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 V  nejbližších dnech začne rekon-
strukce bývalé pily v  Kuřívodech na 
sběrný dvůr. Od Ministerstva životního 
prostředí máme schválenou dotaci. 
Současně zde běží dokončení přestavby 
části tohoto objektu na sídlo pracovní 
skupiny pro údržbu zeleně a úklid, 
domovníka a údržbářské dílny.
 Pozastavili jsme práce na rekonstrukci 
objektu před vchodem do městského 
úřadu v  Kuřívodech. Jsme si vědomi, 
že budova v  tomto místě bude na 
očích všem přijíždějícím i projíždějícím 
městskou částí Kuřívody. Po dohodě 
s vedením katedry urbanistiky Technické 
univerzity v  Liberci a Průmyslové školy 
stavební v Liberci připraví studenti návrh 
architektonického řešení budovy, která 
bude hezkou dominantou města a bude 
v  ní vedle pošty i lékař, informační cen-
trum, knihovna a víceúčelový sál.
 Dobrou zprávou zejména pro au-
tomobilisty jistě je, že Liberecký kraj 

připravuje projekt na rekonstrukci silnice 
z  Mimoně přes Kuřívody na hranice Li-
bereckého kraje v  Dolní Krupé. Nemělo 
by se jednat jen o opravu povrchu, ale 
o celkovou rekonstrukci tělesa silnice, 
které není stavěno na současnou zátěž. 
Podle plánu by rekonstrukce měla začít 
v roce 2016 a konec v roce 2017. Věřme, 
že tomu tak opravdu bude.
 Řada z  vás netrpělivě čeká, až 
začne stavba mateřské školky v  sídlišti 
Ploužnice. My zase netrpělivě čekáme, 
kdy dostaneme žádanou dotaci od mi-
nisterstva školství. Žádost jsme podali 
v  předepsaném termínu v  srpnu 2014. 
Ministerstvo termín ukončení příjmu 
dotací stále posouvá, naposledy to byl 
konec února. Žádali jsme o dotaci 30 
milionů. Na takovou sumu nepočkat 
nejde.

Ing. Miroslav Králík
starosta města

« Slovo starosty »
Máme za sebou první jarní den, příroda 
se probouzí, dnes svítí slunce a vše vy-
padá optimisticky. Začnu tedy také opti-
misticky:
 V  prosinci jsem doufal, že zastupitel-
stvo schválí Územní plán města Ralsko. 
Stalo se. Územní plán byl schválen devíti 
hlasy. Ke koalici se přidal jen opoziční p. 
Procházka. Ostatní buď nepochopili výz-
nam tohoto dokumentu pro další rozvoj 
města, nebo mají zájem rozvoj města co 
nejvíce brzdit. Někteří dokonce hlasovali 
proti přijetí. To je smutná vyhlídka hned 
na začátku volebního období.
 Minulý týden jsme zaplatili poslední 
splátku na část vratek za špatně ad-
ministrované dotace. Na ostatní jsme 
dosáhli prominutí (více pan tajemník). 
Po několika letech můžeme obyvatelům 
města Ralsko oznámit, že město nemá 
dluh ani korunu. Je to výsledek dobré 
spolupráce úředníků a najatého právní-
ka.

« Slovo místostarosty »
Vážení občané,
začalo nové volební období a s ním i 

nové možnosti využití evropských struk-
turálních fondů na období 2014 – 2020. 

Jedná se o poslední období, kdy 
má město Ralsko možnost čerpat velké 
finanční prostředky a to jak na investiční 
akce, tak i na tzv. měkké akce. Město 
Ralsko jako jedno z  mála měst dostalo 
možnost čerpat finanční prostředky tzv. 
koordinovaným přístupem. 

V  rámci koordinovaného přístupu 
jsou města a obce podpořeny především 
ze tří OP – Operačního programu 
zaměstnanost (OPZ, řídící orgán Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí), 
Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání (OP VVV, řídící orgán Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy) a 
Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP, řídící orgán Ministerstvo 
pro místní rozvoj).

Co je výhodou koordinovaného 
přístupu? Jde o způsob čerpání 
finančních prostředků z jednotlivých 
OP  upřednostněným způsobem a to 
konkrétně pro město Ralsko na základě 
zpracovaných plánů města Ralsko, jako 
je Akční a Strategický plán města Ralsko, 
Strategický plán sociálního začleňování, 
Komunitní plán sociálních služeb 
města  Ralsko. 

Předpokládaná alokace ze všech tří 
OP činí cca 100 milionů korun.

Budeme se snažit maximálně využít 
celkové alokované prostředky na rozvoj 
města. Dále bych Vás chtěl informovat,  
že na základě dohody mezi městem 
Ralsko a Libereckým krajem vznikne cca 
5 pracovních míst. Náplní práce bude 
ostraha letiště na Ploužnici a to od 1. 6. 
2015.

Kandidáty na tyto pracovní pozice 
bude město vybírat ve spolupráci 
s Úřadem práce v Mimoni.

Město Ralsko podalo na konci roku 
2014 žádosti do programu MV – Pre-
vence kriminality 2015, jednalo se o 
dvě žádosti - Volnočasové aktivity - kde 
je zahrnut i příměstský tábor a program 
Asistenti prevence kriminality. Na oba 
tyto programy byly městu přiděleny 
finanční prostředky ve výši 900 000,- Kč. 
S přáním krásných jarních dnů, 

místostarosta Varadi Oto, DiS.
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« Z úřadu »
Půjde starosta do kriminálu?
 Na to bych odpověděl všem, kteří si 
to přejí a toužebně na to čekají. Ostatním 
bych rád předal moje vyjádření k této 
záležitosti. Pokusím se uvést skutečnosti 
pokud možno krátce a srozumitelně pro 
všechny.
 Nejprve se pokusím sdělit, o co městu 
Ralsko v této kauze šlo. V minulosti došlo 
k několika pochybením v době minulých 
volebních období při administraci dot-
ací. Kontroly tato pochybení našly a 
městu byla dána povinnost vrátit dotaci 
(tzv. vratku) přes 26 milionů Kč do stát-
ního rozpočtu včetně penále, které v  té 
době bylo stejné, tedy dalších 26 milionů 
Kč. Město v té době končilo se splácením 
jedné vratky a u další jsme čekali na po-
volení splátkového kalendáře, což se 
zdařilo, a splácení mělo skončit v  roce 
2019. Zmíněných 52 milionů k  tomu by 
bylo pro rozpočet města doslova smrtící. 
Poslali jsme sice další žádost o prominutí, 
ale... 
 Od kolegů z  jiných měst jsem ale 
dostal radu najmout si společnost, 
která bude chodit na příslušné instituce 
vysvětlovat situaci v  Ralsku i nicotnost 
provinění proti velikosti trestu. V  Ralsku 
to nebylo nic nového. Situaci jsme pro-
brali v radě a navrhli řešení zastupitelst-
vu města. Usnesení zastupitelstva tehdy 
znělo:
Zastupitelstvo města Ralsko

usnesením č. Z – 10/25/12
 • souhlasí s vypsáním výběrového řízení 
na to, že vybraná firma povede řízení o 
prominutí odvodu vratky - rozhodnutí 
FŘ Ústí nad Labem, čj. 2568/12-1700-
505680 ze dne 18. 9. 2012, a penále - ro-
zhodnutí FÚ Liberec, pracoviště Česká 
Lípa, čj. 326004/12/192982506720 ze 
dne 8. 10. 2012, vyměřených městu za 
porušení rozpočtové kázně
 • pověřuje starostu zajištěním vypsání 
výběrového řízení
 Výběrové řízení s  tak dlouhým náz-
vem je absurdní, nejdou jednoznačně 
stanovit kritéria pro výběr, a tak bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na Právní 
služby a požadavek na vybranou firmu 
byl v  zadání rozepsán. Přihlásilo se pět 
firem, obálky byly otevřeny na zasedání 
rady města a stanoveno pořadí dle 
vypsaných kritérií. Na prvním místě se 
umístila firma Mediator, s. r. o., s níž JUDr. 
Rychtařík pracoval již pro minulé vedení 
a osvědčil se. Tento výsledek byl předán 
na zasedání zastupitelstva, které přijalo 
usnesení: 

Zastupitelstvo města Ralsko
usnesením č. Z – 01/04/13

 • vybírá na základě vyhlášeného 
výběrového řízení na poskytování 
právních služeb pro město Ralsko na rok 
2013 uchazeče v tomto pořadí:
 • AZ Mediator, s.r.o. Žitná 1575/49, 
Praha 1, IČ 25080156, zast. JUDr. 
Zbyškem Rychtaříkem; tento uchazeč 
splnil veškeré požadavky ve výběrovém 
řízení, doložil kompletní a ekonomicky 
výhodnou nabídku pro město Ralsko
 • Schaffer and Partner Legal, s. r.o. – 
advokátní kancelář, Vodičkova 710/31, 
Praha 1, 110 00, IČ: 28936060
 • JUDr. Jaroslav Bursík – advokát – ČAK 
09822, Belgická 196/38, 120 00, Praha 2
 • JUDr. Tomáš Kocián – advokát, ob-
chodní právo, Jetelová 2, Plzeň 326 00
A následně rada města přijala toto 
usnesení:Usnesení č.:

R-04/03/13 RM po projednání
 • ukládá starostovi podepsat mandátní 
smlouvu s  poskytovatelem právních 
služeb pro město Ralsko na rok 2013 - 
AZ Mediator, s.r.o. Žitná 1575/49, Praha 
1, IČ 25080156, zast. JUDr. Zbyškem 
Rychtaříkem, na základě projednání a 
schválení v ZM dne 6. 2. 2013
 JUDr. Rychtařík pak pracoval pro 
město Ralsko do konce roku 2013. Výsled-
kem spolupráce je prominutí všech 
vratek, takže v  současné době jsme 
bez dluhů!!! Dále vyjednával s  firmou 
Ekoservis, která již několik let neodev-
zdávala městu poplatek za ukládání 
odpadu na skládku v  katastru města 
(předchozí vedení tyto peníze v rozpočtu 
nepostrádalo!?!?!). Výsledkem je Dohoda 
o narovnání, která přinesla zaplacení 
dluhu ve výši 25 milionů Kč a od té doby 
přichází do městské pokladny každý 
měsíc průměrně téměř 1 milion Kč. Dále 
mělo město 10% spoluúčast ve fotovol-
taické elektrárně u lesa za zahrádkovou 
kolonií, jejíž výstavba stála 110 milionů 
Kč, ale elektrárna nedostala licenci, a 
tedy nevydělává. Tohoto podílu jsme se 
zbavili, a tím i povinnosti zaplatit svůj díl 
11 milionů Kč. Mohl bych pokračovat, 
ale myslím, že to už stačí. Tento právník 
předal řádně výkaz odpracovaných ho-
din a skutečné náklady (jízdné). Za rok si 
tak vyúčtoval 490 tis. Kč, jeho přínos pro 
pokladnu města je cca 100 milionů Kč.
 Je možná s podivem (pro mne ne), že 
tyto přínosy byly trnem v oku opozičním 
zastupitelům, zejména těm, kteří touží 
po starostenské židli nebo mají potřebu 
mstít se za nesplnění určitých osobních 
nebo majetkových očekávání. Sepsali 
tedy trestní oznámení, které podal Vít 

Veselý.
 Byl jsem obviněn a později obžalován 
za zneužití pravomoci, neb jsem prý 
jednal bez rady a zastupitelstva. Doložil 
jsem příslušná usnesení rady i zastupitel-
stva – nikoho to nezajímá. Vyšetřujícími 
orgány i soudem bylo shledáno, že jsem 
doslovně nesplnil usnesení zastupitel-
stva a nechal vypsat výběrové řízení na 
Právní služby. Mám v  ruce písemný roz-
bor právníků Svazu měst a obcí, kteří pro 
obce pracují, že vypsáním výběrového 
řízení na právní služby bylo usnesení 
zastupitelstva splněno – nikoho to neza-
jímá.
 V  novinách je uveřejněno tvrzení 
soudce: „Starosta se pasoval do role toho, 
kdo může jednat namísto kolektivního 
orgánu obce. Tak to ale není a je to v roz-
poru se zákonem.“ Vzhledem k tomu, že o 
všem rozhodovala rada města nebo za-
stupitelstvo, tomuto nerozumím. 
 Čtenář si možná udělá svůj úsudek, 
já se po obdržení rozsudku samozřejmě 
odvolám.
 Očekávám nyní útoky na moji osobu 
ze strany opozičních zastupitelů. Ať již 
budu vyzýván k  odstoupení z  funkce 
starosty těmito zastupiteli, nebo zaútočí 
jiným způsobem, já z  funkce starosty 
odejít nyní nehodlám. A to z  následu-
jících důvodů:
 • Vzhledem k tomu, že rozsudek nenabyl 
právní moci, jsem podle práva nevinen.
 • Rozsudek je absurdní, jsem přesvědčen 
o své nevině.
 • Děsí mne představa, že do starosten-
ské židle se intenzivně hrne člověk, který 
má na výše uvedených prohřešcích velký 
podíl, jeho aktivitou přišlo město o do-
taci 10 milionů Kč, při schvalování územ-
ního plánu hlasoval proti… a výčet by 
mohl pokračovat.
 V  současné době se řeší další trestní 
oznámení podané o. s. Lampa na realizaci 
dětských hřišť a posezení pro dospělé 
v  Náhlově. Pan Hanzl mi při natáčení u 
soudního jednání sdělil, že (doslovně 
cituji): „To máte za to, že nechcete spolu-
pracovat.“ Opravdu nechceme. A jsou 
podána trestní oznámení další. Opravdu 
radostná perspektiva práce. Nepříjemná 
je zejména ztráta času při vyšetřování, 
podávání vysvětlení, vyhledávání důkazů 
v  archivech města apod. Za  tuto dobu 
bychom pro město a jeho obyvatele 
vykonali spoustu práce. To vše je také 
očividným cílem opozičních zastupitelů 
a jejich pomocníků. Nemíním se jim dát.

Ing. Miroslav Králík
starosta města
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Jak s odpady v roce 2015
Nakládání s  rostlinnými zbytky 

z údržby zeleně a zahrad v roce 2015
Obdobně jako v roce 2014 budou do 

jednotlivých lokalit přistaveny popel-
nice o objemu 240 l pro odkládání 
rostlinných zbytků z  údržby zeleně a 
zahrad. V  jednotlivých částech města 
(mimo Náhlov) jsou popelnice přistaveny 
celoročně, pouze v  zimních měsících je 
počet a svoz popelnic omezen (v každé 
lokalitě 1 popelnice a odvoz na zavolání 
po naplnění). 

Nově budou přistaveny 2 kon-
tejnery o objemu 1100 l na Náhlově. 
Četnost svozu a počet popelnic v jed-
notlivých lokalitách jsou uvedeny 
níže. Dále je možný (bezplatný) odběr 
pytlů na kovy, textil a tetrapak u níže 
jmenovaných zaměstnanců údržby 
zeleně.

Žádáme tímto obyvatele města 
Ralsko, aby hnědé popelnice využívali 
pouze k odkládání rostlinných zbytků 
z údržby zeleně a zahrad. K odkládání 

směsného komunálního odpadu 
slouží černé velké kontejnery nebo 
popelnice u rodinných domů, k  od-
kládání vysloužilého elektrozařízení 
(televizory, ledničky, mikrovlnné 
trouby apod.) slouží místo zpětného 
odběru v  Kuřívodech a Ploužnici 
(dvojgaráž). V  případě potřeby odvo-
zu je možná domluva se zaměstnanci 
údržby zeleně (pro lokalitu Kuřívody 
a Náhlov – František Procházka, tel.: 
777  646  229 a další lokality města 
Zdeněk Dokoupil – tel.: 773  646  929. 
Pro odkládání separovaného odpa-
du (sklo, plast, papír) slouží barevné 
kontejnery – zelený (bílý), žlutý a mo-
drý. Dále je v  sídlištích Ploužnice a 
Kuřívody umístěn kontejner na textil a 
párovou obuv. 

Neodkládejte do těchto kontejnerů 
žádný jiný odpad. Za vyseparovaný 
opad náleží městu odměna (sklo, 
plast, papír, textil a párová obuv). 
V případě znehodnocení tohoto odpa-

du jinými odpady musí být likvidován 
na skládce bez nároku na odměnu. 

2x ročně v květnu a září bude dále 
probíhat svoz objemného odpadu a 
nebezpečných složek komunálního 
odpadu. Informační letáky budou vždy 
včas umístěny ve vývěsních skříních, 
na webu města a ve čtvrtletníku 
Dnešní Ralsko. V  průběhu srpna roku 
2015 by měla být dokončena rekon-
strukce sběrného dvora v Kuřívodech. 
V  prostorách dvojgaráže na Ploužnici 
budou umístěny pouze kontejnery na 
objemný odpad a bude možné odev-
zdat vysloužilé elektrozařízení. Os-
tatní druhy odpadů budou odebírány 
pouze ve sběrném dvoře.

O zprovoznění sběrného dvora vás 
budeme včas informovat.

Pořadové č. Lokalita   Počet nádob od 1. 12. do 31. 3.  Počet nádob od 1. 4. do 30. 
           (Náhlov od 1. 4. do 31. 10.)
1  Hradčany - náves1   1     5
2  Hradčany před domem 
  č. p. 464 Švarcovi    1     3
3  Ploužnice vojenské bytovky 
  č. p. 266 a 267    1     4
4  Ploužnice U Poldy   1     3
5  Hvězdov u zastávky   1     6
6  Hvězdov u Golierů   1     5
7  Ploužnice statek    1     4
8  Kuřívody zahrádkářská    1     9
  kolonie
9  Kuřívody finské domky   1     4
10  Horní Krupá    1     3
11  Sídliště Kuřívody    1     4
12  Sídliště Ploužnice   1     5
13  Náhlov zahrádky    0     2

Četnost svozu v lokalitách mimo Náhlov: 
 • od 1. 12. – 31. 3. kalendářního roku – v každé lokalitě bude přistavena pouze 1 popelnice – vývoz popelnic na zavolání 
 • od 1. 4. do 30. 4. a od 1. 10. – 30. 11. kalendářního roku – vývoz popelnic 1 x 14 dnů
 • od 1. 5. – 30. 9. kalendářního roku – vývoz popelnic 1 x 7 dnů

Četnost svozu v lokalitě Náhlov:
 • od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku – vývoz popelnic 1 x 7 dnů
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 V  souvislosti se vznikem samostat-
ného stavebního úřadu v  Ralsku došlo 
také k  organizačním změnám uvnitř 
městského úřadu. Rada města svým us-
nesením č. R-21/06/14 ze dne 6. 10. 2014 
schválila s účinností od 1. 12. 2014 nový 
Organizační řád města Ralsko, kterým mj. 
zřídila tyto tři odbory MěÚ:

• Odbor Kancelář tajemníka (OKT),  
         který zahrnuje:

• oddělení sekretariátu včetně 
  výdejního poštovního místa
• oddělení vnitřních věcí
• oddělení kultury a cestovního ruchu

• Odbor rozvoje a majetku (ORM),         
        který zahrnuje:

• oddělení hospodářsko-finanční
• oddělení správy majetku města
• oddělení investic, rozvoje a řízení    

        projektů

• Odbor výstavby, dopravy a   
         životního prostředí (SÚ), 

  který zahrnuje:
• stavební úřad
• oddělení místního hospodářství, 
  dopravy a životního prostředí

Pro jednotlivé odbory jsou stanoveny 
náplně činnosti na úseku samosprávy a 
státní správy, které jsou upraveny pra-
covními náplněmi jednotlivých refe-
rentských míst. Okruh činností odborů 
a dalších útvarů městského úřadu sta-
novuje tajemník MěÚ.

Rada města také rozhodla o 
jmenování jednotlivých vedoucích 
odborů či o pověření řízení do doby 
ukončení výběrového řízení. Odbor 
Kancelář tajemníka svěřila tajemníkovi 
MěÚ. Výběrové řízení na vedoucího 
SÚ je v  době uzávěrky tohoto čísla již 
ukončeno a na dobu určitou, v  souladu 
s  veřejnou výzvou, je radou města po 
úspěšném výběrovém řízení jmenována 
Ing. Hana Augustinová. Veřejná výzva 
na vedoucího ORM je zveřejněna na 
úřední desce MěÚ a webu města a příjem 
přihlášek je stanoven do 3. 4. 2015.

K  tomu ještě poznámka. Tím, že 
vznikly na městském úřadě odbory, 
jsme sami sobě také registračním 
úřadem pro volby, v souladu se záko-
nem č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, v platném znění, kde § 13 mj. 
stanoví, že obecní úřad v obcích, kde 

jsou zřízeny alespoň 2 odbory, projed-
nává a registruje kandidátní listiny pro 
volby do zastupitelstva obce, informu-
je starostu o registraci kandidátních 
listin, losuje pořadí volebních stran na 
hlasovacím lístku, zajišťuje tisk hlaso-
vacích lístků, vyhlašuje výsledky vo-
leb v obci a zajišťuje archivaci volební 
dokumentace.

Úplné znění Organizačního řádu 
města Ralsko je vyvěšeno na webových 
stránkách města na adrese http://mesto-
ralsko.cz/smernice-a-narizeni-rady-mes-
ta-ralsko/ds-1003/p1=2252.

Občané zaznamenají v  dohledné 
době ještě jednu změnu. Pokladna MěÚ 
bude přesunuta z účtárny v prvním patře 
do přízemí městského úřadu, s  největší 
pravděpodobností již k  1. 4. 2015. Toto 
opatření bylo přijato vedením města 
zejména z  důvodu lepší přístupnosti 
občanů k pokladně.

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

Organizační změny na městském úřadě

Samostatný stavební úřad v Ralsku realitou
Jak jsme již v Dnešním Ralsku v minu-

losti uváděli, v červnu 2011 byla uzavřena 
veřejnoprávní smlouva mezi městy 

Ralsko a Stráž pod Ralskem na výkon 
přenesené působnosti státní správy ve 
věci obecného stavebního úřadu. Od té 

doby jsme podnikli několik písemných 
jednání s  Ministerstvem vnitra ČR, kdy 
věc došla na základě podaného rozkladu 
města až k rozkladové komisi a následně 
k  rozhodnutí ministra. Protože jsme se 
s  posledním rozhodnutím tehdejšího 
ministra vnitra jako město neztotožnili, 
podali jsme k Městskému soudu v Praze 
návrh na přiznání odkladného účinku 
žaloby proti rozhodnutí ministra vni-
tra. Nutno říci, že městu soud vyhověl a 
přiznal odkladný účinek.

V  té době již probíhala další jednání 
mezi městem Ralsko, Libereckým krajem 
a příslušným Ministerstvem pro místní 
rozvoj ve věci možnosti samostatného 
stavebního úřadu v Ralsku. Té korespon-
dence a různých sezení a jednání bylo 
mnoho, k  tomu není potřeba se vracet. 
To vše je již minulost…

Nařízením Libereckého kraje č. 1/2014 
ze dne 31. 3. 2014 bylo rozhodnuto o 
určení Městského úřadu Ralsko obec-
ným stavebním úřadem, a to s účinností 
od 1. 1. 2015. Od roku 2015 tak vykonává 
stavební úřad v Ralsku působnost 

Nové tváře na novém pracovišti - Renáta Badalcová a Jiřina Kadašová.
(Foto: Bc. Markéta Dědková, Liberecký kraj)
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stavebního úřadu pro správní obvod 
města Ralsko zahrnující katastrální území 
Boreček, Horní Krupá, Hradčany nad 
Ploučnicí, Jabloneček, Náhlov, Kuřívody, 
Ploužnice pod Ralskem a Svébořice o 
rozloze 17  025 ha a celkovém počtu 
obyvatel 2 080 tohoto správního obvodu 
stanoveném dle bilance obyvatel ČR k 1. 
1. 2014.

Následovalo vystěhování údržby 
zeleně z  budovy MěÚ, rekonstrukce 
prostor dvougaráže v  budově MěÚ na 
kanceláře, a vyhlášení výběrových řízení 
na pozice vedoucího a referenta staveb-
ního úřadu. Po proběhlém výběrovém 
řízení byla radou města jmenována na 
pozici vedoucí stavebního úřadu paní 
Renáta Badalcová. Referentkou staveb-
ního úřadu byla vybrána paní Jiřina 
Kadašová.

Hned první pracovní den v  roce 
2015 stavební úřad přijal dvě žádosti a 
následně v  další dny již několik dalších 
písemností ve věci stavebních úprav a 
dalších požadavků. V následujících dnech 
byla také postupně převezena spisovna. 
Stavební úřad má hodiny pro veřejnost 
shodné s úředními hodinami městského 
úřadu a sídlí v přízemí budovy MěÚ.

V  pondělí 5. 1. 2015 proběhlo 
v  dopoledních hodinách za účasti 
médií také slavnostní otevření staveb-
ního úřadu, kterého se kromě míst-
ních zúčastnili také pan Josef Jadrný, 
náměstek hejtmana Libereckého kraje 
pro životní prostředí a zemědělství, 
RNDr. Kateřina  Lauermannová, vedoucí 
odboru územního plánování a staveb-

ního řádu libereckého krajského úřadu 
společně se svými kolegy, starosta a mís-
tostarosta města Stráž pod Ralskem, a 
další pozvaní hosté.

„Pro nás má otevření vlastního staveb-
ního úřadu obrovský význam, protože 
podstatně přispěje k dalšímu rozvoji. Ral-
sko nyní může pružněji vyřizovat podání ve 
věci stavebních činností na území města,“ 
řekl starosta Ralska Miroslav Králík s tím, 
že na loňském prosincovém zastupitelst-
vu byl také schválen územní plán města 
(o tom na jiném místě tohoto čísla).

Podle náměstka hejtmana Josefa 
Jadrného se jedná o další významný poz-
itivní krok v procesu obnovy území Ral-
ska. „Na revitalizaci bývalého vojenského 
prostoru Ralsko intenzivně pracujeme. 
Velkým úspěchem je dokončení sanace, 
které slíbilo a splnilo Ministerstvo životního 
prostředí. Pokládám za velmi užitečné, 
že vznikla pracovní skupina složená ze 
zástupců města Ralsko, sdružení LAG Po-
dralsko a vedoucích příslušných odborů 
krajského úřadu, která se obnovou území 
soustavně zabývá a pomáhá při řešení 
vzniklých problémů,“ uvedl při slavnost-
ním otevření náměstek Josef Jadrný, 
který je současně také předsedou 
jmenované pracovní skupiny.

V této souvislosti bych chtěl ještě jed-
nou poděkovat za vstřícnost a pochopení 
naší snahy o samostatnost Libereckému 
kraji v  čele s  hejtmanem kraje panem 
Martinem Půtou, a také vedoucímu 
správního odboru Krajského úřadu Li-
bereckého kraje JUDr. Jiřímu Němcovi. 
Nemalou zásluhu na ustavení staveb-
ního úřadu má i Ministerstvo pro místní 
rozvoj pod tehdejším vedením pana Mgr. 
Františka Lukla, starosty města Kyjov.

Závěrem lze pouze vyslovit přání, 
aby se stavebnímu úřadu v  Ralsku na 
přenesené působnosti výkonu státní 
správy dařilo ke spokojenosti občanů 
celého města. 

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

Dvě vedoucí - RNDr. Kateřina Lauermannová a Renáta Badalcová - při kontrole spisovny.
(Foto: Bc. Markéta Dědková, Liberecký kraj)

Slavnostní přestřižení pásky provedl náměstek hejtmana Josef Jadrný a starosta Ing. Miro-
slav Králík.
(Foto: Bc. Markéta Dědková, Liberecký kraj)
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Paní učitelky z  naší školy jezdí na 
různé semináře, kde se nadále vzdělávají. 
Semináře jsou nabízeny z  Ministerstva 
školství nebo i z  jiných institucí. Paní 
učitelky se tímto sebevzdělávají a přináší 
nové poznatky, nápady a zkušenosti 
do své práce. Po absolvování semináře 

dostanou certifikát nebo osvědčení o 
absolvování semináře. Snažíme se své 
poznatky z  těchto seminářů uplatňovat 
ve své práci. 

Zavedli jsme dětem portfolia, snažíme 
se o konstruktivizmus  a individualizaci 
v MŠ. Také se snažíme o to, aby děti byly 

více samostatné nejenom v sebeobsluze, 
ale také v řešení různých situací. Věříme, 
že tato cesta bude pro naše děti při 
vzdělávání prospěšná. 

 za kolektiv Lenka Vrbová

Vzdělávání pedagogických pracovníků
« Ze školních lavic »

Dne 28. ledna 2015 se konal na ZŠ a 
MŠ Tomáše Ježka Ralsko – Kuřívody zápis 
do 1. ročníku ZŠ. 

Žádost o přijetí k  základnímu 
vzdělávání podalo prostřednictvím 
svých zákonných zástupců celkem 7 
předškoláků, 1 zákonná zástupkyně 
zažádala o odklad školní docházky. 

Náhradní termín zápisu byl ředitelkou 
školy vyhlášen na 25. března 2015, kdy 
se k  zápisu mohly ještě přihlásit i ty 
děti, jejichž zákonní zástupci v  řádném 
termínu své děti k  zápisu nepřihlásili, 
ale i ti, kteří nebyli přijati k  základnímu 
vzdělávání na jiné škole. 

Mgr. Ivana Švehlová
ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku

na Ploužnici se setkávají senioři. Při 
kávičce si povídají a baví se výrobou 
ručních prací.

Každé pondělí začátkem měsíce 
od 10. 00 hod do 12. 00 hod a od 15. 
00 hod do 17. 00 hod. zde zasedá Svaz 
zahrádkářů.

Od 1. dubna 2015 Vás zve MC na 
druhou výstavu prací dětí výtvarného 
kroužku. Pohled na ruční výtvory dětí  
nás potěší a jim udělá velkou radost. Tak 
se přijďte podívat!

Na měsíc červen plánujeme výstavu 
fotografií P. Hotovce „Když se mraky 

I v  novém roce Místní centrum 
nabízí možnost docházení do různých  
kroužků: počítačový, výtvarný, logo-
pedie, doučovací kroužek angličtiny v 
Kuřívodech a výtvarný, fotbalový, turis-
tický na Ploužnici. Nabídka akcí je vždy 
uvedena na internetových stránkách 
www.turistika.mestoralsko.cz a na 
informačních tabulích. 

Pravidelně se v  MC koná zasedání 
Zastupitelstva města Ralska, schůze ko-
munitního plánování a schůze různých 
komisí.

Každou středu v  MC a každý čtvrtek 

(ne)mračí“. Děti se můžou těšit na 
soutěž BINGO, Pálení čarodějnic, Dětský 
den. Sledujte plakátky!

Stále nabízí MC k pronájmu místnosti. 
Ceník pronájmu schválený radou města 
najdete na internetových stránkách 
www.turistika.mestoralsko.cz

Dále občané mohou využívat v  MC 
poštovní výdejní místo, které poskytuje 
svoje služby: 

pondělí, středa: 10. 00 – 18. 00 hod. 
úterý, čtvrtek, pátek: 8. 00 – 16. 00 
hod.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 4. a 5. 5. 2015              • rodný list dítěte
                     8,00 – 15,00    • občanský průkaz zákonných zástupců

« MC informuje »
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PEXESIÁDA 
V lednu jsme se odpoledne sešli 

v Místním centru, abychom si zahráli 
pexeso. Děti byly velice šikovné a měly 
možnost předvést, jak jsou na tom se 
svou pamětí a pokusit  se získat diplom. 
Zde jsou vítězové: 1. místo - Larišová Si-
mona, 2. místo - Demeterová Jana, 3. mís-
to - Bureš Václav. Gratulujeme! Pochvala 
a poděkování náleží všem účastníkům 
za výborné výkony. Navíc každý účastník 
dostal sladkou odměnu.

Zpráva o činnosti Komise komunitního 
plánování a sociálních služeb

Veletrh cestovního ruchu
Veletrh cestovního ruchu Holiday 

World je nejvýznamnější akcí v  areálu 
holešovického výstaviště. 24. ročník, 
který proběhl ve dnech 19. až 22. února 

byl určen pro odborníky v cestovním ru-
chu a pro všechny zájemce o cestování 
z  řad veřejnosti. Město Ralsko jsme 
prezentovali především v  cykloturistice. 
Návštěvníci mohli získat zajímavé tipy 

na dovolenou nebo výlety a možnosti 
trávení volného času. Zájem byl i o 
kalendáře 2015 s pohledy zaniklých obcí 
Ralska. Těšíme se na návštěvu u nás v Ral-
sku!

« Z kultury a sportu »

Radou města Ralsko byli do komise 
komunitního plánování a sociálních 
služeb jmenováni tito členové:

Lenka Nováková, Marcela Novotná, 
Lenka Dokoupilová, Bc. Ilona Otáhalová, 
Marcela Chovancová, Miroslav Mareš ml., 
Miroslava Váradiová, Anna Andrlová

Schůzka KKPSS se koná jednou za 
měsíc, dosud proběhly tři schůzky v ter-

mínech 26. 1., 23. 2. a 23. 3. 2015 v Míst-
ním centru v Kuřívodech.

Na první schůzce byli členové KKPSS 
seznámeni s  obsahem činnosti a s  Ko-
munitním plánem sociálních služeb 
města Ralsko. V rámci dalších schůzek již 
bylo řešeno v  konkrétních prioritách a 
opatřeních plnění z  předešlého období 
a byly navrženy předpokládané finanční 

náklady na rok 2015. Další schůzky se 
budou konat v  pravidelných měsíčních 
intervalech a jejich programem bude 
zajištění sledování plnění plánu pro rok 
2015.

Z každé schůzky KKPSS je pořízen zá-
pis a předán přes podatelnu města Radě 
města Ralsko k dalšímu projednání.
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Na konci února děti z Centra LAMPA 
v  Mimoni vystoupily v  Domově pro se-
niory PAMPELIŠKA ve Stráži pod Ral-
skem. Pro babičky a dědečky jsme si 
připravili kromě tance také divadlo. Na 
přípravu nebylo příliš času, děti měly ve-
likou trému, ale zvládly to na jedničku.  Ti 
starší z Centra v Mimoni zatančili Romský 
tanec a na konci ještě jeden v   latinsko-
amerických a rock’n’rollových  rytmech. 
Námět na divadlo těch mladších z Klubu 
na Ploužnici jsme si s laskavým svolením 

propůjčili od au-
torky nápadu paní 
učitelky z Mimoňské 
ZŠ a drobně ho 
pozměnili. Ku-
lisy jsme si sami 
připravili a na-
malovali.  Pohádka 
„Jak šlo vejce na 
vandr“ i tanec měly 
u diváků tak velký 
ohlas, že jsme se 
domluvili na další 
spolupráci. Nakonec 
jsme také předali 
krásná přáníčka, 

která děti pro tuto příležitost vyrobily 
a potom jsme si společně s  babičkami 
a dědečky popovídali a pochutnali si 
na výborném dortíku, který jsme dos-
tali jako poděkování. Celý úspěch jsme 
pak s  dětmi ještě v  Klubu na Ploužnici 
náležitě oslavili. Je důležité si pomáhat a 
navzájem se potěšovat a my jsme velice 
rádi, že děti z našeho centra mají pro ta-
kové aktivity otevřená srdíčka. Těšíme se 
moc na další spolupráci s Pampeliškou i 

dalšími. Děti, které navštěvují naše cen-
trum, jak v Mimoni, tak na Ploužnici, jsou 
velice šikovné a my bychom jim touto 
cestou rádi i moc poděkovali. 

Více informací o aktivitách 
Občanského sdružení LAMPA a také vid-
eo z  celé akce najdete na “http://www.
centrumlampa.estranky.cz” www.cen-
trumlampa.estranky.cz

Za všechny Romana Hanzlová, 
vedoucí NZDM Centrum LAMPA

Naše nízkoprahové zařízení Drak 
uspořádalo dne 14. 3. 2015 fotbalový 
turnaj pro mládež ve věku od 15 do 26 
let. Turnaje se zúčastnila 4 družstva. 
Přijeli chlapci z  NZDM Koule z České 
Lípy, z  výchovného ústavu Chrastava 
a z  Dětského domova Dubá – Deštná. 
Zúčastněná pětičlenná družstva sehrála 
zápasy každé s  každým. Jednotlivé zá-
pasy se odehrávaly v časovém intervalu 
2krát 15 minut. Ukazatelem pro celkové 
hodnocení se stal počet nastřílených 
branek. Dle tohoto hodnocení z  tur-
naje vyšlo jako vítězné družstvo Náhlov. 
Chlapci byli odměněni vítězným po-
hárem. Nutno zmínit i pana ředitele ZŠ 
Osečná, Tomáše Johanovského, jenž nám 
zapůjčil tělocvičnu, a také Oblastní chari-
tu Most, která přispěla finančním darem 
na skromné občerstvení. Tento turnaj 
není ojedinělý, v  létě bychom chtěli 
uspořádat podobný turnaj v Náhlově na 
místním hřišti.

Zpracovala Zupková, Černá

Fotbalový turnaj 

Děti z Centra LAMPA v Domově pro senio-
ry PAMPELIŠKA ve Stráži pod Ralskem
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Předem bychom se rádi představili. 
Jsme nízkoprahové zařízení pro děti a 
mládež od 6 do 26 let z vyloučené loka-
lity jménem Náhlov. 

Naše nízkoprahové zařízení spadá 
pod Oblastní charitu Most. V našem níz-
koprahovém zařízení jsme jednoho dne 
začali vytvářet informační nástěnku o ho-
locaustu Romů, jelikož i dnes se bohužel 
setkáváme s  tím, že někteří Romové 
netuší, co to holocaust pro Romy byl a 
kde se tyto památníky nacházejí. 

Při vytváření nástěnky, kde je mnoho 
informací o holocaustu, se o toto téma 

začali mládežníci více zajímat. Na toto 
gesto jsme zařídili vzdělávací výlet do 
Terezína.

Dne 30. 1. 2015 jsme navštívili Malou 
pevnost v  Terezíně. Myslím si, že už při 
vstupu do Malé pevnosti, kde je vidět tolik 
náhrobků, byl nepopsatelný pocit. Malou 
pevností nás provedla paní průvodkyně, 
která nám vyprávěla o všem, co se zde 
tehdy událo. 

Procházeli jsme Malou pevností a tiše 
naslouchali. Dozvěděli jsme se, jak tu 
lidé trpěli jen kvůli tomu, že spadali do 
nějaké komunity lidí, jak s nimi bylo zach-

Dne 29. 3. 2015 město Ralsko ve spo-
lupráci s kulturní komisí uspořádalo kar-
neval pro děti v hospůdce „Na Blízalce“. 
Návštěvnost dětí byla vysoká, což zna-
menalo, že o zábavu nebyla nouze. 

Nechyběly ani soutěže, tanec a vyhlášení 
nejkrásnějších karnevalových kostýmů. 
Jelikož každá maska měla své kou-
zlo, nemohla žádná odejít bez ocenění 
alespoň v podobě ceny útěchy.

Akce se dětem velice líbila, a tak jsme 
museli slíbit, že nebyla poslední!

Těšíme se na příště.

Dětský karneval v hospůdce na Blízalce

Návštěva Malé pevnosti v Terezíně
ázeno, kolik lidí zde povraždili kvůli jedné 
skupině, která si usurpovala být nadlidmi. 
Při pohledu na děti jsme viděli jejich nep-
ochopitelný výraz ve tváři. Bylo na nich 
vidět, že toto okolí kolem nich vnímají a 
dávají i své pocity úzkosti najevo. 

Jeden z  mládežníků z  našeho níz-
koprahového zařízení to popsal slovy - 
,,Lidé, kteří obhajují zvěrstva, by se měli 
jít buď léčit, nebo to zažít na vlastní kůži.“  

Vypracoval Milan Farkaš

3. jarní ples města
V restauraci na Pláži v Hradčanech se 

28. 2. 2015 uskutečnil již 3. ročník Plesu 
města Ralsko. O lístky byl letos obrovský 
zájem a do týdne byly zcela vyprodány. 
Jen škoda, že v Ralsku není sál s větší ka-
pacitou.

Večer zahájila hudební skupina WOKO 
a v průběhu večera si účastníci mohli zak-
oupit lístky do velmi bohaté tomboly. 
Losovalo se 5 hlavních cen a okolo 350 
dalších neméně krásných darů.

Velké poděkování patří hlavně 
našim sponzorům: 
HITO, spol., s. r. o.
Marcela Novotná
Cukrárna na náměstí Mimoň
Praktik system, s. r. o.
Ladislav Samek
Josef Štípák
Jaroslav Sluka
KV Final, s. r. o.
MEGA Stráž pod Ralskem 
DK Bohemia, s. r. o.
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Ing. Ladislav Kovář
Geodézie on Line
Elektrowin a. s.
TR Antoš, s. r. o.
Severočeské komunální služby, s. r. o.

V sobotu 28. 3. 2015 jsme se s dětmi 
z turistického kroužku z Ploužnice vydali 
na zámek Sychrov, kde se každoročně 
pořádají velikonoční trhy. Návštěvníci 
zde mohou obdivovat nejen majestátní 
zámek Sychrov, ale především ukázky 
staročeských lidových řemesel - kovářství, 
cukrářství či kejklířství. I my jsme se 
s  těmito řemeslníky setkali a poznali je-
jich tvořivost. Děti pobavil nejen veselý 
kejklíř, který byl schopen žonglovat 
s míčky, noži apod. Dále i netradiční lout-
kové divadlo, které rozesmálo nejen děti, 
ale i dospělé diváky. 

Zámek Sychrov nás přenesl do ro-
mantické doby princů a princezen při 
procházce malebným parkem, který 
skýtá nejedno tajemství. Před návštěvou 

zámku se děti 
seznámily s  historií 
i s  legendou, která 
je s  tímto sídlem 
neodmyslitelně sp-
jata.

I přes chladné 
dopolední počasí 
se výlet vydařil a 
již nyní se těšíme 
na další poznávání 
krásných míst naší 
vlasti.

Andrlová, 
Nováková

Velikonoční trhy na zámku Sychrov

Ing. Vlastimil Ladýř
SAP Mimoň, s  r. o.
Zahradnictví Mijana, s. r. o.
LIBEX, s. r. o.
HENIG Security servis, s. r. o.

Bonavita, spol., s. r. o.
Filip s. r. o.
COMPAG CZ, s. r. o.
a další
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Listopadová neděle v Kuřívodech
8:30 hod J. H. přistoupí ke kontejnerům 

na separovaný odpad. V ruce igelitka plná 
plastu, obsah tašky mizí ve žluté nádobě.

8:32 hod J. H. se odvrací od popel-
nice, pohled se sveze k odklopenému, již 
dlouho provizornímu krytu vodovodní  
šachty. Zamyšleně hledí do kanálu. Poté 
zakryje otvor dřevěným poklopem

13:45 hod J. H. přechází silnici u košů 
na tříděný odpad, na vodítku drží vesele 
pobíhajícího pejska. Periferně zaregis-
truje M. J., který se chystá nasednout do 
auta. „Sousede“ Ty jsi takový ochranář 
„pojď, něco ti ukážu“.

13:47 hod J. H. odsune kryt šachty. 
Muži sledují jak se na dně hýbe několik 
klubek plazů. M. J. „Teda co to je? Kde se 
tu vzalo tolik slepýšů? No jo zpod víka 
jde teplo, asi se chtěli schovat na zimu 
pod prkno a přitom napadali do jímky. 
Tam sice nezmrznou, ale budou mít větší 

« Příspěvky našich čtenářů»

Jestli vás můžu poprosit, vyndejte je a 
rozneste vedle do stepi. Ještě nemrzne 
tak si někam zalezou do štěrbiny nebo do 
staré myší díry“.

11:30 hod  M.J. se loučí a odchází.
Úterý v Kuřívodech
8:15 hod M. J. slézá do šachty. Do 

kýble ukládá slepýše „jeden, dva, tři,….
třináct. No vida, tak jdem“.

8:18 hod M. J. zakryje otvor provi-
zorním víkem a odchází kolem kotelny 
do stepi. Občas se shýbne, aby tu mezi 
kameny, jinde do hromady větví nebo do 
sutě pod keřem položil dva, tři plazy.

8:45 hod M. J. se spokojeně vrací 
k autu. Akce skončila. Přestože tentokrát 
vše dobře dopadlo, měl by majitel šachty 
řádně zajistit vstup k  vodoměru! Ten 
provizorní, nezajištěný je nebezpečný 
nejen pro slepýše.

                                                           M. Janošek 

spotřebu energie a do jara vyhladoví.“                    
J. H. Tak co. Vyndáš je? M. J. „Dej mi čas, 
zjistím co dělat“ 

Pondělí v České Lípě
11:05 hod Do vestibulu muzea vejde 

M. J. pozdraví usměvavou dámu v  bí-
lém plášti „ Doktor je u sebe?“ „Jo už je 
tady“, odvětí žena, „mám ho zavolat?“ 
Aniž počká na odpověď už telefonuje.                    
„Máte tu pana J.“ Paní odkládá sluchátko.
„Za chvilku přijde. Máte počkat“.

11:20 hod Do vestibulu vchází starší 
muž s  neposlušnou hřívou bílých vlasů.                    
RnDr. M. H. „Dobrý den. Máte pro mě 
něco nového?“ M. J. „Dnes nic, ale mám 
dotaz. V Kuřívodech napadali do bet-
onové šachty slepýši. Co s  nimi?“ RnDr. 
M. H. „Jak je hluboká? Nezmrznou?“                    
M. J. „Asi 2 metry, určitě nezmrznou, ale 
nejspíš do jara vyhladoví. RnDr. M.H. 
„Já bych je vyndal. Jestli  přežijí zimu, 
může se na ně zapomenout a je po nich!                    

Akce slepýš

Čarodějnice, Beltane, Valpuržina noc - to 
vše je noc z 30. dubna na 1. května

Mluvíme-li o datu 30. dubna, většina 
lidí si vybaví svátek tzv. Čarodějnic. Val-
purga byla saská bohyně, jíž tradice 
připisuje patronství nad čarodějnicemi. 
Ty se dlouho dopředu chystají na oslavu 
Velkého svátku. Valpuržině noci se v kru-
zích lidí věřících v sílu magie říká také 
Beltane - měsíc květen, a také zářící oheň. 

Beltane (30. 4.) je spolu se Samhainem 
(31. 10.) jakýsi předěl roku – přechod mezi 
jeho světlou a temnou polovinou. Hran-
ice mezi zásvětím a naším světem bývá v 
tu dobu velice tenká, člověk nesmí pro-
jevit neúctu ke svým mrtvým předkům, 
zároveň se ale musí chránit před zlými 
duchy a čarodějnicemi. Dříve býval často 
obětován život, aby mohl vzniknout 
život nový… Myšlenka oběti pro oz-
dravení společnosti tedy vůbec není tak 
křesťanská, jak se tváří… Stejně jako v os-
tatní „ohňové“ svátky se zhášela domácí 
ohniště, aby mohla být po slavnosti zn-
ovu zapálena od posvátného centrálního 
ohně; z kopce se kutálela hořící kola nebo 
později bochníky žlutého sýra. 

Byly zapalovány velké ohně, pálily se v 
nich posvátné byliny, děvčata a mládenci 
přes ně skákali, byl kolem nich prováděn 
dobytek. Zkrátka oheň očišťoval a 
zároveň dodával životní sílu. Také se 
do vzduchu házela zapálená smolná 
košťata na ochranu proti čarodějnicím. 
Májky bývaly březové, s čerstvě rašícím 
listím, omotané bílými a červenými stu-
hami v ornamentu spirály a nahoře s 
připevněnou snítkou hlohu. Někde se 
kolem nich tančí kruhové tance dodnes. 

Milenecké dvojice se obdarovávaly 
březovými věnci a vytrácely se do lesů a 
polí, aby svými hrátkami posílily plodivé 
síly Země. Ženy věřily, že když se umyjí v 
rose z hlohových květů nebo budou mít 
o svátku na hlavě věnec z jeřábu, budou 
stále krásné. Beltane byl tradičně časem 
námluv (svatby se pak konaly o svátku 
Lughnasad, 1. 8. a v  období Imbolcu 
začátkem února, přicházely na svět děti 
počaté o Beltanu).

Konaly se úlitby strážním duchům 
stád a ochráncům bojovníků a pocest-
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Nemohu jinak než se vyjádřit na 
tomto místě k trestnímu oznámení Jiřího 
Hanzla z OS Lampa ve věci hřiště Náhlov. 
Jeho lži a napadání v  trestním ozná-
mení podaném na vedení města není 
nic jiného než pomsta. Pomsta za to, 
že se neshodl s  panem místostarostou, 
který chtěl pouze potvrzení od rodičů 
dětí, zda vědí, že jejich děti chodí do 
náboženského kroužku, když se aktivity 
OS Lampa odehrávaly v  zařízení města. 
Pomsta za to, že v  jednom výběrovém 
řízení nebyla OS Lampa vybrána, kdy 
prostě nebyla v nabídce nejlepší. Ale nyní 
již k náhlovskému hřišti.

Jiří Hanzl píše někdy v březnu 2014 na 
svém facebookovém profilu, že „Zastupi-
telstvo města Ralsko se skutečně intenzivně 

O Beltanu tedy slavíme především 
příchod světlé poloviny roku a vše, co 
je s tím spojeno. Světlo, teplo, plodnost, 
zelené háje, rašící obilí… konec samot 
zavátých sněhem, se skučící Meluzí-
nou… konec vyškrabování zbytků jídla a 
olizování prázdných lžic… volnost a past-
vu pro zvířata… přírodu, rozezpívanou 

stovkou ptačích hlasů… námluvy pro 
děvčata a mládence…ukradené polibky 
pod májkou… období návštěv a trhů.

      (P. Hotovec)

Jistě nemusím na tomto místě opa-
kovat veřejně známou věc, že se město 
snažilo o to, aby nám stát, potažmo 
finanční úřad a Generální finanční 
ředitelství, prominuly vratky dotací a 
penále z  částky více než 42 mil. Kč (!!!), 
které současné vedení města bohužel 
„zdědilo“ po minulých vládách v  Ralsku, 

a které by bylo pro naše město naprosto 
finančně smrtící. 

K tomu je však třeba říci, že současné 
vedení města pod řízením starosty Ing. 
Králíka se na těchto minulých prohřešcích 
vůbec nepodílelo, naopak se snažilo svý-
mi kroky napravit zcela chybné kroky mi-
nulých vedení. 

Mohl bych zde dále napsat i o tom, 
že minulému vedení vůbec nevadilo, 
že město, ač na to má ze zákona nárok, 
nedostávalo několik let vybrané poplatky 
za ukládání odpadů na skládce Svébořice. 
Tyto peníze zřejmě nikomu nechyběly, 
ono také – kdo nic nedělá, nic nezkazí, 
že? A mohl bych určitě pokračovat…

ných. Také je prý dobré dát nějaké dary 
liškám, orlům a vranám, aby neškodili 
drůbeži. Ze zúčastněných oslavujících 
byli vybíráni Král a Královna máje. V 
některých verzích byl králem vítěz 
v běhu, lovu nebo šplhu na májku, jindy 
si zase královna, zvolená losem, vybírala 
svého krále sama.

Dění okolo hřiště Náhlov
v  podání Jiřího Hanzla, a pokud 
hovoří o nějakém dotačním podvodu, 
k  žádnému nedošlo, což potvrdila i 
následná ministerská kontrola.

Trestní podání Jiřího Hanzla prošetřuje 
Policie ČR. Nechť ho tedy prošetří a 
pokud dojde k závěru, že někdo překročil 
svou pravomoc, nechť koná. S  čistým 
svědomím však mohu prohlásit, že na 
náhlovském hřišti se nikdo z  vedení 
radnice neobohatil, natož aby někdo 
něco ukradl.

A že se dnes na hřišti dá skutečně hrát 
a slouží ku prospěchu občanům městské 
části Náhlov, dokládají připojené foto-
grafie.

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

věnuje Náhlovu takovým způsobem, že 
jeho obyvatele připravilo o více než 500. 
000,- Kč při výstavbě hřiště-nehřiště.“ A že 
„…tato kauza ukazuje na zneužívání dot-
ací na úkor Romů samotných.“ Pominu zde 
nehorázné a hrubé napadání Agentury 
pro sociální začleňování při Úřadu vlády 
ČR.

Následně podal trestní oznámení, 
které pověsil také na svém profilu. Zde 
používá urážlivé výrazy jako „osobní 
obohacení vedení města“, „odhadovaná 
škoda“, „střet s  klientelismem“, „dotační 
podvody“ apod.

K  tomu uvádím, že nikdo z  ve-
dení města se na náhlovském hřišti 
neobohatil, žádná škoda nevznikla, 
nerozumím slovu klientelismus 

« Různé »

Každý dobrý skutek musí být „po zásluze potrestán“
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Jedním z  oněch kroků, aby nebyla 
městská pokladna ohrožena, bylo ro-
zhodnutí zastupitelstva města o vypsání 
výběrového řízení na prominutí vratek 
a penále, které bylo následně minulou 
radou města na pracovní poradě rady 
města rozšířeno na právní služby pro 
město Ralsko na rok 2013.

Pominu zde nyní zatím nepravomoc-
né rozhodnutí okresního soudu o potres-
tání starosty města za údajné překročení 
pravomocí veřejného činitele. Věřím, že 
se pan starosta odvolá a že soud II. stupně 
spravedlivě posoudí tuto záležitost.

S  radostí mohu na tomto místě ral-
ské veřejnosti oznámit, že po uhrazení 
poslední splátky ve výši 215. 760,- Kč dne 
18. 3. 2015 jsme jako město bezdlužní, 
což lze doložit potvrzením z  Finančního 
úřadu v České Lípě ze dne 24. 3. 2015.

Komu tedy vadí současné kroky 
města? Kdo si hraje s  filozofií, že za sta-
rosty Králíka se nesmí nic podařit? Na tyto 
otázky nechť si každý občan odpoví sám.

Zřejmě současný starosta a celé 
vedení města vadí všem těm, kteří 

momentálně nesedí na radnici a nemají 
tu „moc“. To bych chápal. Co však napro-
sto nechápu, že se někteří, kteří např. 
nedosáhli na dotaci od města v  rámci 
výběrového řízení, dokáží mstít takovým 
nevybíravým způsobem, jako naposled 
oním známým „všeobjímajícím“ videem 
ze dne 12. 3. 2015 z dílny Romany a Jiřího 
Hanzla z  OS Lampa (Filmové studio VO 
CO DE). Svědčí to - dle mého názoru - o 
nízké úrovni myšlení oněch lidí a o velké 
touze po pomstychtivosti.

Nechápu také krok předchozího sta-
rosty a současného zastupitele v  roce 
2012, kdy svou stížností adresovanou 
k MMR na údajné „neoprávněné přidělení 
dotace“ způsobil, že město přišlo o již 
přiznanou dotaci 10 mil. Kč na opravu ko-
munikací na Ploužnici. Také ÚOHS v Brně 
tehdy neshledal zásadní pochybení ve 
veřejné zakázce, nicméně zde byl výrok 
až po osmi (!!!) měsících, takže MMR již 
nedokázalo čekat díky nutnosti profinan-
cování peněz v příslušném roce a v říjnu 
2012 „pustilo“ finance dalším čekatelům 
v  řadě za námi. To je, bohužel, smutná 

pravda.  
Osobně jsem rád, že se obecně městu 

Ralsko pod současným vedením daří i 
přes různé překážky odstraňovat některé 
temné pozůstatky minulých let, ať již jsou 
to ony zmíněné vratky a penále, dohoda 
o narovnání s  provozovatelem skládky 
Svébořice, a různé další, minulým ve-
dením zcela opomíjené a zanedbané 
skutečnosti.

Pokud budu za tento svůj příspěvek 
některými současnými a některými 
bývalými zastupiteli „lynčován“ a kri-
tizován, věřte mi, že to vydržím. Já 
se na rozdíl od těch anonymních 
nicků podepsaných v  diskusích pod 
různými urážlivými příspěvky na adresu 
současného vedení města a úředníků 
města, zejména v  Českolipském deníku, 
podepsat nestydím a nebojím.

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

Také v  Ralsku se počátkem ledna 
uskutečnila tříkrálová sbírka. Pořádala 
ji Oblastní charita Most – NZDM Náhlov 

pod vedením paní Emílie Horáčkové.
Venku byla sice zima, ale Tři králové se 

usmívali a úsměv předávali s poselstvím 

lásky, víry a přáním do Nového roku 2015. 
Děti z Náhlova projely celým Ralskem…

K+M+B 2015

Návštěva prezidenta republiky v Ralsku
Návštěva prezidenta republiky v  Ral-

sku
Ve středu 25. 3. 2015 v  odpoledních 

hodinách navštívil naše město prezident 
České republiky pan Miloš Zeman.

    V katastru města Ralsko poobědval 
pan prezident ve srubu pana Procházky 
se starostou města, hejtmanem kraje 
a s  představiteli významných firem 

působících v  Libereckém kraji. Na půdě 
města ho přivítal Ing. Miroslav Králík, 
starosta města. Představil mu krátce 
současnost a další plánovaný rozvoj 
města Ralsko. Hejtman kraje Martin 
Půta zdůraznil před panem preziden-
tem zájem Libereckého kraje o rozvoj 
území bývalého vojenského prostoru a 
dobrou spolupráci se současným staros-

tou města. Vyzdvihl také skutečnost, že 
město má po mnoha letech svůj územní 
plán. Po hodině a půl odjel pan prezident 
s doprovodem na besedu s mimoňskými 
občany.

Z odpoledního setkání s občany města 
Mimoň doprovázel pana prezidenta hejt-
man Libereckého kraje pan Martin Půta a 
náměstek hejtmana pro resort životního 
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prostředí a zemědělství pan Josef Jadrný. 
Pan hejtman při přejezdu z Mimoně pop-
sal panu prezidentovi historii města Ral-
sko a možnosti budoucího využití celého 
katastru města.

Pan prezident projel městskou částí 
Ploužnice, kde se zajímal o objekt bývalé 
školy, plánovanou stavbu pobočky ZŠ 
a MŠ, a shlédl také panelové domy po 
sovětské armádě.

Po příjezdu na letiště v městské části 
Hradčany, kolona s  prezidentem repub-

liky projela hlavní ranvejí a zastavila u 
hangáru s  ultralighty. Přímo u hangáru 
přivítal pana prezidenta starosta města 
Ing. Miroslav Králík a pan Jan Šafránek, 
předseda Aeroklubu Hradčany. 

 Poté proběhla prohlídka ul-
tralightových letadel a následovala dis-
kuse starosty města, hejtmana a jeho 
náměstka nad možným dalším využitím 
území. Původně plánovaná návštěva 
v délce dvaceti minut se protáhla téměř 
na hodinu. Prezident republiky se živě za-

jímal o rozvoj celého území a velmi se mu 
líbila myšlenka Geoparku Ralsko.

Pan prezident se také podepsal do 
kroniky města Ralsko těmito slovy: „Za 
několik let tady bude nádhera, Miloš Ze-
man.“ Poté obdržel od pana starosty Ing. 
Králíka upomínkové předměty města. 

Po neformální přátelské diskusi 
ukončil svou návštěvou v  Ralsku druhý 
den své cesty po Libereckém kraji.

V  průběhu jarních prázdnin, od 4. 
2. do 6. 2.  2015 proběhl pro děti, které 
navštěvují turistický kroužek třídenní 
pobyt v  Pohádkové chaloupce ve 
Žďáru u Doks. Žďár (část obce Doksy) 
je romantická víska, ležící cca 10 km 
jižně od Máchova jezera. Jedná se o 
jedinečnou ukázku lidové architektury 

18. a 19. století. Celkem byla chaloup-
ka připravena pro 12 lidí. V  naší turis-
tické skupině bylo 10 dětí a 2 dospělí.                                                                                                                                         
K dispozici jsme měli velmi krásnou 
roubenou chaloupku, která již zvenku vy-
padala kouzelně a jejíž stáří je odhadová-
no na 250 let. Při vstupu dovnitř byl 
interiér ještě působivější, než pohled 

zvenku. Vše bylo zrekonstruované v  du-
chu dávné doby- nábytek byl vyroben 
z  masivního dřeva, malebné obrázky 
na zdech, lampičky, které tlumeně 
osvětlovaly místnosti. Srdcem chalupy 
byla krbová kamna a hned vedle pec na 
spaní. Po příjezdu a převzetí chaloupky 
od majitele, jsme se ihned pustili do 

Prezident republiky Miloš Zeman přijíždí na oběd do srubu. Miloš Zeman, Martin Půta, Miroslav Králík a Josef Jadrný nad 
mapou města.

Rozhovory hlavy státu a starosty města byly velmi srdečné a 
místy nepostrádaly také humor.

Podpis prezidenta republiky v kronice města.

Pobyt dětí v Pohádkové chaloupce ve Žďáru u Doks
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přípravy oběda. Odpoledne jsme se vy-
dali na procházku po okolí, kde jsme měli 
nádherný výhled na Doksy, Bezděz, hrad 
Housku. 

Součástí soužití dětí byla i vzájem-
ná pomoc při řešení klasických 
společenských povinností. Podílely se 
na přípravách snídaní, obědů a večeří. 
Měly své úkoly, které musely plnit- 
úklid chalupy, koupelny apod. Musím 
říci, že jim nic z  jejich úkolů nevadilo.                                                                                                    
Druhý den jsme všichni vyrazili na výlet 
ke hradu Houska. Byl to příjemný výlet, 

tající disk do košů tak, aby to proběhlo 
na co nejméně hodů, házení létajících 
disků děti bavilo, i když občas směr hodu 
byl úplně jiný, než se nacházel cílový 
koš. Zbytek dne, kterým nás provázelo 
sluníčko, děti strávily na zahradě hraním 
pohybových her dle jejich vlastního 
přání. Pak už proběhl oběd, úklid a cesta 
domů. Celým pobytem nás provázelo 
krásné počasí, dobrá nálada a úsměv na 
rtech. 

Pobyt se na nám vydařil a už teď se 
těšíme na další zážitky v přírodě. 

ale mrazivý. Vrátili jsme se všichni pěkně 
promrzlí. Po obědě měly děti k dispozici 
keramickou dílnu, kde si vyrobily různé 
výrobky, které se vypálí a zůstanou 
dětem jako krásná vzpomínka na tento 
pobyt. Odpoledne bylo dětem dovoleno 
hrát společenské hry - Člověče, nezlob se; 
vědomostní hry, starší děti zkusily i šachy. 

Tato dobrá nálada vydržela až do 
večeře a potom děti odcházely spát.                                                           
V pátek dopoledne byl naplánován DIS-
CGOLF. Způsob hry je podobný GOLFU. 
Ovšem úkolem této hry je dopravit lé-

V sobotu 21. 3. 2015 jsme v letošním 
roce zahájili seriál vycházek do za-
niklých vesnic. Tentokrát to byl avizovaný 
Hvězdov, Ploužnice a Nový dvůr. Ze 
strany od Hradiště a Osečné jsme se sešli 
v Náhlově , kde jsme si dali brazilskou 
kávu a poté vyrazili k  Hvězdovu. Tam již 
u restaurace Blízalka čekali přátelé ze 
strany od Mimoně. Najednou nás (trochu 
přeháním) bylo plné parkoviště. Nálada 
příjemná, přátelská, vítání, povídání. A 
k tomu tak nádherné počasí. Bylo milým 
potěšením, že hlavním průvodcem byl 
pamětník pan Pobuda ale také paní 
Havlíková nám o Hvězdově mnohé 
řekla. Po cestě od Blízalky kolem ryb-
níku, po ploužnické straně, nám pan Po-
buda ukazoval, kde všude stály domy. 
Kde kdo bydlel, kde byly živnosti. Asi 
v  polovině cesty jsme zastavili v  místě, 
kde stával Pobudův mlýn a pan Pobuda 
nám vyprávěl o životě zde po válce, o vz-
tazích lidí a osudech jeho rodiny. Při cestě 
Hvězdovem zpět k Blízalce nám ukazoval, 
kde byla první a další hospody, kde byla 
ozdravovna, kde škola.

Počasí nám přálo
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historie Mimoně 
s názvem Poklady 
nejenom z půdy. 
Začátek 12.4. - ve 
14 hodin. Kdo je 
naladěn na stejnou 
vlnu a nic starého 
mu není cizí - přijďte 
se podívat.    

Spolek historie 
Mimoně - www.

historiemimone.cz

Na závěr byla na terase restaurace Blí-
zalka káva, pak loučení a těšění na příští 
vycházku v  měsíci dubnu do Svébořic. 
Opět bude sraz přátel od Hradiště a 
Osečné v  Náhlově, přece si nenecháme 
ujít brazilskou kávu, pak odjezd do 
Svébořic a přátelé od Mimoně přijedou 
přímo do Svébořic.    

Takže 25.4.   na shledanou - Jarda 
Dvořák

Než však bude další vycházka, tak vás 
zveme na Valnou hromadu Spolku his-
torie Mimoně -jako vždy první čtvrtek v 
měsíci 2.4. - v 16:30 v klubu seniorů.

Další neméně významnou akcí bude 
výstava v muzeu, kterou pořádá Spolek 

Ladislav Budaj                                          
Letná 255, Mimoň IV  
Nabízíme pokládku a rekonstrukci plovoucích podlah, koberců, linolea, palubkových 
obkladů či renovaci dveří a lepení, vnitřní i venkovní malířské práce včetně nátěrů oken, 
střech či plotů. Provádím přípravné a dokončovací práce. Nabízím výměny hardwaru 
i opravy a odvirování PC včetně poradenství.
Tvořím webové prezentace. 
"http://www.lbservis.ic.cz/" \o "Webové stránky firmy Ladislav Budaj" www.lbservis.ic.cz
Mobil: +420 733 398 248

Mobilní masér David Vojíř nabízí:
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh a rozsah poskytovaných služeb:
Masérské, rekondiční a regenerační služby
- klasické rekondiční a sportovní masáže (
celé tělo nebo jen částečné) 
E-mail: davidvojir@email.cz
 • Masáž je zdarma, další masáže:

Šije.............................................................................20 min..........190,-
Záda..........................................................................35 min..........280,-
Šije + záda...............................................................45 min..........390,-
Záda + nohy...........................................................50 min..........440,-
Hýždě........................................................................10 min...........80,-
Břicho........................................................................10 min...........80,-
Chodidla..................................................................20 min.........190,-
Dolní končetiny (zezadu)..................................20 min.........190,-
Dolní končetiny (zepředu).................................20 min..........190,-
Dolní končetiny (z obou stran)........................40 min.........350,-
Celková masáž zezadu (záda, hýždě, nohy)70 min.........590,-
Breussová masáž..................................................45 min.........450,-
Lymfotaiping............................................................1 cm ............1 ,-
Kineziotaiping..........................................................1 cm............1 ,-

Kdyby měl někdo zájem o prodloužení masáže 
nebo zkrácení, na všem se dá dohodnout.
Jednotlivé svalové partie lze kombinovat i dle 
přání klienta za jednotnou cenu: 500,-/hod.
Cena za dopravy:
Mimoň.........................................zdarma
Mimo Mimoň.........................dle dohody
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Jubilanti

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 26. 06. 2015

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152
Vydává: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimoň, tel.č.: 487 898 121, IČO 831 514
Vychází dne: XX. 04. 2015
Náklad: 800 ks
Komise pro kulturu a propagaci:
Heráková R., Smýkalová K., Kaiserová V., Selingerová J., Nekardová L.
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce.
Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné 
škody. 
Vytiskla: Miluše Támárová, 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 2015 dožili životního jubilea vše nejlepší 
do dalších let.

Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko


