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na rok 2015. Věřím, že oba dokumenty 
budou schváleny a rok 2015 bude star-
tem k dalšímu rozvoji města. 
 Na Územním plánu jsme pracovali 
tři roky. Na jeho schválení čeká zejména 
Liberecký kraj a pracovní skupina pro re-
vitalizaci a rozvoj města Ralsko ustavená 
hejtmanem Libereckého kraje, stejně jako 
vlastníci pozemků i potenciální investoři. 
Schválení rozpočtu nám umožní hned 

po Novém roce nastartovat připravené 
stavby a investiční záměry. 
 To by nebylo možné, kdyby město 
mělo jen rozpočtové provizorium.

V Ralsku 12. 12. 2014

Ing. Miroslav Králík – starosta města 
Ralsko

« Slovo starosty »
Vážení spoluobčané.
Blíží se konec roku 2014 a před námi je 
rok další. Do roku 2015 bych vám i vašim 
rodinám rád popřál vše nejlepší, hodně 
zdraví a úspěchů v  osobním životě i 
v práci. 
 Toto přání píši 12. 12. 2014. Příští 
týden zasedne zastupitelstvo města. 
Hlavními body bude schválení Územního 
plánu města Ralsko a schválení rozpočtu 

« Slovo místostarosty »
Vážení občané,
dovolte, abych Vám poděkoval za pro-

jevenou důvěru v komunálních volbách. 
Jsme připraveni splnit naše předvolební 
sliby a přispět naší prací k rozvoji našeho 
města. Volební kampaň, která proběhla, 

byla velmi emotivní a jsem přesvědčen, 
že některé politické strany překročily  
hranice slušného chování. Přesto naše 
strana SNK- ED dosáhla velmi dobrého 
výsledku, získali jsme 4 mandáty. 

Nebudu v  tento předvánoční čas 

dále rozebírat komunální volby, spíše mi 
dovolte, abych Vám popřál klidné spoko-
jené vánoční svátky a mnoho úspěchů 
v novém roce 2015. 

Váradi Oto Dis. 
místostarosta města Ralsko

Nové zastupitelstvo
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« Z úřadu »
Město Ralsko nabízí svým občanům možnost bezplatného odběru 

pytlů na kovy, použitý textil a tetrapak. 

Odběrová místa: Městský úřad Ralsko (u Ing. Dokoupilové), zaměstnanci údržby zeleně 
(pan Dokoupil, pan Pešta).

Po naplnění pytlů je možné jejich odevzdání po telefonické dohodě u zaměstnanců 
údržby zeleně (pan Procházka, pan Dokoupil, pan Pešta). 

Služba je pro všechny občany města Ralsko zdarma.

Kontakty: 
Ing. Martina Dokoupilová – tel.: 777 646 296

František Procházka – tel.: 777 646 229
Zdeněk Dokoupil – tel.: 773 646 929

Svoz bioodpadů v roce 2015
Popelnice na bioodpad budou k dispozici v níže uvedených lokalitách po celý rok. 
Počet popelnic v zimním období (od 1. 12. do 31. 3.) kalendářního roku bude však omezen 
na 1 popelnici v každé lokalitě.
	 •	 Hradčany	náves	5	ks	popelnic
	 •	 Hradčany	před	domem	č.	p.	464	(Švarcovi)	–	3	ks	popelnic
	 •	 Ploužnice	vojenské	bytovky	č.	p.	266	a	267	–	4	ks	popelnic
	 •	 Ploužnice	U	Poldy	–	3	ks	popelnic
	 •	 Hvězdov	u	zastávky	–	6	ks	popelnic
	 •	 Hvězdov	u	Goliérů	–	5	ks	popelnic
	 •	 Statek	Ploužnice	–	4	ks	popelnic
	 •	 Kuřívody	–	zahrádkářská	kolonie	9	ks	popelnic
	 •	 Kuřívody	–	finské	domky	4	ks	popelnic
	 •	 Horní	Krupá	–	3	ks	popelnic
	 •	 Sídliště	Kuřívody	–	4	ks	popelnice
	 •	 Sídliště	Ploužnice	–	5	ks	popelnic

Četnost svozu:
	 •	 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

Do popelnic není možné odkládat větší větve. Větší větve z ořezů dřevin mohou občané 
bezplatně odvážet (nutné prokázat svoji totožnost obsluze) na Boreček do kompostárny SAP 
Mimoň s r. o.. Občané části města Boreček mohou tímto způsobem odvážet i bioodpad (na 
Borečku nebudou přistaveny popelnice).
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Omluva
V  minulém čísle čtvrtletníku Dnešní 

Ralsko jsem napsal článek nadepsaný 
inventura. Reakcí na tento článek byla 
žádost zastupitele p. Bilického o omluvu 
za to, že jsem si přisvojil práci provede-
nou v období 4 let. Proti tomuto nařčení 
zde uvádím doslovně úvodní odstavec 
tohoto článku:

Každý člověk nebo skupina se po určité 
etapě svého života či práce ohlédne za 
výsledky své činnosti, udělá si jakousi IN-
VENTURU. Dovolte mi, abych totéž udělal 
po čtyřech letech práce tohoto vedení 
města, zastupitelstva města a pracovníků 
městského úřadu. Neodpustím si poznám-
ku, že v  případě zastupitelstva města se 

jedná převážně o práci koaliční osmičky 
zastupitelů.

Vzhledem k  tomu, že zde nevidím 
jediné slovo „já“, které by dokazovalo, že 
jsem si něco přivlastnil, z tohoto důvodu 
zde neuvádím požadovanou omluvu.
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Recyklohraní v ZŠ a MŠ T. Ježka

I nadále pokračuje na naší škole sběr vybitých baterií, starých mobilů a vyřazeného elektrozařízení. Tímto sběrem jsou naší škole 
připsány body, za které pak můžeme dětem objednat školní potřeby a hračky. Ráda bych poděkovala všem, kteří se do soutěžení 

zapojili a poctivě třídí elektroodpad. 

                                                                                                                 Ondrejková Jaroslava

« Ze školních lavic »
ZŠ a MŠ T. Ježka a rodiče našich dětí pomáhají Dětskému domovu v České Lípě

Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům, kteří nám pomohli obdarovat ty, 
kteří to nejvíce v tomto čase potřebují.                                                  

                                                                                                                  Kolektiv školy

Získání grantu pro ZŠ a MŠ T. Ježka

Naše škola získala grant z Libereckého kraje na nákup nářadí a náčiní na tělesnou výchovu. 
Část	finančních	prostředků	poskytlo	Město	Ralsko.	Děkujeme	za	podporu.

                         Za kolektiv školy Ondrejková Jaroslava

Zpívání pod vánočním stromem
Stalo se již tradicí, že děti a žáci ze 

ZŠ	 a	 MŠ	 T.	 Ježka	 zpívají	 pod	 vánočním	
stromem. Také letos se 2. 12. 2014 rozs-
vítil vánoční strom v  Kuřívodech. Děti 
měly připravené pásmo vánočních a zim-
ních písniček. 

Nejdříve zpívali ti nejmenší, po-
tom žáci 1. třídy, žáci 2. a 3. třídy a sbor 
Ježčata. Nakonec jsme si všichni zazpívali 
dvě vánoční koledy společně s  rodiči a 
všemi ostatními, kteří se přišli na rozsví-
cení stromku podívat. Sváteční pohodu 
doplnil stánek se svařeným vínem, me-
dovinou a čajem a také nechyběl tradiční 
štrůdl a sladká buchta. 

Doufáme, že 
všichni odcházeli 
s  dobrou náladou a 
pohodou.        

                                                          
Lenka Vrbová za 

kolektiv školy a SPOZ
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Mikulášská besídka s  nadílkou 
proběhla ve škole dne 4. 12. 2014. Nejdříve 
děti zhlédly divadelní představení, kde se 
navodila příjemná nálada. No a potom se 
děly věci. Do školy přiletěl čert. Některé 
děti se trošku bály, některé byly statečné. 

S  čertem přišel i Mikuláš, a když děti 
slíbily Mikulášovi, že se budou dobře 
chovat a poslouchat a zazpívaly písničku, 
tak jim dal Mikuláš něco dobrého na zub. 
Některé děti podaly čertovi ruku a do-
konce se s ním i vyfotily. 

Nakonec Mikulášovi a čertovi zamáva-
ly a pustily se do dobrot, které dostaly.

     
  Za kolektiv školy Lenka Vrbová

Mikulášská besídka ve škole

Vánoce se blíží, a tak i kroužky ve-
dené Místním centrem se chystají na 
prázdniny. Těší mě, že každým rokem má 
více dětí zájem o zajímavé kroužky. Děti 

výtvarného kroužku se mohou pochlu-
bit vlastnoručními výtvory a účastníci 
fotbalového kroužku zase úspěchem na 
fotbalovém turnaji. Chci popřát dětem, 

aby jim ta aktivita vydržela po celý rok 
a vedoucím kroužků hodně trpělivosti i 
nových nápadů.

« MC informuje »

Strašidlácká hudriáda - oslava HALLOWEEN po česku
Halloween je starobylý svátek, který 

se slaví den před svátkem Všech svatých a 
Dušičkami - památkou zesnulých - z noci 
31. října na 1. listopad. Málokdo však ví, 
že již naši předkové tuto noc považovali 
za jednu z nejtajemnějších v roce. V tom- 
to čase je den kratší a kratší, tma přibývá, 
tepla naopak ubývá a na nás přichází 
špatná nálada. 

Od pravěku lidé věřili v  posmrtný 
život a právě v tuto noc přicházely duše 
mrtvých předků, a proto na posvátných 
místech zapalovali ohně v domech. Bylo 
pro ně také přichystáno i pohoštění. Ha-
lloween patří mezi velice oblíbené svátky 
nejen v anglicky mluvících zemích jako je 
Irsko, Británie či Amerika, ale také si našel 
cestu i k nám. 

Je to takový strašidelný karneval, 
doprovázený maškarním průvodem a ko-
ledováním od domu k domu, nebo pro-
cházkou s lampionem a svítícími dýněmi. 
Děti, které se nebály, v  noci temných a 
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Na mikulášské odpoledne plné zábavy 
se rodiče s dětmi sešli v Kulturním domě 
v  Kuřívodech. Pro děti byla připravená 
tradiční mikulášská nadílka a řada milých 
překvapení. 

Na dětské návštěvníky navíc čekaly 
společenské hry a soutěže. Po jejich 
absolvování si děti mohly u Mikuláše, 
čerta a anděla vyzvednout balíčky plné 
sladkostí a dobrůtek, ovšem musely říci 
básníčku, zazpívat koledu nebo jinou 
písničku. Čertu nechyběla ani pekelná 
kniha hříchů, do které děti mohly kreslit 
své obrázky. 

Bylo to vydařené odpoledne plné 
zábavy, hudby, tance a soutěžních her. 
Děti si ho užily. 

Děkuji Mikulášovi, čertovi, andělovi, 
kteří věnovali svůj čas pro radost dětem.

Mikulášská nadílka v Kuřívodech

strašidláckou hudriádou. Cestou potkaly 
čerta z  pekla, strašidla v  poli a krásnou 
bílou vílu. 

Vydlabané a vyřezané dýně do podo-
by strašidelného duchařského obličeje se 
zapálenou svíčkou uvnitř ozdobily okna 
a místnost Motorestu, a tak navozovaly 
tajuplnou atmosféru sálu. Zde na děti 
čekali čarodějové, kteří je provázeli vys-

skrytých zákoutí a mají rády pohádky o 
čarodějnicích a čertech, vodnících se vy-
pravily společně s  rodiči na lampionový 
průvod poznat strašidla naživo. 

Strašidelné kostýmy a masky 
v  podobě různých duchů, čarodějnic, 
kostlivců a dalších příšerek se vydaly 
cestou v Kuřívodech se zapálenými lam-
pionky, lucerničkami do Motorestu za 

toupením celý večer. Během pořadu se 
tančilo, soutěžilo a zapojili se i přítomní 
rodiče. 

Byly vyhlášeny nejlepší kostýmy a 
masky a rozdány odměny. Strašidlácká 
hudriáda potěšila děti, bavili se všichni 
a ještě dlouho na tento podzimní pořád 
děti i dospělí vzpomínali.                                         

Koncem listopadu se v  Místním cen-
tru a v  klubovně na Ploužnici pletly ad-
ventní věnce a jejich výsledná podoba 
byla velmi krásná a zdařilá. 

K  výrobě adventních věnců si ve-
doucí výtvarného kroužku paní Zítková 

a p. Bilická připravily přírodní materiály: 
větvičky tuje, jehličnany, šišky, žaludy, 
ořechové skořápky, sušená jablka, 
pomeranče, mašle a jiné drobnosti a ujaly 
se vedení akce hlavně radou. Do práce se 
vrhli jak dětí tak i dospělí. Výsledek byl 

úžasný. Každý si svůj vyrobený věneček 
odnesl domů. Celkově se tato akce velmi 
vydařila. 

Poděkování si zaslouží za výpomoc i 
paní Trnková a paní Kyprá.

Výroba adventních věnečků

Zdobení perníčků 
Nejčastěji se pečou perníčky právě 

v  předvánočním čase, aby se provoněl 
dům a naladila atmosféra Vánoc. Kou-
zlo perníčků totiž nespočívá pouze ve 
výborné chuti a nádherné vůni, ale také 
ve vánoční dekoraci. 

Perníčky ozdobí nejen vánoční stůl, 
ale také stromek, adventní věnec či sa-

motný vánoční dárek. Paní M. Zítková a 
paní R. Bilická napekly perníčky, připravily 
polevu a současně pomáhaly zdobit. 

Každý si odnesl domů svoje 
vlastnoručně ozdobené perníčky. Paní 
Trnková s Klubem seniorů z Ploužnice se 
podílela na provedení akce. Děkujeme za 
ochotu a pomoc při práci.
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Kniha Osvalda Honse ZANIKLÉ OBCE 
KOLEM RALSKA. Autor věnuje tuto 
publikaci památce všech, kteří museli v 
různých obdobích nedobrovolně opustit 
své domovy v oblasti VVP Ralsko. Tato 
kniha obsahuje také celou řadu snímků 
historických pohlednic, starých map i 
kreseb. 

Cena: 349,- Kč.

Kniha RALSKO NA STARÝCH 
POHLEDNICÍCH - obrázková publikace 
nás zavede do bývalého vojenského pro-
storu Ralsko a přiblíží nám pomocí his-
torických pohlednic obyčejný život lidí 
ve vesnicích a osadách, které se v tomto 
území nacházely do 50. let minulého 
století.

Cena: 450,- Kč

  Nástěnný kalendář ZANIKLÉ OBCE 
RALSKA, Ralsko 2015. 

Cena: 49,- Kč. 

Knihy a kalendář si můžete zakoupit 
v Informačním centru Ralsko – Kuřívody.

Vyzýváme tímto všechny orga-
nizace města Ralska, které pořádají 
sportovní a společenské akce, aby nás 
neváhaly kontaktovat. Rádi jejích akce 
zařadíme do „Kalendáře akcí města na 
rok 2015“, který bude pravidelně v ak-
tualizované podobě vycházet ve zpra-
vodaji města a na webových stránkách 
informačního centra. 

Kontaktní osoba: A. Koničková tel.: 
487  898 133, e-mail: infocentrum@
mestoralsko.cz

Přeji krásné Vánoce, hodně štěstí, 
zdraví, pohody do nového roku a těším 
se na shledání v Místním centru.

Za Místní centrum Anna Koničková

Novinky v IC Ralsko-Kuřívody 
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« Z kultury a sportu »
Akce „Den s musherem“

Bylo krásné, slunečné, pro pejsky 
velmi teplé počasí, sobota 4. 10. 2014 
10:00 hod, kdy se na hřišti v  Ploužnici 
uskutečnila akce města „Den s  musher-
em“. 

V důsledku neobvykle teplého počasí 
na začátek října upravil musher, Mar-
tin Kobr, program, tak, aby se pejsci tzv. 
„neuvařili“. 

Vymyslel pro děti soutěže na 
koloběžkách, v  průběhu kterých pejs-
ci regenerovali a připravovali se na 
další zapřahání. Úžasná podívaná byla 
doplněna o zajímavý výklad mushera o 
mushingu a záležitostech s  tím souvise-

jících (např. závody). Účast lidí na akci 
nebyla vysoká (z Kuřívod nepřijel nikdo), 
ale alespoň se dostalo na každé dítě, 
které se mohlo svést na káře s musherem. 
Krátkou reportáž z „naší akce“ bylo možné 
zhlédnou i na MITELu.

Akce byla na závěr doplněna o 
losování o hodnotné sportovní ceny. Ceny 
by nebylo možné zakoupit bez příspěvku 
(finančních	 i	 věcných)	 sponzorů.	
Děkujeme tímto všech sponzorům, kteří 
přispěli	věcnými	či	finančními	dary.	

Dále bych ráda poděkovala všem, kteří 
se podíleli na organizaci této akce včetně 
pana mushera se psích doprovodem.

Seznam sponzorů:

SAP Mimoň, s r. o. 
Ladislav Samek 
Ing. Ladislav Kovář 
Jaroslav Sluka 
Severočeské komunální služby, s. r. o.  
Ilona Mišejková 
Josef	Štipák	
Miluše Támárová 
Ing. Jiří Zapletal 
Alenka Bečvářová
Potraviny Ploužnice

 Ing. Martina Dokoupilová

Beseda o nové knize o zaniklých obcích
Byl hezký říjnový den, sobota 11. 

10. 2014 a v  Náhlově, tak jak tomu již 
bývá zvykem, jsme se sešli, abychom si 
popovídali o zaniklých Horních vsích. 
Další z besed a přednášek, které již mají 
v  Náhlově tradici. Musím připomenout, 
že na těchto setkáních se podílí Spolek 
historie Mimoňska, Sdružení Náhlov 
a Muzeum vystěhovalectví do Brazílie 
s jeho řiditelem Ing. Polakovičem, naším 
členem a majitelem muzea. Možná toto 
zdůrazňuji často, ale jen tím, že muzeum 
existuje, má náš spolek možnost takové 

to besedy a přednášky uskutečňovat 
právě na okraji bývalého vojenského pro-
storu, kde vesnice dříve stávaly. 

Na besedě byla nejprve představena 
kniha o zaniklých vesnicích, kterou vy-
dal MÚ Ralsko. Knihu napsal pan Osvald 
Hons. Od přítomných bylo kvitováno 
s povděkem, že takové to dílo vzniklo a i 
přes některé připomínky má kniha úspěch 
a všechny výtisky, které pomáháme MÚ 
Ralsko prodat, byly prodány. V  prodeji 
budeme pokračovat, protože náklady na 
knihu byly vysoké, a tak chceme pomoci, 

aby se peníze na knihu vynaložené, co 
nejdříve vrátily. 

Potom již pan Polakovič zahájil sa-
motnou besedu o vesnicích, předal slovo 
člence představenstva spolku, paní Su-
chomelové, která na úvod seznámila plný 
sál posluchačů s programem, následo-
valo vyprávění o vesnicích pana Dvořáka, 
který seznámil přítomné s tím, jak sháněl 
vědomosti o vesnicích a jak si tam vozil 
pamětníky, kteří mu vyprávěli o životě 
v  nich, když ještě byly vesnice osídlené. 
Po té promluvil pan Kykal, který svůj 
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zájem o zaniklé vesnice zúročil ve své 
diplomové práci. Do besedy se zapojili 
návštěvníci, hlavně pan Hrňa, dlouholetý 
zaměstnanec VLS a pan Mráz z  Nevek-
lovic.

Podle ohlasů se beseda líbila a zřejmě 
budeme muset připravit pokračování. 

Teď nás však čekají další naplánované 
besedy, jejichž témata a datum konání 
najdete na našich stránkách. 

V  té souvislosti budeme rádi, pokud 
máte nějaké znalosti týkající se vesnic, 
nebo vás toto téma zajímá, abyste se 
s  námi spojili a mohli tak rozšířit naše 

znalosti a řady členů našeho spolku. Bu-
dete vítáni! 

Sledujte naše stránky www.histori-
emimone.cz, kde najdete termíny besed 
a setkání, z nichž si můžete vybrat oblast 
vašeho zájmu.

                                   J. Dvořák

Křest
Opět se nám podařilo zorganizovat 

setkání v Náhlově, a v  tak velkém počtu 
účastníků, že byl trochu problém udělat 
společné foto. Myslím, že tak časté set-
kávání s tolika lidmi, takové množství 
akcí má málokterá obec v  okolí. Náhlov, 
vesnice, která je na okraji bývalého vojen-
ského prostoru, kde je nezaměstnanost, 
kde cítíte zpustlost, nejméně každý měsíc 
ožívá návštěvníky našich akcí.

V  sobotu 8. 11. 2014 se tedy opět 
konala jedna z  mnoha akcí Spolku his-
torie Mimoňska, společně s  Muzeem 
vystěhovalectví do Brazílie, kde díky 
panu Ing. Petru Polakovičovi, našemu 
členu, taková to setkávání organizu-
jeme. Tentokrát to byl křest knihy pana 
Kovaříka a Krčila, kterou vydal pan Prášil 
ve svém vydavatelství Baron. Kniha je 
plná	 fotografií	 a	 pohledů	 z  bývalých	
zaniklých vesnic. Knihu šampaňským 
pokřtili - autor pan Kovařík, společně 
s ředitelkou mimoňského gymnázia – 
Emilií	Ráčkovou,	Josefem	Šťastným,	paní	
Doležalovou za vydavatelství Baron a 
Lenkou	Špačkovou	-	předsedkyní	Spolku	
historie Mimoňska. Všichni popřáli knize, 
ať	se	líbí	a	hlavně	prodává.

A pak se mohli hosté ptát autora na 
to, jak dlouho vzniká taková kniha, kde 
sháněl pohledy, kolik oslovil sběratelů 
nebo jestli čerpal z vlastních zdrojů, jak 
se řadí pohlednice v knize atd. A že bylo 
o čem mluvit, svědčily skupinky diskutu-
jících, jejichž osoby se přelévaly z  jedné 
skupinky do druhé tak, aby pochytily co 
nejvíce informací.

Pokud budete mít zájem o koupi 
knihy, vynikajíci dárek k  Vánocům, 
cena 450,-Kč, kontaktujte paní Lenku 
Špačkovou.

Bylo nám přislíbeno, že po vydání kni-
hy o Dubé, Doksech, Úštěcku a Zákupech 
přijde na řadu kniha o Mimoni v pohled-
nicích.

Potěšením pro nás bylo, že se křtu 
účastnil starosta Ralska, pan Ing. Králík 
a zastupitel Ing. Tita, dále starosta Ham-
ru n. Jezeře pan Dvořák. Na křtu bylo 
samozřejmě hodně dalších účastníků - 
sběratelů, pamětníků, rodáků a příznivců.

Neodmyslitelným pro toto setkání 
bylo občerstvení přinesené většinou 
členy našeho spolku. Buchty, koláče, 
záviny, slané i sladké na improvizovaném 
švédském stole, vše bylo výborné. A 
k  tomu opět pravá brazilská káva. Příště 
čekáme i vás. Opravdu stojí za to se do 
Náhlova vypravit.

Další větší akcí bude kolem Vánoc, 
pravděpodobně 20. 12., kdy již tradičně 
doputuje do Náhlova Betlémské světlo, 
které jsme vloni dovezli i do Stráže p. Ral-
skem a Mimoně.   

Jaroslav Dvořák   
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Zábava pro seniory
Dne 28. 11. 2014 se v  Kuřívodech 

uskutečnila zábava pro seniory našeho 
města. K poslechu hrála skupina Tony 
& Sonja. Byl zajištěn svoz a občerstvení. 
Myslíme, že naši senioři byli spokojeni a 
věříme, že naše další setkání bude stejně 
povedené a zábavné. Chtěli bychom tím-
to poděkovat městu Ralsko za poskytnutí 
finančních	prostředků.

Za SPOZ Jaroslava Ondrejková

« Různé »
Výstavba nového závodu v Kuřívodech

V  průmyslové zóně v  městské části 
Kuřívody kvapem roste nová stavba. 
Co se tam děje i to, co vše s  tím souvisí, 
výstižně popisuje jeden z mnoha článků 
uvedených v  tisku v  posledních dnech. 
Článek napsal v týdeníku 5+2 pan redak-
tor Tomáš Ježek. Zde jsou jeho slova:

RALSKO / V bývalém vojenském pro-
storu u Ralska na Českolipsku začíná růst 
zbrusu nový moderní výrobní závod turn-
ovského	výrobce	autodílů	firmy	KV	Final.	

Jak	 řekl	 majitel	 firmy	 Oldřich	 Vlček,	
stavba již odstartovala. Společnost do 
Ralska míří z několika důvodů. Jedním z 
nich je to, že v domovském Turnově už 
nebylo potřebné místo, kam svoji výrobu 
rozšířit. 

„Prostor v Ralsku nám vyhovuje z 
mnoha důvodů. Jde například o výhodné 
ceny za stavební pozemky, dále pak zde 
není problém s připojením na inženýrské 
sítě,“ vysvětluje hlavní klady Vlček s tím, 
že je zde také dostatek potřebného místa 
pro velký výrobní závod. Navíc si poch-
valuje také výbornou spolupráci s ve-
dením města. 

Vše	si	přitom	firma	investuje	ze	svého,	

dotace na uskutečnění projektu nemá. I 
když i ty mají později přijít také na řadu. 
Výrobce autodílů o ně chce požádat na 
pořízení moderní technologie. 

Nový výrobní závod má přinést 
změny širokému okolí, především po-
moci při snížení počtu lidí bez práce. 
Nezaměstnanost přímo v Ralsku 
přesahuje desetiprocentní hranici. 

Vzniknout zde má kolem 300 pra-
covních míst s tím, že první přibližně 
stovku lidí by nový výrobní areál mohl 
zaměstnat ještě v průběhu příštího roku. 
„Stavba by měla být dokončena přibližně 
v polovině příštího roku,“ poznamenal 
dále	 Vlček.	 Firma	 se	 už	 navíc	 pomalu	
začíná připravovat na nábor nových 
zaměstnanců, které si chce pečlivě 
připravit. Právě proto plánuje řadu 
školících programů. 

Starosta Ralska Miroslav Králík věří, 
že nový závod přispěje k celkovému 
rozvoji obce. „Doufám, že k nám přivede 
nové obyvatele, především lidi s vyšší 
kvalifikací	 jako	 jsou	programátoři	 strojů,	
počítačoví odborníci a podobně,“ doufá 
Králík. Těch podle starosty ve městě 

rozhodně nebude tolik, kolik by nový 
výrobní závod potřeboval. 

Na příliv nového obyvatelstva se chce 
město dostatečně včas připravit a už nyní 
plánuje řadu stavebních akcí. „Chceme 
například vybudovat novou školu a 
školku, protože předpokládáme, že se do 
Ralska budou stěhovat především mladí 
lidé, kteří již mají děti, případně je budou 
chtít,“ plánuje Králík. „V nejbližší době 
chceme opravit budovu, v níž bude sídlit 
lékař. Ten bude sloužit i zaměstnancům 
nově vzniklého výrobního areálu.“ 

Nabízí se také modernizace a obnova 
několika desítek opuštěných bytů po 
bývalé sovětské armádě. To by ovšem 
bylo v režii soukromého investora. 

Radost přinese nová stavba později 
i motoristům. „I když se zde zajisté zvýší 
počet nákladních vozidel, zlepší se stav 
silnic,“ slíbil při zahájení stavby hejtman 
Libereckého kraje Martin Půta. Podle něj 
je v zájmu kraje opravit například silnici 
druhé třídy ve směru od Mimoně. Pokud 
by vše šlo podle plánů, mohla by její 
oprava	začít	v	roce	2016.	

Tak máme po volbách
Nejdříve bych chtěl poděkovat 

občanům města Ralsko, kteří dali své 
hlasy kandidátce České strany sociálně 
demokratické (ČSSD). Věřím, že je nezkla-
meme a společně s  koaličními partnery 
SNK	–	ED	a	TOP	09	splníme	to,	co	jsme	ve	
svém volebním programu slíbili. 

Přiznám se, že jsem nečekal, že 

„předvolební kampaň“ bude ze strany 
opozice z  uplynulého volebního období 
tak nechutná. Tím nemyslím volební pro-
gramy, které do volební kampaně patří, 
i když některé sliby mne překvapily zej-
ména u opozičních stran. Byly v napros-
tém rozporu s  tím, co jejich zastupitelé 
předváděli na zasedání zastupitelstva, 

když proti obdobným záměrům koalice 
hlasovali, a mnohdy se jim je i podařilo 
zmařit. Tento týden jsem obdržel od Ing. 
Tity dotaz, co jsem myslel v  jedné své 
úvaze na DVD „kupou hnoje“. Nebyly 
to již zmíněné volební programy, ale 
lživé a pomlouvačné letáky vhozené do 
poštovních schránek nebo vylepované 
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na dveřích či nástěnkách domů „podep-
sané“ jako občané, senioři nebo zcela 
bez podpisu, nemohu stále nalézt lepší 
název, spíše mne napadají pojmy těžko 
publikovatelné. Bohužel i slovní pro-
jevy na předvolebních shromážděních 
opozičních stran obsahovaly obdobné 
projevy a lži.

Ideálem po volbách by bylo, kdy-
by si zastupitelé sedli kolem jednoho 

zastupitelstva mohli být slušní, i když se 
naše priority samozřejmě mohou lišit.

Za	 koalici	 ČSSD,	 SNK	 –	 ED	 a	TOP	 09	
mohu prohlásit, že jsme se na prioritách 
pro rozvoj města a potřeby jeho občanů 
shodli. 

Věřím, že společnou prací dospějeme 
na konci volebního období ke stavu, kdy 
budeme moci prohlásit, že se nám to 
povedlo.

stolu a pracovali společně pro blaho 
občanů a rozvoj města Ralsko. Je mi líto, 
že to po výše zmíněné kampani je jen 
těžko možné. Tak je zastupitelstvo opět 
rozděleno na koalici a opozici ve velmi 
podobném složení volebních stran i 
osob. 

Na závěr ustavujícího zasedání Za-
stupitelstva města Ralsko jsem vyslovil 
přesvědčení, že bychom při zasedání 

Výsledek voleb v Ralsku
Chtěl bych touto cestou poděkovat 

všem voličům Ralska za rozumnou volbu. 
Vyhrát volby mohou jen lidé, kteří chtějí 
Ralsko nezávislé na korupci a klientelis-
mu	 a	 to	 jste	 Vy.	 Zvlášť	 chci	 poděkovat	
z celého srdce těm, kteří mne postrčili 
dopředu ze sedmého místa a přidělili 
mandát č. 3. Kdyby v Ralsku všichni bývalí 
a současní lídři stran zaujali sedmé místo 
na svých kandidátkách a čekali, zda je 
voliči posunou na volitelná místa, určitě 
by se dočkali spravedlivé vůle volících 
občanů a občané by nemuseli být 
zklamáni z výsledku voleb. Hranice pro 
změnu pořadí kandidáta by mnohým 
lídrům neumožnila získání mandátu a tím 
i vysněných funkcí. Za minulých 5 období 
jsem měl průměr 155 hlasů, a tak jsem si 
to chtěl ověřit. Letos to bylo ze sedmého 
místa	na	třetí	se	174	hlasy...				

Přestože	 jsme	získali	715	absolutních	
hlasů, což bylo o 14 hlasů více než strana 
SNKED pana Váradiho o 354 hlasů více 
než	 Králíkovo	 ČSSD	 a	 o	 669	 hlasů	 víc,	
než	zbylo	pro	jediného	lídra	TOP	09	pana	
Tůmu st., tak se nikdo z naší strany nedo-
stal do rady města ani do vedení komisí, 
zbyla nám jen jedna pozice předsedy 
kontrolního výboru. 

Nebudeme však stát mimo, společně 
s Vámi dosáhneme našich společných 
cílů. Občané Borečku se budou moci po 
mnoha letech napít dobré vody z vlast-
ních kohoutků. Do Mimoně nebudou 
muset chodit občané Ploužnice po sil-
nici. V Náhlově nepoteče odpadní voda 
z bytovek do Zábrdky. Za paneláky na 
Ploužnici nebude spalovna nebo pískový 
lom. Dokážeme, že Ploužnice a Náhlov 
nejsou vyloučenými sociálními lokali-
tami. Víme, že tam žijí zcela normální 
lidé, kteří se v žádném případě nemusí 
stydět za své národnosti. Nedovolíme, 
aby se na našich občanech neoprávněně 
živily	 různé	 agentury	 byť	 pověřené	
státem. Ploužnice není a nikdy nebude 
Chánovem. Budeme pokračovat ve 
zvelebování čtvrtého největšího města v 
republice svými prostředky. Přiblížíme a 

otevřeme městský úřad lidem.
Rozdílnost výsledků oproti 

předchozím hlasováním u pana Váradiho 
2010	 (72)	 2014	 (201)	 popřípadě	 rozdíl-
nost výsledků tohoto kandidáta v jed-
notlivých okrscích byla ovlivněna celou 
řadou těžko postižitelných skutečností. 
Pan Váradi využil svého vlivu na občany 
Ploužnice prostřednictvím městské 
policie, asistentů kriminality v rozporu 
s	 dobrými	 mravy	 těchto	 orgánů.	 Šlo	 o	
nepřiměřenou intenzitu volební kampaně 
hlavně jeho samotného v jednotlivých 
volebních okrscích, šlo o společenskou 
prestiž a vlastní postavení dvojité funkce 
místostarosty a vedoucího městské poli-
cie.	Šlo	o	jeho	vlastní	postavení	v	různých	
komunitách jak v Ploužnici, tak v Náhlově, 
o sociální složení voličů v předmětných 
volebních okrscích, aktuální rozpoložení 
voličů a podobně. Nápadné rozdíly ve 
volebních výsledcích mohou však sloužit 
jako indicie, která sama o sobě nemůže 
nikdy obstát jako důkaz manipulace 
s volbami. Jde jen o samotnou etiku 
předvolebního boje, o kterém se dá říci, 
že působil nepřiměřenými sliby a nát-
lakem na voliče, kteří v minulosti vůbec 
k volbám nechodili. Je jen na občanech 
města jak chápou a do budoucnosti bu-
dou monitorovat výsledek těchto voleb. 
Jsme hrdi na výsledek voleb v Ploužnici, v 
té Ploužnici, kterou označuje na rozdíl od 
nás pan Váradi jako vyloučenou oblast a 
kde	jsme	obdrželi	439	hlasů	na	rozdíl	od	
jeho 408. Králík se svou ČSSD dostal od 
ploužnických pouhých 30 hlasů. Nebylo 
by fér nepřiznat významné vítězství ČSSD 
v Kuřívodech. Veškerou snahou pana 
Králíka bylo přisvojovat si realizování 
mnohých investičních akcí, které byly za-
hájeny již v roce 2010 a počátkem roku 
2011. Ani přes snůšku nepravd v tomto a 
jiných mediích například v “Libereckých 
listech”, v nichž jsou články placeny jako 
inzeráty vysokými částkami několika tisíc, 
videospotem plném nepravd vyřčených 
bez zardění ani iniciativou v odstraňování 
předvolebních plakátů protivníků 

nejen KSČM, Iniciativy nezávislých Ral-
ska a i nového mladého hnutí PRO..., se 
nepodařilo panu Králíkovi ve volbách 
zvítězit a skončil na třetím místě. Přesto se 
opět paradoxně dostal do křesla starosty 
za přičinění již předem plánované koalice 
se	 SNK	 ED,	 TOP	 09.	 Křehká	 rovnováha	
mezi	 koalicí	 a	 opozicí	 8:7	 je	 v	 současné	
době narušena nejslabším mandátem 
o	 46	 absolutních	 hlasech	 pana	 Tůmy	
staršího. V minulosti se jeho aktivita v 
zastupitelstvu v roce 2008 vyznačovala 
organizací a iniciativou k odstranění 
bývalého	 starosty	 Šolce	 a	 místostarosty	
Novotného. V roce 2011 po obratu, jeho 
vždy konstruktivního myšlení, odstranil 
starostu Titu a druhého místostarostu 
Bilického ve známé přeběhlické kauze 
pana Krále. Není se čemu divit, jde o ce-
lostátní trend, ve kterém se realizují slabé 
strany na úkor vůle většiny voličů. Tento 
útok proti voličům může ukončit pouze 
změna volebního zákona potažmo záko-
na o obcích, kde by byl volený funkcionář 
zbaven práva volit sama sebe, což by 
zákonitě muselo přejít v patových situ-
acích ke konstruktivním dohodám mezi 
koalicemi a opozicí, nebo k opakování 
voleb. Není však všem dnům konec, 
může se objevit na scéně někdo, kdo si 
bude chtít polepšit a stát se ředitelem 
zeměkoule třeba za to, že bude očekávat 
nějaký prospěch.

Na závěr si nemohu odpustit jednu 
připomínku.	 Funkce	 místostarosty	 je	
nezastupitelná v případech jednání se 
stranami, zejména podnikatelskými, kdy 
slouží jako protikorupční pojistka v osob-
ních	oficiálních	jednáních.	Neuvolněnost	
této funkce neumožňuje vzájemnou 
kontrolu rozhodnutí jak starosty, tak 
místostarosty. Z tohoto pohledu je 
zřejmé, že panu Váradimu nejde o práci 
pro město s plným nasazením, jde mu 
jen a jen o peníze, které z města dokáže 
vyždímat jako neuvolněný místostarosta 
a vedoucí strážník. Kdyby se ucházel o 
místo starosty, byl by jeho příjem stejný, 
musel by však pracovat 24 hodin denně 
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silně ovlivňovat dění v Ralsku. Přesto 
Vám všem přeji krásné vánoční svátky 
a rozhodný vstup do prvního volebního 
roku 2015.

Václav Bilický

tivitu nemohu dále pracovat v zastupitel-
stvu, kde radu a potažmo i zastupitelstvo 
má v rukou rodina pana Tůmy staršího, 
který přesto, že dostal od občanů Ral-
ska méně hlasů, než desítky nezvo-
lených kandidátů, bude do budoucna 

a měl by jako statutár města značnou 
odpovědnost. Současná opozice mu tuto 
možnost nabídla jako vítězi voleb, kterou 
však rezolutně odmítl.

Musím se s velkou pokorou omluvit 
svým voličům, že přes jejich volební ak-

Svatá Barbora v Kuřívodech
V neděli	19.	října	se	zcela	zaplnil	Kos-

tel sv. Havla v Kuřívodech. Co se stalo? Na 
pravidelnou nedělní mši chodí věřících, 
že bys je spočítal na prstech jedné ruky. 
Že by příznivci památek? Kuřívodský 
kostel, přestože je to památka velkého 
významu, neláká k  prohlídce. Z jeho zdí 
je cítit dech české historie. Tady se mod-
lila královna Kunhuta, vdova po českém 
panovníkovi Přemyslu Otakaru II., králi 
železném a zlatém. 

Její modlitby byly i prosbou za os-
vobození jejího syna a budoucího krále 
Vaclava II. z vězení na Bezdězu. V poslední 
době se pod rukama restaurátorů objevu-
jí na zdech kostela fragmenty vzácných 
fresek ze 13. století. Přesto všechno mo-
mentální tristní stav tohoto ústředního 
objektu v centru obce nemůže zaujmout. 
Dosud nezaujal ani místní radní, kteří 
tuto zchátralou a vyrabovanou památku 
postupně obehnali ploty a zdí! 

Co se tu vlastně dělo? Hornicko-his-
torický spolek pod Ralskem světil obraz 
sv. Barbory, který následně umístil do 
veřejného prostoru v  Kuřívodech. Akci 
zahájily děti místní školy, 
pěvecký sbor Ježčata pod ve-
dením skvělých učitelek Len-
ky Vrbové, Jarky Ondrejkové 
a Marcely Chovancové. 
Po té co děti zazpívaly svůj 
překrásný repertoár, přidaly 
novou písničku „Stávaj Jano 
hore“.   

To vzalo přítomné horníky 
za srdce. Po Ježčatech se ujal 
slova zakladatel a dlouho-
letý předseda občanského 
sdružení „ Drobné památky 
severních Čech“, pan Miroslav 
Pröller. Jeho krátká přednáška 
se týkala nejen zaniklých 
památek v  Kuřívodech a 
okolí. Pro mnohé tu zazněly 
zcela nové a zajímavé infor-
mace. 

Následovalo představení, 
ale především poděkování 
autorce obrazu Ivě Jarošové. 
Tato velmi sympatická 
umělkyně je rovněž autorkou 

obrázku sv. Barbory na stromě ve Stráži 
pod Ralskem a repliky sochy sv. Barbory 
umístěné v Kostele sv. Zikmunda rovněž 
ve Stráži. A konečně lidsky skromný 
kněz páter Horniak seznámil přítomné 
s  životem světice. Svátá Barbora se 
narodila někdy ve 3. století v přední Asii 
v oblasti dnešního Turecka.   
 Byla dcerou velmi bohatého obchod-
níka. Barboře se dostal do rukou Nový 
zákon o životě Ježíše Krista. Zatoužila žít 
podle jeho učení. To se bohatému po-
hanskému otci hrubě nelíbilo, naléhal 
na dceru, aby se své víry vzdala. Ta ne-
uposlechla. Otec ji nechal zavřít do věže, 
aby přišla k  rozumu (hlavním atributem 
sv. Barbory je věž). Barboře se podaří u-
prchnout. Když je pronásledována, náhle 
se před ní otevře zem, kde se ukryje. 

Pro tento zázrak se později stává 
sv. Barbora nejdůležitější patronkou 
horníků. Nic netrvá věčně. Barbora opustí 
podzemí, otec jí znovu vězní a mučí. 
Chce ji provdat za bohatého nevěřícího. 
Domlouvá, přemlouvá a ve zlosti mučí 
dceru. Ta tomuto hroznému nátlaku 

odolává. Překoná i mučení ohněm. To už 
krutý otec nevydrží a dceru setne vlastní 
rukou.	Barboře	bylo	29	let.	Na	její	počest	
má	hornická	uniforma	29	knoflíků!	Otec	
Václav ponořil prsty do svěcené vody 
a několik krůpějí se zalesklo na obraze. 
Horníci obraz odnesli na místo určení, 
kde ho připevnili na fasádu domu. Pěkná 
spolková akce skončila! Co dodat? 

Snad jen zopakovat slova pana Prölle-
ra, který poté, co zmínil všechny i zaniklé 
drobné	památky	Kuřívod,	popřál,	ať	obraz	
sv. Barbory vydrží co nejdéle. Kuřívody 
získaly novou drobnou památku, kterou 
poté pan farář zapíše do seznamu církev-
ních památek. 

Ať	příští	 generace	 tak	 jako	 to	bývalo	
dříve,	obrázek	udržuje,	ať	obrázek	sv.	Bar-
bory vydrží v Kuřívodech co nejdéle.

Zdař Bůh!
Za hornický spolek M. Janošek 
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Kniha a život
Chtěl bych se zde zmínit o úloze kni-

hy v životě člověka, tedy každého z nás.  
Jelikož se i já již mohu řadit k těm „dříve 
narozeným“, pamatuji časy, kdy tele-
vize zdaleka nebyla tak rozšířená a tedy 
neměla takový vliv na lidi jako dnes. O 
počítačích a mobilech ani nemluvím. A 
tak byla většinou hlavní náplní mého vol-
ného času četba knih.

Je všeobecně známo, že nejen četba, 
ale i to, co posloucháme nebo na co 
se	 díváme,	 nás	 vnitřně	 ovlivňuje,	 ať	 si	
to připouštíme, či nikoliv. Jistě se vám 
nejednou stalo, že jste se při četbě knihy 
rozesmáli nebo naopak rozplakali, že to 
s vámi v kině nebo u televize pěkně trh-
lo, když došlo k  nějakému nečekanému 
překvapení. Cítíte se dobře, když v rádiu 
hrají vaši oblíbenou skladbu a naopak 
nejste schopni se na nic soustředit, když 
vás soused „krmí“ nejnovějším albem 
skupiny, kterou vy nesnášíte. To je to 
vnitřní působení. Každý z  nás si vybírá 
to, co se mu líbí, protože nás to zpětně 
ovlivňuje. 

Potíž je v  tom, že ne všechno, co se 
nám líbí, je pro nás také dobré. Zjevné 
je to hlavně v  potravě, protože tam se 
případná chyba většinou projeví brzy. 

V případě médií se důsledky špatné vol-
by projevují až po delší době, ale o to jsou 
zákeřnější. 

Já dnes díky tomu, že jsem rád a hodně 
četl, nemám problém např. s  pravo-
pisem nebo s komunikací. Naproti tomu 
dnešní mladá generace již nese následky 
vlivu moderních technologií jako jsou 
počítače či mobilní telefony. Ve dvanácti 
letech vám v  pohodě přeprogramují 
počítač nebo vás naučí zacházet s  mo-
bilem, který jste si nedávno koupili, ale 
zkuste jim dát klasický diktát a shoří 
jako papír. Proč?? Protože se počítač dá 
nastavit, aby po mně opravil chyby a na 
mobilu se nemusím obtěžovat s psaním 
háčků a čárek. Navíc 
v zájmu efektivního 
využití počtu znaků 
ve zprávě se někdy i 
vynechávají mezery 
mezi slovy. Každé 
slovo pak začíná 
velkým písmenem 
a taková zpráva 
občas vypadá spíše 
jako šifra pro agenta 
007,	 než	 jako	 poz-
drav z výletu od vaší 

milované ratolesti.
Nechci zde napadat rozvoj vědy a 

techniky,	neboť	vím,	že	je	potřebný	a	sám	
jeho vymoženosti často využívám. Jen 
chci připomenout, aby za technickým 
pokrokem nezaostával rozvoj duchovní 
a duševní. 

Čtěte, dívejte se na televizi, po-
slouchejte hudbu, pracujte na počítači, 
ale pečlivě vybírejte, co budete číst, sle-
dovat nebo poslouchat. Všechno souvisí 
se vším a za své chyby platí lidstvo stále 
krutější daň a nemuselo by…………..

 P. Hotovec

Oprava památníku v Kuřívodech
Koncem listopadu byly dokončeny 

práce na opravě památníku padlým 
z  1. světové války v  Kuřívodech na p. p. 
č.	 490/1	 k.	 ú.	 Kuřívody.	 Byla	 provedena	
nejen oprava samotného památníku, ale 

i výměna havarijní dlažby a instalován 
nový kovový plůtek. V  jarních měsících 
bychom rádi provedli ozelenění (náhrad-
ní výsadbu) v  přední části památníku 
před kovovým plůtkem.  

Část nákladů na opravu památníku 
bude	vykompenzována	 z dotace	 (GF	 Li-
bereckého kraje).

 Ing. Martina Dokoupilová
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Výstava bylinek
V  říjnu jsem ve spolupráci s  IC 

v Kuřívodech uskutečnila výstavu aktuál-
ní k  podzimu „Barevná krása podzimu, 
ale i období nachlazení, kašle a chřipek“. 
Rady, jak tomu předcházet, nebo léčit 
pomocí bylinek a také výrobků z  nich. 
Paní Koničková vytiskla i podrobné 
označení bylinek, jejich využití a recepty 
na hotové výrobky jako je např. med ze 
smrkových výhonků, med ze zelených 
borových šišek na kašel, ale i různé sirupy 
na chřipku nebo posílení imunity jako je 
například rakytník řešetlákový v  medu 
i marmeládě. Byl tam i šípek, který by 
neměl v  těchto měsících chybět pro 
vysoký obsah vitamínu C.

Návštěvníci mohli ochutnat domácí 
müsli tyčinky, šípkové bonbony, 
přesnídávky z jablek, ale i sušené křížaly 
a pečený čaj. Zdravé a dostupné mlsání.

Výstavu si také prohlédli senioři 
z  Domova důchodců v  Mimoni, které 
jsem opět pozvala společně s  paní 
Trnkovou na naši už skoro pravidelnou 
návštěvu do IC v  Kuřívodech. Mimo 
pohoštění, které pro ně bylo připraveno, 

ochutnali i některé bylinné výrobky, které 
si se zájmem prohlédli. Tentokrát přijelo 
15 seniorů, což nám udělalo obrovskou 
radost, a byli mezi nimi tentokrát i muži. 

Budeme se těšit na další návštěvu před 
vánočními svátky, kdy s  nimi ozdobíme 
vánoční perníčky. 



22DNEŠNÍ RALSKO strana 22

Takto se připravovaly děti z výtvarného kroužku na Heloween u paní Zítkové doma, kde dlabaly dýně. 
Vše dopadlo dobře, byt, děti i dýně.

Heloween
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Výzva

Tímto bych chtěla požádat rodiče, aby ukládali staré usušené pečivo, 
v případě možnosti i kaštany, žaludy a pár jablíček. 

Chtěla bych pozvat děti z výtvarného kroužku, 
ale	i	ostatní	na	procházku	do	lesa	na	Štědrý	den	v poledních	hodinách.	

Provětráme se a v lese u stromu připravíme zvířátkům štědrovečerní hostinu. 
Zapálíme si prskavky, popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase do vyhřátého 

voňavého bytu k pohádkám. 

Čas bude včas upřesněn na plakátku!

         Milada Zítková
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Jubilanti

Uzavírka	příjímání	příspěvků	pro	Dnešní	
Ralsko: 13. 03. 2015

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152
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Vychází dne: 23. 12. 2014
Náklad: 800 ks
Komise pro kulturu a propagaci:
M.	Zítková,	B.	Fantová,	P.	Hanuš,	O.	Váradi,	B.	Trnková
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce.
Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné 
škody. 
Vytiskla: Tiskárna duopress Mnichovo Hradiště
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Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

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

Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko


