nerad, musím 
už reagovat na články pana starosty Králí-
ka. Chápu, že radniční časopis mu slouží 
především k  prezentaci jeho úspěchů 
a úspěchů radniční koalice, ať už těmi 
„úspěchy“ myslíme cokoliv. Co nechápu, 
je jeho snaha neustále očerňovat ty zastu-
pitele, kteří ne vždy s jeho kroky souhlasí. 

Není proto pravdou, že tzv. opoziční 
zastupitelé konají proti zájmům města 
Ralsko, že se snaží prosazovat rozhodnutí, 
která mají město poškozovat. Naopak. 
Snaží se bránit nerozumným rozhod-
nutím, která mohou městu přinést nemalé 
škody. Snaží se prosazovat záležitosti po 
zralé úvaze, po probrání všech pro a pro-
ti, tak, aby další kroky přinesly městu co 
největší užitek.

Pan starosta vám slibuje předložit 
výčet hlasování, v nichž opoziční zastup-
itelé hlasovali proti. Nevím, zda vám pan 
starosta rovněž sdělí, proč tomu tak bylo. 
A nevím, zda bude ochoten připustit, 
že ve více než 80 procentech hlasování 
mají opoziční zastupitelé shodný názor. 
Jsem zvědav i na to, zda vám pan sta-
rosta předloží výčet návrhů opozičních 
zastupitelů, vyjádření koalice k  těmto 
návrhům a případný důvod jejich zamít-
nutí, včetně jmenovitého seznamu hla-

systém „padni komu padni“ i odměňování 
dle výsledků, nikoliv dle příbuznosti či 
přízně.

Pan starosta vám slibuje v  případě 
výhry větší podíl na rozhodování. Ne-
nechte se mýlit, v době jeho panování na 
radnici prokázal, jak to myslí. Jeho prokla-
mace o poměrném zastoupení stran 
v Radě města dávno vzaly za své. Vytváří 
komise, které nic neovlivňují, a ruší výbo-
ry, které by ovlivnit mohly. Většinu stra-
tegických rozhodnutí provádí jednolitě 
koaliční Rada města, ostatní zastupitelé 
se podstatné věci dozvídají se zpožděním, 
pokud vůbec. Na případné námitky není 
brán zřetel. 

Nebudu vám radit, koho máte v nad-
cházejících volbách vybírat. Vybírejte 
podle programů stran, podle osobních 
zkušeností s  jednotlivými kandidáty. Po-
rovnávejte slova s činy. Nedejte na lichot-
ky a plané sliby. A požadujte diskusi. Dis-
kusi otevřenou a věcnou. Třeba i veřejnou. 
Diskusi s  konkrétními argumenty, čísly 
a daty. Bez nekonkrétních proklamací a 
naivních představ. Bez neodůvodněného 
osočování. My opoziční zastupitelé jsme 
na ni připraveni.

Ing. Miloš Tita

sování. Tyto návrhy se mnohdy snažily 
odstraňovat chyby v  rozhodování a 
poukázat na rizika.

Nejsem si jist, zda si pan starosta 
uvědomuje, že i opozice měla svůj volební 
program, který se může lišit od volebního 
programu jeho a jeho koaličních partnerů. 
A opozice má dle zákonů této republiky 
nárok pokoušet se tento program pro-
sazovat. A tento program je stále platný, 
i když jej 1 či 2 zastupitelé zradili.  A tento 
volební program nemůže nikdo nálepko-
vat za poškozující, pokud neodporují plat-
ným zákonům. O tom rozhodují a vždy 
rozhodovali voliči. Tím spíše se mi jeví ne-
japnou výzva pana starosty k voličům, aby 
si nevybírali ve volbách opoziční zastup-
itele, protože jsou „zaručeně ti špatní“. 
Vnímám to jako naprosté opovrhování 
principy otevřené politické soutěže. Jako 
poškozování demokracie vůbec.

Naše (opoziční) principy zůstávají 
neměnné. A budeme je prosazovat bez 
ohledu na pokusy o diskreditaci. Stále 
se budeme bránit nehospodárnému ro-
zhazování peněz z  městské pokladny. 
Stále budeme oponovat předraženým 
zakázkám, klientelizmu v  jejich zadávání. 
A stále budeme protestovat proti person-
álnímu klientelismu. Budeme prosazovat 

Pohled z jiné strany

Článek zastupitele
Dobrý den všem. Je na čase, abych 

také přispěl do našeho ralského zpravoda-
je. Jako zastupitel města za městskou část 
Náhlov bych chtěl začít poděkováním, 
a to zaměstnancům, kteří se starají o 
pořádek města. Poděkování také patří 
panu Maljukovi, který na  Náhlově zajistil 
ze svých finančních prostředků přivítání 
nového roku nádherným ohňostrojem.

Jsem rád, že panu starostovi a radnici 
není už Náhlov tak lhostejný, tak jako to 
bývalo v minulosti. Za koaliční zastupitele 

mohu říci, že se snažíme být ku prospěchu 
každé části města. Jsou věci, které jdou 
uskutečnit, ale také bohužel věci, které 
uskutečnit nejdou. 

Mohu říci, že rozhodování není jed-
noduché, zejména když proti sobě máte 
členy zastupitelstva města, kteří hledají 
každou záminku k tomu, aby mohli 
vyhrožovat nebo podávat trestní ozná-
mení. Obdivuji práci úředníků, kteří se 
musejí zabývat samými stížnostmi z řad 
zastupitelů, než aby se mohli více věnovat 

své práci.
Jak všichni víme, je rok volebního ob-

dobí a je jen na vás, vážení spoluobčané, 
co se bude ve městě dít. Je potřeba si 
uvědomit, co se nepovedlo, ale co se 
povedlo a za jakých podmínek, neboť to, 
co předvádějí někteří opoziční zastup-
itelé, je opravdu někdy na pováženou. Jak 
už jsem uvedl, každý si musí udělat svůj 
obrázek a hlavně mít svůj názor.

     
S pozdravem všem Král Martin, 

zastupitel města

Policie ČR informuje …
V polovině ledna 2014 hlídka oddělení 

Policie České republiky z  Mimoně 
vypátrala cizince nelegálně se pohybu-
jícího na území České republiky. Muž cizí 
národnosti byl zajištěn a předán oddělení 
cizinecké policie k dalším úkonům. 

V  noci z  8. na 9. února neznámý pa-
chatel odcizil osobní automobil Škoda 

SuperB zaparkovaný na parkovišti na 
Ploužnici. Policie České republiky touto 
cestou žádá občany, aby se přihlásili na 
oddělení v  Mimoni, pokud mohou sdělit 
jakékoliv poznatky, vedoucí k  odhalení 
pachatele.

V  polovině ledna 2014 byly 
v Hradčanech káceny vzrostlé stromy. Při 

kácení jednoho ze stromů došlo vlivem 
náhlého poryvu větru k  přerušení elek-
trického vedení a zlomení betonových 
sloupů. 

Tím došlo u několika rodinných 
domů na delší dobu k přerušení dodávky 
elektrického proudu. Míra zavinění se 
prošetřuje.

« Různé »
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Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme
Na mnoha místech v  rámci provo-

zovaného území společnosti SčVK se ve 
schránkách zákazníků objevují letáky 
nabízející rozbory pitné vody. Domác-
nosti zákazníků severočeského regionu 
navštěvují dealeři nabízející filtry na 
úpravu vody. Dovolujeme si Vás tímto 
upozornit, že nabízené služby nejsou 
nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. 
Není tedy třeba si tuto službu objed-
nat a platit za ni. Informace, které 
podávají dealeři filtrů o vodě z kohout-
ku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte 
obezřetní při návštěvě dealera filtrů 
v domácnosti.

Jak uvedla tisková mluvčí 
společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na 
telefonní centrum společnosti se ob-
rací čím dál více zákazníků Ústeckého 
i Libereckého kraje, které navštívili 
dealeři filtrů a dávali jim informace 
o nekvalitní pitné vodě z  kohoutku. 

„Vynalézavost dealerů nezná meze,“ 
uvedla dále Kardianová, „volala k nám 
do společnosti paní z  Ústí nad Labem, 
kterou navštívili obchodníci s filtry, ale 
představili se jako pracovníci vodáren 
odebírající vzorky vody. Po odběru 
vody z kohoutku trvali na tom, že paní 
musí podepsat dokument o odběru 
vody, aby se mohl udělat rozbor. Po 
odchodu pracovníků paní zjistila, že 
podepsala kupní smlouvu na filtr.“  

Jste-li napojeni na veřejný vodo-
vodní řad, Váš dodavatel pitné vody, 
společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., (SčVK), dodává pitnou 
vodu dle požadavků platné legislativy 
- vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou 
se stanoví hygienické požadavky na pit-
nou vodu a četnost a rozsah kontroly 
pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich 
domácnostech, z  Vašich vodovodních 
kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná 
pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody je 
prováděna pravidelně dle programu 
kontroly příslušného roku, který sch-
valuje Krajská hygienická stanice. 
Společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za 
kvalitu dodávané pitné vody. Chceme 
Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda 
odpovídá ve  všech stanovených ukaza-
telích platné legislativě.  V případě změny 
kvality pitné vody Vás o této skutečnosti 
včas informujeme.

„Vzhledem k nárůstu telefonátů pod-
vedených zákazníků apelujeme tímto na 
všechny obyvatele Ústeckého a Libereck-
ého kraje, aby byli obezřetní a informace 
o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás 
– dodavatele pitné vody na telefonním 
čísle 840111111,“ dodala Kardianová.

Město Ralsko
Povinné očkování psů proti 

vzteklině v sobotu 26. 4. 2014

bude probíhat na následujících stanovištích. Dle platných právních předpisů musí mít 
každý pes starší 3 měsíců chovaný na území ČR platné očkování proti vzteklině. 

Doklad o očkování je majitel povinen uchovat po dobu nejméně 1 roku a na požádání 
předložit orgánům vykonávajícím státní dozor. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba 

dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta. 
Cena vakcíny proti vzteklině:  130,- Kč, kombinované vakcíny na požádání:  260,- Kč. 

Očkování bude provádět MVDr. Olga Přikrylová.

Stanoviště pro očkování psů

   Místo      Čas očkování
   Hradčany-Hotel Na Pláži   9.00 - 9.30
   Boreček u SAP     9.35 - 9.45
   Boreček u Dolníčků    9.50 - 10.00
   Hvězdov u finských domků   10.10 -10.25
   Hvězdov na Blízalce    10.30 -10.50
   Ploužnice u Poldy    11.00 -11.10
   Ploužnice u obchodu    11.15 -11.35
   Kuřívody „U Bílého jelena“   11.40 -11.50
   Kuřívody parkoviště u panelových domů 12.00 -12.20
   Horní Krupá u lesní správy   12.30 -12.40
   Náhlov u jídelny    13.30 -13.50
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Vytiskla: Tiskárna duopress Mnichovo Hradiště

Celá strana A4        
Polovina strany              
Čtvrtina strany                    
Osmina strany      

1200,- Kč 
   700,- Kč 
   400,- Kč 
   200,- Kč 

Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Přeji všem, kteří se v uplynulém období prvního čtvrtletí roku 2014 dožili životního jubilea vše nejlepší 
do dalších let.

Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko

Májový vyhlídkový let

Vyhlídkové lety 1. 5. 2014 Hradčany u Mimoně nad Doksy, Bezdězem a okolím. 
Trasu i dobu letu je možné upravit na přání. Letoun vozí pilota + 3 osoby. 

Letenky pro děti a důchodce od 350,- Kč. 
Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 776 517 411 

nebo emailu: jak.tomaskovi@seznam.cz. 


