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roku. Následovat bude výběr dodavatele 
tak, aby stavba mohla být zahájena i 
dokončena v průběhu roku příštího. 
Do té doby by měl být vybrán vhodný 
dotační titul, připravena žádost. 
 V souvislosti s tím je třeba 
připomenout, že Liberecký kraj plánuje 
rekonstrukci silnice II/268 z Mimoně až na 
hranice kraje (do Dolní Krupé). Finančně 
náročné dílo, jehož součástí bude i 
kruhová křižovatka v Kuřívodech a s tím 
související úpravy okolního prostoru. Ty 
budou, včetně rekonstrukce chodníku, v 
režii města. Pevně doufáme, že i zde se 
stihne překonat všechny administrativní 
překážky a dílo bude v příštím roce pro-
vedeno.
 Zastupitelstvo města v lednu 
letošního roku schválilo směnnou smlou-
vu na pozemky s VLS. Její součástí je i 
směna Hradčanského rybníka do majetku 
města. Tím se otvírají nové možnosti pro 
rekreační využití této vodní plochy. Ale i 
nemalé starosti s investicemi, nutnými 
do budoucna. Ale není to jen tento ryb-
ník. Vedení města zvažuje i další kroky v 
rámci programu zadržení vody v krajině. 
Třeba v podobě dalších malých vodních 
děl. Možnost rybaření na Hradčanském 
rybníce samozřejmě zůstane zachována. 

Pokračuje se i s investicemi na Náhlově. V 
přípravě je prodej pozemků firmě Česká 
PIC a následný odkup objektu, v němž 
mají obyvatelé pronajaty prostory. Prove-
dený průzkumný vrt pro vodovod bude 
upraven na standartní studnu. 
 Dále budeme hledat cesty, jak za-
jistit kvalitní dodávku vody i následné 
odkanalizování. Především na Ploužnici, 
ale i v dalších částech města hledáme 
způsoby, jak zpestřit využití volného 
času, hlavně pro mladé. Rádi si vyslech-
neme i realizovatelné návrhy  občanů 
jednotlivých sídlišť. 
Plánovaných drobnějších investičních či 
rekonstrukčních akcí je připraveno více 
než mi umožňuje rozsah článku. Ale i o 
nich vás budeme průběžně informovat.
 Závěrem vás všechny chci pozvat 
na akci bitvy u Kuřívod, která se bude 
konat dne 30. dubna. Při příležitosti 150 
tého výročí bude rozsah akce největší z 
dosud konaných. Byl bych rád, aby tomu 
odpovídalo i množství návštěvníků. 
Všem, kteří se zúčastní, přeji dobrou 
zábavu a snad i poučení.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

« Slovo starosty »
Ačkoliv nás ještě trápí ranní mrazíky, 
jaro je (i astronomicky) už tady. A jak se 
probouzí příroda, probouzí se i zvýšená 
aktivita lidí. Začíná práce na zahradách a 
polích, pokračovat budou činnosti, které 
zima přerušila.
 I radnice se na toto období připravuje. 
Úkolů ke zvládnutí je připraveno mnoho. 
V tuto chvíli nejdůležitějším je zdárně 
dokončit dostavbu mateřské školy v 
Kuřívodech. Projekt je zpracován, žádost 
o stavební povolení podána. Intenzivně 
pracuje firma,  která nám na tuto akci má  
zajistit až 90% dotaci. Započíná výběr 
vlastního dodavatele stavby a následně 
vybavení školky. Termín otevření – 1. září 
2016 – stále platí.
 Neméně důležitou akcí je dokončení 
vybudování vjezdu do Průmyslového 
areálu v Kuřívodech. I zde už probíhá 
výběr dodavatele a rovněž předpoklad 
dokončení v září letošního roku. Jsme 
tím povinováni i investorům, kteří jsou na 
uvedené komunikaci závislí.
Rovněž dlouho slibovaná smíšená cyk-
lostezka Ploužnice-Mimoň se posunuje 
vpřed. Je vybrán dodavatel projektové 
dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Ten by měl dokončit veškeré práce s tím 
související nejpozději do konce letošního 

Vážení spoluobčané.
Dne 20. února 2016 vyšla v plat-

nost novela zákona č. 361/2000 Sb., o 
silničním provozu. Jedna ze změn se týká 
chodců, kteří se pohybují na komuni-
kaci za snížené viditelnosti mimo obec. 
Touto změnou vzniká chodcům povin-
nost nosit reflexní prvky /nejlépe reflexní 
vestu/. Chodci touto novelou nemo-
hou již spoléhat na svítilnu, jelikož tato 
nesplňuje základní myšlenku „Být viděn 
ze všech směrů“. 

Nebudeme si nalhávat fakt, že mno-
hým chodcům je lhostejné, zda jsou za 
snížené viditelnosti mimo obec na ko-
munikaci dostatečně vidět. Mnohdy to 
řidičům ještě stěžují tím, že si vezmou 
nevýrazné oblečení.  

Sankce dle zákona v blokovém řízení 
(na místě samém) je až do dvou tisíc ko-
run, ve správním řízení od 1.500 až do 
2.500 Kč. V případě zjištění, že dopravní 

nehodu způsobil chodec právě pro ab-
senci reflexních prvků, může pojišťovna 
po něm žádat náhradu způsobené škody, 
která nebude zcela určitě zanedbatelná.  

Městská policie Ralsko bude z počátku 
vůči přestupkům v určitém časovém ho-
rizontu přistupovat preventivně a to tak, 
že chodci budou důrazně upozorněni 
na porušení zákona č. 361/2000 S., o 
silničním provozu, k povinnosti nošení 
reflexních prvků a zároveň budou obda-
rování reflexní páskou s logem města.

Strážníci MP dále dne 10. 3. 2016 
provedli k dané problematice besedu v 
ZŠ a MŠ T. Ježka v Kuřívodech, kde dětem 
samozřejmě předali malý dárek - reflexní 
pásku s logem města a reflexní přívěšek 
ve tvaru zvířátek, aby to ty naše nejmenší 
občánky dostatečně inspirovalo.

Touto cestou bych vás chtěl vyzvat 
k tomu, aby jste zbytečně nehazardo-
vali se svým zdravím a nošení reflexních 

prvků se pro Vás stalo běžnou praxí. Po-
mozte řidičům včas zaregistrovat vaši 
přítomnost na komunikaci. Ochráníte 
tím hlavně sebe.

Dále Městská policie Ralsko 
upozorňuje na vyhlášení výběrového 
řízení na pozici strážníka MP. Potřebné 
dotazníky k výběrovému řízení jsou 
umístěny na stránkách města Ralsko 
(www.mestoralsko.cz-/úřední deska/2-
informace města). Popřípadě je uchazeči 
mohou získat na Podatelně MěÚ Ralsko. 
Lhůta pro podání přihlášek byla stano-
vena do 31. 3. 2016 do 10.00 hodin. 

František Procházka
zastupitel pověřený řízením MP

« Okénko Městské policie Ralsko »
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Údržba zeleně

Vážení občané,
ráda bych Vás upozornila na vydané Obecně závazné vyhlášky v roce 2016, a to za odpad a nově za čipování psů. Každý občan, 

který má trvalý pobyt ve městě Ralsko, obdrží složenku na zaplacení odpadu, pokud máte již zaplaceno, berte danou informaci 
pouze jako sdělení. Obě vydané vyhlášky jsou přílohou zpravodaje. V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte na mne obrátit.

   
Ing. Karolína Pillmannová

vedoucí oddělení vymáhání pohledávek

« Z úřadu »

Zaměstnanci mimo údržbu veřejné 
zeleně v Ralsku v zimním období zajišťují 
schůdnost chodníků a sjízdnost místních 
komunikací. K tomu slouží „Plán zimní 
údržby“, kde je přesně specifikováno, kdy 
zaměstnanci nastupují k odklízení sněhu 
a to i ve dnech pracovního volna. Jen pro 
vaší informaci, dle tohoto plánu se sníh 
z komunikací a chodníků odklízí po na-
padnutí souvislé vrstvy 5 cm. V případě 
kalamitních stavů je vyhlašována pro 
zaměstnance tzv. pohotovost, kdy musí 
být kdykoliv k dispozici. Skutečnost je 
však taková, že k odklízení a posypu 
povrchu chodníků a komunikací dochází 
mnohdy v případech, kdy jim to „Plán 
zimní údržby“ nenařizuje.  

Jsem přesvědčen o tom, že naši 
zaměstnanci k zajišťování zimní údržby 
chodníků a komunikací přistupují 
svědomitě až nadstandardně a za to jim 
patří poděkování. Jen pro srovnání se 
stačí podívat na údržbu v sousedních 
městech. Proč o tom hovořím? Bohužel 
se ještě najdou takoví, kteří jsou neustále 
nespokojeni. 

Poděkování patří i panu Ing. Mariá-
novi Vatrtovi, díky jemuž město získává 
již delší dobu od nejmenované firmy 
posypový materiál k zimní údržbě za tzv. 
symbolickou cenu. Například za loňskou 

flakují, protože je zrovna nevidí běhat 
mezi bytovkami, aby neprodleně sbírali 
to, co naši někteří občané vyhazují z oken 
či při cestě domů, že se zrovna nachází 
v jiné části Ralska (Hradčany, Boreček, 
Hvězdov, Horní Krupá, Svébořice, 
Jabloneček, Náhlov či Kuřívody). Je třeba 
si také uvědomit, kdo ten nepořádek 
dělá a proč ho dělá. Snad proto, že tím 
zaměstnancům údržby zajišťují práci. 
Velký omyl vážení, je to pouze vyna-
kládání vyšších finančních nákladů pro 
město.    

Občané města žijící v panelových 
domech v sídlišti Ploužnice, které jsou v 
majetku města Mimoně, si zcela určitě 
všimli odstranění nepovolené stavby 
v lesním porostu, která byla místním 
již delší dobu trnem v oku. Scházela se 
zde mládež, která svým nepřístojným 
chováním a mnohdy holdováním alko-
holu narušovala klid v této lokalitě a 
nepříznivě působila na ostatní mládež. 
Samotné místo umístěné stavby a 
jeho přilehlé okolí působilo na ostatní 
nevábně.  V tomto prostoru byly naleze-
ny i použité injekční stříkačky, které by při 
neopatrné manipulaci mohly způsobit 
ostatním vážné zdravotní problémy.  

 František Procházka
pověřený řízením údržby zeleně               

zimu nás vyšel posyp. materiál na cca 30 
Kč za bezmála 30 tun. Je to  satisfakce 
za používání našich komunikací při 
navážení posyp. materiálu na sklad v pro-
storách letiště Hradčany, kdy jsou naše 
komunikace  neúměrně  zatěžovány. Kéž 
by takových firem bylo více.

Od letošního roku 2016 se 
zaměstnanci údržby zeleně dle možností 
budou také podílet na hospodaření v le-
sích města Ralsko (např. sázení, vyžínání, 
odstraňování klestu, atd.). Dobře víte, že 
městu byl předán historický majetek v 
podobě lesních ploch. I když v současné 
době probíhá směna s Vojenskými lesy 
divizí Mimoň, bude město nadále dis-
ponovat nemalými lesními plochami. 
Zajišťují také vyklízení sklepních prostor 
panelových domů od odpadu, který tam 
mnozí z vás odkládají, protože je to mno-
hem jednodušší. Mnohdy také zajišťují 
vyklizení bytů po těch, kteří se ani ne-
namáhají byt vyklidit, natož ho řádně 
předat městu. Dle možností také provádí 
výmalbu těchto bytů a dále i společných 
prostor panelových domů či sklepů. Zce-
la určitě tím šetří městu nemalé finanční 
prostředky.  

Tímto bych chtěl informovat ty 
občany, kteří se stále domnívají, že se  
zaměstnanci údržby zřejmě někde po-

Od 1. 12. 2015 byl uveden do provozu 
sběrný dvůr v Kuřívodech. 

Provozní hodiny sběrného dvora: 
pondělí 12 - 17:00, středa: 9 - 11:00, 
každá sudá sobota od 9 - 11:00. Občané 
města (vlastníci rekreační objektů na 
území města Ralsko) mohou v době 
provozních hodin odevzdávat odpady 
(podrobnější informace poskytne ob-
sluha sběrného dvora). Dále je možné 
odevzdávat vysloužilé elektrozařízení. 

Odpady není možné navážet k hale 
do průmyslové zóny v Kuřívodech. 
K odkládání odpadů slouží výhradně 
sběrný dvůr. Město je nuceno odpady 
vytřídit a speciálně objednávat další 
kontejnery (ve sběrném dvoře zůstávají 
zbytečně prázdné kontejnery).  

Velkoobjemový odpad (skříně, 
postele, nábytek apod.) není možné od-
kládat ke kontejnerům na směsný ko-
munální odpad. K odkládání velkoobje-

Kontaktní osoba: Zdeněk Košťál, tel.: 
773 646 929.

S nástupem jara dojde také ke zvýšení 
produkce biologicky rozložitelných 
odpadů (tráva, listí, zbytky ovoce a zele-
niny). I pro tento druh odpadu je sběrný 
dvůr určen. 

Popelnice na bioodpad budou i 
nadále k dispozici na předem určených 
stanovištích jako v roce 2015 se stejnou 
četností svozů.

Sběrný dvůr v Kuřívodech plně v provozu
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mového odpadu můžete využít sběrný 
dvůr v Kuřívodech, sběrné místo na 
Ploužnici nebo svozové dny. V lokalitě 
Náhlov budou probíhat stále 2 x ročně, 
v ostatních částech pouze 1 x ročně v 
jarních měsících (podzimní již nebude) 
z důvodu možnosti pravidelně využívat 
sběrný dvůr v Kuřívodech. Na prob-
lematiku odkládání objemného odpadu 
ke kontejnerům na směsný komunální 

odpad se město více zaměří a bude ji 
důkladněji řešit (využití kamerového sys-
tému apod.).

Nový kontejner na elektrozařízení 
u dvojgaráže na Ploužnici: v průběhu 
měsíce ledna byl instalován v areálu 
dvojgaráže na Ploužnici kontejner na 
elektrozařízení. Kontejner bude sloužit 
pro dočasné uložení ledniček, praček, 
drobného elektrozařízení, televizí, 

monitorů apod. před jeho odvozem ke 
zpracovateli. Za odvoz elektrozařízení 
má město nárok na smluvní odměnu. Do 
sběru elektrozařízení se zapojila i škola a 
školka v Kuřívodech. Finanční odměnu 
je možné použít na zakoupení pomůcek 
pro děti např. v rámci výuky ekologické 
výchovy.

Ing. Martina Dokoupilová
oddělení rozvoje, MH aŽP

„Bolístky nájemního bydlení“
Od 1. 1. 2016 začala ve městě Ral-

sko platit nová „Pravidla pro přidělování 
bytů v majetku města Ralsko“. Týká se to 
nájemních bytů v majetku města Ralsko. 
Bylo by vhodné, aby se všichni nájem-
níci, či žadatelé o pronájem bytu s těmito 
pravidly seznámili. Mohou tak učinit 
na webových stránkách města, nebo 
požádat na MěÚ o papírovou podobu. 

Bohužel se nám stává, že řada 
nájemníků uvedená pravidla porušuje 
a následně se diví, že jsou vůči nim 
uplatňovány sankce. Bytová komise i 
Rada města chápou mnohé problémy 
nájemníků a jistě jsou přístupny hledat 

obracet na sociální pracovnici, která jim 
jistě pomůže i s administrací žádostí o 
státní příspěvek na bydlení, žádosti o 
splátkový kalendář a podobně. Určitě 
už nebudeme podporovat a tolerovat 
porušování pravidel z důvodu likna-
vosti či nezájmu řešit vzniklé problémy. 
K tomu samozřejmě patří i zneužívání 
příspěvků na bydlení pro jiné účely.

Všem nájemníkům, kteří stanovená 
pravidla dodržují a potíže včas řeší, přeji 
klidné a co nejpříjemnější bydlení.  

Ing. Miloš Tita
starosta města 

řešení. Ale je na nájemnících, aby vznika-
jící problémy řešili včas a s předstihem. 
Ať už se to týká možného vzniku dluhu 
na nájemném, dohodě o splátkovém 
kalendáři, přihlášení spolubydlícího, či 
vzniku škod na bytě a bytovém zařízení. 
Těžko budeme tolerovat opakující se 
vznik dluhu na nájemném, donekonečna 
se opakující žádosti o prodloužení nájmu 
při opakovaném porušování povinností, 
devastaci bytového zařízení a zařízení 
společných prostor i další nešvary. 

Apeluji proto na nájemníky, aby 
případné problémy řešili s dostatečným 
předstihem. Kromě jiného se mohou 

Ocenění „Půl na půl“
Město Ralsko se opětovně přihlásilo 

do soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – res-
pekt novým příležitostem, jejímž garan-
tem je Ministerstvo vnitra. V předchozích 
letech získalo již 2 ocenění – speciální 
cena za první kroky ke slaďování a 
ocenění za opatření na podporu rovného 
odměňování a progresivní přístup k nas-
tavení personálních procesů.

SPOZ informuje
13. 5. 2016 plánujeme ZÁBAVU NEJEN PRO SENIORY

V měsíci květnu VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Společně s Infocentrem oslavu MDD dne 4. 6. 2016 v Kuřívodech
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Dne 25. ledna 2016 proběhl na škole zápis předškolních dětí do 1. ročníku ZŠ. K zápisu v tento den přišlo 
se svými zákonnými zástupci 8 dětí, po úspěšném zvládnutí pohovoru, pracovních listů a přednesu básničky 

byly do 1. ročníku děti přijaty. 
Chtěla bych popřát všem přijatým budoucím prvňáčkům hodně úspěchů při vstupu do „nového období“ 

jejich života, spoustu zážitků a kamarádů a doufám, že už od školního roku 2016/2017 bude na škole otevřena 
další třída ZŠ a žáci budou moci tuto školu navštěvovat až do 5. ročníku.

  Mgr. Ivana Švehlová   
 ředitelka školy

Škola informuje
Dne 2. a 3. 5. 2016 se uskuteční PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ.

Přijímací řízení bude ve škole v Kuřívodech dne 2. 5. 2016 od 8.30 – 17.00 hod. 
a dne 3. 5. 2016 od 8.30 - 12.00 hod. 

Zákonní zástupci donesou rodný list dítěte a OP.

« Ze školních lavic »

Zápis do 1. ročníku ZŠ

XXI. ročník pěvecké soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 
Proběhl další ročník pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Této soutěže se pravidelně naše škola zúčastňuje již po páté. 
Několikrát jsme se umístili na předních místech nebo si alespoň odnesli ocenění za zpěv. 
V kategorii, které se naše škola zúčastňuje soutěží, je vždy nejvíce zpěváčků. Proto můžeme být pyšní na výkony našich dětí.  
Letos se zúčastnili žáci 3. třídy Jolanka Krišková a David Tancoš a my jim za jejich pěvecký výkon velice blahopřejeme. 
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I v novém roce Místní centrum 
nabízí možnost docházení do různých 
kroužků: počítačový, výtvarný, logo-
pedii, doučovací kroužek angličtiny v 
Kuřívodech  a výtvarný, fotbalový (holky, 
kluci), turistický, taneční ZUMBA, ping-
pongový kroužek a doučovací kroužek  
- na Ploužnici. Jak jsem už informovala 
minule v rámci dotace Libereckého kraje 
byla městem Ralsko pořízena do PC – 
učebny v Místním centru interaktivní 
tabule a také nové počítače. Návštěvnost 
PC-kroužku vzrostla, děti z doučovacího 
kroužku angličtiny též budou využívat 

Dále, občané mohou využívat v Míst-
ním centru Poštu Partner, která posky-
tuje svoje služby:

pondělí, středa: 10.00 – 18.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek:  8.00 – 16.00 

hod.
MC stále nabízí k pronájmu místnosti. 

Ceník pronájmu, schválený Radou města, 
najdete na internetových stránkách 
www.turistika.mestoralsko.cz

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

interaktivní tabuli.
Pravidelně se v MC koná zasedání 

Zastupitelstva města Ralsko, schůze ko-
munitního plánování a schůze různých 
komisí a spolků.

Každá středa v Kuřívodech a čtvrtek 
na Ploužnici patří Klubu seniorů, kde 
se všichni u kafíčka dobře baví a také 
vytvářejí krásné ruční výrobky. Klub 
seniorů města Ralsko má svůj plán 
činnosti a také se zapojuje do akcí města.

Každé pondělí začátkem měsíce od 
10.00 hod. do 12.00 hod. a od 15.00 hod. 
do 17.00 hod. zde jedná svaz zahrádkářů.

V lednu se v Místním centru v Kuřívodech 
uskutečnil další ročník Pexesiády. Děti 
soutěžily ve skupinách - každý za sebe. 
Vyhrál ten, kdo měl nejvíce stejných 
obrázků. Soutěž byla velmi živá, střídala 
se radost i zklamání, nezáleželo na věku, 
ale na pozornosti a paměti.
 Odměnou pro všechny byla sladkost. 
Výsledky:
1. místo: Darina Balakšejová
2. místo: Katka Holubářová
3. místo: Aneta Mencová
 Děvčata byla odměněna diplomem a 
drobnými cenami.
 Příští rok budou mít zájemci opět 
možnost si zahrát, a pokud se jim letos 
nepodařilo zvítězit, nemusí být smutní.  
 Za rok budou mít možnost ukázat, že 
jsou nejlepší.

« MC informuje »

Plexisiáda

Taneční vystoupení dětí tanečního kroužku města Ralsko
Taneční kroužek byl založen 

na Ploužnici v červnu 2015 paní V. 
Šveňhovou jako zájmový kroužek. Zájem 
dětí byl velký, pilně trénují dvakrát- 
týdně dvě hodiny. Mají již za sebou 
vystoupení v Dětském domově v České 
Lípě, kde jejich temperament a živelná 
energie povzbudila všechny přítomné. 
Jejich vystoupení v rytmu Zumby mělo 
velký úspěch a vládla výborná atmosféra. 
Zároveň dětem dětského domova bylo 
předáno i pár sladkostí od tanečního 
kroužku Správné holky.

Děti byly úžasné! Děkujeme.
4. 3. 2016 děti tanečního kroužku 

měly vystoupení pro nejstarší občanku 
města Ralska, Libuši Dlouhou. Sku-

pinka nadšenců tance 
udělala krásnou at-
mosféru.

Ať se vám moc daří!
Touto cestou bych 

chtěla poděkovat ve-
dení města Ralska, 
paní V. Šveňhové za 
nákup kostýmů a také 
Mgr. Š. Kalvové za je-
jich úpravu.
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Jaro je tady a s ním přichází cestování, 
turistika. Ideálním prostředím pro relaxa-
ci a odpočinek je aktivní pobyt v přírodě. 
V Ralsku je krásná krajina proťatá velice 
rozmanitými lesními i asfaltovými ces-
tami, které poskytují opravdu příjemnou 
a fyzicky nenáročnou jízdu. Nové mapy 

cyklookruhů a pěších stezek Vás navedou 
na poznání nových míst, proto při cestách 
nezapomeňte navštívit IC v Kuřívodech .

V IC je v prodeji nová výroční turis-
tická známka vyrobená ke 150. výročí 
prusko – rakouské války roku 1866 v 
Kuřívodech za cenu 30,-Kč/ks.

Novinky z Informačního centra

Kulturní a společenský přehled akcí Místního centra na duben – červen 2016:

* Soutěž Bingo      18. 4. 2016
* Pálení čarodějnic      29. 4. 2016

* Zájezd do divadla Broadway na muzikál MÝDLOVÝ PRINC      červen 2016
* Den dětí      4. 6. 2016

* Rozloučení se školou      30. 6. 2016
Nabídka akcí MC je vždy uvedena na internetových stránkách www.turistika.mestoralsko.cz 

a na informačních tabulích. Sledujte plakátky!

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. 
Využijte možnosti propagace své činnosti!

« Z kultury a sportu »
Ples Města Ralsko

Dne 6. 2. 2016 se opět v Hradčanech 
Na pláži uskutečnil Ples Města. Pro hosty 
bylo připraveno malé pohoštění, spousta 
cen a příjemné zpestření plesu zajistila 
tanečnice Nelli. 

Škoda, že kapacita sálu je pouze 90 

se mohou občané Ralska zúčastnit. I zde 
je pro ně připraveno malé občerstvení a 
příjemná hudba. 

Za SPOZ Lenka Vrbová

míst, protože zájemců o ples by bylo 
pomalu jednou tolik. 

Tímto se omlouváme všem, kdo se 
na Ples Města nedostali a doufáme, že 
se příští rok na ples dostanou. SPOZ 
pořádá také dvakrát ročně zábavu, které 
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Dne 4. března oslavila nejstarší 
občanka města Ralsko paní Libuška 
Dlouhá krásné životní devadesátileté ju-
bileum.

Tento den připravil “Klub seniorů v 
Ralsku” malé slavnostní setkání pro svou 
dlouholetou členku, která se významně 
podílela na jeho založení.  

Po kulturním vystoupení tanečního 
kroužku města Ralsko „Správné holky“, 
pod vedením paní Věry Šveňhové, přišel 
s gratulací starosta města pan Ing. Miloš 
Tita. S krásnou kyticí a dárkem popřál 
naší jubilantce hodně štěstí, zdraví a 
životního elánu do dalších roků. Následo-
valo přání Sboru pro občanské záležitosti 
v zastoupení paní Růženky Hrňové a dále 
gratulace nás všech, které jí máme rádi.

Protože se blížil i Mezinárodní den 
žen, velice nás potěšila pozornost pana 
starosty, kdy každá z přítomných žen 
obdržela s jeho přáním i krásnou růži.

Hezké odpoledne, při malém 
občerstvení, které si členky klubu 

samy připravily, uběhlo velmi rychle. 
Nechyběly ani dotazy a připomínky ke 
zlepšení života seniorů našeho města. 
Na závěr setkání poděkovala paní Věrka 
Pácová za klub seniorů panu starostovi 

Srdečně blahopřejeme
města za dosavadní pomoc a pochopení 
při organizování naší činnosti.

Za klub seniorů Města Ralsko
R. Bilická – koordinátor

Betlémské světlo v Náhlově
19. prosince 2015 - kolikátý ročník… 

Pátý, šestý, sedmý…? To už nespočítáme. 
Víme, že na rozdíl od prvního ročníku, 
kdy se u zelňačky sešlo komorních 5 lidí, 
dorazilo tentokrát neuvěřitelných 62 
hostů.

Na programu avizovaném na poz-
vánkách byl výborně zpracovaný doku-
ment manželů Pípalových o putování po 
Izraeli a Betlému. Hosté v muzeu ztichli 
a pozorně poslouchali 30ti minutové 
promítání, které navodilo příjemnou at-
mosféru na další bod programu, kterým 
bylo vyhodnocení fotografické soutěže. 
1. místo získal Jaromír Mayer, nebyl 
přítomen. Na 2. místě to byl pan Zýval 
Václav, který nám pověděl kdy, jak a kde 
byla jeho fotografie pořízena a převzal 
cenu, knihu. Na 3. místě skončil Kryštof 
Čermák, cenu převzala paní Havlíková. 
Promítli jsme si všechny fotografie, které 
byly do soutěže zaslané.

Následoval křest vlajky Horních 
vsí, která vznikla z vítězného návrhu 
paní Jany Havlíkové. Soutěž proběhla 
v loňském roce a na loňském ročníku 
Betlémského světla byl vybrán právě 
návrh paní Havlíkové. Autorka krátce, ale 
věcně, pohovořila o symbolech na vlajce, 

tradičně, někdo poprvé, ale dorazili a 
udělali si čas na pozastavení a zklidnění 
v tom hektickém předvánočním čase. 
Ano i tento ročník Betlémského světla v 
Náhlově se vydařil.

Lenka Špačková

a pak už došlo k jejímu pokřtění. Kvalit-
ním šampaňským, dárkem od manželů 
Řehákových, jsme někteří barbarsky 
připíjeli z plastových pohárků, někdo 
svařáčkem, kávou či čajem. Připili jsme 
nejen ke křtu vlajky, ale zároveň si popřáli 
vzájemně zdraví, štěstí a pohodu.

Po přípitku jsme se přesunuli do 
kapličky, kde už svítilo světlo z Betléma. 
Řekli jsme si odkud, proč, jak a kým bylo 
do Náhlova přivezeno. Zatím co si zájem-
ci o něj připalovali, zazpívali jsme několik 
koled, poseděli v lavicích, rozjímali a ob-
divovali krásný hliněný betlém a citlivě 
ozdobený smrček.

A pak už, podle času a nálady, jsme 
si Betlémské světlo rozvezli do svých 
domovů. A světlo „od nás“ bude svítit i 
v kostelích ve Stráži pod Ralskem a v Mi-
moni.

Co napsat závěrem? Na stolech hodně 
druhů cukroví, štola, bábovka, škvarkové 
placičky na ochutnání všem, kteří přišli. 
Čaj, brazilská káva, svařáček. Za barem 
příjemná paní Dáša, která vše bravurně 
zvládala. Ozdobený stromeček provoněl 
místnost, na ukázku tu byly k vidění staré 
vánoční ozdoby a betlémy.

Opět se sešlo pár lidiček, někdo již 
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 Turistický kroužek 3. 2016 jsme vyrazili na pěší výlet na 
Hradčanskou vyhlídku. Prošli jsme celou 
naučnou stezku. Sluníčko nám krásně 
hřálo a celá vycházka se nám vydařila. 

Doufáme, že snad už sluníčko vyhraje 
nad zimou a my budeme moci vyrazit 
ven, protože máme naplánováno mnoho 
celodenních výletů (hrad Lemberk, Has-
trmanská stezka atd.) Už se velmi těšíme, 
až nám počasí začne přát a my budeme 
moci být venku v přírodě.

  Anna Andrlová 
vedoucí turistického kroužku

Pomalu nám končí zima, příroda se 
začíná probouzet do jarního období a je 
na čase obout pevné boty a opět vyrazit 
na místa, která jsme ještě neprobádali. 

Děti z turistického kroužku na 
Ploužnici, který probíhá každý pátek v 
klubovně, rády vyrážejí do přírody, ale 
i na různé výlety, protože k turistice 
nepatří jen krásy lesa, ale i trocha historie 
či poznání.

V průběhu zimy, která nám nejed-
nou zkřížila plány, jsme podnikali výlety 
“prstem po mapě.” Učili jsme se poznávat 
své nejbližší okolí, ale současně i ostatní 
kraje celé České republiky. V sobotu 5. 

Informace z kroužků

Doučování na Ploužnici
Školní rok 2015/2016 je ve své druhé 

polovině a tímto bych ráda napsala pár 
řádků o tom, jak probíhá doučovací 
kroužek na Ploužnici.

I letos se přihlásilo 15 dětí (od 7 do 
15 let), které docházejí dvakrát v týd-
nu na dvě hodiny. Náplní doučování 
je procvičování učiva, se kterým mají 
děti problém. Mladší děti si učivo 
procvičují zábavnou formou (spojovačky, 
doplňovačky apod.) a starší děti se učí 
spolupracovat s literaturou (např. ja-

zyková příručka, pravidla českého pra-
vopisu) a hledat informace v knihách či 
učebnicích. 

Děti si zde nepíší domácí úkoly, ale 
snaží se zde najít způsob, jak se učit. 
Snažím se, aby byli zapojeni i rodiče 
těchto dětí, které ke mně dochází. Pokud 
mě požádají o pomoc při řešení nějakého 
úkolu, ráda jim vyhovím. Chtěla bych 
docílit vzájemné spolupráce mezi rodiči 
a dětmi.

  Anna Andrlová 
doučující asistentka
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lokalitě Ploužnice. Zvláštní poděkování 
patří Míše Šťastné za výrobu dortů a 
chlebíčků. 

Děkujeme také všem účinkujícím a 
dobrovolníkům za pomoc při této akci 
a městu Ralsku za skutečně výraznou 
podporu sociálních a volnočasových ak-
tivit pro děti a mládež, ale i dospělých ve 
svém městě. 

Jiří Hanzl, z. s.

s minimální pomocí sami vyráběly. Pro 
všechny děti byly připraveny soutěže, 
tanec, občerstvení, dorty – jeden pro 
účastníky a další pro vítěze. Akci si užily 
nejen děti, ale i tancující maminky. 

Karnevaly jsou již tradiční součástí 
aktivit LAMPA, z. s. Proběhlý karneval se 
uskutečnil v Mimoni, ale během roku 
2016 zorganizujeme i jeden přímo v 

Centrum LAMPA z Mimoně a Klub 
LAMPA z Ploužnice pořádaly dne 11. 3. 
2016 společný dětský karneval. Akce 
se zúčastnilo celkem 25 dětí v různých 
převážně pohádkových maskách. Na celé 
čáře zvítězil Klub LAMPA, který získal tři 
ceny ze čtyř. 

Vyhrála maska Červené karkulky. Ale 
byly oceněny i děti, které si své masky 

Dětský karneval
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Vážení čtenáři, v roce 2016 jsou naší 
organizací LAMPA, z. s. poskytovány ve 
městě Ralsko sociální služby pro děti a 
mládež a rodiny s dětmi. Konkrétně se 
jedná o Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež (NZDM) a Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (SAS). První 
služba byla časově omezeně poskytová-
na již od 1. 6. 2014 dvakrát týdně, ale v 
současné době je již rozšířena na každý 
pracovní den v týdnu. Druhá služba je v 
lokalitě Ralsko službou novou. 

Cílovou skupinou NZDM jsou děti 
a mládež, kterým z různých důvodů 
více či méně podstatných hrozí sociální 
vyloučení. Naším úkolem je vhodnou 
činností těmto situacím předcházet. 
Součástí naší práce je i množství 
volnočasových aktivit, sportovních, kul-
turních a poznávacích.

přímo v jednotlivých rodinách.
Činnost obou těchto služeb je v soula-

du se schváleným Strategickým plánem 
sociálního začleňování města Ralsko. So-
ciální služby jsou financovány Ministerst-
vem práce a sociálních věcí, Libereckým 
krajem a městem Ralsko.

Jiří Hanzl, 
předseda LAMPA, z. s.

Cílovou skupinou SAS nejsou opro-
ti NZDM jednotlivci, ale celá rodina. 
Pomáhá se rodině jako celku. Cílem této 
služby je též předcházení sociálnímu 
vyloučení.

Obě sociální služby jsou poskytovány 
na adrese Ploužnice 322. První bytovka 
u sportovního areálu směrem od hlavní 
křižovatky. V rámci služby SAS však budou 
naši zaměstnanci 
pracovat hlavně 

Nově otevřené sociální služby v Ralsku

NZDM - otevřeno od 1. 2. 2016
Cílová skupina NZDM 6 – 15 let   15 – 20 let
Pondělí   14.00 17.00   17.00 19.00
Úterý   14.00 17.00   -----  -----
Středa   14.00 17.00   ----- -----
Čtvrtek   14.00 17.00   17.00 19.00
Pátek   14.00 17.00   ----- -----

SAS - otevřeno od 1. 5. 2016
Cílová skupina – rodina s dětmi Kancelář  Terén
Pondělí    ----- -----     8.30 16.30
Úterý    8.30 13.00   13.00  16.30
Středa    ----- -----     8.30 16.30
Čtvrtek    8.30 13.00   13.00 16.30
Pátek   ----- -----      8.30 16.30
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Poprvé po novém roce jsme se sešli 4. 
ledna 2016. Nyní je na místě poděkovat 
obci Hamr na Jezeře v čele se starostou 
panem Dvořákem za poskytnutí zasedací 
místnosti na obecním úřadě. Naše první 
letošní schůze proběhla ve slavnostním 
duchu, jediným bodem bylo zhodno-
cení roku minulého. Členové i hosté z řad 
bývalých horníků shlédli uplynulý rok na 
plátně, kde kamarád Pavel promítl fotky 
ze všech akcí, kterých jsme se účastnili i 
těch, které jsme sami organizovali a že 
jich nebylo málo. 

Komentář přidal Míra, o hudbu se 
postaral Boris se svým akordeonem a 
servis s občerstvením byl v rukou Petry. 
Díky těmto členům se akce vydařila, což 
ocenili kamarádi, ať členové či hosté. A co 
se vlastně dělo? Především to bylo přijetí 
nových stanov a s tím související volby. 
Protože ze starého vedení zbyl jediný 
předseda, dá se říci, že to byl spolek 
jediného muže. Nyní máme pětičlennou 
radu, tříčlennou kontrolní komisi a 
tříčlennou rozhodčí komisi. Takže téměř 
každý aktivní člen má nějakou funkci. 
Myslím, že to je ku prospěchu spolku a že 
si to uvědomí každý funkcionář, protože 
rozložený spolek rovná se žádný spolek. 

4. února 2015 se dva členové účastnili 
tradičního setkání s místopředsedou 
Senátu České republiky panem MUDr. 
Přemyslem Sobotkou, který každoročně 
zve zástupce hornických spolků na nefor-
mální posezení. 

17. dubna 2015 se konalo v 
jihočeském Rudolfově Koncilium hor-
nických spolků České republiky. Na tuto 
akci vyjela čtveřice strážských. Protože 
jsme prozřetelně vyjeli s velkou rezervou, 
mohla si zdatnější dvojice projít zajíma-
vou hornickou stezku cca 5 km a ještě v 
pohodě stihnout samotné shromáždění v 
místním muzeu. Na úvod nás přivítal sta-
rosta. Následovalo přijetí nových spolků 
do SHHS. Konkrétně spolky z Kutné Hory, 
Krásna a momentálně nejstarší spolek ze 
Sedliště u Frýdku- Místku, který funguje 
nepřetržitě již 115 let. Hlavním bodem 
programu bylo hlasování o držitelích ceny 
Český Permon pro rok 2015. Náš kandidát 
RNDr. Petr Kühn, CSc., bohužel cenu ne-
získal. Nicméně ze čtrnácti kandidátů 
postoupil do čtveřice, o kterých se hlaso-
valo, a zde se umístil na čestném třetím 
místě. Proti stávajícímu předsedovi SHHS 
Miroslavu Šťastnému neměl nikdo další 
šanci. Konečně, výsledek byl velmi dobrý. 
I my si Ing. Šťastného za jeho práci pro 
sdružení nesmírně vážíme.

26. dubna 2015 jsme se zúčastnili 
Vartenberských slavností ve Stráži pod 
Ralskem, a to konkrétně připomínce 650 
let, kdy český král a císař římský Karel 
IV., předal relikvii sv. Zikmunda svému 
oblíbenci Janu z Vartenberka. Akce, jejíž 
hlavní část se konala v kostele, se oprav-
du vydařila. Nemohu nepřipomenout 
litoměřického biskupa Mons. Baxanta. 
Jím celebrovaná mše a následné setkání s 
účastníky slavností bylo opravdu nezapo-
menutelným zážitkem. Náš spolek předal 
panu biskupovi spolkovou medaili a dip-
lom. Za to nám popřál zápisem do kro-
niky hodně úspěchů a božího požehnání. 

1. května 2015 pořádal spolek první 
poznávací zájezd pro širokou veřejnost. 
Výletu do Příbrami se zúčastnili zájemci 
ze Stráže pod Ralskem, Kuřívod, Zákup a 
České Lípy. Navštívili jsme komunistický 
lágr Vojna, poutní kostel Panny Marie na 
Svaté Hoře a Hornické muzeum Příbram 
na Březových Horách. 

19. – 21. června 2015 se konalo 19. 
setkání hornických měst, obcí a spolků. 
Tentokrát v Havířově u příležitosti 60. 
výročí nejmladšího města v ČR jako tzv. 
„Havířovské vzpomínání“. Velké množství 
spolků - bylo jich devadesát - vytvořilo 
téměř nekonečný průvod. Protože 
současně probíhala floristická soutěž 
„Havířov v květech“, byl tento průvod 
obohacen o alegorické vozy plné květů, 
letos v duchu hornictví. Co nás ale 
překvapilo nejvíce, byly špalíry diváků 
podél celé trasy. To jsme ještě nezažili. 
Podle pořadatelů lemovalo průvod snad 
až 50 000 přihlížejících. Bohatý program 
probíhal jak v centru, tak na stadionu. 
Vystoupili mimo jiné Hana Zagorová, Ive-
ta Simonová, Milan Drobný, Tereza Kernd-
lová, Buty, Petr Bende – Band, Čechomor 
a různá folklórní seskupení. Děkujeme, 
Havířove!!!

24. – 26. července 2015 se tři členové 
zúčastnili 8. setkání slovenských ba-
nických měst a spolků v Banské Bystrici. 
Volný páteční den jsme využili k návštěvě 
starého banického města Ľubětová. 
Přivítal nás starosta a zároveň člen míst-
ního banického spolku Ing. Pavol Zajac 
s manželkou. Ukázali nám místní muze-
um a podali výklad o historii Ľubětové 
a historii hornictví v okolí. Pochlubili 
se svou bohatou činností, například 
Ľubětovských slavností či pokusné malé 
tavby železa. Při loučení jsme dostali 
brožuru o Ľubětové a keramickou mag-
netku permoníka. Co nám ale udělalo 
největší radost, byla nabídka partnerství 

našich spolků. Večerní šachtág v Bystrici 
byl narušen prudkou bouří, která zcela 
zničila stan, kde měl proběhnout večerní 
program. Nakonec se improvizovaný 
šachtág uskutečnil v kinosále muzea 
SNP. Ani sobotní průvod se neobešel bez 
komplikací. Očekávaná bouřka posunula 
průvod do poledního žáru, ještě že tak. 
Jen jsme došli k podiu na náměstí, už 
se ozývá přicházející kalamita. Bohatý 
kulturní program byl zrušen a tradiční 
stužkování praporu proběhlo na radnici. 
Vydatný déšť s hromy a blesky rozehnal 
účastníky do přilehlých předzahrádek. 
Bohužel počasí nepříjemně ovlivnilo 
celé setkání. Navečer jsme ještě zajeli do 
nedaleké Španiej Doliny, kde nám člen 
místního spolku „Herengrund“ ukázal 
hornické muzeum a zachovalé památky 
připomínající tisíciletou historii těžby 
mědi v této dolině. 

22. srpna 2015 se konal 7. ročník 
Oslav Horních vsí v Náhlově. Tentokrát 
oslavy nezačaly tradiční mší, ale účastníci 
přejeli do židlovské obory, kde nedale-
ko palohlavského hřbitova proběhlo 
slavnostní odhalení pomníku, který má 
připomenout obyvatele zaniklých obcí a 
kteří stále odpočívají v této krajině. Mo-
hou být mezi nimi i lidé, kteří dobývali 
železnou rudu v okolí Svébořic či Hamru 
na Jezeře a jiní, kteří tavili železo v pecích 
jak v okolí Hamru na Jezeře či Chrast-
né, tak v Hradčanech nebo u Borečku. 
Mimoňský farář posvětil pomník, lípu a 
zeminu ze zaniklých obcí, kterou poté 
rodáci, potomci a zástupci Mimoně a 
Ralska vsypali k čerstvě zasazené lípě. 
Čtveřice uniformovaných horníků našeho 
spolku dodala akci na lesku! 

9. září 2015, po letech usilovné 
práce, především pana Šíra a kamaráda 
Šebka, kterým pomáhali kamarádi Rajtr 
a Arnschtein, bylo slavnostně otevřeno 
strážské muzeum s hornickou expozicí. 
Otevření proběhlo v komorním duchu za 
účasti starosty a představitelů veřejného 
života ve Stráži pod Ralskem. Za spolek 
tu byla sedmička uniformovaných 
kamarádů. 

9. – 11. října 2015 přijela na pozvání 
našeho spolku dvanáctičlenná skupina 
kamarádů z Malokarpatského banick-
ého spolku Pezinok. Tři dny plné zážitků 
umocnilo nádherné počasí. Navštívili 
jsme muzeum ve Stráži pod Ralskem, 
zámek Zákupy, štoly U Knížecí studánky, 
sv. Jana Evangelisty a sv. Kryštofa v 
Jiřetíně pod Jedlovou, zříceninu hradu 
Tolštejn, vrchol Jedlové s rozhlednou a 

Hornický spolek v roce 2015



16DNEŠNÍ RALSKO strana 16

Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
výrobku a obalu k životnímu prostředí. 
Při splnění všech kritérií – respektive 
dosažení potřebného bodového hod-
nocení dostane výrobce certifikát, který 
ho opravňuje po dobu dvou let užívat 
značku regionálního produktu a využívat 
propagaci, kterou naše místní akční sku-
pina těmto výrobkům poskytuje.

Noví zájemci by měli své přihlášky 
doručit do 13. 5. 2016 – pokud to nesti-
hnou, mohou tak učinit kdykoli, při 
dostatečném počtu přihlášek proběhne 
certifikace i mimo tento termín.

J. Šolc, LAG Podralsko

Místní akční skupina LAG Podralsko 
(www.lagpodralsko.com) je správcem 
značky „Regionální produkt Lužické 
hory a Máchův kraj“. Tato značka slouží k 
podpoře a propagaci drobných výrobců 
z daného regionu. V současné době 
místní akční skupina přijímá žádosti na 
certifikaci nových výrobků. Přihlásit se 
může každý výrobce z oblasti, která je 
vymezena územím obcí vyjmenovaných 
v pravidlech pro certifikaci (pravidla 
i formulář přihlášky najdete na www.
dobry-vyrobek.cz) a který splňuje kri-
téria místní výroby, tradici výroby v 
regionu, podíl ruční práce a šetrnost 

rozsahu rozhodně nebyla.
Pepíno, velký dík!!!
Co si přát do nového roku? Pevné 

zdraví, elán a hodně příznivců, kteří nás 
podpoří v naší činnosti. Doufáme, že 
spolkový život v roce 2016 bude stejně 
bohatý, ne-li bohatší než v roce minulém. 

Zdař Bůh

Za hornický spolek M. Janošek, 
foto Josef Kolařík.

skutečně něco „odboucháno“ na dolech 
Hamr a Křížany. Letos to bylo již 43. a 
44. setkání, které pořádá kamarád Pepa 
Kolařík. Tady si zavzpomínáme na staré 
časy, postěžujeme si na bolesti a vzpome-
neme na kamarády, kteří již nejsou mezi 
námi. Protože horníci jsou tvrďáci, není 
to žádné fňukání, ale veselá chlapská 
zábava. Už se těšíme na 45. a 46. setkání. 
Nyní je na místě poděkovat kamarádu 
Kolaříkovi, bez něhož by setkání v tomto 

Křížovou horou u Jiřetína. Dále sedlo U 
Křížového buku a přírodní památku Zlatý 
vrch a podzemí v Rabštejně u Jánské, kde 
za druhé světové války budovali vězni 
koncentračního tábora skrytou továrnu. 
Spokojení kamarádi nás při loučení poz-
vali na velký šachtág, který koncem listo-
padu pořádali. 

27. – 28. listopadu 2015 se účastnila 
čtveřice strážských horníků prvního 
slovensko-českého šachtágu. Pořadateli 
byli Malokarpatský banický spolok Pe-
zinok a VŠB-TU Ostrava. Součástí bylo i 
slavnostní otevření banického muzea ve 
sklepeních historické budovy Polugyay-
ovské kůrie, kde dnes sídlí ZUŠ. My jsme 
navíc prošli naučný banický chodník, 
který vybudovali naši kamarádi. Velkou 
radost měli Pezinčané z našeho dárku. 
Rytím zdobený tuplák koloval z ruky do 
ruky. 

4. prosince 2015 vrcholí bohatý rok 
naší činnosti koncertem vážné hudby ve 
strážském kostele. O nádherný kulturní 
zážitek se postaral ansámbl Trifolium Mu-
sica. Jeho hudba z barokních evropských 
pramenů adventní a vánoční doby navo-
dila vskutku sváteční atmosféru. 

Konečně nemohu opomenout účast 
našich členů na setkání v mimoňské res-
tauraci U Českého lva, kteří fárali a mají 
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Samozřejmě především pro rozvíjení 
sportovních aktivit mládeže, pořádání 
různých sportovních a kulturních akcí, 
různých zájmových aktivit, kroužků a 
vzdělávacích programů. 

V současné době zde probíhají záj-
mové kroužky, jako např. taneční kroužek, 
fotbalový kroužek (samozřejmě 
za dobrého počasí), kroužek stol-
ního tenisu, výtvarný kroužek a 
kroužek turistický. Ze vzdělávacích 
programů se jedná o doučovací 
kroužek. 

Jednou v měsíci, v neděli, zde 
působí organizace TOSARA. Na 
začátku roku 2016 byla radou 
města schválena žádost o zřízení 
rybářského kroužku pod záštitou 
RS Zákupy, ale bohužel žadatel 
zřejmě ztratil o kroužek zájem. 
Asi psaní lživých “petic” je lepším 
kroužkem.

Sportovní areál na Ploužnici  
rozhodně neslouží: k pořádání 
vepřových hodů, trénování rádoby 
hudebních skupin, praní koberců, 
mytí aut a jiných těmto podob-

Homo sapiens??

Homo sapiens, přeloženo z latiny 
jako člověk moudrý, též rozumný. Je to 
vskutku lichotivá definice druhu, který 
se hrdě považuje za vrchol stvoření či 
evoluce – jak je komu libo. Ale je tomu v 
dnešní době skutečně tak? Podívejme se 
na člověka z trochu jiné stránky. Každý 
člověk  bez rozdílu je jen hromádka 

atraktivní žena pohrdá ženou méně 
krásnou a zavalitější postavy a přitom si 
neuvědomuje, že jsou muži, kteří mají 
raději tzv. boubelky a o ni by ani okem 
nezavadili. A tak bych mohl pokračovat 
do nekonečna.

Co nám tedy dává důvod pohrdat 
druhými? Povyšovat se nad někoho 
méně nadaného či atraktivního? VŮBEC 
NIC!! Všichni jsme lidé z masa, krve a kostí 
a v tomto směru jsme si také naprosto 
rovni. Chovejme se k sobě jako Homo sa-
piens a ne jako stádo ovládané dobrým 
manipulátorem, či jako zvíře ovládané 
jen svými pudy. Protože každému z nás 
jednou „zubatá“ poklepe na rameno a 
pak už z nás bude opět jen hromádka 
prachu a budeme si rovni nejen mezi se-
bou, ale i s každým zvířetem, neboť i ono 
není z pohledu vesmíru ničím jiným, než 
složitým seskupením chemických prvků, 
jejichž tržní hodnota je řádově několik 
desítek korun…..    

(P. B.)

kostí, svalů a krve. Chemicky vzato jsme 
jen složité seskupení chemických prvků, 
jejichž tržní hodnota je řádově několik 
desítek korun. Jak říká kněz při pohřbu: 
„Prach jsi a v prach se obrátíš.“

Ptám se tedy: „Kde se berou ty pro-
pastné rozdíly mezi lidmi?“ Odpověď je 
prostá a jednoduchá – v nás samotných! 
Je to naše sebevědomí, naše hrdost, 
ješitnost, ale též to, co je v našem srdci 
(nebo by aspoň mělo být) – láska, soucit 
a právě ono uvědomění si, že nejsem o 
nic víc hodnotnějším člověkem, než ten 
druhý. Jeden se svou prozíravostí a poc-
tivou prací dobere bohatství, jiný si ho 
prostě nakrade a třetí má náhodou štěstí 
v loterii. 

Někdo se musí denně těžce biflo-
vat, aby udělal zkoušku ve škole, jiný má 
zkrátka talent a leze mu to do hlavy tak 
nějak samo. Skupina lidí, ovládaná jakousi 
„šedou eminencí“ dává momentálně os-
tatním najevo, kdo je tady pánem – ale 
za pár dní se může karta obrátit….. Štíhlá, 

K čemu slouží sportovní areál na Ploužnici ?!

« Různé »

město musí vynaložit nemalé finanční 
prostředky na jeho mnohdy zbytečnou 
údržbu a opravy.

Uvědomte si, že to jsou i vaše finance.                                                                                                   

J. Š.  

ných aktivit včetně pití alkoholu. Na tuto 
činnost si musí tito lidé najít jiné prostory.

Závěrem bych si chtěl postesknout 
nad tím, že to pořád někteří spoluobčané 
nejsou schopni pochopit a mají radost 
z poškozování areálu, který právě slouží 
jim a hlavně jejich dětem. Potom bohužel 
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Jubilanti
Přeji všem, kteří se v  uplynulém období prvního čtvrtletí roku 2016 dožili životního jubilea, vše 
nejlepší do dalších let.
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Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 16. 06. 2016

Děkujeme Adélce Šlehoferové, žákyni 2. ročníku ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko - Kuřívody, 
za příkladnou pomoc při záchraně života spolužáka.

Za celý kolektiv školy, Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Dne 23. 4. 2016 se uskuteční povinné očkování psů proti vzteklině. 
Podrobné informace k plánovanému očkování (lokality, časový harmonogram, ceny za očkování) 

budou zveřejněny ve vývěsních skříních a na internetových stránkách města.

Rada města Ralsko odsouhlasila svým usnesením č. R-05/33/16, 
na základě doporučení redakční rady, rozsah znaků pro články v rubrice reakce 

a komentáře čtenářů na ½ strany (tzn. 1500 znaků, cca 20 řádků)


