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zpívání v kostele, kde se jako účinkující 
předvedly i děti ze školy v Mimoni. 
Podrobněji vás s těmito akcemi na dalších 
stránkách seznámí jejich organizátoři. 
 Velice nás potěšila zpráva, která dora-
zila dne 2. prosince. Je to sdělení, že nám, 
po půlročním čekání, byla přidělena do-
tace z IROPu na přístavbu mateřské školy 
v Kuřívodech. Tím je vše připraveno k za-
hájení. Zhotovitel byl vybrán, staveniště 
předáno, snad již nyní nenastanou pro-
blémy, které by celou akci výrazně brz-
dily. Současně jsou v běhu další aktivity v 
souvislosti s rekonstrukcí Hradčanského 
rybníka. I tady se ukazuje, že to nebude 
jednoduchá záležitost. Nakonec i Li-
berecký kraj “se probudil“ a začal řešit 
problematiku svého majetku na území 
Ralska. Pevně věřím, že to nebyla jen 
předvolební aktivita.
 Současně chci poděkovat těm, kdo mi 
ve volbách do zastupitelstva Libereckého 
kraje vyjádřili důvěru. Budu v něm, jako 

doposud vždy, hájit zájmy našeho města 
tak, jak si po dlouholetém přehlížení 
zaslouží.
 Je mnoho těch, kteří pomáhají 
našemu městu na cestě kupředu, nesti-
hnu je všechny vyjmenovat. Ať se to 
týká jednotlivých odborů městského 
úřadu, údržby zeleně, Městské policie 
či dalších činností, všem, kdo pomáhají 
našemu městu k rozvoji chci upřímně 
poděkovat za jejich celoroční činnost, za 
poctivou snahu zlepšit naše město. Vám, 
stejně jako všem obyvatelům Ralska 
přeji krásné prožití svátků ve společnosti 
svých blízkých, pod stromečkem splněná 
přání a radost ve vašich rodinách.  
Veselé zakončení roku 2016 a hodně 
štěstí, zdraví a životních úspěchů v roce 
následujícím.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

« Slovo starosty »
Zase po roce přišel k nám adventní čas, 
čas Vánočních svátků, čas příchodu 
nového roku, nových očekávání a přání. 
Čas vyhrazený klidu, míru a rodinné 
pohodě. A vánočních prázdnin, i když 
nám neúprosný kalendář počet volných 
dnů znatelně zkrátil.
 Ale tak trochu i čas bilancování. Dnes 
především těch hezkých věcí, které se 
s podzimem vydařily. Ať to byla oslava 
25. výročí příchodu našich krajanů z 
Volyně sem k nám do Ralska, nebo 10. 
výročí získání statutu města. Obě akce 
se velmi vydařily a já upřímně děkuji 
všem těm, kdo se na jejich přípravě a 
organizaci podíleli. A že té práce nebylo 
málo, vždyť připravili 4 krásné zábavy za 
8 dnů. Rovněž chci poděkovat i členům 
SPOZu za činnost pro občany v průběhu 
celého roku. Mnozí, především starší 
spoluobčané oceňují, co v rámci svého 
volného času vykonají. A vydařilo se nám 
i rozsvěcení vánočního stromu nebo 
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Něco z historie
S nástupem nového vedení města na 

jaře roku 2015 se začalo mimo jiné také 
velmi intenzivně pracovat na řešení pro-
blému pohledávek vzniklých v minulosti 
a dluhů stále narůstajících vlivem špatné 
platební morálky některých občanů 
města.

V červenci 2015 jsem nastoupila 
na poloviční úvazek jako zástup za 
dlouhodobě nemocnou referentku 
odpovědnou za správu exekucí na 
dlužném nájemném. V té době ještě nik-
do netušil, že správa exekucí na dlužném 
nájemném byla v praxi prováděna pouze 
„archivací“ dokumentů ve skříni. 

Začala tak téměř půlroční mravenčí 
práce, která by byla ještě daleko složitější, 
kdyby nepřispěl svou výraznou pomocí 
pan Švehla, kterému touto cestou velice 
děkuji. Práce spočívala nejprve ve fyzic-
kém přiřazení a dohledání dokumentů k 
jednotlivým dlužníkům, dále dotazování 
se u příslušných exekutorů, kolik pro 
naše město vlastně vedou živých exekucí 
a kolik bylo exekučně vymoženo. Dále 
přihlášení jistin našich dlužníků, kteří 
požádali o insolvenci. A konečně veškerá 
zjištěná data zaevidovat do programu, 
který město v minulosti za tímto účelem 
zakoupilo u fi. TROLL a který se do této 
doby, bohužel, vůbec nepoužíval.

Dnes Vám proto mohu sdělit, co se 
podařilo.

Podařilo se zaevidovat celkem 
108 dlužníků na nájemném s dluhem 
na nájemném, za vystěhování nebo 
opravách 4 868 100 Kč a nákladech řízení 
3 185 531 Kč, celkově tedy 8 053 631 Kč, 
identifikovat platby na konkrétní exekuce 
ve výši celkem 1 595 418 Kč. Pravidelným 
monitoringem insolvenčního rejstříku se 
podařilo včas přihlásit naše pohledávky 
za 9 dlužníky k insolvenčnímu řízení, 
kteří požádali o oddlužení. 

Co se nepodařilo
Bývalá referentka, která měla na 

starosti pohledávky neučinila kroky k 
přihlášení jistin za dvěma dlužníky a to 
ve výši 79 051 Kč. V obou případech bylo 
insolvenční řízení již skončeno a tak nez-
bývá než tyto pohledávky odepsat jako 
nevymožitelné. 

Na základě těchto alarmujících čísel 
bylo na začátku letošního roku zřízeno 
Odd. vymáhání pohledávek, pod ve-
dením p. Ing. Pillmannové. Ve spolupráci 
se Správou bytového fondu jsme upra-
vily a zpřísnily podmínky k přidělování 
obecních bytů, zaměřily jsme se na 

tuto výhodu ztratí.
Vývoj poplatků v tabulce:
Rovněž bychom Vás chtěly seznámit 

jaký je stav pokut uložených městskou 
policií, které nebyly na místě zaplacené.

V minulosti, konkrétně v letech 2007-
2009 byly uložené a na místě nezapla-
cené pokuty předávány k vymáhání 
soudnímu exekutorovi JUDr. Usnulovi. 

Co se nepodařilo
V důsledku nedostatečné, respektive 

žádné práce s pohledávkami vzniklých 
z na místě nezaplacených blokových 
pokut v letech 2010-2012 se nám 
nepodařilo tyto vymáhat, neboť jsou již 
v prekluzi.

Co se podařilo 
Podařilo se nám zajistit pohledávky 

na pokutách od roku 2013. A tak od 
letošního června předáváme v souladu 
s § 175 daňového řádu, exekuční tituly 
po provedených výzvách, k exekuci 
příslušným celním úřadům.

V rámci průběžného vzdělávání  
jsme složily patřičné zkoušky a vlast-
níme odpovídající certifikáty, můžeme 
tak pro potřeby našeho úřadu provádět 
např. vnitřní audity, vlastní exekuce, 
vypracovávat vyhlášky, nařízení města 
a navrhovat vnitřní směrnice úřadu. V 
současné době například pracujeme na 
přípravě návrhu rozpočtu pro rok 2017.

Vážení občané, práce s agen-
dou pohledávek ze samostatné nebo 
přenesené působnosti, zajištění a 
případné vymáhání jejich nedoplatků 
je v našem městě velmi nelehký úkol. 
Dlužníků je mnoho a platební morálka 
některých obyvatel je na velmi nízké 
úrovni. Přesto věříme, že tento běh na 
dlouhou trať přinese v budoucnu snížení 
počtu dlužníků a povede k naplnění 
příslušných příjmových částí městského 
rozpočtu. Je třeba, aby si všichni občané 
uvědomili, že exekutivní vymáhání 
pohledávek je až poslední možnost, a 
že je v zájmu všech získat povědomí 
o správné platební morálce a finanční 
odpovědnosti, abychom se vyhnuli 
nepříjemným represím.

Za Odd. vymáhání pohledávek
Ing. Karolína Pillmannová – vedoucí 

oddělení
Jaroslava Hámová DiS – referentka 

oddělení  

vyhledávání dlužníků v insolvenčním 
rejstříku a zajistily jsme si pravidel-
ný reporting o vývoji a stavu našich 
pohledávek u spravujících exekutorů.

Co se dále podařilo. 
Nové oddělení rovněž výrazně 

přispělo na zefektivnění úkonů spoje-
ných s účtováním. Dnes můžeme říci, že 
program ve kterém náš úřad účtuje a na 
jehož pořízení a údržbu město vynaložilo 
a vynakládá nemalé prostředky se 
konečně začal po mnoha letech využívat 
na plné obrátky. Postupně převádíme do 
elektronického systému ručně vedené 
evidence a přehledy, a tak samozřejmě 
eliminujeme případný vznik chybných 
záznamů. Podařilo se nám vytvořit osob-
ní daňové účty poplatníků, kde vedeme 
v elektronické podobě veškeré infor-
mace a změny týkající se plnění poplat-
kové povinnosti. Díky těmto elektro-
nickým osobním daňovým účtů mohlo 
naše oddělení, začátkem letošního 
roku poprvé rozeslat jako připomenutí 
poplatkové povinnosti složenky na 
úhradu za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu. Tato připomínka nákladem cca 
2 000 Kč (složenky a obálky) se městu 
velmi vyplatila. 

Co se nepodařilo
Nepodařilo se nám zatím přesvědčit 

všechny poplatníky o tom, že je 
především v jejich zájmu svou povi-
nnost vůči městu plnit a tak se vyhnout 
nepříjemnostem spojeným s jejich 
následným vymáháním.

Poplatky ze psů.
Podařilo se nám vydat Obecně 

závaznou vyhlášku č. 2/2016 k trvalému 
označování psů a vedení evidence je-
jich chovatelů. Máme tak dnes přehled 
o psech chovaných na území Ralska. 
Elektronickou databázi psů průběžně 
doplňujeme a sdílíme s Městskou policií, 
která disponuje čtečkou na mikročipy a 
průběžně kontroluje chované psy.  

Současně s tím byl zaveden ele-
ktronický přístup do celorepublikové 
databáze ztracených psů, takže vašeho 
zaběhnutého pejska, pokud je čipován, 
lze najít i v jiných městech, které v sys-
tému pracují.

Jen bychom chtěly touto cestou 
připomenout všem majitelům psů, 
kteří  tuto povinnost ještě nesplni-
li, aby tak učinili a nevystavovali se 
zbytečně případné pokutě. Do konce 
roku 2016 bude všem chovatelům psů 
proplacena polovina ceny za čipování. 
Upozorňujeme ale, že po 31. 12. 2016 

« Z úřadu »
Co se podařilo a co se nepodařilo na úseku Odd. vymáhání pohledávek
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Něco málo k investicím….
Tímto článkem bych rád shrnul 

všechny úspěšně dokončené a 
nedokončené investiční akce pro rok 
2016 a zároveň bych rád přiblížil inves-
tice, které se blíží.

Hradčany
Jednou z dokončených akcí je převod 

Hradčanského rybníka z vlastnictví 
České republiky (hospodaření VLS s. p.) 
do vlastnictví města Ralsko. V současné 
době probíhají projektové přípravy, které 
řeší stabilizování a opravu rybníka. Výho-
dou vlastnictví je, že město může čerpat 
dotace z různých fondů. Převod rybníka 
byl součástí velké směnné smlouvy, kte-
rou doporučil schválit majetkový výbor.

Bude realizována rekonstrukce 
Hradčanského rybníka. Jsou plánovány 
investice do šaten, WC a přípojek pro 
místní ,,pláž“, kde se bodu konat letní 
kulturní akce.

Ploužnice
Další investiční akcí je Demolice ob-

jektu na p. p. č. 5 v k. ú. Hradčany nad 
Ploučnicí. Jedná se o bývalou ubytovnu, 
která je v mimořádně špatném stavu a 

obsahuje nebezpečné odpady. Tuto stav-
bu budeme bourat z dotací od Minister-
stva pro místní rozvoj, které nám hradí 
až 80% prostředků. Výběrové řízení je v 
procesu a čeká se na vyjádření účastníků 
a podpis smlouvy se společností, která 
bude demolici provádět.

V místě demolice by měly vzniknout 
vegetační plochy, které budou sloužit 
pro odpočinek a rekreaci místních oby-
vatel v sídlišti Ploužnice. V budoucnu zde 
bude možné vybudovat např. parkovací 
plochy a hřiště.

Dále město hledá plochy pro zřízení 
požární nádrže s možností rekreačního 
koupání (koupaliště) v blízkosti sídliště 
Ploužnice.

Hvězdov
Na přelomu roku 2015 a 2016 

proběhla realizace mostků. I přes značné 
zpoždění společnosti EUROVIA se na-
konec stavba provedla v dobré kvalitě. 
Dnes si již můžete vychutnat jízdu po 
upraveném asfaltovém povrchu i mezi 
mostky (nebylo součástí zakázky, ale 
jelikož se stavba časově opozdila, tak 

Rok 2013 2014 2015 K 31. 10. 2016 

Počet obyvatel 2150 1994 2150 2025 

Poplatek za os./rok Kč 400 400 400 400 

Uhrazeno v Kč 419 853 455 060 451 108 608 000 

 

Poplatek za odpady:

Poplatky ze psů:

Rok 2013 2014 2015 k 31. 10. 2016 

Uhrazeno v Kč 36 085 25 287 32 523 41 178 

 

Rok 

2007-2009 

Celkem pokuty 
exekučně zajištěné 
v Kč 

Vymoženo v Kč Zůstává v evidenci 
exekutora v Kč 

JUDr. Usnul 284 266 237 512 46 754 

 

Pokuty vydané 
rok 2013-2016 
v Kč u 96 osob 

Pokuty zaplacené 
v termínu v Kč 

Pokuty zaplacené 
až po naší výzvě v 
Kč 

Pokuty předané 
celním úřadům 
k vymožení v Kč 

Pokuty 
nevymožitelné, 
odepsané v Kč 

85 400 31 800 14 000 36 100 3 500 

 

nám společnost takto kompenzovala 
ztrátu).

Koncem roku 2016 proběhla oprava 
místní komunikace u společnosti C. BAU 
spol. s r. o. Tato výsprava spočívala ve 
vyfrézování asfaltového krytu a novém 
potažení komunikace. Na rok 2017 se 
budeme snažit vyřešit cestu na Mimoň 
společnými silami s Krajskou správou sil-
nic LK.

Náhlov
Na Náhlově v roce 2016 proběhla 

oprava malého propustku pod komu-
nikací, který byl v havarijním stavu. 
Opět byla stavba provedena v kvalitě 
odpovídající normám a dnes je plně 
funkční! Dále zde proběhla výsprava as-
faltového krytu na komunikacích mezi 
domy. 

Město Ralsko čeká na vrácení pot-
vrzené smlouvy na stavbu ,,chlívků,, od 
společnosti ČESKÁ PIC s. r. o.

Kuřívody
Asi jedním z největších úspěchů 

je úspěšné dokončení projektu MŠ v 
Kuřívodech, kde je v současné době 
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Dne 1. 12. 2015 byl uveden do 
provozu sběrný dvůr v Kuřívodech. V 
prvním měsících jeho provozu se zdálo, 
že nebude využíván, ale s nástupem 
„lepšího“ počasí se situace změnila. Kon-
tejnery se začaly pomalu plnit různými 
druhy odpadů, zvýšil se zároveň sběr 
vysloužilého elektrozařízení. 

V roce 2017 bude sběrný dvůr otevřen 
ve stejných  dnech a časech jako v roce 
2016. Na vstupních vratech do sběrného 
dvora je umístěna cedule s provozní do-

Údržba zeleně Ralsko

podepsaná smlouva o dílo a celá stavba 
je předaná dodavateli. Dodavatel stavby 
je společnost JEŠTĚDSKÁ STAVEBNÍ s. r. o. 

Bude se jednat o dřevostavbu s bet-
onovým základem a přístavbou z tvárnic. 
Kapacita školky by měla dosáhnout na 
cca 60 dětí. Tento projekt bude finan-
cován z dotačních fondů s procentuál-
ním podílem města.

Dalším úspěšným dokončeným 
projektem je realizace komunikace do 

průmyslové zóny v Kuřívodech. Stav-
bu prováděla společnost SaM Česká 
Lípa. Společnost dokončila práce v ter-
mínu a dnes je komunikace v provozu. 
Zaměstnanci společností v Kuřívodech 
budou mít komfortnější cestu do 
zaměstnání a tato investice zároveň 
zhodnocuje i cenu všech okolních 
pozemků v průmyslové zóně. 

V Kuřívodech připravujeme realizaci 
chodníku od motorestu k muzeum pyro-

technické asanace. Projekt je připraven 
a čekáme na vyjádření odboru dopravy 
v České Lípě. Dále už nic nebrání vydat 
příslušné povolení. Realizace stavby by 
měla probíhat spolu s opravou hlavní 
komunikace a dopravního centra v 
Kuřívodech.

za oddělení rozvoje, místního 
hospodářství a ŽP
Bc. Miloslav Tůma

Pro rok 2016 – 2017 bylo městem Ral-
sko požadováno o 15 pracovních pozic 
pro VPP. Bylo počítáno s tím, že část 
pracovníků bude zařazena pro činnosti 
hospodaření v našich lesích (pálení 
klestu, sázení stromků, vyžínání atd.) 
S velkým překvapením nám byly ÚP v 
České Lípě schváleny pouze tři pracovní 
pozice. Důvodem je nízké procento 
nezaměstnanosti v Ralsku, které činí 
3,9 %. 

Do rozpočtu města byla na následu-
jící rok 2017 zahrnuta nemalá finanční 

částka pro zajištění  brigádnické činnosti 
pro naše studenty. Brigády budou 
směřovány převážně k činnostem při 
údržbě zeleně a  hospodaření v našich 
lesích. Tímto bych chtěl naši studující 
mládež ubezpečit, že město bude nadále 
brigádnickou činnost podporovat tak, 
jak tomu bylo v letech předchozích. 

Pro zkvalitnění zimní údržby našich 
komunikací je v návrhu rozpočtu pro 
rok 2017 počítáno s nákupem traktoru 
s patřičným vybavením k zimní údržbě. 
Zimní údržba komunikací je doposud 

zajišťována z části zaměstnanci města 
s vlastní technikou a z části dodavatel-
sky. Technika, kterou město disponuje, 
je již nedostačující. Dále je počítáno s 
nákupem dodávkového vozidla (valník-
sklápěč do 3,5 t).

Přeji Vám všem příjemné prožití 
svátků vánočních. Do nového roku 2017 
hodně štěstí, stálé zdraví a rodinnou po-
hodu.

Za údržbu zeleně Ralsko
František Procházka

bou sběrného dvora.
Ráda bych poděkovala všem, kteří 

odpady řádně třídí, odevzdávají do 
sběrného dvora, a tím chrání životní 
prostředí. Odměny za sběr vysloužilého 
zařízení jsou poskytovány žákům místní 
základní školy na podporu ekologické 
výchovy.

Popelnice na bioodpad – bu-
dou umístěny na předem určených 
stanovištích jako v roce 2016.

Svoz nebezpečných odpadů – bude 

zachován pouze jarní (květen) jako v 
roce 2016. V lokalitě Náhlov 2 x ročně 
(jaro a podzim). Ve vývěsních skříňkách 
budou umístěny informační letáky.

Lokalita Ploužnice „U dvougaráže“ 
– bude možné odevzdávat objemný 
odpad a vysloužilé elektrozařízení po 
dohodě s p. Evženem Berkim, tel.: 733 
365 766.

 Ing. Martina Dokoupilová

Personální stavy
Rok 2016 byl zahájen se třemi 

strážníky MP. V průběhu roku byl početní 
stav doplněn o jednoho strážníka. K 31. 
10. 2016 byl na vlastní žádost ukončen 
pracovní poměr jednomu strážníkovi. 
Koncem měsíce prosince 2016 bude 
vyhlášeno výběrové řízení na pozici „ Ve-
litel MP Ralsko“.s předpokládaným nástu-
pem od 1. 2. 2017.

Ostatní zaměstnanci MP
Na pozicích ostatních zaměstnanců 

tému pracují v nepřetržitém provozu   
Výsledná činnost za rok 2016
Oproti roku 2015, kdy bylo řešeno 

celkem 405 přestupků, byl v letošním 
roce zaznamenán pokles o 200 přestupků 
! Tak razantní pokles nepřikládám k tomu, 
že by strážníci byli nečinní, ale přikládám 
to spíše k tomu, že řada občanů pocho-
pila smysl vydávaných„OZV“ města např. 
o volném pohybu psů atd. 

Řešeno přestupků celkem: 205 z toho:
Domluvou - 86x

MP je zařazeno celkem 8 pracovníků, z 
toho:

-čtyři asistenti prevence kriminality
-čtyři pracovníci obsluhy MKDS
Pracovní doba
Strážníci MP pracují ve dvousměnném 

provozu: 06.30 hod – 15.00 hod
14.00 hod - 02.00 hod
Asistent prevence kriminality:                                 

06.30 hod - 15.00 hod
14.00 hod - 24.00 hod
Pracovníci obsluhy kamerového sys-

« Okénko Městské policie Ralsko »

Sběrný dvůr v Kuřívodech po roce provozu
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Přestupky proti bezpečnosti a plynu-
losti silničního provozu - 42x

Přestupky spáchané překročením 
nejvyšší dovolené rychlosti - 12x

Přestupky na úseku ochr. před alko-
holismem a jinými toxikomániemi - 3x

Přestupky proti veřejnému pořádku - 
12x

Přestupky proti občanskému soužití 
- 25 x

Přestupky proti majetku - 7x
Přestupky ostatní - 18x
Přestupky oznámené správním 

orgánům celkem 103: z toho:
Odbor dopravy - 12x
Přestupková komise města Ralsko - 

74x
Životní prostředí - 3x
Ostatní - 14x

výletu, usedly v autobuse na sedadla a 
po páté hodině jsme všichni spokojeni 
dorazili do svých domovů.  

     
   Renata Němečková

                       

MP dále prováděla tyto činnosti:
-oznámení o podezření z trestné 

činnosti přísl. policejnímu org. PČR - 30x
-šetření na žádost PČR - 7x
-pátrání po osobách - 2x
-dopravně bezpečnostní akce - 5x
-součinnost s ostatními složkami - 21x
-součinnost při vyklízení bytu - 4x
-součinnost s MěÚ Ralsko - 

327x(rozvoz písemností atd.)
-nález munice - 4x
-nález věcí - 14x
-odchyt  zvířat - 27x
Uložené sankce:
-blokové pokuty na místě zaplacené - 

11 200., Kč
-blokové pokuty na místě nezapla-

cené - 10 700., Kč
Závěrem bych chtěl všem strážníkům 

Ve středu 23. listopadu byl pro děti 
naší školy připraven celodenní výlet. V 
dopoledních hodinách jsme navštívili 
policejní muzeum, kde byla pro děti 
připravena pohádka ,,O šikaně“. Po-
hádka byla poučná a dětem se líbila. 

Po skončení se nás ujala průvodkyně, 
která nás provedla muzeem a ukázala 
četnickou stanici, dobové zbraně, uni-
formy. 

Děti si mohly vyzkoušet, jaké to je 
projít detektorem kovu, zjistit, zda jsou 

bankovky pravé a sym-
bolicky se projet na po-
licejní motorce. Na závěr 
si zakoupily drobné su-
venýry. Nechyběla vydatná 
svačinka a pak už hurá na 
další akci. 

Autobusem jsme přejeli 
do Holešovic a navštívili 
Planetárium, kde byl 
připraven naučný doku-
ment o vzniku Země, který 
byl připraven pro předškolní 
děti a žáky I. stupně ZŠ. 
Děti mohly vidět postavení 
hvězd, vznik planet, naučily 
se najít Velký vůz i názvy 
dalších souhvězdí. Na pár 
okamžiků se staly astro-
nauty a procházely se po 
měsíci. 

Po hodince krásných 
zážitků si děti zakoupily 
drobnosti a sladkosti, 
prohlédly si vystavené ex-
ponáty v prostorách plan-
etária. 

Cestou k autobusu si 
prohlédly koňské spřežení. 
Unaveny po celodenním 

MP, ale také asistentům prevence krimi-
nality a pracovníkům obsluhy MKDS  
poděkovat za dosavadní práci při 
zajišťování veřejného pořádku v našem 
městě. Poděkování patří také těm, kteří 
nám zajišťují bezpečný přechod našich 
dětí a školní mládeže , kdy je také mnohdy 
musí informovat o tom, jak se mají v blíz-
kosti komunikace chovat, aby nedošlo k 
ohrožení jejich zdraví. Poděkování patří i 
Vám, protože Vám není lhostejné v jakém 
městě žijete.

Přeji Vám krásné a pohodové Vánoce. 
Do nového roku 2017 hodně štěstí, zdraví 
a rodinné pohody. Ať je pro Vás ten nad-
cházející rok lepší, než ten předchozí.

František Procházka
 pověřený zastupitel k řízení MP

Celodenní výlet do Prahy
« Ze školních lavic »
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« SPOZ informuje »

Výlet na zámek Stránov
Díky tomu, že naši občané svědomitě 

odevzdávají vysloužilé elektrozařízení 
do sběrného dvora, mohly jet děti ze 
ZŠ a MŠ z T. Ježka na výlet. S dětmi jsme 
navštívili zámek Stránov, kde si děti 
mohly prohlédnout interiér zámku a 
jeho okolí. Venku si prohlédly přírodní 
betlém a mohly si zde koupit ozdoby z 
ekologického materiálu. 

V zámku je přivítal pan komoří a v 
každém pokoji čekala na děti překvapení. 
V prvním pokoji viděly kuchařku s 
kuchtíkem, kteří připravovali vánoční 
menu. V dalším pokoji je přivítala paní 
kněžna s panem knížetem. Poté si mohly 
v dalším pokoji vyrobit vánoční ozdobu, 
kterou si odvezly domů. Děti byly z výle-
tu nadšeny.

Tímto bychom chtěli poděkovat 
městu Ralsko za poskytnutí příspěvku 
ze sběru vysloužilého elektrozařízení pro 
naše děti.

Za kolektiv školy 
Ondrejková Jaroslava

Vánoční zpívání v České Lípě
V České Lípě se konaly v sobotu  dne 

10. 12. 2016 vánoční trhy U Vodního hra-
du. 

Sbor Ježčata ze ZŠ a MŠ Kuřívody zde 
vystupoval v 11,40 hod. Děti zpívaly a 
hrály s nadšením, i když dorazila pouze 
půlka souboru. 

Jejich vystoupení bylo odměněno 
potleskem a slovním poděkováním 

a malým dárečkem pořadatelů. Všem 
dětem, které se zúčastnily, patří velké 
poděkování za jejich krásné vystoupení.

     
Lenka Vrbová a Jaroslava Ondrejková

Mikuláš 2016 v Ralsku
Tak se sešel rok s rokem a děti 

z našeho města se mohly těšit na 
mikulášskou nadílku. Rada města opět 
schválila mikulášský balíček pro děti, 
které bydlí v Ralsku. 

Za pomoci členek SPOZU, paní 
Koníčkové z IC, kulturní komise a pana 
Pešty si děti mohly užít Mikuláše s čertem 
ve všech lokalitách našeho města. 
Hvězdov, část Ploužnice a Hradčany měly 

bych ještě jednou poděkovat členům 
rady města za schválení balíčků pro děti 
na Mikuláše, paní Jaroslavě Novákové, 
která balíčky připravila, panu Procházko-
vi za svoz a ostatním občanů, kteří nám 
pomohli. Doufáme, že tato tradice bude 
pokračovat i nadále. Je velmi kladně 
hodnocena jak občany Ralska, tak i ra-
dostí dětí.

Za SPOZ Lenka Vrbová

na starosti členky SPOZU. Na Hvězdově 
jezdil ozdobeným autem a s nadílkou 
pan Procházka. V autě vezl Mikuláše, 
čerta a anděla. Děti z této části města je 
tak mohly přivítat u sebe doma. 

Také v Hradčanech za pomoci občanů 
jezdil Mikuláš s čertem za dětmi. V 
lokalitě Ploužnice se o nadílku posta-
rala kulturní komise, v Kuřívodech paní 
Koníčková a v Náhlově pan Pešta. Chtěla 
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Dne 10. 12. 2016 jsme na MěÚ Ral-
sko přivítali další nové občánky města 
Ralska. Obřadní síň byla plná miminek, 
rodičů a příbuzných. 

O kulturní vložku se postaraly děti ze 
ZŠ a MŠ Kuřívody za pomoci paní učitelky 
J. Ondrejkové. Předsedkyně SPOZU 
přivítala všechny přítomné, představila 
děti a předala slovo paní Mgr. Šárce Kal-
vové. 

Po slavnostní řeči se rodiče zapiso-
vali do pamětní knihy a převzali si dárek 

od města Ralsko. Poté se mohli rodiče s 
dětmi vyfotit na památku. 

O fotografie se postaral p. Paldus, 
kterému patří poděkování. Také děkuji 
členkám SPOZU p. Ondrejkové a p. 
Taterové za zajištění výzdoby obřadní 
síně a ostatním členkám za pomoc. 

Těšíme se, až se obřadní síň dočká v 
novém roce úplně nového kabátu.  
 

Za SPOZ Lenka Vrbová

Vítání nových občánků

« MC informuje »
Vánoce se blíží, všichni se těšíme na 

klid a volno. Kroužky, vedené Místním 
centrem v Kuřívodech a na Ploužnici, 
mají prázdniny. Každým rokem má více 
dětí zájem o zajímavé kroužky. Letos pod 
vedením Místního centra funguji čtyři 
kroužky v Kuřívodech a pět na Ploužnici. 
Rodiče využívají bezplatné možností 

logopedické výuky dětí pod vedením L. 
Vrbové. 

Chtěla bych popřát dětem, aby jim je-
jich aktivita vydržela celý rok a vedoucím 
kroužků hodně trpělivosti a nových 
nápadů. 

MC připravilo další kulturní akce:
 Dne 19. října 2016 v Místním centru 

v Kuřívodech proběhlo promítání cesto-
pisného filmu Fiesta v Oropesa Del Mar 
společně s filmem z Barcelony Valencie 
a Montserratu. Současně s promítáním 
pan Jan Pipal vyprávěl o svých zážitkách 
z cest. Beseda byla příjemná a velice za-
jímavá. 

Halloween
Halloween jsme slavili začátkem lis-

topadu. Lampiónový průvod v maskách 
s lampiónky a světýlky se vydal na cestu 
v Kuřívodech do motorestu za kouzel-
níkem. 

Cestou jsme potkali strašidýlka, 
ale dobrou náladu nám to neubralo. S 
úsměvem na tváři jsme došli do mo-
torestu, kde panovala tma a rozléhala 

se strašidelná hudba, sem tam svítily 
vyřezané dýně, a tak navozovaly taju-
plnou atmosféru sálu. Potom na nás 
čekaly kouzla, tanec, zábava pod ve-
dením klauna a kouzelníka Roberta. 

Děti i dospělí se zapojili do kou-
zel a aktivně asistovali kouzelníkovi. 
Nechybělo ani ocenění nejlepší masky a 
nejhezčího světélka. Snad to stálo za to!

25. výročí návratu volyňských Čechů do ČR 
Město Ralsko pořádalo 19. 11. 2016 

slavnostní setkání k 25. výročí příchodu 
volyňských Čechů zpět do ČR. Přesně 
20. listopadu tomu bylo 25 let, co se 
přistěhovali do Kuřívod – vesničky, která 
po odchodu sovětských vojsk zněla práz-
dnotou. Byli prvními obyvateli, kteří toto 
město znovu obydleli.

Nejdřív se sešli pravoslavní věřící a 
ostatní občané Ralska v kostele sv. Havla 
na svatou mši. Sloužil svatý otec Mgr. M. 
Vachata – duchovní správce pravoslavné 
církevní obce. Potom si v Motorestu 
na společném setkání zavzpomínali na 

dobu přistěhování, na dobu začátků a 
25 let prožitých v tomto našem městě. 
Nechyběla ani výstava připomínající život 
na Ukrajině, současnost a také proměny 
Kuřívod. Každého potěšilo vystoupení 
děti ZŠ Mimoň hrou na flétničku, taneční 
skupinu dětí ze ZŠ a MŠ T. Ježka Kuřívody 
a tanečního kroužku z Ploužnice.

Jménem volyňských Čechů děkujeme 
vedení města Ralsko, panu V. Bilickému 
za fotografie Kuřívod (rok 1991) a všem, 
kteří se podíleli na přípravě tohoto set-
kání. 



8DNEŠNÍ RALSKO strana 8

Jako každým rokem i letos v 
předvánočním období MC pořádalo akce 
– Zdobení adventních věnců a perníčků v 
Kuřívodech a na Ploužnici. 

Každý si mohl dle vlastního výběru 
vyrobit adventní věnec i s použitím 
přírodních materiálů – větviček tuje, 
šišek, ořechových skořápek, sušených 
koleček pomeranče, jablek a jiných drob-
nosti.

Zdobily se i perníčky. Každý si oz-
dobil perníkový stromeček, hvězdu, 
zvonec, rybu. Fantazie dětí byla velká. 
Děti také dostaly na ochutnávku od paní 
Zítkové cukroví a vše si mohly odnést v 
připravených krabičkách a pochlubit se 
doma svým uměním. 

S přípravou pomáhali p. Zítková, p. 
Bilická, p. Trnková a členové klub seniorů 
z Ploužnice. Díky.

Zdobení adventních věnců a perníčků v Kuřívodech a na Ploužnici

5. prosinec je den, kdy přichází 
Mikuláš, čert a anděl – trojice, která 
navštíví děti Ralska každý rok navečer. 
Někteří mají tento den rádi, někteří 
ho prostě jen přetrpí. V Kuřívodech 
mikulášský večer proběhl v duchu her, 

soutěží, tance a zábavy. Bylo veselo, ale 
někteří se i báli. 

Děti dostaly sladkou nadílku za 
odříkanou básničku, nebo zazpívanou 
písničku, aby si sladkosti zasloužily. Čert 
pohrozil peklem „zlobivým“ dětem, aby 

příští rok byly hodnější. Všichni odešli 
spokojení a již nyní se těšíme na příští rok. 

Dík patří každému, kdo se podílel na 
přípravě a konání této akce.

Mikulášské odpoledne 

Vánoční koncert 
Vánoce se nezadržitelně blíží a toto 

období, které se vyznačuje především 
velkým shonem a honbou za dárky, jsme 
si zpříjemnili vánočním koncertem v 
kostele sv. Havla v Kuřívodech. 

V předvánočním čase si připravili vys-
toupení hrou na flétničky děti ZŠ Mimoň 
pod vedením Mgr. Š. Kalvové a pěvecký 
sbor Canzonetta z Osečné pod vedením 
Mgr. R. Starého. 

Vánoční koncert zahájil starosta 
města Ralsko, Ing. M. Tita. Bylo připraveno 
pohoštění – sladkosti, cukroví, horký čaj 
pro děti a svařené víno pro všechny os-
tatní. 

Nechyběl ani vánoční 
stromeček. Večer se velice 
povedl.
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Předvánoční posezení s dětmi 
Konec roku 2016 oslavily děti v Místním centru a na Ploužnici u stolu se stromečkem a vánočním cukrovím. V tento čas jsme si 

povídali o tradici Vánoc, zpívali koledy a  obdarovali kamarády drobnými dárečky.

Pozvánka
Místní centrum v Kuřívodech zve děti 24. 12. 2016 od 11. 00 hod. na procházku do lesa. 
Připravíme zvířátkům štědrovečerní hostinu. 
S sebou si vezměte usušené pečivo, jablíčka, mrkev, kaštany, žaludy. 
Vše necháme u stromu, zapálíme si prskavky, popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase domu k pohádkám. 
SRAZ U KULTURNÍHO DOMU V KUŘÍVODECH!
Přeji pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. 
Těším se na shledání v Místním centru.

Za Místní centrum Anna Koničková

Novinky v Informačním centru Ralsko-Kuřívody
Nástěnný kalendář Ralsko 2017
Cena: 50,-Kč

Kniha Památky Mimoně, autor textů Ing. Jiří Šťastný. 
Kostely, kaple, kříže, sochy, pomníky, pamětní desky, památky umístěné v přírodě 
a další drobné pamětihodnosti. 
Věnováno městu Mimoň, osadě Boreček, obci Pertoltice pod Ralskem i všem, 
kteří mají jejích historii rádi a chtěli by se s ní více seznámit.
Cena: 400,-Kč

Knihu a kalendář si můžete zakoupit v Informačním centru Ralsko – Kuřívody
Kontaktní osoba: A. Koničková tel.: 487 898 133, e-mail: infocentrum@mestoralsko.cz
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Dne 26. 11. 2016 se konala zábava 
k  10. výročí udělení statutu města naší 
obci. Jelikož (prozatím) nemáme žádný 
prostornější sál na kulturní akce, tak se 
v  zájmu uspokojení většího počtuosob, 
uskutečnily oslavy ve třech našich 
městských částech současně. V restauraci 
„Motorest u Vladimíra“ v Kuřívodech, „Na 

kteří se na akcích podíleli, ale i lidem, 
kteří dorazili s dobrou náladou a chutí se 
bavit a nakazili i všechny ostatní.

Tolerance a úsměv zvítězily 
nad vší negací. Tak by to mělo být i 
v každodenním životě.

E. Berki

Blízalce“ na Hvězdově a v  Hradčanech 
v hotelu „Na pláži“. 

Celkem se zúčastnilo zábav přes 200 
lidí. Názorové neshody byly odloženy 
na jindy, koalice tančila s  opozicí, nik-
do se nepopral, a tak se velká většina 
zúčastněných velmi dobře pobavila.

Velký dík patří nejen organizátorům, 

Oslavy 10. výročí města Ralsko v Hradčanech

Dne 5. 11. 2016 uspořádala kulturní 
komise města Ralska pro děti z Ploužnice 
Drakiádu. Vzhledem k pěknému počasí 
byla účast dětí hojná. 

Každý si vyzdobil svého draka, 
kterého si posléze vypustil. Děkuji všem 
dětem i rodičům za účast.

Za kulturní komisi

Růžena Heráková

« Z kultury a sportu »

Drakiáda

Mikuláš a čert na Ploužnici
Dne 5. 12. 2016 se netradičně 

uskutečnila mikulášská nadílka v 
hospůdce na Ploužnici. 

Dorazil  i čert s Mikulášem a andělem a 
obdarovali každé dítě balíčkem. Všechny 

děti dostaly zdarma občerstvení od pro-
vozovatelky hospůdky Phuong Minh Ho-
ang. 

Tímto bych chtěla provozovatelce ve-
lice poděkovat. 

Odpoledne se vydařilo a dětem, které 
nedorazily z důvodu nemoci, doručil čert 
i s Mikulášem  balíčky přímo domů. 

Za kulturní komisi

 Růžena Heráková
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Vánoce v klubu seniorů
Prosinec patří již tradičně do měsíce 

příprav a těšení se na Vánoce. Nelitu-
jeme času ani námahy, jenom abychom 
udělali radost svým nejbližším. Je tomu 
tak každoročně, a i když si po tom všem 
shonu při vaření a pečení říkáme, že 
napřesrok už trochu polevíme, že už se 
nebudeme tak „honit“, vše se pravidelně 
opakuje. 

Přes všechny ty přípravy jsme si ale v 
klubu seniorů našly čas i k tomu, abychom 
se v předvánočním čase sešly tak, jak se 
scházíme po celý rok. Zhotovily jsme si 

krásné adventní věnečky, pomáhaly s je-
jich zhotovením i v dětských výtvarných 
kroužcích. Stejnou radost jsme měly i z 
pomoci dětem při zdobení perníčků. Děti 
si rozsvítily vánoční stromek a povídaly 
jsme si o vánočních tradicích a zvycích, 
které některé děti ani neznají.

Vánoce patří i tradici lásky a 
porozumění všem lidem a naše seniorky 
v klubu Kuřívody myslely i na zdravotně 
postižené občany. 

S velkým zájmem je oslovila výzva 
dobročinné republikové kampaně na 

podporu výcviku asistenčních psů naz-
vaná „Ponožkový pes“. Tuto výzvu do-
slova s nadšením uchopily a výsledkem 
bylo zaslání celé krabice pejsků orga-
nizaci „Pestrá společnost“, která se zabývá 
výcvikem asistenčních psů.

Do Vánočních dnů přejeme všem 
spoluobčanům krásnou pohodu, spoko-
jenost a lásku nejbližších. 

Do roku 2017 hodně ŠTĚSTÍ  A  
ZDRAVÍ

koordinátor klubu seniorů
R. Bilická 

Poděkování klubu seniorek za originální pejsky
Dobrý den, milé dámy,
Vaši pejsci dorazili v pořádku k nám 

do Pestré.
Musím říci, že jste šití pojaly opravdu 

kreativně a pejsci jsou nesmírně roztomilí 
a originální. 

Vaše ručníčková metoda je úplně bez-
vadná. Přemýšlím, že bychom ji na příští 
rok zapojily do oficiálního návodu. Ještě 
nad tím popřemýšlím s kolegyněmi, aby-
chom to lidem zase příliš nekomplikova-
ly.

Děkujeme moc za krásné pejsky a po-
síláme je dále do prodeje, aby pomohli 

dětem a dospělým pro které 
cvičíme asistenční psy. 

Děkujeme, že pomáháte s 
námi.

Za další pejsky budeme 
rozhodně moc rádi. Jsou skvělí.

Srdečně Vás, dámy, všechny 
zdravíme!

Martina Evjáková
Fundraising

Pestrá společnost, o. p. s.

« z. s. LAMPA informuje »
Taneční festival KALE JAKHA- II. ročník

Dne 24. 9. 2016 se uskutečnil již druhý 
ročník tanečního festivalu KALE JAKHA, 
který se tentokrát konal u příležitosti 
pátého výročí založení Občanského 
sdružení LAMPA z Mimoně. Festival se z 
kapacitních důvodů konal v KD Crystal 
v České Lípě a zúčastnilo se ho celkem 
15 tanečních souborů a několik muzi-
kanstkých uskupení v čele se zpěváky 
(např. BERTIKEM GIRGOU ze Slaného a 
BADZIOU KWIEKEM z Polska). Z místních 
zazpívali například G CHROME A HIDKID 
WS z Ralska a GIPSY ROMA STARS z České 
Lípy. Počet účastníků festivalu byl okolo 
500.

Záštitu nad festival převzal hejtman 
Libereckého kraje, pan Martin Půta, 
který festival osobně slavnostně zahájil. 
Festival navštívili i další představitelé 
zákonodárné moci jako např. pan sená-

tor Jiří Vosecký a poslankyně Parlamentu 
ČR, Jana Hnyková, která se ve sněmovně 
zaměřuje na problematiku sociální a 
zdravotní. Do realizace projektu se také 
osobně zapojil bývalý 
hejtman a současný 
zastupitel města Česká 
Lípa, pan Petr Skokan. 
Akci finančně a věcně 
podpořilo Ministerstvo 
kultury, město Česká 
Lípa, Euronisa, Kra-
jský úřad, OD ANDY a 
pekařství Mikula.

Taneční soubo-
ry, kromě tří 
českolipských, přijely 
z Lovosic, Ústí nad 
Labem, Duchcova, 
Nového města pod 

Smrkem, Krásné Lípy, Bíliny, Ralska, 
Mimoně, Štětí a předvedly své taneční 
umění v desetiminutových blocích. 
Letošní festival nebyl oproti loňskému 
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soutěžní, ale každý zúčastněný soubor 
obdržel krásnou upomínkovou plastiku 
ve tvaru tanečnice a další sladké dary. 

Současný transformovaný zapsaný 
spolek LAMPA zastupovala taneční sku-
pina Kale jakha, která pravidelně sbírá 
ocenění na různých tanečních soutěžích. 
Naposledy dne 9. 10. 2016 v Krásné Lípě, 
kde získala, stejně jako v loňském roce, 
první místo. Pravidelně Kale jakha vystu-
puje na festivalech a beneficích, ale také 
například i v domovech pro seniory.

Taneční skupina však není jedi-
nou aktivitou spolku LAMPA. Centrum 
LAMPA poskytuje především registro-
vané sociální služby pro děti a mládež 
v Mimoni a na Ploužnici, dále posky-

budově bývalé pekárny (vedle OD Tesco). 
Na Ploužnici pak na adrese č. p. 322. Svůj 
čas dětem a mládeži věnuje v současné 
době celkem osm zaměstnanců a Cen-
trum je otevřeno pro děti a mládež 
popřípadě po domluvě i maminky každý 
den od 13.00 do 18.00 hod.. 

Aktivity v Centru LAMPA jsou pro děti 
a mládež zdarma. Centrum je otevřeno 
pro každého. Centrum nemají problém 
navštěvovat i děti s handicapem. Přijďte 
se podívat. Podrobnější informace na-
leznete také na www.centrumlampa.es-
tranky.cz.    

Jiří Hanzl, LAMPA, z. s.

tuje služby pro rodiny s dětmi a terénní 
programy. Kromě práce sociální nabízí 
dětem a mládeži během celého roku 
mnoho volnočasových aktivit. Realizuje 
například fotbalovou pouliční ligu Across 
the  street v Libereckém kraji, pořádá 
prázdninové a víkendové tábory, výlety, 
jednodenní sportovní, kulturní, výtvarné 
a společenské akce, přednášky. V Centru 
LAMPA je pro potřeby mládeže i mini-
posilovna. V činnosti LAMPA vychází 
především z potřeb dětí a mládeže, které 
často sami přicházejí s vlastními nápady 
pro volnočasové aktivity. 

Centrum LAMPA také pomáhá dětem 
s přípravou do školy i s uplatňováním 
jejich práv. Sídlo LAMPY v Mimoni je v 

Oslava Mezinárodního dne seniorů v Pampelišce
S Domovem pro seniory PAMPELIŠKA 

ve Stráži pod Ralskem spolupracujeme 
již druhým rokem. Děti z LAMPY tam 
vystupují pro radost seniorů tradičně 
před Vánocemi a někdy i v průběhu 
roku. Naopak jsme pravidelně zváni na 
Mezinárodní den dětí, který Pampeliška 
pravidelně organizuje.

Dne 6. 10. 2016 se slavil Mezinárodní 
den seniorů, a tak jsme rádi přijali poz-
vání. Ještě před vystoupením dětí jsme 
seniorům poděkovali za jejich práci, za 
výchovu svých dětí, za to, že nám vybo-
jovali svobodu v našem státě. 

Stáří je poslední částí lidského života. 
Každý z nás se v něm jednou ocitneme 
a až se tak stane, budeme od mladších 
očekávat úctu a respekt. Proto se cho-
vejme takto k našim seniorům, určitě si 
to zaslouží.  

Děti z KALE JAKHA pak seniorům 
zatančily romské tance a děvčata z klubu 
LAMPA z Ploužnice si připravila Charles-
ton. Poté, kdy děti předvedly své taneční 
umění, se roztancovala celá jídelna v 
Pampelišce. Kdo mohl, skočil si polku 
nebo valčík a komu už to tak moc nejde, 

Než jsme se rozloučili, přijali jsme 
pozvání na další setkání. Tentokrát na 
vánoční setkání dne 22. 12. 2016. Již teď 
se těšíme.

Romana Hanzlová, LAMPA, z. s..

tak si alespoň zazpíval. Strávili jsme se se-
niory skvělý čas a dostali jsme dva moc 
dobré dorty, které si děti odvezly. Jeden 
se snědl v Mimoni v Centru a druhý v 
klubu na Ploužnici. 
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LAMPA, z. s. uspořádala v měsíci listo-
padu dvě zajímavé osvětové přednášky 
pro širokou veřejnost v klubovně spor-
tovního areálu na Ploužnici. První 
proběhla dne 16. 11. 2016 a jejím té-
matem byly EKTOPARAZITÉ a jak s nimi 
bojovat. Přednášející RNDr. D. Kafková 
s vědeckým zápalem popisovala život a 
dílo malých potvůrek jako jsou vši, svrab 
a švábi.  

Kromě zvětšených vyobrazení, které 
jsme mohli shlédnut na promítacím 
plátně, nám paní doktorka přinesla na 
ukázku i opravdové bezpečně mrtvé 
exempláře. Přednáška měla preventivní 

taci uvedl i mnoho tragických případů z 
kriminalistické praxe, kdy obětí byly děti 
a mládež.   

Poučení pro všechny: Dej si pozor, 
když komunikuješ s cizím člověkem 
a co na sebe prozradíš! Všechno 
začíná na první pohled zcela ne-
vinným seznámením na internetu a 
končí zesměšňováním, vydíráním, 
zastrašováním, ohrožováním a 
obtěžováním. V případě podezření na 
trestný čin se neboj kontaktovat Poli-
cii České republiky.

Jiří Hanzl, LAMPA, z. s.

charakter, tedy především seznámit 
posluchače jak předcházet příliš osob-
nímu setkání s těmito parazity. Prostor 
byl ale dán i informacím o účinném boji 
s těmito živočichy. 

Druhá přednáška, která měla název 
Kyberšikana, se uskutečnila 30. 11. 2016 a 
byla určena především dětem a mládeži, 
ale i jejich rodičům. Hlavním tématem 
bylo: Jak se chránit proti zneužití našich 
údajů, fotografií, jak se bránit napadání a 
vydírání v soukromé a intimní oblasti na 
internetu. Téma přednášel představitel 
Policie České republiky - kpt. Bc. Jiří 
Pančenko, DiS. Ve své videoprezen-

Vzdělávací přednášky na Ploužnici

Oslava deseti let města Ralsko
V roce 1993 jsem se přistěhoval do 

Vranova, kde jsem žil několik let, než 
jsem se posléze přestěhoval do Mimoně. 
Přiznám se, že město Ralsko bylo pro 
mě dlouhou dobu záhadným městem. 
Zkoumal jsem v mapách a stále ho 
nemohl najít. Město, které bylo a zároveň 
nebylo. Město typu paní Colombové. 
Město, které je a zároveň není, však dělá 
problém i současným návštěvníkům či 
příchozím. 

Pro neznalé a tápající. Novodobá 
historie obce Ralsko se začala psát 1. 1. 
1992, kdy došlo ke sloučení devíti osad, 
které se původně nacházely ve vojen-
ském prostoru Ralsko, jež byl vytvořen 
na základě rozhodnutí československé 
vlády v roce 1946, ale který byl v roce 
1991 po odchodu sovětské armády opět 
zrušen. S účinností od 1. 12. 2006 byl pak 
obci přiznán status města, jehož sídlo se 
nachází v Kuřívodech a to s přihlédnutím 
k historickému kontextu. Město Ralsko 
je tak nejmladším městem České repu-
bliky. A právě u příležitosti prvního ku-
latého 10. výročí založení města  Ralsko 

hrát kapela Tony a Sonja. Pro každého 
účastníka bylo připraveno malé sladké 
občerstvení ke kávě a zároveň i malá 
a velká tombola. Taneční sál i přilehlá 
restaurační část byla zaplněna občany 
města, kteří se evidentně báječně bavili.  

Já jsem však přemýšlel o městě Ralsko 
a vracel se do minulosti. Bylo období, kdy 
toto území bylo divokým západem seve-
ru, na kterém bývalé vedení města spolu 

se uskutečnila dne 26. 11. 2016 oslava, 
která probíhala souběžně v Kuřívodech, 
v Hradčanech a na Hvězdově.  

Já a moje manželka nejsme typickými 
ani častými návštěvníky tanečních zábav 
(asi to bude i tím, že netancuji a musím 
kvůli tomu vždy opětovně čelit výčitkám 
své partnerky), ale pro tentokrát jsme 
udělali výjimku a vyrazili do Kuřívod 
mezi lidi. Já jako vždy s fotoaparátem, 
který dokumentuje 
události, ale za který 
se dá v určitých situ-
acích i výhodně scho-
vat a udržet si tak 
vnitřní stav pohody, 
i když někdy na úkor 
v dnešní době již ani 
nepředpokládaného 
hrdinství. Ale vůbec 
jsme nelitovali. 

Celý večer zahájil 
krátkým proslovem 
pan starosta, Ing. M. 
Tita a potom již začala 
k tanci i poslechu 
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s Agenturou pro sociální začleňování byly 
typickou skupinou P. A. Douši. Přiznám 
se, že to nebylo jednoduché období. 
Neustálá dehonestace. Časy se ale mění, 
jak zpívá čerstvý držitel Nobelovy ceny. 
Bývalé vedení a Agentura již ve městě 
naštěstí nepůsobí. A naše organizace 
LAMPA, z. s. se svými aktivitami pro děti 
a mládež zůstala a naopak se doposud i 
nadále se rozvíjí. 

Přeji tedy městu Ralsku ze svého 
pohledu do dalších let morálně silné a 
kompetentní vedení, zrealizování všech 
připravených a rozpracovaných projektů 
a moudré občany.

Jiří Hanzl

zúčastnili jen v minimálním počtu, jsme 
se do Centra v Mimoni vešli. 

Po nadílce jsme pokračovali diskoté-
kou v žáru neonových a blikajících světel. 
Zatančili jsme si mašinku v rytmu diska, 
ale i pořádně rychlé romské čardáše a 
došlo i na polku. Užili jsme si společně 
spoustu legrace, ale došlo i na slzičky. 

Asi si někdo uvědomil, že zas až tak 
hodný nebyl. No, do Vánoc je ještě tro-
chu času, tak lze ještě něco napravit, aby 
se ty letošní svátky staly Vánocemi našich 
splněných přání.  

Přeji Vám všem krásný advent.

Za LAMPU, z. s. Romana Hanzlová

Svatý Mikuláš, jehož svátek 
každoročně slavíme, má na své náhrobní 
desce vytesáno:  „Mikuláš, přítel dětí, po-
mocník chudých, ochránce pronásledo-
vaných, zachránce v bouři.“ Mikuláš byl 

světcem, jehož odkaz pomáhá dětem 
v dnešní době v sebereflexi, pomáhá 
jim, aby se samy nad sebou zamyslely. 
Pravý Mikuláš spolu s čertem a andělem 
po svém odchodu zanechává určitý 

pocit posvátnosti. 
Připravuje na svátky 
vánoční.

Mikulášská na-
dílka je u nás v 
Centru již tradicí. 
Je to jeden z mála 
dnů, kdy se máme 
možnost sejít všichni 
(zaměstnanci a 
děti z mimoňské i z 
ploužnické LAMPY). 
Letos se besídky 
zúčastnilo víc jak 
50 dětí. Jen díky 
tomu, že se rodiče 

Mikuláš v Lampě
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Rozsvícení vánočního stromu v Kuřívodech
Vánoční strom v Kuřívodech byl v letošním roce rozsvícen v neděli 27. 11. 2016 za zpěvu dětí ZŠ a MŠ T. Ježka. 
Během vystoupení zazněl nejenom zpěv koled, ale i hudba a byla sehrána i krátká dramatická scénka. 
Celý slavnostní večer zahájil krátkým svátečným slovem pan starosta Ing. Miloš Tita. 
Přišlo mnoho diváků především hrdých maminek a tatínků. 
Teplé občerstvení v chladivém počasí bylo pro všechny zajištěno.

Jiří Hanzl
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« Různé »

Když jsem při hodnocení úspěšného 
spolkového roku 2015 vznesl naději, že 
letošní rok 2016 bude ještě bohatší na 
společenské akce, netušil jsem, že nás 
nečekaně opustí zakladatel spolku a 
předseda, kamarád Ing. Jan Holinka. Čest 
jeho památce!                                              

Nyní chronologicky, kde jsme byli a co 
jsme organizovali.

9. 2. se naši dva členové účastnili 
tradičního setkání s místopředsedou 
Senátu ČR, panem MUDr. Přemyslem So-
botkou.  

11. 4. jsme pořádali první spolkový 
výlet. Za nádherného počasí jsme 
navštívili štolu v zaniklém lomu Kozlí, kde 
jsme mimo jiné napočítali 15 vrápenců 
malých a 2 netopýry velké. Dále jsme 
se zastavili na vyhlídce Česká skála a 
ve štole na jejím úpatí. Nakonec jsme si 
prohlédli nejstarší geologickou památku 
ČR Panskou skálu-Varhany na Práchni.

22. 4. proběhly akce dvě. Několik 
členů se účastnilo úklidu a vysadili 
několik stromků ve Stráži u příležitosti 
Dne Země. Dva kamarádi na konziliu 
SHHS v jihočeském Rudolfově hlasovali o 
laureátech ceny Český Permon 2016.

30. 4. pořádalo město Ralsko vel-
kou akci, a to rekonstrukci střetnutí ra-
kouských a pruských vojsk před 150 lety 
u Kuřívod. I tady byli naši členové.  

1. 5. jsme uspořádali již druhý zájezd 
pro širokou veřejnost. Tentokrát do 

Českého krasu. Účast 27 turistů byla 
velmi příjemným překvapením. Navštívili 
jsme Chrustenickou šachtu, lomy Velkou 
a Malou Ameriku, včetně trestaneckého 
lomu a nakonec skanzen Solvayovy lomy.

23. 5. druhý spolkový výlet. Tentokrát 
do Šluknova. Fárali jsme do zaniklého 
niklového dolu Schweidrich a prohlédli si 
evropský unikát, originální geologickou 
mapu v Zahradách u Vlčí Hory.    

27. – 28. 5. jsme byli na pátých hor-
nicko-hutnických dnech ve slovenské 
Lubětové. V pátek byl slavnostně otevřen 
banický naučný chodník a večer se konal 
slavnostní šachtág. V sobotu, po mši sva-
té, prošel obcí slavnostní průvod.  

10. – 12. 6. vyjela velká skupina členů 
do Příbrami na 20. setkání měst, obcí a 
spolků ČR. Současně proběhl 16. Evrop-
ský den hornických měst, obcí a spolků. 
Účast 2400 uniformovaných horníků, 120 
praporů a 128 delegací v průvodu, mluví 
samo za sebe. Této velkolepé akce jsme si 
opravdu užili!  

16. 6. je černým dnem spolku. 
Nečekaně nás opustil předseda Ing. Jan 
Holinka. Rozloučení, které se konalo 
23. 6. v Hradci Králové, kde byl Honza 
pohřben, proběhlo v důstojném duchu. 
Členové spolku stáli čestnou stráž u jeho 
rakve.   

30. 7. se koná 5. ročník tzv. 
Měděneckého krušení. Ani u toho jsme 
nechyběli. Prošli jsme si „cikcak“ vrch 

Mědník, který je doslova provrtán jako 
ementál. Při tom jsme navštívili štolu 
Země zaslíbená.

12. – 14. 8. ve slovenské Gelnici 
probíhá 9. setkání slovenských banic-
kých měst a obcí. Mezi zahraničními de-
legacemi byla i dvojce ze Stráže. Navštívili 
jsme kamarády v nedalekých Slovinkách. 
Byli jsme u otevření části štoly Jozef a 
na konec po slavnostech v Gelnici, jsme 
si zajeli ke kamarádům do Smolníku. To 
byla pro nás srdeční záležitost. Při muzice 
pod hrází v Uhorné jsme si zavzpomínali 
na časy, kdy jsme jezdili, coby horníci, do 
sousedních lázní Štos.  

19 – 20. 8. oslavil Jáchymov 500 let. 
My navštívili důl Mauricius v nedaleké 
Hřebečné u Abrtam. Dále štolu číslo 1 na 
dole Svornost v Jáchymově a muzeum v 
historické budově mincovny.   

30. 8. pořádal geopark Ralsko vycház-
ku “za železem” v okolí Hamru. Navštívili 
jsme pozůstatky těžby na Děvíně, 
na hamerském Špičáku a na našem 
Scheichtensteině.    

3. 9. oslavil jeden člen s kamarády 
ve Stříbře výročí zdejšího historického 
horního úřadu.

8. 9. byl zvolen nový předseda, Ing. 
Vašek Dorazil.  

9. – 10. 9. slavili mostečtí kamarádi 20 
let spolku. Mimo oslav a průvodu, jsme 
navštívili podkrušnohorské technicko-
hornické muzeum na dole Julius v Ko-
pistech. Dále velkolom ČSA, projeli jsme 
se na člunu po jezeře v místě starého 
Mostu a prohlédli si přesunutý kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.

16. 9. hornický den ve Stráži. Ten-
tokrát v duchu 50. výročí UD Hamr. Účast 
členů v kytlích, včetně kamaráda Borise, 
který byl součástí hudebního doprovodu.  

16. – 18. 9. vinobraní v Pezinku. 
Kromě slavnostního zahájení vinobraní, 
velkého průvodu a posezení s kamarády, 
jsme ještě navštívili nedaleký hrad, 
Červený Kameň.

1. – 2. 10. pořádal spolek UD-Hamr 
z Brniště zájezd na Měděnec, kterého se 
účastnili i naši členové a navštívili zrušený 
důl Václav Řezáč.

15. 10. třetí spolkový výlet do 
Lužických hor. Navštívili jsme štolu U 
knížecí studánky, štolu  Milířku a centrum 
místního dolování, Berghaus v údolí 
Milířky. Velký dík patří velkým znalcům 
dolování v Lužických horách, pánům 
Havránkovi a Plekancovi, kteří nám 

Jeden hornický rok - radost i žal
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věnovali svůj volný čas.
30. 10. se setkalo vedení spolku s 

hejtmanem Libereckého kraje Martinem 
Půtou. Představili jsme mu náš spolek a 
vizi naší činnosti. On nám na oplátku vys-
lovil svou podporu.

14. 11. se trojice členů účastnila pi-
etního aktu v Lomu u Litvínova. Před 70 
lety došlo na zdejším dole Kohinoor k 
výbuchu, kdy zahynulo 52 horníků. Jejich 
památku jsme uctili s kamarády z Mostu 
a Krušnohoří položením květin u pom-
níku na místním hřbitově.

2. 12. největší akcí, kterou jsme 
pořádali, byl tradiční adventní koncert 
v kostele sv. Zikmunda ve Stráži. Le-
tos vystoupili kamarádi ze slovenských 
Starých Hor. Spevokol Halir byl opravdu 
nečekaným uměleckým zážitkem, který 
zpestřil adventní čas.

10. 12. poslední akcí SHHS ČR byla 
valná hromada ve Stonavě. Náš spolek 

dobře bavili a něco málo udělali pro 
veřejnost na Českolipsku, tak jsme i dobře 
prezentovali jak Stráž, tak celé Podralsko!

Zdař Bůh!

Za hornický spolek M. Janošek

zastupovali tři členové. Po dopoledních 
oficialitách, pořádali stonavští šachtág. 
Troufnu si říct, že skok přes kůži umí 
pořádat stonavští nejlíp ze všech! 

Kromě toho, že jsme se v roce 2016 

Knihovna
Milí čtenáři,
tento příspěvek za knihovnu pojmu 

tentokrát trochu netradičně a to z toho 
důvodu, že bych rád přenechal více místa 
úvaze, kterou jsem zachytil na internetu 
a která mne natolik zaujala, že se s vámi 
chci o ni podělit. 

Ocitáme se opět na přelomu roku a 
to je, mimo jiné, i obdobím bilancování, 
zamyšlení a vzpomínání. I tato úvaha 
podle mne stojí za zamyšlení. Chápu, že 
pokrok nelze zastavit a nejsem zastán-
cem „starých časů“, jak by se někomu 
mohlo zdát, ale zkuste se sami zamyslet, 
jakou daň za tento překotný pokrok lid-
stvo platí…..

„Děti štěstí 
Podle dnešních pravidel a zákazů by-

chom my, jako děti narozené v 60-tých a 
70-tých letech vůbec neměli šanci přežít. 
Naše postýlky byly malované barvou, která 
obsahovala olovo. Neměli jsme žádné, pro 
děti bezpečné flaštičky na medicínu. Žádné 
pojistky na dveře a okna a když jsme jeli 
na kole/koloběžce neměli jsme helmy. Pili 
jsme obyčejnou vodu z hadice a ne z lahví. 
Jedli jsme chleba a máslo, pili limonády s 
cukrem a nebyli jsme obézní, protože jsme 

si vždy hráli venku. Klidně jsme se rozdělili 
o jednu flašku a pili s druhýma aniž by z 
toho někdo zemřel. Několik hodin jsme 
se mořili a stavěli různé káry ze starých 
nepotřebných věcí, jezdili jsme z kopce, 
jen abychom pak přišli na to, že jsme 
zapomněli na brzdu. Teprve po několika 
přistáních v příkopě jsme ji domontovali. 

Ráno brzo jsme si šli ven hrát a přišli jsme 
domů až když se venku rozsvítily lampy - a 
nikdo se nás nedovolával - žádnej mobil při 
ruce! Neměli jsme Playstation, Nintendo, X-
box - vlastně ani televizní hry, žádných 150 
televizních kanálů, žádný surround-sound, 
mobilní telefony, počítače či sociální sítě na 
internetu.

Měli jsme kamarády, byli jsme venku a 
vyhledali jsme si je! Spadli jsme ze stromu, 
řízli se, zlomili si ruku či nohu, vyrazili si zuby, 
ale nikdo nebyl po těchto úrazech žalován. 
Byly to naše úrazy a nikdo nebyl vinný - jen 
my!! Prali jsme se, měli jsme modřiny, ale 
naučili jsme se to překousnout. 

Našli jsme si hry s tenisákama, 
šermovali klackama a jedli jsme šťovíky. 
Jezdili jsme na kolech, chodili jsme domů k 
druhým kamarádům, tloukli jsme na dveře, 
vlezli jsme dovnitř a pletli se do řeči. Někdo, 

kdo nebyl ve škole tak chytrý, musel opako-
vat ročník. I to se stávalo. 

Nynější generace vychovává chráněné 
děti, nejlepší chytráky a děti pro investici. 

Tato poslední léta jsou explozivní 
na nové nápady. My jsme měli volnost, 
průšvihy i úspěchy a hlavně zodpovědnost 
- naučili jsme se chovat se ke všem s úctou 
a poradit si. 

Zažili jsme toto velké štěstí a žili jako 
děti, než naši zákonodárci a jiní zain-
teresovaní lidé začali řídit naše životy, prý 
pro náš „lepší život“. Ten lepší život byl jen 
náš!!!“

Závěrem bych chtěl ještě upozornit, 
že s ohledem na změnu provozní doby 
obchodu v KD v Kuřívodech, jsem po-
sunul provozní dobu místní knihovny a 
to od 16:00 do 18:00. Také se omlouvám 
za občasné zavření knihovny, ke kterému 
mne vedly zdravotní důvody. 

Děkuji Vám za pochopení a přeji 
všem návštěvníkům knihovny i čtenářům 
Dnešního Ralska šťastné vykročení do 
nového roku 2017.

Váš knihovník Pavel Hotovec

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Petru Hanušovi za dodání fotografií pro tvoru nástěnného kalendáře 
města pro rok 2017. 
Kalendáře je možné zakoupit na Místním centru.

Členové redakční rady
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Předvánoční posezení
Poslední schůzka Spolku historie 

Mimoňska bývá ve svátečním duchu a 
také každý rok jiná. Letos jsme se dom-
luvili s vedením Klubu seniorů, že s nimi 
naši schůzku spojíme. Program byl, 
vzhledem k blížícím se svátkům, téměř 
jasný. Promítání dokumentu pana Pípala, 
zpívání koled, ochutnávka cukroví, po-
sezení, rozjímaní.

Rozhodli jsme se, že využijeme sbírku 
kočárků Lenky Špačkové a uděláme v 
klubu improvizovanou týdenní výstavu. 
Kočárků nesmělo být hodně, protože 
místnost se využívá i pro jiné účely, 
například cvičení, a kočárky by překážely. 
Počet 5 hlubokých, 5 sedaček byl shledán 
jako optimální. Kočáry z roku 1930, 1940, 
1950 i 1960 jsme museli připravit na ces-
tu a přepravit do Klubu seniorů. Každý 
hluboký kočárek má matraci, miminko, 
které musí být v zavinovačce. Nesmí 
chybět dudlík, chrastítko a na kočáru 
slída, kdyby náhodou pršelo. 

pla ani kapička. Je možné, že podobnou 
výstavu uskutečníme na delší dobu. 
Možná by bylo hezké ji nazvat: A v čem 
jste se vozili Vy?? a doplnit ji případnými 
vašimi fotografiemi.

Spolek historie Mimoňska přeje 
úspěšný celý rok 2017

Panenky v sedačce, retro deky a 
pláštěnky. Utáhnout kolečka a blatníčky 
bylo nezbytné. Deset dospělých dobro-
volnic s malou Kačenkou jsme se vydaly 
na cestu, nazvaly jsme ji Spanilou jízdou 
.A fotilo se, ať už jednotlivci nebo sku-
pina. Také fotka s Mgr.Vojtou Zadákem, 
jako garantem zdravé populace, nesměla 
chybět. Užili jsme si to 
všichni - my, které jsme 
kočáry vezly i ti, kteří nás 
potkali, ať už v autech 
nebo cestou od školy 
Mírová přes ul.Mírovou, 
náměstí a přes most do 
Klubu seniorů. Úsměvy 
a nahlížení do kočárků… 
Bylo to milé a my se rády 
chlubily.

Celý den bylo ošklivé 
počasí, pršelo a foukal 
vítr. Když jsme jely naši 
„spanilou“ jízdu, neká-
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Jubilanti
Přeji všem, kteří se v uplynulém období čtvrtého čtvrtletí roku 2016 dožili životního jubilea, 
vše nejlepší do dalších let.

Ing. Miloš Tita starosta města Ralsko

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

Celá strana A4        
Polovina strany              
Čtvrtina strany                    
Osmina strany      

Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 10. 3. 2017

Adresa: Sádky – Ing. Vlastimil Ladýř
Borovice u Mukařova

Kontakt.: 724 033 972 (p. Goliér)

Společnost Sádky – Ing. Vlastimila Ladýře nabízí prodej pstruhů 
(pstruh duhový a lososový) 

Provozní doba:
pondělí - pátek od 8 do14 hodin, 

sobota a neděle od 8 do 10 hodin.
Dovoz je možný zajistit po době pro obyvatele Horní Krupé, Kuřívod, 

Ploužnice, Hvězdova, Hradčan a Borečku.

Cena: pstruh duhový 140,- Kč/kg (+ 5,- Kč kuchání a 3,- Kč obal)
Pstruh lososový 150,- Kč/kg (+ 5,- Kč kuchání a 3,- Kč obal)

Při větší objednávce (nad 50 ks) je nutné volat den předem.


