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nová trestní oznámení i na práci jiných 
subjektů pracujících pro město, podněty 
na vyšetřovatelské úřady a snaží se stále 
mařit naší práci a usilují o odejmutí dot-
ací městu, tedy nám všem. Velmi rád kon-
statuji, že jejich snaha vychází naprázdno 
a výsledkem je hlavně spousta zbytečně 
zmařeného času a lidské energie. 
 Mohli bychom pro vás udělat mnoho 
potřebného, kdyby si tito zastupitelé 
uvědomili, v  čem má spočívat práce 
zastupitele, a co slíbili při ustavujícím 
zasedání zastupitelstva města.

 Tento čtvrtletník je prý hlásnou trou-
bou koalice. Budu rád, když vám budu 
moci vytrubovat, co nového se zdařilo, 
a co nás v nejbližší době čeká. Ti, kteří se 
nazývají opozicí, mají stejnou možnost. 
Jsem zvědav, co hezkého a užitečného 
pro Ralsko a jeho obyvatele nám vy-
troubí. Já se do toho pustím a budu 
prezentovat zásadní akce tohoto období.

Ing. Miroslav Králík
starosta města

« Slovo starosty »

 Ve sportovním centru na Ploužnici byl 
odstraněn havarijní stav dlažby, která 
byla nahrazena novým protiskluzovým 
povrchem. Dále bylo vybudováno závětří 
z průhledných desek. Tato oprava byla re-
alizována z důvodů bezpečnosti pohybu 
občanů. Dále byly vybudovány lavičky 
na  několika místech na Ploužnici a v je-
jich budování budeme pokračovat. Jde 
o investice, které město Ralsko v  letním 
období zrealizovalo.
 Dlouhodobým úkolem je zateplení by-
tového domu BANKS na Ploužnici a vybu-
dování kamerového systému. Pokud jde 
o zateplení bytového domu, město Rals-
ko stále pracuje na výběrovém řízení do-
davatele. Kamerový systém, který bude 
na Ploužnici a  v Kuřívodech, bude hotov 

do 30. 11. 2013. Kamery budou umístěny 
tak, aby snímaly největší parkoviště v lo-
kalitách a aby samozřejmě nenarušovaly 
soukromí občanů. Centrální pracoviště 
kamerového systému je plánováno na 
stanici MP na Ploužnici. 
Co se událo:
Město Ralsko pořádalo pro své občany 
letní taneční zábavu Pod hvězdami na 
Hradčanech. Této akce se účastnilo cca 
120 lidí, počasí se vydařilo a nálada byla 
skvělá. Na tuto akci jsme zapůjčili vy-
bavení od LAGu Podralsko, o. s., jednalo 
se o mobilní pódium a prodejní stánky. 
 Hradčanská jízda na koních – další 
úspěšná akce pořádaná městem Ralsko 
pro děti ze všech lokalit. Děti na jednot-
livých stanovištích plnily různé úkoly a 
hlavní atrakcí a zpestřením celého dne 
byla jízda na koni. Za splněné úkoly byly 
děti odměňovány sladkostmi. 
 Na Ploužnici se konal fotbalový tur-
naj dvou družstev žen a čtyř družstev 
mužů. Velký ohlas vzbudil turnaj žen, 
kdy se proti sobě postavila pětičlenná 
družstva z  Ploužnice a z  Mimoně. Na-
sazení obou družstev a jejich zápal byl 
obdivuhodný. Zvítězily ženy z Ploužnice, 
a to na penaltové rozstřely. Obdiv si 
zaslouží jejich výkony a odvaha posta-
vit se protihráčům, některým hráčkám 
bylo totiž více než 60 let! V turnaji mužů 
zvítězilo družstvo Mimoně. 
Všem hráčům patří poděkování za účast, 
za dobrou náladu a sportovní „obdi-
vuhodné“ výkony.

  Oto Váradi, DiS.
  místostarosta města

Po žhavých dnech léta přichází ochlazení 
a věřím, že pohodový a klidný barevný 
podzim. V  lesích najdeme dostatečné 
množství hub a na svých zahrádkách 
sklidíte bohatou úrodu.    
 Byl bych rád, kdyby klid na práci byl 
i v  Zastupitelstvu města a na Městském 
úřadu v  Ralsku. Zatím to tak bohužel 
nevypadá a spoustu času trávíme při 
vyšetřování, vysvětlování, předávání do-
kumentace na vyšetřovatelské instituce 
apod. 
 Zejména někteří zastupitelé vyrábí 

« Slovo místostarosty »
Vážení spoluobčané, od posledního vy-
dání čtvrtletníku Dnešní Ralsko jsme 
se pomalu přehoupli do podzimního 
období. Prožili jsme jistě krásné léto 
a doufáme, že stejně příjemný bude i 
podzim.
 Město Ralsko dokončilo několik 
akcí, jako je například dobudování 
přístupových chodníků k  bytovkám na 
Ploužnici, dále umístění cvičidel pro se-
niory na Ploužnici a na Hvězdově. Přibyly 
i nové infotabule – úřední desky - v  lo-
kalitách Hradčany, Hvězdov, Kuřívody, 
Náhlov. 
 Dále se můžeme pochlubit nain-
stalováním nových tabulí s  turistický-
mi mapami na hlavních cyklotrasách. 
Opravena byla i kaplička na Hradčanech.  

Hradčanská jízda na koních
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Pod hvězdami na Hradčanech

Hradčanská jízda na koních

Turnaj v kopané

Rekonstrukce chodníku na Ploužnici
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« Z úřadu »
Objízdná trasa přes sídliště Ploužnice

Okolo objízdné trasy, která byla 
stanovena silničním dopravním úřadem 
v  České Lípě, bylo vedeno mnoho dis-
kusí, a to i v  tom smyslu, že si to město 
Ralsko nemělo nechat líbit, více „bojovat“ 
apod.

Dovolte mi tedy, abych zde uvedl 
fakta, která předcházela stanovení právě 
objízdné trasy přes sídliště na Ploužnici.

První informaci jsme se dozvěděli 
z  médií (http://www.denik.cz/liberecky-
kraj/opravy-silnic-brzdi-dopravu-nejvet-
si-komplikace-cekaji-ridice-v-mimo-
ni-20130704-.html), kde bylo uvedeno, 
že v rámci tzv. „Humanizace průjezdu Mi-
moní“ bude uzavřena Husova ulice mezi 
náměstím ČSA a Tyršovým náměstím 
v  Mimoni s  tím, že termín uzavírky byl 
navržen od 27. července do 4. listopadu 
2013. Následně přišly na městský úřad 
dne 10. 7. 2013 dvě žádosti o souhlas 
města s navrženou objízdnou trasou.

Obě tyto žádosti projednala Rada 
města Ralsko na svém jednání dne 12. 7. 
2013 a přijala zásadní nesouhlas. Záporné 
stanovisko jsme zaslali bezprostředně jak 
žadateli, tj. firmě STRABAG, a.s., tak i firmě 
WALI CZ, která zajišťovala organizačně 
objízdnou trasu, a dále také na silniční 
dopravní úřad v České Lípě.

Podle nám dostupných informací své 
záporné stanovisko zaujal i Liberecký kraj 
s nevpuštěním veřejné dopravy přes pro-
stor letiště, které je v jeho majetku. Vzhl-
edem k tomu, že dopravní úřad v České 
Lípě obdržel dvě negativní stanoviska, o 
objízdné trase nerozhodl.

Dne 19. 7. 2013 následně proběhla 
městem iniciovaná schůzka za účasti 

pravu přes sídliště Ploužnice. Jsem 
přesvědčen o tom, že kdyby se firma 
zajišťující stanovení objízdné trasy 
zajímala o celý problém dříve, nikoliv 
pouhý týden před prvotním návrhem 
uzavírky, celá záležitost se dala řešit 
tak, aby se naprosto vyloučila objíz-
dná trasa přes sídliště.

Lze jen doufat, že se na sídlišti nes-
tane žádný úraz či kolize a že stavební fir-
ma dodrží zejména bod č. 10 zmíněného 
rozhodnutí, kde se praví (cituji):

„Činností nesmí dojít k  poškození 
povrchu ani zařízení komunikace a bude 
udržován pořádek a čistota na místě zábo-
ru a v bezprostředním okolí (2 m na každou 
stranu záboru).“ (konec citace)

Pro úplnost uvádím ještě výpisy z us-
nesení rady města týkající se objízdné 
trasy přes sídliště Ploužnice:

Výpis z usnesení RM 12. 7. 2013
Usnesení č.:
R-19/03/13 RM po projednání
• zásadně nesouhlasí s  navrženou 

objízdnou trasou stejnou jako pro vo-
zidla nad 10 t přes sídliště Ploužnice - 
vyjma veřejné linkové dopravy - (MK 
na p. p. č. 857 a 54 k. ú. Hradčany nad 
Ploučnicí) a navrhuje zkrácenou trasu 
vést takto: sjezd ze  silnice II/268 po-
dél firmy ENERGY HOLDING s. r. o., 
k  bývalé stáčírně PHM (stavba na p. 
p. č. 212 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí 
ve vlastnictví Libereckého kraje), zde 
odbočit vpravo na účelovou komuni-
kaci (ÚK na p. p. č. 228 k. ú. Hradčany 
nad Ploučnicí ve vlastnictví Města 
Ralsko) k bývalému kulturnímu domu 
(stavba na p. p. č. 216 k. ú. Hradčany 
nad Ploučnicí ve vlastnictví Libereck-
ého kraje) a pokračovat vlevo po míst-
ní komunikaci, která je již zahrnuta 
v navrhované objízdné trase (MK na p. 
p. č. 54 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí ve 
vlastnictví Města Ralsko) ve směru na 
REMBAT; objízdná trasa bude vedena 
přes pozemky p. č. 80/1, 77, 222, 223, 
217, 211, 228, a dále již po původně 
navrhované objízdné trase; navrhova-
nou změnou objízdné trasy budou 
dotčeny pozemky ve vlastnictví Libereck-
ého kraje (p. p. č. 223 a 211), Města Ralsko 
(p. p. č. 77 a 228), ENERGY HOLDING, s. r. 
o. (p. p. č. 80/1), a VLS ČR, s. p. (p. p. č. 222 
a 217), vše v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí

zástupce Policie ČR, dopravního úřadu 
v  České Lípě a města Ralsko, kde jsme 
se snažili vysvětlit, že není možné pustit 
kamiony přes sídliště, zejména z důvodu 
bezpečnosti občanů. Navrhovali jsme 
stanovit trasu tak, aby se přes sídliště 
vyloučila veškerá doprava v rámci ob-
jízdné trasy (viz usnesení rady města 
níže).

Rada města Ralsko se situací znovu 
zabývala na svém jednání dne 29. 7. 
2013.

Dne 8. 8. 2013 vydal Městský úřad 
Česká Lípa, odbor dopravy a občansko 
správních agend, jako příslušný 
silniční správní úřad, rozhodnutí čj. 
MUCL/89625/2013-280.8, které později 
obdržel MěÚ Ralsko prostřednictvím 
datové schránky dne 9. 8. 2013, ve věci 
uzavírky v Mimoni a objízdné trasy přes 
město Ralsko, část Ploužnice, a to v  ter-
mínu od 12. 8. 2013 do 17. 11. 2013. Včas 
podané odvolání však nemá odkladný 
účinek, píše se v poučce o odvolání.

K  tomu Rada města Ralsko na svém 
jednání dne 12. 8. 2013 se svým us-
nesením rozhodla k  tomuto usnesení 
odvolat. Dne 22. 8. 2013 odeslalo město 
Ralsko ve věci uzavírky odvolání, které 
bylo Městským úřadem v České Lípě dne 
18. 9. 2013 postoupeno Krajskému úřadu 
Libereckého kraje, odboru dopravy, jako 
druhoinstančnímu (odvolacímu) orgánu.

Co k tomu dodat?
Z  pohledu zaměstnance města – 

úředníka jsem přesvědčen, že město 
udělalo maximum pro to, aby vyloučilo 
v  rámci objízdné trasy veškerou do-
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• zásadně nesouhlasí s  navrženou 
objízdnou trasou pro vozidla nad 10 t po 
silnici III/27235 do Kuřívod  s návratem na 
silnici II/268, a to z důvodu bezpečnosti 
občanů a zejména dětí, které zde 
přecházejí do místní mateřské a 
základní školy a na veřejnou linkovou 
dopravu  

• zásadně nesouhlasí s  částí textu 
v bodě 2 záznamu z pracovní schůzky dne 
11. 7. 2013 na MěÚ v  Mimoni při řešení 

autobusové dopra-
vy při řešení uza-
vírky Poštovního 
mostu v  Mimoni; 
RM nepřijala 
dne 8. 7. 2013 
žádné stanovis-
ko s  navrženou 
trasou, tudíž 
není co měnit; 
došlo ve věci 
pouze ke konzul-
taci s  pověřeným 
zástupcem firmy 
WALI CZ panem 
Flieglem   

Výpis z usnesení RM 29. 7. 2013
Usnesení č.: R-20/09/13 RM po 
projednání
• vzala na vědomí stanovisko Poli-

cie ČR, dopravního inspektorátu v  České 
Lípě, čj. KRPL-61830-2/ČJ-2013-180106 
ze dne 16. 7. 2013 ve věci nesouhlasu 
s umístěním dopravního značení na č. B 4 
+ E 13 na komunikaci p. p. č. 857 a 54 v k. 
ú. Hradčany nad Ploučnicí (viz příloha č. 4 
zápisu)

• vzala na vědomí informaci místos-
tarosty o proběhlém jednání dne 19. 7. 
2013 mezi zástupci města Ralsko, MěÚ 
Česká Lípa (p. Borecká) a Policií ČR (p. 
Galló) ve věci objízdné trasy po dobu 
uzavírky Husovy ul. v Mimoni

Výpis z usnesení RM 12. 8. 2013
Usnesení č. : R-21/07/13 RM po 
projednání
• vzala na vědomí rozhod-

nutí MěÚ Česká Lípa, odboru do-
pravy a občanskosprávních agend, 
čj. MUCL/89625/2013 - 280.8 ze dne 
8. 8. 2013, došlého na MěÚ Ralsko 
prostřednictvím DS dne 9. 8. 2013 (čas 
12:15 hod.), ve věci uzavírky v  Mimoni 
a objízdné trasy přes město Ralsko, část 
Ploužnice

• rozhodla o podání odvolání v této 
věci 

• pověřila úsek MH, dopravy a ŽP 
přípravou odvolání a starostu jeho pod-
pisem 

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

Terénní sociální práce v Kuřívodech, 
Ploužnici a na Náhlově

Od jara letošního roku byly rozšířeny 
terénní sociální služby při MěÚ Ral-
sko. Obyvatelé všech tří oblastí Kuřívod, 
Ploužnice a Náhlova je mohou plně 
využívat. Terénní soc. pracovník posky-
tuje jeden den v  týdnu, a to každé 
pondělí dopoledne obyvatelům Náhlo-
va přímé poradenství ohledně  exekucí, 
zprostředkování odborné pomoci, osob-
ní rozhovory, po domluvě i doprovod při 
jednáních na úřadech. To vše v  případě 
naléhavosti i kdykoliv během týdne.

V  Kuřívodech jsou terénní sociální 
služby poskytovány v Informačním cen-
tru při MěÚ Ralsko. 

Úřední hodiny:
pondělí od 13. 00 do 16.00
Služby v  Kuřívodech i ostatních 

oblastech jsou poskytovány standardně 
i mimo ně. Terénní sociální pracovník je 
dostupný i po přímém dohovoru. Služba 
je prakticky pro každého dosažitelná po 
celý fond pracovní doby pět dní v týdnu. 
Terénní soc. pracovník v případě potřeby 
dochází za svými klienty do jejich domác-
ností.

V  polovině června tohoto roku byla 
v Ploužnici zřízena kancelář terénní 
soc. práce při MěÚ Ralsko. Nachází se 
v sousedství školky „Klubík“  č.pop. 349.

V  Ploužnici má terénní soc. pra-
covník úřední hodiny ve dnech:

úterý od 10.00 do 13.00 hod                 
čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod
Mimo úřední hodiny je pracovník 

dostupný na tel. čísle 777 646 405
Po dohodě s terénním soc. pra-

covníkem je možné přicházet do 
kanceláře v Ploužnici i mimo úřední 
hodiny. V  praxi to funguje tak, že lidé 
spontánně přicházejí řešit své problémy, 
i když jen procházejí kolem a vidí, že je 
přítomen. Jejich docházka je tak častá, 
že se to pozitivně projevuje na efektivitě 
poskytování služeb. Místo, aby teré-
nní soc. pracovník neustále docházel za 
klienty, přičemž je často nemusí zasti-
hnout, oni sami přicházejí, čímž se ušetří 
mnoho času. Zbývá tak více prostoru, ve 
kterém je možné se intenzivněji věnovat 
řešení jejich záležitostí. To je výhodné 
pro obě strany. V rámci poskytování teré-

nních soc. služeb nabízíme: 
                  
. podporu se získáváním osobních 

dokumentů
. podporu s vyřizováním záležitostí so-

ciálního zabezpečení
. podporu při prosazování práv a 

zájmů
. podporu při řešení bytové situace
. podporu při řešení problémů s 

nezaměstnaností
. podporu při komunikaci s úřady a 

dalšími organizacemi
. pomoc s administrativními úkony, 

dokumenty
. dluhové poradenství
Dále poskytujeme poradenství, 

zprostředkování odborné pomoci, os-
obní rozhovor, doprovod při jednání 
na úřadech. Pracovník terénní sociální 
služby je vybaven služebním průkazem.

Projekt je financován z Úřadu vlády 
České republiky.
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Lokální partnerství v Ralsku
zákazu hazardu na celém území města, 
otevřeny zájmové kroužky na Ploužnici, 
jsou pořádány pravidelné volnočasové 
a zážitkové víkendy na Ploužnici a 
v Náhlově pro děti, mládež i rodiče, byla 
posílena terénní sociální práce, bylo 
zaměstnáno 10 lidí na veřejně prospěšné 
práce, je instalován kamerový systém 
na Ploužnici a v  Kuřívodech, byl podán 
projekt na posílení stávajících a zavedení 
chybějících terénních i ambulantních 
sociálních služeb, je budováno spor-
tovní hřiště pro děti a mládež v Náhlově 
a brigádně byla zbudována posezení na 
Ploužnici. 
 Namátkou z toho, co nás ještě podle 
plánu čeká, můžeme pak vybrat rozšíření 
předškolního klubu na Ploužnici, po-
sílení autobusového spojení mezi 
Osečnou a Náhlovem za účelem zvýšení 
účasti náhlovských dětí v  kroužcích ZŠ 
Osečná, otevření rodičovského centra 
v  Náhlově, vytvoření nových pravidel 

přidělování městských bytů včetně 
pravidel umořování dluhů, zvyšování 
finanční gramotnosti dětí i dospělých 
a oddlužování zadlužených, vznik 
nových pracovních míst, otevření školky 
a školy na Ploužnici, renovace vodo-
vodu a čističky v  Náhlově, podpora 
středoškolského vzdělání dětí z chudých 
rodin, programy proti drogám či posílení 
bezpečí v lokalitách zavedením asistentů 
prevence kriminality. 
 Takto bychom mohli pokračovat ještě 
dlouho dál, vždyť plán obsahuje desít-
ky cílů, vycházejících z  analýzy potřeb 
místního obyvatelstva a města. K jeho 
naplnění by mělo dojít během následu-
jících tří let. Věříme, že i díky tomu bude 
Ralsko zas o kus lepším místem k životu.  
 
Celý plán je ke stažení na www.socialni-
zaclenovani.cz.

21. srpna schválilo Zastupitelstvo Strate-
gický plán sociálního začleňování, který 
připravilo Lokální partnerství Ralsko. To je 
platforma vedená Agenturou pro sociální 
začleňování (Úřad vlády ČR) sdružující 
místní důležité hráče: vedle města jako 
hlavního partnera i školy a školky, nezis-
kové organizace, úřad práce, policii státní 
i městskou, zkrátka všechny ty, kdo mají 
něco do činění s  problémem sociálního 
vyloučení nebo obecněji – s chudobou. 
 Cíle plánu se týkají všech obyvatel 
Ralska, ačkoli důraz je kladen zejména 
na sídliště Ploužnice a lokalitu Náhlov, 
a jsou vytyčeny tak, aby v  konkrétním 
čase přinesly konkrétní změnu, a tak, aby 
bylo jejich plnění měřitelné. O to, aby 
naplněné byly, se postarají právě členové 
lokálního partnerství v  čele s  Městem 
Ralsko a Agenturou, a již dnes každý ví, 
co má kdy udělat. 
 Ostatně, první cíle se již plní: byla 
připravena obecně závazná vyhláška o 

Svoz bioodpadu z jednotlivých částí města Ralsko

Od 1. 4. tohoto roku probíhá svoz bioodpadu z jednotlivých městských částí. Jelikož se příliš 
neosvědčily kontejnery (byly poloprázdné), přistoupilo město k instalaci popelnic na bioodpad. 
Tyto popelnice budou stabilně umístěny na předem určených stanovištích (Horní Krupá - náves, 

Hradčany - náves, Ploužnice - vojenské bytovky, Ploužnice - u Poldy, Hvězdov - u zastávky, 
Hvězdov - u Goliérů) do 30. 11. 2013. Četnost svozu je týdenní (odvoz biodopadu každé úterý). 

Popelnice budou opětovně přistaveny v dubnu 2014. 

« MC informuje »
Vítání prvňáčků
Dne 2. září 2013 uvítala Anna Koničková 
spolu se starostou města Ralska, Ing. M. 
Králíkem, v  Místním centru prvňáčky, 
žáky Kuřívodské školy, jejich rodiče a 
také učitele.
 Se začátkem nového školního roku 
se do Místního centra vrací i zájmové 
kroužky. S  plánem akcí a kroužků, 
připravených pro letošní rok, všechny 
přítomné seznámila Anna Koničková, 
která zároveň dětem popřála mnoho 
úspěchů ve škole a velkou návštěvnost 

Místního centra.
 Starosta pak prvňáčkům předal 
pamětní list a dárek jako vzpomínku na 
tento významný den.
 Pro děti bylo připraveno pohoštění, 
u kterého mohly vyprávět své zážitky 
z právě skončených prázdnin.
 Prázdninové období máme za se-
bou, děti se vrátily do školních lavic a 
Místní centrum opět nabízí možnost 
účasti v  těchto zájmových kroužcích a 
připravovaných akcích:
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Rozloučení s létem

AKCE PRO DĚTI

Kroužek výtvarné výchovy a ručních prací   MC v Kuřívodech   středa 
      klubovna na Ploužnici  čtvrtek 

Logopedie     MC v Kuřívodech   čtvrtek

Kroužek stolního tenisu   klubovna na Ploužnici  úterý

Fotbalový kroužek    Fotbal. hřiště na Ploužnici  středa, pátek

Kroužek výuky základů práce na PC  MC v Kuřívodech   bude upřesněno

Taneční kroužek    klubovna na Ploužnici  úterý

Kroužek doučování z angličtiny   MC v Kuřívodech   pondělí

Kroužky pro děti BUDOU POŘÁDÁNY BEZ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI RODIČŮ.
Kroužky jsou pro děti od 6 let, menší děti pouze v doprovodu rodičů.
Přihlášky do všech kroužků přijímá Místní centrum v Kuřívodech a klubovna na Ploužnici

Vítání prvňáčků
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AKCE PRO DOSPĚLÉ
Cvičení jógy a tai-chi
Aerobik
Setkávání seniorů
Setkávání maminek s dětmi, možnost hraní deskových her (mimo jednotlivé kroužky) 
Pořádání výstav
Nabídka pro Vás – kompletní péče o nohy

Dále Místní centrum nabízí možnost pronájmu místností pro organizování vzdělávacích, kulturních a
 sociálních programů, seminářů 
využití služby sociální pracovnice (tel.: 777 464 405)
využití působnosti stavebního úřadu MěÚ Stráž pod Ralskem (pondělí 12.30 -16.00, čtvrtek    8.00 - 12.00),
využití působnosti zahrádkářského svazu – první pondělí každého měsíce.  

Bližší informace o konání kulturních akcí budou vyvěšeny včas na informačních tabulích.
Vyzýváme tímto všechny komise, organizace, které pořádají sportovní a společenské akce, aby nás neváhaly 
kontaktovat. 
Rádi jejich akce zařadíme do kalendáře akcí města, který bude pravidelně v aktualizované podobě vycházet ve 
zpravodaji města a na webových stránkách Informačního centra.

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

Začal nový školní rok
interaktivní tabuli i do učebny MŠ.

Na škole budou opět pod vedením 
p. učitelek probíhat zájmové kroužky, 
děti čekají divadelní představení, výlety, 
naplánována je i škola v  přírodě a plno 
dalších akcí.

Všem dětem a žákům se budou po 
celý školní rok věnovat pedagogičtí pra-
covníci a ostatní personál školy.   

Mgr. Ivana Švehlová, ředitelka školy

Žáky 2. a 3. ročníku čekala změna, 
přivítala je nová třídní učitelka Veronika 
Lukešová. O hodině tělesné výchovy 
budou žáci v  tomto školním roce cvičit 
s paní učitelkou Jaroslavou Ondrejkovou.

V  tomto školním roce žáky 2. a 3. 
ročníku čeká plavecký výcvik. Ředitelka 
školy plánuje zkvalitnit výuku nákupem 
nové počítačové techniky do učeben ZŠ, 
rýsuje se možnost získat pomocí dotace 

A je to tady…
Prázdniny opět uběhly jako voda a 

2. září jsme ve škole přivítali 9 nových 
prvňáčků a 19 žáků 2. a 3. ročníku. Žáky 
školy přišel přivítat i starosta města Rals-
ko, popřál jim hodně úspěchů ve školním 
roce a žákům 1. ročníku na přivítanou roz-
dal tašku sladkostí. Prvňáčky čeká hodně 
práce. Musí se za rok naučit číst, počítat, 
psát, ale s pomocí paní učitelky a rodičů 
to určitě všichni zvládnou.

« Ze školních lavic »

« Z kultury a sportu »
Festa Brasileira
V  neděli 22. 9. 2013 se konala 1. Festa 
Brasileira v  Muzeu vystěhovalectví do 
Brazílie v Náhlově. Této akce se zúčastnilo 
také několik členů Spolku historie 
Mimoně a okolí , kteří s  muzeem spolu-
pracují a využívají ho k setkávání rodáků, 
potomků obyvatel zaniklých vesnic a os-
tatních, kteří se o zaniklé vesnice zajíma-
jí.  
 Jak bylo na pozvánce napsáno, 
opravdu byl z  Prahy vypraven malý au-
tobus, který přivezl hosty na toto setkání, 

převážně Brazilců a lidí s Brazílií nějakým 
způsobem spojených. Mezi nimi byl i bra-
zilský kněz Anselmo Ulbrich, který má far-
nost v Brně.
 Dále přijelo mnoho lidí svými auty. 
Mezi přítomnými z  Ralska byl starosta 
pan Miroslav Králík, zastupitelé města 
Ralsko, pan Bilický a pan Král.
 Po velmi srdečném přivítání všech 
příchozích jsme přešli do kaple sv. Flo-
riána, kde sloužil mši již zmiňovaný kněz 
Anselmo Ulbrich. Po, jak jsem minule 

psal o našich nepodařených – zkažených 
oslavách Horních vsí knězem Vlad-
imírem, jsme ke mši přistupovali v jistých 
obavách. Jaké však bylo naše nadšení ze 
mše se nedá popsat. Tak krásná slova 
jsme dlouho neslyšeli a jak řekl pan Po-
buda, mše byla „kamarádská“. Několikrát 
v  kapli zazněl smích, no prostě i pro 
ateistu to musel být zážitek! Mše byla 
proložena krásným zpěvem zpěváků 
z Osečné. 
 Po návratu do muzea se povída-
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lo o Brazílii. Po několika poutavých 
přednáškách pan Vladimír Hamáček 
vyprávěl, jak našel potomky svých předků, 
kteří se kdysi do Brazílie vystěhovali a jak 
se postupně všichni navštěvují. 
 Vyprávěl, jak prožil návštěvu Brazí-
lie, o tamních obyvatelích, přírodě, 
karnevalu. Dále vzpomínal na pátrání 
po vystěhovaných předcích do Brazí-
lie ředitel muzea Petr Polakovič. A také 
kněz Ulbrich vyprávěl, jak také pátrá, 
ale obráceně, po svých předcích zde 

mši.  
 V průběhu dne jsme ale nezapomněli 
na náš Spolek historie Mimoně a okolí 
a pozvali jsme kněze Ulbricha na naše 
každoroční Betlémské světlo. Máme 
naději, že na Betlémské světlo přijede. 
Také zpěváci z  Osečné nevyloučili 
možnost své účasti. 
 A toto vše i kdy Betlémské světlo 
v  kapličce v  Náhlově bude, najdete na 
našich stránkách www.historiemimone.
cz 

v  Česku. Již se dopátral, že jeho předci 
pocházeli ze Smržovky u Tanvaldu. Teď se 
snaží dopátrat jejich potomků. Vyprávěl 
o Brazílii, o jeho začátcích zde v  Česku. 
Pamatuji si jeho slova: Brazilci jsou budo-
vatelé,  vy jste uživatelé. 
 V  průběhu povídání se podávalo 
občerstvení, jak brazilské, tak české, hrál 
brazilský profesionální  hudebník na ky-
taru,  opravdu nádherné setkání, nád-
herný den. A znovu musím vzpomenout 
na překrásnou, lidskou, „kamarádskou“  

Oslava Horních vsí 17. 8. 2013 v Náhlově
Tak a máme již pátý ročník oslav. Ten-

tokrát jsme se snažili vyladit program 
do dokonalosti, naplánované body, časy 
začátků jednotlivých bodů programu, 
kdo se bude o co starat, no prostě vypi-
lované do detailů. Předcházelo několik 
organizačních setkání. 

V  sobotu nám počasí přálo, přátelé, 
rodáci, hosté se scházeli, sešlo se jich 
podle návštěvní knihy 82 (někteří z velké 
dálky), nálada příjemná. Přijela ČT24, 
která celou oslavu dokumentovala a ještě 
ten den večer záznam vysílala, a Český ro-
zhlas.

Bohužel naše přípravy a snaha o pre-
cizní průběh oslav byla najednou mařena. 
Přicházelo procesí, tedy spíše procesíčko, 
vedené, a teď mi církevně vzdělaní prom-
inou neznalost církevních hodností, bra-
trem Vladimírem. Zdáli byl již jeho zpěv 
slyšet. A do kapličky. Přestože slíbil, že 
nenaruší naše oslavy, ihned započala 
mše. V  tu dobu jsme měli naplánova-
nou prezentaci spolků v muzeu. Takže na 
mši. Ne všichni jsme věřící, ale i ateisté 
těch slíbených dvacet minut církevního 
obřadu vydrží. Jenže tady se to táhlo a 
táhlo, z 20 minut byla hodina a půl a to 
už lidé od kapličky odcházeli. Po cestě je 
doprovázel z kapličky zvučný zpěv bratra 
Vladimíra. Ateista by řekl, řev. 

Paní Blažena Suchomelová 
představila naše společenství a dala pro-
stor k  prezentaci ostatních zúčastněných 
spolků. Po té následovala projekce, při 
které bylo vzpomenuto na vycházky do 
zaniklých vesnic, které proběhly v  mi-
nulém a tomto roce. To byl bod, který 
jediný nebyl narušen bratrem Vlad-
imírem.  Tento bod perfektně připravil 
náš člen pan Viktor Tomek a přítomní mu 
se zaujetím naslouchali.

Jsme rádi, že dorazili rodáci z Hradčan, 
Židlova, Kuřívod, Náhlova, Jezové, 
Hvězdova ...a vyprávělo se a vzpomínalo.

Tak to bylo již páté setkání, které se 
ne naší vinou nepovedlo. Snad šesté set-
kání příští rok již bude bezproblémové. 
Poděkování všem, kteří se na setkání 
podíleli, napekli a navařili, panu Královi 
za uvaření gulášů a napečení sekané, 
organizátorkám p. Špačkové a Suchom-
elové.

Na závěr je třeba poděkovat staros-
tovi Mimoně, panu Františku Kaiserovi, 
za jeho účast, za jeho podporu a jeho 
přízeň. Právě tak starostovi Ralska, panu 
Miroslavu Králíkovi, za jeho podporu a 
přízeň. 

http://www.historiemimone.cz/

JD

Dalším bodem programu mělo být 
položení kytice k  pomníku padlých 
z  první světové války a modlitba. Větší 
část přítomných se tedy u pomníku za-
stavila a vyslechla vysvětlení, jak pom-
ník vznikal a jeho historii. Mše stále 
probíhala. Dále pak shrnutí činnosti 
našeho spolku přednesené předsedkyní 
spolku Lenkou Špačkovou, pozdravení 
senátora Kapouna, starosty Ralska, 
pana Králíka. Mše stále v plném proudu. 
Poté jsme popošli k  naučné stezce, kde 
proběhla debata o zaniklých vesnicích, 
o informačních panelech na stezce. Sešli 
jsme přes opravený můstek ke křížku, kde 
následoval další bod- setkání tří Císařů.  
Bylo vysvětleno, že toto je nadsázka (Kai-
ser = německy císař), a co bylo v  roce 
1833 setkání tří císařů. Dnes se starosta 
Mimoně jmenuje Kaiser, předseda odsu-
nutých z  této oblasti se jmenuje Kaiser 
a pozvaný byl herec Kaiser. Tedy setkání 
tří císařů. Protože herec Kaiser se omlu-
vil, přejmenovali jsme setkání na setkání 
dvou Císařů a Krále (pan Král, člen Zastu-
pitelstva Města Ralsko bydlí v Náhlově). U 
tohoto pomníku všichni tři k nám prom-
luvili s  uznáním naší činnosti a popřáli, 
aby nám naše snažení vydrželo.    

Po návratu do muzea bylo připraveno 
bohaté pohoštění.

Přírůstky v knihovně
Milí čtenáři,
čas nezadržitelně letí jako vlak po 

svých kolejích a my, jeho pasažéři, jen 
s úžasem hledíme z pomyslných oken, jak 
se vše kolem mění. Listí stromů hýří bar-
vami jako malířova paleta a obtěžkáno 
podzimními dešti se snáší k zemi. Ovšem 
i podzim má své kouzlo a navzdory jakési 
nostalgii si můžeme vychutnat krásy 
přírody, která se pomalu, ale jistě chystá 
k zimnímu spánku. Den se očividně krátí 
a za sychravých večerů máme nějak více 
času. Tyto chvíle lze využít i k četbě zají-
mavé knihy.

Zde je pár tipů z nabídky naší knihov-
ny v Kuřívodech:

Beletrie pro dospělé:
Nejistá koruna ✷ Dynastie Tudorovců 

✷ Území krys ✷ Hra bez pravidel ✷ Velké 
holky nepláčou ✷ Vše pro lásku ✷ Náho-
da nebo osud ✷ Anděl Apokalypsy ✷ 
Upíři, démoni a spol. ✷

Beletrie pro mládež:
Miláčkové ✷ Pozor, ostře sledovaná 

svatba ✷ Já a moje smečka ✷ Ta, která 
tančí s draky ✷ Prťata ✷ O hrůzném pa-
douchu Manfredovi ✷ Můj kamarád 
poník.

Z  naučné literatury toho opět moc 
nepřibylo, ale jistě si vyberete i některý ze 
starších titulů a necháte se inspirovat, jak 
připravit své zahrádky na zimu, k výrobě 
dekorací do svého bytu anebo vyzkoušíte 
nějaké recepty na vánoční cukroví.

Přeji všem návštěvníkům knihovny, 
aby našli tu „svou“ knihu, která je osloví či 
inspiruje.

Těším se na shledání s  vámi v  naší 
knihovně každé úterý od 17:00 do 
19:00 hodin. 

                         Pavel Hotovec, knihovník 
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Sršni Ralsko
Nově vzniklý floorballový tým na území 
Ralska. Tento tým dříve vystupoval jako 
Mimoňští Sršni a každoročně se účastnil 
Regionální Amatérské Floorballové Ligy 
v  Mladé Boleslavi (dále jen RAFL). Tuto 
tradici bychom v žádném případě porušit 
nechtěli, a proto se budeme snažit 
reprezentovat v této soutěži i nadále. 
 Jsme tým sestavený zhruba z  15-ti 
lidí, kteří se podílejí i na administrativních 
věcech. Tréninkové zázemí nám posky-
tuje ZŠ a MŠ Ralsko, Sídliště pod Ralskem 
v Mimoni, kde je vybudovaná nová spor-
tovní tělocvična a celý sportovní areál. Je 

zde i kompletní sportovní vybavení pro 
floorball a jiné sporty. Věkové rozhraní 
pro nábor do týmu není přesně určeno, 
takže každý, kdo má chuť, nebo je prostě 
jen zvědavý a chtěl by si vyzkoušet floor-
ball, je vítán. 
 Historie našeho týmu se datuje od 
roku 2004, kdy jsme se poprvé účastnili 
RAFLu a samozřejmě ho i vyhráli. Od té 
doby náš tým pokaždé projde do Play-
off . I proto jsme změnili působnost a 
doufáme, že se k  nám přidají nadějní 
hráči, kteří by rádi reprezentovali jak naše 
barvy, tak zároveň i Město Ralsko. Pokud 

chcete sledovat i naše webové stránky, 
tak je najdete na www.srsni-ralsko.web-
node.cz, kde se snažíme informovat o 
probíhajících zápasech a turnajích. Na 
našem webovém portálu naleznete i 
kontakt na koho se obrátit v případě, že 
by jste chtěli přijít na náš trénink.
 Teď něco málo o tom jak, kdy a kde 
fungujeme: Tréninkové dny jsou středa 
od 19:00 a sobota od 10:00 v  základní 
škole ZŠ a MŠ Ralsko, Sídliště pod Ral-
skem. 

                                                Miloslav Tůma

« Příspěvky našich čtenářů »
Hlásná trouba

Přestože nejsem obyvatelem Ral-
ska, z  nějakých důvodů sleduji život ve 
městě, čtu úřední desku, stránky úřadu 
a Ne – oficiální stránky. A to je právě to, 
proč jsem se rozhodl toto napsat. Sledo-
val jsem vývoj v zastupitelstvu, revoluce, 
sesazování, hlasování, útoky na některé 
zastupitele, na nynějšího starostu. 

Protože se mi zdálo, že útoky jsou 
nepřiměřené, křečovité, hysterické, nap-
sal jsem dva příspěvky na Ne-oficiální 
stránky. Ve shrnutí jsem napsal, že neus-
tálé útoky nikam nevedou, že si z  toho 
opozice udělala koníčka, že by bylo lepší 
přijmout to, že již někdo starostu nedělá, 
někdo místostarostu nedělá. A pokud 
tu skutečnost přijmou, uleví se. Hlavně 
kritikům. Neustálé hledání problémů 
a kritik přeci unavuje (už slyším reakci: 
unavit se nedáme! A možná ještě dup-

nutí levou nohou.). Ono vlastně to je jen 
házení klacků pod nohy. V druhém mém 
příspěvku jsem napsal, že jsem od jed-
noho zastupitele slyšel, že se chystá hon 
na starostu kvůli služebnímu autu, že 
ho někdo měl vyfotit, jak si vyndává ze 
služebního auta nákup. To je tedy oprav-
du prohřešek, přivézt si nákup! Nebo se 
někde služebním autem zastavit. Za to by 
snad už měl být trest smrti. To jsem nap-
sal před více jak čtrnácti dny než tento 
problém byl uveřejněn na Ne-oficiálních 
stránkách. Dále jsem tam napsal, že mi to 
připadá trapné a pokud opozice chce sta-
rostovu hlavu, měla by najít jiné důvody, 
skutečně vážné. 

Prostě jsem nesouhlasil s  kritiky a na 
Ne-oficielní stránky, kde může každý 
napsat  názor, svůj poslal. Jako bych 
tušil, že se to líbit nebude, napsal jsem: 

doufám, že to pane administrátore 
B…… nesmažete. Smazal. Prostě kdo 
není s námi, je proti nám. V historii jedné 
strany jsme toto slýchávali. 

Takže, hlásná trouba. Já bych to 
tak špatné neviděl. Dřívější troubu 
městského zřízence, který chodil po 
ulicích a vytruboval zprávy městského 
úřadu, nahradil papír, noviny, občasník. 
Takže, pane administrátore Ne – oficiel-
ních stránek, nazval jste to správně, je 
to hlásná trouba. Hlásí Info městského 
úřadu.  

Na rozdíl od vaší trouby, kde je jen 
jed, neschopnost přijmout skutečnost, 
neustále vytvářet neklid, hledat prob-
lémy za každou cenu. Opravdu máte „he-
zkého koníčka“.  

                                                                                                                                                      
                    Přespolní 

Skřivánek
Ke skřivánkům se váže pranostika „Na 

Hromnice má skřivánek vrznout, i kdyby 
měl zmrznout.“ Tento fakt vypozoroval 
člověk spjatý s půdou při své každodenní 
práci na poli. Kdysi bylo skřivanů to-
lik, že byli součástí jídelníčku. Je zcela 
nepředstavitelný recept na paštiku ze 
skřivánčích jazýčků! To si dnes člověk 
nemůže představit. To množství ptáčků 
potřebných k výrobě jedné porce, natož 
k  celé hostině! Naštěstí?! Ty časy jsou 
dávno pryč. Nedávno jsem zaslechl starší 

písničku „Jakpak je dnes u nás doma,“ 
která začíná veršem „skřivánku náš – 
vysoko lítáš…“ Při poslechu písničky, 
nejednou duše zjihne.  

SKŘIVAN POLNÍ (alauda arvensis) je 
nejznámější a nejpočetnější skřivan Ev-
ropy. Šedohnědý s  bílými okraji středně 
dlouhého ocasu. Malá, ale pohyblivá 
péřová chocholka na hlavě. Je to typ-
ický pták pro pole s  oziny, hojnější je 
však na chudých pastvinách. U nás 
v  Podralsku je naštěstí ještě dostatek 

skřivanům příznivé krajiny. Ze zimovišť 
ve středomoří se jako jedni z  prvních 
vracejí skřivani v malých skupinkách a za 
několik dní začínají zpívat. Jejich zpěv je 
první předzvěstí jara. Skřivaní píseň – jas-
ný, nekonečný proud tónů a melodií, za-
znívá nejčastěji z veliké výšky. Třepotavý 
let provázený písní může trvat až 20 
minut. Nakonec klesá ptáček k zemi, aby 
posledních dvacet metrů padal jako ká-
men. Po několika minutách může zase 
vyletět a potěšit svou písničkou. Mezi 
dubnem a červencem kladou skřivani 
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« K zamyšlení »

ŠKOLA
 Zahájili jsme nový školní rok. Do naší 
školy nastoupili prvňáčci, ale více jich 
odešlo do okolních měst. Naše škola má 
kapacitu 50 žáků v  1. – 3. třídě. Podle 
statistiky úseku evidence obyvatel jich 
v  dalších létech bude přibývat každý 
rok kolem 40ti, a to převážně v  sídlišti 
Ploužnice. V  této městské části bude 
zřejmě situace stále problematičtější. 
Tady máme rezervy pro rekonstrukci 
dalších bytů. Kde jinde budou bydlet pra-
covníci firem, které počítají v nejbližších 
dvou létech s  nárůstem 250 pracovních 
míst? Podle předpokladů firem zde bu-
dou pracovní příležitosti pro stávající 
obyvatele, ale bude potřeba i dalších spe-
cializovaných odborníků. Ti jistě budou 
mít děti. Kam s  nimi? Nabízí se otázka, 
zda je dobré město, které se nepostará 
o své děti a posílá je do okolních škol. 
Nejde jen o pohodlí dětí, ale zejména o 
jejich bezpečnost. To platí snad ještě více 
u mateřské školy, kde musíme zájemce 
odmítat.
 Naším záměrem je zrekonstruovat 
budovu na okraji sídliště Ploužnice, 
kterou jsme bezúplatně dostali od města 
Mimoň. Kritiky této budovy mohu ujistit, 
že rekonstrukce bude levnější než stavba 
budovy nové a administrativa mnohem 
jednodušší a v kratším čase. Počítáme, že 
postupně budeme mít kompletní první 

stupeň v samostatných třídách, dostatek 
místa nejen pro mateřskou školu, ale 
i  místnosti pro zájmové kroužky. Podle 
připravené studie tu bude tělocvična, 
školní kuchyně i jídelna. Pokud vše 
půjde podle plánu, rádi bychom otevřeli 
alespoň část nové školy za rok. V žádném 
případě nebudeme mít v Ralsku dvě 
školy, ale základní školu a mateřskou 
školu jednu ve dvou budovách. Jedna 
v Kuřívodech, druhá v sídlišti Ploužnice.
Poznámka 
 Podmínkou zřízení druhého 
pracoviště školy je podání žádosti 
a souhlas Zastupitelstva města. To 
první je samozřejmě připraveno, ale 
na středečním zasedání Zastupitel-
stva města využili opoziční zastupitelé 
nepřítomnosti jednoho koaličního zastu-
pitele (lázně) a souhlas nebyl schválen. 
Věřím, že vše nakonec dobře dopadne, 
budeme se snažit.

Ing. Miroslav Králík
starosta města

SNAŽÍME SE O ČISTÉ RALSKO
 Řadu let trápí město prostor, kterému 
říkáme REMBAT. Ti, kdo jezdí či chodí 
po komunikaci ze sídliště Ploužnice 
do Hradčan, léta sledují rozpadající 
se haly i menší budovy, v  nichž měla 
sovětská armáda tankové opravny. 
Z  budov se za léta po jejich odchodu 

staly velmi nebezpečné ruiny. Do pros-
toru zarůstajícího náletovými křovisky a 
stromky si zvykli lidé i firmy vozit odpad 
nejrůznějšího původu. Za stav pozemků 
a budov jsou odpovědni jejich majitelé. 
Majitelem budov byla firma LOGIKA, nyní 
SLATEN. Majitelem pozemku jsou Vojen-
ské lesy a statky a Liberecký kraj, který 
správu těchto pozemků svěřil své orga-
nizaci Krajské správě silnic Libereckého 
kraje.  
 Po nástupu do funkce starosty jsem 
vyvolal několik jednání s těmito majiteli. 
Na těchto jednáních jsme vždy dospěli 
k  tomu, že VLS jsou připraveny své 
pozemky vyčistit, ale KSS Libereckého 
kraje nemá potřebné finance a čistit jen 
část nemá význam. Stejný výsledek mělo 
i několik písemných výzev.
 Na jaře letošního roku se pustila firma 
SLATEN do likvidace rozpadlých budov 
a současně místo Krajské správy silnic 
Libereckého kraje i do likvidace nále-
tových křovin a stromků, které jednak 
bránily přístupu k ruinám, a navíc sloužily 
za úkryt nepořádku. Zajásali jsme. Jaké 
ale bylo naše překvapení, když výše 
jmenovaná organizace místo toho, aby 
byla vděčná, že někdo za ně tuto práci 
provede, podala na firmu SLATEN trest-
ní oznámení. Vše podpořil Českolipský 
deník článkem se spoustou nepravdy (na 
naší žádost o správné informace nerea-

Vize starosty

dvě snůšky vajec. Potravou skřivanů jsou 
semena i hmyz či obilí.

Druhým a vzácnějším je u nás žijící 
chráněný SKŘIVAN LESNÍ( lullula arbo-
rea). Je podstatně menší než skřivan 
polní. Má nezřetelnou chocholku. Jeho 
zpěv je tichý, velmi tklivý, zvláště když 
zní nocí. Přes den lítá sem tam a kmi-
táním křídel připomíná let netopýra. 
Skřivan lesní je velmi náročný na životní 
prostředí! Vyžaduje úhor obklopený 
stromy s  půdou převážně bez vegetace. 
Proto se s ním ve střední Evropě setkáme 
jen místy na velkých holých pasekách. U 
nás v Ralsku jsou tyto plochy obklopeny 
řídkým borovým lesem na písčinách, což 
skřivanům vyhovuje. Skřivani lesní hnízdí 
v  okolí Jezové, Židlova, Hradčanského 
letiště, Vrchbělé a jinde. Hnízdo je do-
konale skryto pod nízkou vegetací a 
ptáci k  němu přilétají jen tehdy, jsou-li 
přesvědčení, že je nikdo nepozoruje. 
Hnízdí v dubnu až červnu. Mláďata hníz-

hvízdání pastevců, že ošálí i jejich psy. Ti 
pak nezřídka následují místo pána, hvíz-
dajícího chocholouše! Pastevci se poté 
musejí naučit jinou melodii! Chocholouš 
staví neumělé hnízdo, za to skvěle ukry-
té. Od dubna do července odchová dvě 
snůšky. Jejich strava je jako u skřivanů 
živočišná i rostlinná. V  zimně se živí od-
pady z obilí a zrním na strništi. Tam, kde 
vymizel chov koní, vymizel většinou i 
chocholouš. 

Co dodat? Blíží se podzim a zima, 
kdy si nejeden člověk vzpomene na jaro 
a léto. Kdy se ti vnímavější budou těšit, 
že se jim za mrazivého jasného dne 
zachvěje srdce při poslechu lahodné 
písničky, kterou zazpívá skřivan vysoko 
nad lučinou. Chraňme si i tuto zdánlivě 
ladem ležící krajinu, aby nám nezbylo 
místo líbezného zpěvu jen dunění a řev 
motorů. 

M. Janošek

do opouštějí zhruba po 10 dnech. Nedo-
vedou ještě létat ale dovedou se mistrně 
ukrývat na zemi. 

Na závěr chci zmínit ještě chocholouše, 
který u nás nehnízdí, přestože by zde 
určité podmínky měl. Nejbližší hnízdiště 
chocholouše je u Mladé Boleslavi. 
CHOCHOLOUŠ OBECNÝ (galerida cris-
tata) je stálým ptákem. Má na hlavě ná-
padnou většinou vzpřímenou chocholku, 
vnější ocasní péra jsou bledě žlutá. Zpívá 
obvykle z vyvýšeného místa. Chocholouš 
je ptákem východoevropských a jiho-
evropských stepí. V  dobách, kdy u nás 
jezdily drožky s  koňmi, kdy se s  koňmi 
oralo a v  dobách rozvinutého pastevec-
tví byl chocholouš hojným ptákem. Nyní 
jsou ve střední Evropě téměř vyhynulí. 
Jednotlivé zbývající skupinky se udržely 
na chudých travnatých plochách při 
okraji velkých měst. Chocholouš vplétá 
do zpěvu i napodobení různých zvuků 
z okolí. Dovede tak dokonale napodobit 
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Samhain 31.10.
Je počátkem nového keltského (a 

čarodějnického) roku. U nás jako svátek 
není příliš známý. Ovšem jeho podstata 
je v  určitém smyslu shodná s  našimi 
„Dušičkami“ nebo z  Ameriky impor-
tovaným svátkem „Halloween“. 

Noci se prodlužují, vítr je čím dál 
chladnější a mrazivá zima začíná. Úroda je 
sklizena, maso, kořenové plodiny, ořechy 
a jablka jsou uloženy a veškeré venkovní 
činnosti spějí ke konci. Splácejí se dluhy, 
staré věci jsou čištěny, opravovány nebo 
zlikvidovány. Příbytky se řádně vymetou 
a stará košťata jsou vyhozena a nahraze-
na novými, aby v domácnosti do nového 
roku nezůstalo nic starého a nečistého.

Vzduch je nabitý energií a vzrušením, 
neboť závoj mezi světy je v tuto noc ve-
lice tenký, duchové jsou blízko a ve vzdu-
chu je cítit napětí. 

Je to čarovná noc, ve které se provádějí 
některé staré rodové zvyky. Coveny i jed-
notlivci oslavují tento svátek s úctou, ra-

dostí a různými magickými rituály. 
Kontakt s  duchy je jednodušší a 
těm, kteří nás již opustili a tuto 
noc se nakrátko vracejí, jsou 
zanechávány dary v  podobě po-
travin na rozcestích.  

V  oknech hoří svíce. Nejen 
kontakt s  duchy, ale i různé 
sféry (dimenze) jsou v  tento čas 
dostupnější, včetně pohádkové 
říše víl. 

Je však třeba dbát, abychom 
svým počínáním neurazili nebo 
nezlehčovali Smrt, Feyu nebo jiné 
bytosti mimo naši vlastní rovinu 
existence.

 
  P. B.

goval !!!). 
 A tak se bude vyšetřovat a vyšetřovat 
a vše se na dlouhou dobu zastaví. Smut-
né je, že za vším je opět Zastupitel města 
Ralsko!

Ing. Miroslav Králík
starosta města

POŠTA
 Ralsko má sice statut města, ale stále 
zde chybí řada institucí, které jsou ve 

Podmínkou zřízení poštovního místa je, 
že město poskytne prostory a personálně 
jej zajistí. Tato činnost by měla být za-
hájena od 1. 1. 2014 pravděpodobně 
v  prostorách bývalé fary. O jednotlivých 
činnostech, které zde povolí Česká pošta, 
budete samozřejmě informováni.

Ing. Miroslav Králík
starosta města

městě standardem. Vedle dostatečně 
velké a dobré školy je to jistě i pošta. 
Snažíme se, aby v  Kuřívodech bylo tzv. 
poštovní místo. Ostatní místa nesplňují 
podmínku vzdálenosti minimálně 10km 
od stávající pošty. 
 Pokud se jednání s  Českou poštou 
podaří, nebudou obyvatelé Kuřívod mu-
set jezdit do Mimoně vyzvednout či po-
dat doporučenou poštu či balík apod. 

« Různé»
Vybavení sportovního hřiště v Náhlově

Městu Ralsku byla Ministerstvem vnitra ČR rozhodnutím č. 176 o poskytnutí 
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2013 poskytnuta dotace na vybavení 
sportovního hřiště v Náhlově ve výši 86 000,- Kč. Hřiště bude osazeno basketbalovými 
koši, na své si přijdou i příznivci házené a nohejbalu.  

Instalaci sportovního  vybavení provedou rodiče s dětmi z Náhlova svépomocí. Bližší 
informace poskytne projektmanažér, Oto Váradi DiS., který bude  všechny potencionální 
zájemce o „brigádu“ informovat prostřednictvím letáčků a terénní sociální pracovnice.
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Zasaď si svůj strom ve městě Ralsko

Spoluúčast organizace Čmelák - Společnost přátel přírody o. s. Liberec
Dne 26. 10. 2013 (sobota) od 9:00 – 12:00 proběhne společná akce 

dětí a rodičů „Zasaď si svůj strom“, kdy bude provedena náhradní výsadba 
v městských částech Hradčany, Náhlov, Hvězdov a Ploužnice dle 

požadavků města. V jednotlivých městských částech budou k dispozici 
zaměstnanci údržby městské zeleně a odborný koordinátor. 

Účast všech vítána.   
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Jubilanti

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 13. 12 2013

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152
Vydává: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimoň, tel.č.: 487 898 121, IČO 831 514
Vychází dne: 10. 10. 2013
Náklad: 800 ks
Komise pro kulturu a propagaci:
M. Zítková, B. Fantová, P. Hanuš, O. Váradi, J. Marek
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

Celá strana A4        
Polovina strany              
Čtvrtina strany                    
Osmina strany      

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

Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Přeji všem, kteří se v uplynulém období třetího čtvrtletí roku 2013 dožili životního jubilea vše nejlepší 
do dalších let.

      Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko


