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prováděna kontrola sirén. Zároveň uve-
dený systém slouží i jako obecní rozhlas, 
a to s  možností vysílat pro jednotlivé 
části města zvlášť. S tím se my na radnici 
teprve musíme naučit zacházet a stanovit 
pravidla pro jeho využití.
 Zase o kousek se pohnula záležitost 
smíšení cyklostezky z  Ploužnice do 
Mimoně. Konečně se podařilo (po 4 
letech) nashromáždit všechny potřebné 
doklady a na den 8. října je vypsáno 
územní řízení. Vlastně první administra-
tivní krok. Pokud bude výsledkem schválení, 
okamžitě se pustíme do práce na staveb-
ním povolení a shánění prostředků 
potřebných k výstavbě. V souvislosti s tím 
samozřejmě pečlivě sledujeme i kroky 
Libereckého kraje ohledně rekonstrukce 
silnice II/268 z  Mimoně na Mnichovo 
Hradiště. V  současnosti byla dokončena 
veřejná soutěž na projektanta. Nebude 
to levná a jednoduchá záležitost, sil-
nice s  ohledem na zatížení potřebuje 
hloubkovou rekonstrukci. Pokud vše 
půjde bez větších zádrhelů, práce by 
měly začít v  roce 2017. Mám příslib od 
odboru dopravy, že nás o postupu prací 
a případných rizicích bude podrobně a 
včas informovat. 
 Od 15. prosince by měla začít jezdit 
z  Mimoně do Kuřívod nová autobusová 
linka, která bude 6 spoji obsluhovat nový 

závod firmy KV FINAL. Bude samozřejmě 
přepravovat i ostatní zájemce, a měla by 
obsáhnout i Hvězdov. S podrobným jízd-
ním řádem vás včas seznámíme. 
Stále probíhají jednání s  VLS ohledně 
směny nemovitých majetků, jedním 
z  prvních by měly být pozemky v  rámci 
obory a rovněž směna Hradčanského 
rybníka za rybníky Hvězdovské. To proto, 
aby bylo možno na rekonstrukci hráze 
Hradčanského rybníka a s  ním spoje-
nou výstavbu chodníku požádat včas o 
dotační prostředky.
 Členové rady města se dohodli na 
pořádání pravidelných setkání s  občany 
jednotlivých sídlišť. Na těchto setkáních 
chceme nejen podrobněji referovat o 
záměrech radnice, ale vyslechnout si i 
přání či stížnosti obyvatel a návrhy na 
možná řešení. 
 Radnice se samozřejmě nezabývá 
jen investičními akcemi, probíhají jed-
nání v oblasti podpory sportu, kultury a 
dalších potřeb občanů našeho města. O 
tom ale budou jistě v dalších článcích in-
formovat ostatní kolegové.
Přeji pohodový podzim všem občanům 
našeho města.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

« Slovo starosty »
Je po prázdninách a začala poslední 
čtvrtina letošního roku, včetně houbařské 
sezóny a zároveň období, kdy je před zi-
mou třeba stihnout všechny činnosti, 
které v  mrazech dělat nejde. Především 
práce stavební.
 Radnice a její pracovníci samozřejmě 
nezaháleli ani v  letních měsících. Před 
dokončením je sběrný dvůr a objekt 
technických služeb. Hotova je dostav-
ba topného kanálu. Začala i realizace 
rekonstrukce předávacích stanic tepla 
v  bytových objektech v  Kuřívodech. 
S ohledem na atypické propojení jednot-
livých soustav je třeba připravit zařízení 
takříkajíc na míru. Přes poněkud klopot-
nou administrativu se uprostřed prázd-
nin podařilo v  Kuřívodech nainstalovat 
zpomalovací prahy na silnici směr Bělá 
pod Bezdězem. Ty by měly být s prvním 
sněhem sejmuty a nainstalovány opět na 
jaře.
 Poněkud se zpožďuje rekonstrukce 
mostků na Hvězdově. Ač jsou tím vinny 
převážně překážky na straně zhotovitele, 
mrzí nás to tím víc, že současný stav 
omezuje občany Hvězdova. Tímto se jim 
omlouvám.
 Zprovozněn je výstražný systém. Ten 
by na sebe měl upozorňovat především 
každou první středu v  měsíci, přesně 
ve 12:00, kdy bude Hasičským sborem 

« Slovo místostarosty »
Naše sociálně vyloučené lokality 

Ploužnice – Náhlov
Od svého vstupu do funkce místo-

starosty, kterému dle zvyklostí náleží 
oblast sociální politiky, se snažím pocho-
pit problém se sociálním začleňováním 
občanů – Romů a ostatních národnost-
ních menšin těchto dvou městských 
částí. V  metodickém pokynu pro práci 
v  sociálně vyloučených lokalitách jsem 
se dočetl, že tuto lokalitu lze stručně 
označit jako sociálně vyloučenou, pokud 
splňuje alespoň několik parametrů so-
ciálního vyloučení:

Prostorové vyloučení
Nedostatek pracovních příležitostí
Nedostatek příležitostí k  dosažení 

dostatečného vzdělání zajišťujícího 
dostupnost práce

Nevyhovující bydlení, špatný hygien-
ický stav domů

Chudé prostředí
Vyšší kriminalita
Skupinové znevýhodnění chudobou 

a diskriminací
Nedostatečný přístup k informacím
Nízké vzdělání obyvatel lokality
Špatné mínění okolí o lokalitě
Absence sociálních vztahů jdoucích 

vně lokality
Nedostupnost standardních služeb a 

zábavy
Nemožnost sociálního vzestupu/ 

odchodu z lokality.
Marně si však lámu hlavu, který z uve-

dených parametrů je splněn na našem 
nejvíce obydleném sídlišti na Ploužnici. 
Podle posledního jednání s  úřadem 
práce ohledně získávání pracovníků z řad 
nezaměstnaných na veřejně prospěšné 
práce činí procento nezaměstnanosti 
v  našem městě 6,5 %. Podle vyjádření 

státní Policie ČR je oblast Ralska brána 
v  oblasti kriminality jako klidová, bez 
vážnějších problémů. V  naší zemi v  po-
slední době přibývá sociálně vyloučených 
lokalit jako hub po dešti (jsou totiž vhod-
ným způsobem pro příjem dotací) a 
politici, úředníci i neziskové organizace 
se rvou o to, kdo příslušné dotace získá.  
Domnívám se, že toto je dnešní trend 
politiků, kteří romský problém v  naší 
společnosti berou jako nevyčerpatelný 
zdroj příjmů – evropských dotací. Prosím 
čerpejte, řešte a začleňujte tam, kde je 
to opravdu zapotřebí a nevymýšlejte 
problémy tam, kde nejsou. Pro vaši in-
formaci bych rád uvedl pár informací 
týkajících se sociálně vyloučené loka-
lity Ploužnice. Máme zde dvě kanceláře 
se dvěma pracovnicemi zajišťujícími po-
radenství v oblasti sociální politiky. V ob-
jektu, kde působí naše pracovnice, dále 
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« Z úřadu »

Komise rady města Ralsko

sídlí v jednom bytě nezisková organizace  
CHARITA Most a ČLOVĚK V TÍSNI. 

K  našim terénním pracovnicím se 
dále váží funkce metodika a manažera 
strategického plánu. I když se v  těchto 
případech jedná pouze o částečný pra-
covní úvazek, stále to stojí peníze, které 
bychom mohli efektivně využít někde 
jinde. Zřejmě proto, že je naše sociálně 

vyloučená lokalita Ploužnice špatná, i 
co se kriminality týká, tak ji posilují 3 
pracovníci jako asistenti prevence krimi-
nality a ostraha kamerového systému 
s několika dalšími pracovníky. 

Ještě tedy jednou a naposled k našim 
vyloučeným lokalitám. V jejich zavedení 
spatřuji zvýhodňování jedné skupiny 
obyvatel nad druhou i snahu vytěžit 

maximum při komunálních volbách. 
Vážení spoluobčané města Ralsko, 
pokud u vás najdu podporu a pochopení 
v  této problematice něco změnit, věřte, 
že se velmi razantně zasadím o likvidaci 
vyloučených lokalit v  našem jinak nád-
herném kraji.

                                         M. T.

Městský úřad Ralsko vyzývá všechny 
občany města, vůči kterým eviduje 
pohledávky za rok 2015 a roky minulé, 
a to zejména z  neuhrazených místních 
poplatků za odpady, za psy, za uložené 
pokuty apod., k jejich dodatečné úhradě.

Upozorňujeme dlužníky, že pokud 
nebudou na tuto výzvu reagovat a 
nevyužijí možnosti uhradit své dluhy 
u Města Ralsko v náhradním termínu 
tj. do 31. 12.2015, budou tyto dluhy 
navýšeny v  souladu s  vydanou obecně 
závaznou vyhláškou č. 6/2010, o míst-

závazných vyhlášek může město 
přistoupit při neuhrazení až k  možnosti 
zvýšení místních poplatků na trojná-
sobek.

Své případné pohledávky k  městu si 
můžete ověřit vždy v pondělí a ve středu: 
8:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin v budově 
Městského úřadu Ralsko, v  pokladně 
města, přízemí, kancelář č. 002, kde je 
také možno dlužnou částku na místě 
uhradit.            

Ing. Karolína Pillmannová
vedoucí Odboru rozvoje a majetku

ním poplatku ze psů, a obecně závaznou 
vyhláškou č. 3/2012, o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

Současně upozorňujeme občany, 
že znovu otiskujeme obecně závazné 
vyhlášky č. 6/2010, o místním poplatku 
ze psů, a č. 3/2012, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů, kdy 
podle obou těchto platných obecně 

Předchozí vedení města zřídilo 
celkem 10 komisí. Trochu luxus na počet 
obyvatel Ralska, byť rozlohou 4. největší 
město ČR. Jsem přesvědčen o tom, že to 
bylo pouze z  důvodu, jak si udržet své 
příznivce v  příštích komunálních vol-
bách. 

Pro vaši informaci na činnost komisí 
město vyplácí cca 80. 000 Kč měsíčně. Za 
rok se částka vyšplhá na 960. 000 Kč. Za 
volební období se dostáváme k  částce 
3.  840.  000 Kč. Docela slušná částka, 
která by našla zcela určitě rozumnější a 
potřebnější využití. 

Někteří tehdejší koaliční zastupitelé 
měli zastoupení hned v  několika komi-

některá bezpečnostní rizika v  dopravě 
v částech města Ralska, ve kterých žijete.

Stále častěji se dovídám, že současné 
vedení města hodlá zrušit všechny 
komise, nepřeje kulturnímu vyžití 
občanů v  Ralsku atd. My však hodláme 
zrušit ty komise, které pouze suplují práci 
zaměstnanců MěÚ a ty komise, které se 
zabývají obdobnou činností mezi sebou, 
a tím ztrácí svůj smysl. 

Vážení spoluobčané udělejte si sami 
úsudek o tom, zda nejde o neúčelné 
a neefektivní vynakládání finančních 
prostředků, které patří Vám všem!

      František Procházka
         radní města Ralsko

sích, což bylo ohodnoceno poměrně 
vysokou finanční odměnou.

Současné vedení města po delší 
úvaze a jednání přistoupilo ke zrušení 
Komise pro národnostní menšiny, kte-
rou plně nahrazuje Komise komunit-
ního plánování a Strategie sociálního 
začleňování. 

Dále byla zrušena Dopravní komise, 
která supluje práci odboru výstavby, 
dopravy a živ. prostředí při MěÚ Ral-
sko. Dopravní problematiku monitorují 
a na nedostatky upozorňují také strážníci 
MěPo a APK/asistenti prevence kriminal-
ity/ při svých každodenních pochůzkách. 
I vy sami máte možnost upozornit na 

Upozornění všem dlužníkům města

Jak řešit nakládání s objemným odpadem, elektrozařízením 
a nebezpečnými složkami komunálního odpadu?

Náhlov
Občané města Ralsko (vlastníci 

rekreačních objektů na území města 
Ralsko) mohou v  pondělí a pátek (v 
ostatních případech po telefonické 
dohodě) od 9 – 10:00 hod. a od 14 – 

Ostatní části města
Občané města Ralsko (vlastníci 

rekreačních objektů na území města 
Ralsko) mohou v  pondělí (14 – 15:00), 
středu (9 – 10:00) a pátek (13:30 – 
15:00) (v ostatních případech po tele-

15:00 hod. odevzdávat velkoobjemový 
odpad (koberce, gauče, skříně, linolea 
apod.) včetně vysloužilého kompletního 
elektrozařízení (pračky, ledničky, televize 
monitory apod. se všemi komponenty) 
v prostou kontejneru u garáží.
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fonické dohodě) odevzdávat velkoob-
jemový odpad (koberce, gauče, skříně, 
linolea apod.) včetně vysloužilého 
kompletního elektrozařízení (pračky, 
ledničky, televize monitory apod. se 
všemi komponenty) v prostou kontejne-
ru u dvojgaráže na Ploužnici.

V  případě potřeby vám pověřený 
zaměstnanec města vystaví doklad o 
předání odpadu (elektrozařízení). Služba 
slouží výhradně pro občany města Ral-
sko (vlastníky rekreačních objektů na 
území města Ralsko) a je zcela zdarma!

Ten, kdo znečistí veřejné prostranství, 
veřejný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení anebo zanedbá povinnost úkli-
du veřejného prostranství, se dopouští 
přestupku podle přestupkového zákona 
a může být pokutován.

Ke svozu nebezpečných složek ko-
munálního odpadu (zbytky barev, olejů, 
azbestové krytiny apod.) využívejte mo-
bilního svozu, který je organizován 2 
x ročně. O termínu svozu budete vždy 
pravidelně informováni formou letáčků a 
zpravodaje města.

vézt do kompostárny na Borečku) apod. 
Pokud jsou hnědé popelnice naplněny 
směsným komunálním odpadem, svo-
zová firma je nevyveze a odpad musí 
být likvidován na skládce (stačí jedna 
igelitová taška se směsným komunálním 
odpadem a práce lidí, kteří třídí, je zcela 
zmařena).

Totéž platí i o papírových, plastových 
a skleněných obalech. Tyto odpady patří 
do speciálních nádob (modrá, žlutá a 
zelená/bílá popelnice nebo kontejner). 
Pověření zaměstnanci města (Milan 
Pešta, Evžen Berki) mají dále k dispozici 
pytle na tetrapak, kovový odpad a textil, 
které si můžete bezplatně vyzvednout a 
naplněné, po dohodě, předat pověřeným 
zaměstnancům města.

Do černých popelnic (kontejnerů) 
odkládejte pouze odpad, který není 
možné vytřídit. Odpad je odvážen 
výhradně na skládku.

     
Ing. Martina Dokoupilová

referentka odboru výstavby, dopravy 
a ŽP

Předpokládáme, že od 1. 1. 2016 bude 
plně v provozu sběrný dvůr v Kuřívodech. 

Kontaktní osoba (Náhlov): Milan 
Pešta, tel.: 775 646 026

Kontaktní osoba (ostatní části 
města): Evžen Berki, tel.: 733 365 766

Nakládání s  bioodpadem v  části 
města Náhlov

Přes počáteční nezdary ve  třídění 
bioodpadu (objevovala se příměs 
směsného komunálního odpadu) 
v  Náhlově, se v  průběhu roku 2015 
dostavily pozitivní výsledky. Měsíční 
produkce činí více jak 0,5 t. Jedná se 
převážně o trávu a zbytky rostlin z údržby 
zahrad. 

Výborných výsledků dosahujeme i 
v  dalších částech města. Problém bývá 
na sídlištích. Ze sídliště na Ploužnici 
musely být popelnice staženy, jelikož 
byly opakovaně naplněny nejen 
směsným komunálním odpadem, ale 
často i elektozařízením. Hnědé popel-
nice (220 l) slouží výhradně pro trávu, 
listí, zbytky rostlin, ovoce, zeleniny, drob-
né větve (větší je možné bezplatně od-

a recyklace hrazený výrobci spotřebičů 
prostřednictvím kolektivních systémů. 
Pokud se totiž ze spotřebiče stane neod-
borným rozebráním odpad, musí se s 
ním také jako s  odpadem nakládat. Pro 
nás všechny to znamená, že za jeho likvi-
daci zaplatíme sami.

Foto: WINTEJNER

upřesnil schématem nekompletnosti 
dodaným na všechna smluvní místa, ze 
kterého je patrné, o které části se jedná. 

Na tento stav pamatuje novým 
ustanovením i elektronovela platná od 
1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpra-
covateli nesmí být elektrozařízení nebo 
elektroodpad předmětem úpravy, využití 
nebo odstranění.“ 

Jen tak může fungovat zpětný odběr 

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných 

ke zpětnému odběru a recyklaci je stále 
jedním z  hlavních kritérií, které odlišují 
vysloužilé elektro od obyčejného od-
padu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě 
věnuje velkou pozornost.

Nejproblematičtější je z  tohoto 
pohledu chlazení. Zaměření na ně 
je logické, protože při neodborné 
demontáži dochází k  úniku regulo-
vaných látek s  negativním dopadem na 
životní prostředí a zdraví a bezpečnost 
osob.

Proto ELEKTROWIN kontroluje 
každou dodávku ke zpracovateli. Při tom-
to vzorkování bylo například v  dodávce 
50 lednic ze 3. listopadu 2014 objeveno 
devět nekompletních zařízení. Šesti led-
nicím někdo odstřihl kompresor, jedna 
měla ulomená dvířka, zbylé dvě vyka-
zovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale 

dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 
25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je ten-
to podíl neustále snižovat. Právě proto 
poskytuje obcím finanční prostředky 
napomáhající k  lepšímu zabezpečení 
sběrných míst proti zlodějům. 

Zákon v  tomto směru hovoří jasně: 
„Nekompletním elektrozařízením se ro-
zumí elektrozařízení bez technologic-
kých částí, které jsou podstatné pro jeho 
klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN 
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Představení jednotlivých odborů 
Městského úřadu Ralsko – I. část

Od 1. 12. 2014 zřídila rada města 
v  rámci přijetí změny Organizačního 
řádu města Ralsko a své pravomoci ze 
zákona o obcích tři odbory městského 
úřadu – Odbor kancelář tajemníka (OKT), 
Odbor rozvoje a majetku (ORM) a Odbor 
výstavby, dopravy a životního prostředí 
(SÚ). Rada města rozhodla, že OKT bude, 
zejména z  úsporných a organizačních 
důvodů, spadat přímo pod tajemníka 
MěÚ. ORM a SÚ mají své vedoucí vzešlé 
z výběrového řízení.

Dovolte mi, abych krátce představil 
činnost OKT. Odbor je rozdělen na tři 
oddělení - oddělení sekretariátu včetně 
výdejního poštovního místa, oddělení 
vnitřních věcí (evidence obyvatel), a 
oddělení kultury a cestovního ruchu 
(včetně informačního centra).

Níže uvádím krátký výtah 
z  organizačního řádu, který je v  plném 
znění přístupný občanům na webu 
města www.mestoralsko.cz. 

Oddělení sekretariátu zabezpečuje 
mj. tyto činnosti:

 • plní úkoly sekretariátu starosty, mís-
tostarosty a tajemníka

 • plní úkoly informačního místa úřadu
• zabezpečuje komplexní agendu 

podatelny a spisovou službu městského 
úřadu

 • plní funkci centrální kontaktní ad-
resy pro elektronickou poštu, eviduje 
zprávy a dotazy zaslané elektronickou 
poštou a předává je příslušným úsekům

 • vede organizačně technickou 
agendu jednání RM a ZM, pořizuje zá-
pisy z  jednání RM a ZM, vypracovává 
usnesení a zajišťuje jeho rozeslání v sou-
ladu s jednacím řádem, zajišťuje výrobu a 
zveřejňování pozvání na ZM, soustřeďuje 
materiály pro jednání zastupitelstva a 
zajišťuje jejich distribuci, vede evidenci 
členů RM a ZM, složení komisí RM a 
výborů ZM, vede evidenci úkolů RM a 
ZM a kontroluje jejich plnění, poskytuje 
informace členům ZM a občanům města 
o usneseních RM a ZM, komisí a výborů

 • vypracovává plné moci a pověření 
starosty pro zaměstnance úřadu 

 • podílí se na tvorbě základ-
ních organizačních a řídících norem 
- organizační řád, pracovní řád, řídící 
normy, ostatní organizační normy, orga-
nizace žádostí o informace  

• obsluha poštovního provozu – řídí 
nebo koordinuje, organizuje a kontroluje 
procesy v provozu poštovního výdejního 
místa a přepravy při obsluze klientů

• příjem a výdej poštovních zásilek a 
poukázaných peněžních částek v sou-
ladu s poštovními podmínkami

• vedení pokladní služby výdejního 
místa

• evidence podaných a vydaných 
poštovních zásilek

• zpracování a kontrola provozních 
dokladů

• prodej cenin a doplňkového sorti-
mentu

• zajištění obstaravatelských služeb 
(např. SIPO) a služeb smluvních partnerů

• příjem, zpracování a výprava 
poštovních zásilek k řídící poště

• příjem reklamací a stížností souvise-
jících s poštovním provozem a službami 
pošty

• poskytování širokého portfolia 
poštovních služeb výdejního místa

• obsluhuje platební terminál, v  sou-
ladu se smlouvou mezi městem Ralsko a 
Komerční bankou, a. s.,

• poskytuje služby pro veřejnost – 
kopírování, faxování, veřejný internet, 
Czech Point

• v rámci zástupu obsluhuje Místní 
centrum a Turistické informační centrum 

Oddělení vnitřních věcí zabezpečuje 
mj. tyto činnosti:

• na oddělení správních činností 
v  celém rozsahu zabezpečuje agendu 
evidence obyvatel

• provádí přihlašování obyvatel 
k  trvalému pobytu, přehlašování a 
odhlašování a vede o tom evidenci

• vede kartotéku občanů v  listinné 
podobě a současně pomocí výpočetní 
techniky vede archivní evidenci

• přijímá žádosti o poskytnutí údajů 
z ISEA a vydává potvrzení

• vede správní řízení na úseku evi-
dence obyvatel ve věcech rušení údaje o 
trvalém pobytu

• vyřizuje došlé písemné dotazy 
státních orgánů a organizací, včetně 
podávání informací o občanech

• vede a aktualizuje stálé seznamy 
voličů, spolupracuje při přípravě voleb a 

 v souladu se zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím

• spolupracuje při zajištění voleb, ref-
erenda, sčítání lidu, domů, bytů apod.

• vede agendu ztrát a nálezů
• evidence služebních cest, odchodů 

a jízd služebními vozidly
• sklad kancelářského materiálu
• vede evidenci razítek města a 

městského úřadu
• plní úkoly při výkonu práva 

shromažďovacího
• organizačně dle dispozic tajemníka 

zajišťuje vstupní školení nových a ex-
terních zaměstnanců, periodické školení 
zaměstnanců

• podílí se na tvorbě obecně 
závazných právních předpisů obce

• zajišťuje evidenci a vyřizování 
stížností, připomínek, oznámení a 
podnětů členů rady, zastupitelstva a 
občanů v souladu s příslušnými právními 
předpisy

• vede evidenci nařízení obce a 
obecně závazných vyhlášek obce, evidu-
je a archivuje vnitřní směrnice městského 
úřadu

• sleduje právní předpisy vydávané 
v ČR

• vede evidenci sbírek zákonů ČR a 
právních předpisů kraje

• vede evidenci petic, postoupení 
těchto petic k  vyřízení jednotlivým 
odborům a následnou evidenci odpovědí 
příslušných úseků

• vede centrální evidenci všech 
úředních razítek používaných odbory 
v  samostatné i přenesené působnosti, 
zajišťuje zhotovení nových razítek a oz-
namuje ztrátu razítek MV ČR

• zajišťuje a eviduje nákup 
kancelářského materiálu, nákup a ser-
vis techniky pro administrativní činnost 
aparátu městského úřadu

• připravuje a provádí archivaci a 
následně skartační řízení

• zpracovává konverze dokumentů 
z elektronické podoby do listinné a z list-
inné podoby do elektronické

     
Výdejní poštovní místo zabezpečuje 

mj. tyto činnosti:
• vykonává činnost poštovního výde-

jního místa na MIC 
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sčítání lidu
• vede přehled územní organizace a 

všech územních změn
• vybírá správní poplatky týkající se 

evidence obyvatel dle zákona č. 634/2004 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

• spolupracuje se Sborem pro 
občanské záležitosti (SPOZ) při zajištění 
akcí – vítání občánků, životní jubilea 
apod.

• zajišťuje kontaktní místo pro 
podávání žádostí o vydání osvědčení o 
státním občanství

• vede agendu a vydává rozhodnutí 
ve správním řízení ve věci ustanovení 
zvláštního příjemce dávky důchodového 
pojištění, dle §§ 10 a 118 zákona č. 
582/1991 Sb., o organizaci provádění so-
ciálního zabezpečení

• spolupracuje s  pověřeným úřadem 
ve věcech sociálních, péče o rodinu a dítě 
a sociálně potřebných lidí, soustřeďuje 
informace a podněty k potřebným rozhod-
nutím

• zajištění voleb, referenda, sčítání 
lidu, domů, bytů apod.

• řeší záležitosti v souvislosti s ustano-
veními občanského zákoníku (předběžná 
ochrana orgánem státní správy) dle 
příslušnosti odboru

• zpracovává informace a zprávy o 
občanech

• povolování veřejných sbírek
• příjem ztrát a nálezů
• organizace řešení petic a stížností 

v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., 
o správním řízení, ve znění pozdějších 
předpisů

• zpracovává roční výkaz a zprávu 
všech přestupků a provádí rozbor 
přestupků dle ustanovení zákona č. 
200/1990 Sb. - vede přestupkovou 
agendu, podílí se na přípravě zasedání 
komise (zabezpečení předvolání na jed-
nání komise, předávání všech patřičných 
dokumentů na přestupkovou komisi, 
zajišťování zpráv a součinnosti orgánů 
k jednotlivým případům), následně kom-
pletuje spisy a připravuje je k  archivaci, 
podílí se na vymáhání uložených pokut 
a nákladů spojených s  přestupkovým 
řízením

• obstarává a vede dílčí evidenci mo-
vitého majetku spravovaného úsekem

• zabezpečuje činnost spojenou se 
zpracováváním zpráv a potvrzováním 
skutečností o občanech města 

• podílí se na přípravném řízení 
k  návrhům na stanovení názvů ulic a 
veřejných prostranství 

• zabezpečuje činnost na oddělení 
občanských záležitostí

• úřední deska a informační tabule

Oddělení kultury a cestovního ru-
chu zabezpečuje mj. tyto činnosti:

• podílí se organizačně na kulturně 
společenských akcí a jejich materiálním 
zajištění

• připravuje návrhy na uspokojování 
kulturních, vzdělávacích a sociálních 
potřeb občanů

• shromažďuje a analyzuje údaje o 
místní kultuře, spolupracuje se Spolkem 
historie Mimoňska a s občanskými 
sdruženími

• plní úkoly v  oblasti cestovního ru-
chu, zejména materiálním zajištěním 
činností Informačního centra města Ral-
sko

• spolupracuje s Komisí pro kulturu a 
propagaci města a se Sportovní komisí

• zajišťuje a plní úkoly uložené 
ZM a RM směrem k  příspěvkovým a 
organizačním složkám města

• plní funkci tajemníka Bytové komise 
• zabezpečuje nakládání s prostředky 

svěřenými rozpisem rozpočtu
• zabezpečuje chod sekretariátu MěÚ 

v  době nepřítomnosti sekretářky v  nez-
bytném rozsahu

• zabezpečuje chod evidence obyva-
tel v době nepřítomnosti referentky v nez-
bytném rozsahu

• zabezpečuje chod Místního cen-
tra v  době nepřítomnosti referentky 
v plném rozsahu

• zabezpečuje v rámci zástupu činnost 
webových stránek turistického portálu

V  dalších číslech vám představíme 
činnost Odboru rozvoje a majetku (ORM) 
a Odbor výstavby, dopravy a životního 
prostředí (SÚ).

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

Údržba zeleně Ralsko
V  současné době na údržbě zeleně 

v  Ralsku pracuje celkem 10 kmenových 
zaměstnanců. Město dále využívá 
možnost zaměstnávání občanů Ralska, 
kteří jsou již delší dobu vedeni na ÚP 
na tzv. pozice VPP / veřejnoprospěšné 
práce/, které v  minulosti byly omezeny 
na dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby 
docházelo k  následnému prodlužování 
na dalších 6 měsíců. Nebylo však vždy 
jisté, zda bude pracovní smlouva 
prodloužena. V  současné době se pra-
covní smlouvy uzavírají již na dobu jed-
noho roku. Na Úřadu práce v České Lípě 
bylo požádáno celkem o 8 pracovních 
pozic na VPP, které byly následně schvále-
ny.

Je však zapotřebí sdělit těm, kteří se 
na tuto pozici hlásí, že nejde o stálý pra-

covní poměr. Většina uchazečů počítá 
s  tím, že je město bude opakovaně na 
těchto pozicích zaměstnávat. Mnohdy 
cítí rozhořčení, že tomu tak není. Celý 
projekt je však postaven na tom, aby 
uchazeči získali určité pracovní návyky 
k tomu, aby se poté sami zapojili do pra-
covního procesu a nečekali, že za ně vždy 
vše udělá někdo jiný. Motivem by mělo 
být i to, že po dobu jejich krátkodobého 
zaměstnání se určitě zlepší jejich životní 
úroveň, která by je rovněž měla motivo-
vat k získání zaměstnání.

Zkušenost je však taková, že mnozí 
z  uchazečů po ukončení pracovního 
poměru na pozicích VPP končí opět na 
úřadu práce. Jejich cílem je mnohdy odpra-
covat potřebnou dobu pro opětovné 
získání sociálních dávek a všech požitků 

s  tím spojených. Někteří dokonce po 
získání tohoto krátkodobého zaměstnání 
většinu času tráví v  pracovní neschop-
nosti. V  takovém případě se pro město 
stávají neefektivními pracovními silami.

Na druhé straně jsou i tací, kteří jsou 
vděčni, byť i za možnost krátkodobého 
zaměstnání, aby alespoň na čas vyřešili 
svou tíživou situaci. Snaží se efektivně 
využívat pracovní dobu. Své úkoly, které 
jsou na ně kladeny, plní zodpovědně. 

Možnost krátkodobého zaměstnávání 
občanů přes úřad práce bude město, 
pokud to bude možné, nadále využívat. 

         František Procházka
   radní města Ralsko
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Vše pro občany – nebo pro „občana“?
V  minulém čísle nám pan Ing. Králík 

zevrubně vylíčil, co vše radnice za jeho 
vedení dělala pro občany a kolik že na 
to vynakládala energie. Zapomněl se 
ovšem zmínit o tom, co udělal pro jed-
noho konkrétního občana.

Pan bývalý místostarosta, sloužící 
zároveň jako vedoucí strážník, byl 
místostarostou neuvolněným. Přesto 
ovšem s  nemalým příjmem za tuto 
funkci a s  příplatky za pracovní poměr, 
které, světe div se, přesahovaly dokonce 
základní plat strážníka. 

Pan Ing. Králík vzpomněl ve svém 
příspěvku rovněž skutečnost, že 
počet strážníků MěPo poklesl z  5 na 3. 
Zapomněl ovšem napsat důvody tohoto 
poklesu. Jedním z  nich byla skutečnost, 
že pan bývalý místostarosta uzavřel 
s  panem Ing. Králíkem dohodu o roz-
vázání pracovního poměru z  funkce 
strážníka MěPo k 30. 4. 2015. Zajímavější 
ovšem je, že tato dohoda byla uzavřena 

je možno se šábnout? Nevím, mohu se 
jen dohadovat. Podle zákoníku práce to 
jistě nebylo.

Asi nejde o porušení zákona, nicméně 
o porušení morální etiky určitě ano. 
Každý jiný pracovník úřadu, dle mého 
názoru, vykonává více práce a lépe, aniž 
by byl placen za 2 zaměstnání ve stejné 
pracovní době. 

Pokud nepovažuji za mimořádně 
podnětné oblbování spoluobčanů a 
nepodložené pomluvy opozice, nebo 
snad „vznik“ sociálně vyloučené lokality 
Ploužnice. U ní je s podivem, že jí chybí 
minimálně 2 zásadní charakteristiky, 
a to zdevastované bydlení a enormně 
zvýšená kriminalita. A to se vyplatí…

Ing Miloš Tita 
starosta města

 

dne 21. 4. 2015, den předtím, než byli 
oba funkcionáři odvoláni ze svých funkcí 
starosty a místostarosty. Asi preventivní 
opatření….

Ač nebylo záměrem současné ko-
alice snižovat stavy MěPo, a už vůbec ne 
nějakými vyhazovy, došlo asi vrchnímu 
strážníkovi, že osud se naplnil a napříště 
se od něj bude vyžadovat práce.

Ale ještě jedním, a to daleko 
zajímavějším způsobem, se uvedené da-
tum 21. 4. 2015 zapíše do historie Ralska. 
V  ten den byla vyplacena jistě největší 
odměna za dobu existence města. 

Pan starosta Králík nechal zároveň 
s  dohodou o ukončení pracovního 
poměru panu místostarostovi vyplatit 
odměnu ve výši téměř půldruhého sto-
tisíce, prý za “výborné pracovní výsledky 
a další pracovní činnosti prováděné nad 
rámec jeho pracovních povinností“. Že 
by dárek na rozloučenou, nebo snad 
společné podojení obecní kasy, o které 

« Z činnosti MP Ralsko »
Zpráva o činnosti Městské policie Ralsko

Objekt služebny MěPo
Za uplynulé období byly dokončeny 

adm. úkony ke změně užívání objektu. 
Příslušným stavebním úřadem bylo 
následně vydáno rozhodnutí o jeho 
změně. Dále byly do oken služebny vsa-
zeny ochranné mříže. V  současné době 
budou v objektu probíhat drobné práce 
k úpravě sociálního zařízení tak, aby bylo 
docíleno vybudování samostatné zbrojnice.

Personální obsazení
O zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku na katastrálním 
území města Ralska se starají stále tři 
strážníci MěPo. V  následujícím roce 
2016 se však počítá s  navýšením o jed-
noho strážníka MěPo. Za současného 
početního stavu při čerpání ŘD a absencí 
z  důvodu nemoci atd. nastává problém 
při vykrytí služeb.

V měsíci červnu 2015 proběhlo nové 
výběrové řízení na pozici „ Asistent pre-
vence kriminality“. Byli vybráni čtyři 
uchazeči, kteří se následně zúčastnili 
odborného proškolení  k  jejich činnosti.  

Od 1. 7. 2015 jsou přiřazeni k MěPo. Ne-
trvalo však dlouho a jeden z APK k  31. 8. 
2015 pracovní poměr na vlastní žádost 
ukončil. 

Početní stavy APK se již doplňovat 
nebudou a to z  jednoho prostého 
důvodu. Není zrovna laciná záležitost 
jejich vystrojení, které finančně zajišťuje 
MěÚ Ralsko.  

Opatření směřující k  plynulému 
výkonu služby

Na tomto úseku došlo k vydání nové 
směrnice, která stanovuje pravidla pro 
používání zbraní a střeliva. Dosavadní 
směrnice byla již nevyhovující. Dále 
byla zpracována směrnice pro obsluhu  
MKDS/městský kamerový dohlížecí sys-
tém/, která nebyla předchozímvedením  
vydána vůbec. DI PČR Česká Lípa byl 
vydán souhlas k  měření rychlosti na 
námi požadovaných komunikacích 
v  katastru města Ralsko. V  měsíci listo-
padu se všichni strážníci MěPo zúčastní 
odborného kurzu pro odchyt toulavých 
a opuštěných zvířat na VFU v  Brně/ 

Veterinární a farmaceutická fakulta/. 
Dosavadní odchyt byl prováděn bez 
patřičného proškolení. 

Zajištění trezorů pro uložení zbraní 
a střeliva bylo upraveno tak, aby neby-
lo v  rozporu se zák. č. 119/2002 Sb., o 
zbraních, ve znění pozdějších předpisů. 
Nevyhovující stav trval od roku 2012 do 
roku 2015. 

V  měsíci červenci 2015 proběhla 
u MěPo Ralsko kontrola Policií ČR KŘ 
Liberec nad dodržováním zákona č. 
119/2002 Sb., o zbraních. Provedenou 
kontrolou nebylo zjištěno porušení 
ustanovení právních předpisů, které 
by bylo nutné řešit jako správní delikt.

Tohoto výsledku bylo dosaženo 
z  důvodu včasného odstranění 
nedostatků zjištěných po převzetí a 
následně v průběhu řízení MěPo.

      František Procházka
    radní pověřený řízením MěPo
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« MC informuje »
Kroužky

Prázdninové období máme za se-
bou, děti se vracejí do školních lavic a 
Místní centrum opět nabízí možnost 
účasti v  zájmových kroužcích. Kroužky 
budou probíhat jak v  Místním centru, 
tak i v  Klubovně na Ploužnici po dobu 
školního roku 2015 - 2016.  

Místním centrum:
kroužek výtvarné výchovy a ručních  

 prací 
logopedie
PC – kroužek
kroužek doučování  angličtiny 

Sportovní areál - Klubovna   
 Ploužnice:

kroužek výtvarné výchovy a ručních  
 prací

turistický kroužek 
fotbalový kroužek pro chlapci a   

 děvčata
ping-pongový kroužek
taneční kroužek ZUMBA
doučovací kroužek

Kroužky jsou pro děti od 6 ti let,   
 menší děti pouze v doprovodu   
 rodičů.

Kroužky pro děti budou pořádány  
 bez finanční spoluúčasti rodičů. 

Využijte tuto nabídku a najděte pro 
své děti činnosti, které budou nejvíce 
rozvíjet jejích talent a zálibu. Budou 
tak smysluplně trávit svůj volný čas 
pod vedením zkušených vedoucích 
kroužků.  

Těšíme se na hojnou účast a na 
stále vyšší počty dětí zapojených do 
volnočasových aktivit námi nabízených.

-Anna Koničková

Vítání prvňáčků v Místním centru
V  úterý 1. září se sešli naši školáci 

v Místním centru v Kuřívodech se svými 
rodiči, prarodiči a učiteli. Zde je čekala 

paní A. Koničková s  pohoštěním. Po 
slavnostním přivítání předala prvňáčkům 
dárečky a pamětní stužky, kterými byli 

pasováni na školáky. 
Stužky našim 

prvňáčkům vy-
robila paní Hrňová, 
které touto ces-
tou děkujeme. A. 
Koničková také 
seznámila všechny 

přítomné s nabídkou zájmových kroužků 
a s  plánem akcí MC na nový školní rok 
2015 - 2016 a děti vyprávěly své zážitky 
z prázdnin. 

Přejeme všem školákům mnoho 
úspěchů ve  školních lavicích a spoustu 
hezkých zážitků v jejich novém kolektivu.

Anna Koničková



8DNEŠNÍ RALSKO strana 8

V sobotu 12. 9. 2015 se na hřišti v Kuřívodech konal turnaj v nohejbale tříčlenných týmů. Zúčastnila se družstva z Kuřívod a Ploužnice. 
Vedoucí turnaje, Nikolaj Mashek, předal třem nejlepším týmům poháry. Také nejlepší hráč si odnesl svoji sošku. Gratulujeme a přejeme 
do dalších turnajů větší počet účastníků!                                      Anna Koničková

nádherný. Děti dostaly na památku zdar-
ma pohled mokřady Jablonné. Účast 
na tomto výletu nás obohatila o nové 
zážitky, znalosti a dovednosti. 

Anna Koničková

Nohejbalový turnaj v Kuřívodech

Exkurze do mokřadů Jablonné
Místní centrum organizovalo pozná-

vací výlet pro  děti Ralska na exkurzi do 
mokřadů Jablonné s  badatelským pro-
gramem. Exkurze po mokřadech, sezná-
mení s florou a faunou žijící v mokřadech 
byla přizpůsobená právě dětem. Výklad 
průvodce byl zajímavý, poučný a spo-

lupráce s  dětmi úžasná. Nejvíce zau-
jal děti badatelský program: lovení se 
síťkami v tůních v gumákách, pozorování 
a rozpoznávání živočichů. Příjemným po-
sezením u ohně s  opečeným buřtíkem, 
hořčicí a chlebem jsme ukončili náš výlet. 
Celkově byl den strávený venku v přírodě 
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« Ze školních lavic »
Začal nový školní rok

Prázdniny uběhly jako voda a 1. 
září zasedlo do školních lavic 7 nových 
prvňáčků a 12 žáků 2. až 4. ročníku. Žáky 
1. ročníku přivítala třídní učitelka, Mgr. 
Ivana Švehlová a žáky 2. - 4. ročníku paní 
učitelka, Veronika Lukešová. Po přivítání 
na škole přešly paní učitelky s  žáky 
do Informačního centra, kde jim paní 
Koníčková předala menší upomínkové 
předměty na památku zahájení školního 
roku.

Před koncem školního roku bylo 
zákonným zástupcům žáků 3. ročníku 
nabídnuto otevření 4. ročníku vzhledem 
k  nízkému počtu žáků na škole. Tuto 
nabídku využili pouze zákonní zástupci 
1 žáka. Je nám to líto už jen z  toho 
důvodu, že město Ralsko opět přispělo 
na každého žáka částkou 1. 000,- Kč, za 
kterou jim mohli zákonní zástupci pořídit 
školní aktovku a penál, nebo jim byly 
v této hodnotě zakoupeny školní potřeby 

na výchovu a vzdělávání.
Děkujeme tímto městu Ralsko, že 

přispívá našim žákům navíc finančními 
prostředky a zároveň nás mrzí, že 
tuto nabídku nevyužilo více rodičů a 
nepřihlásili své děti do naší školy.

                                                                                 
 Mgr. Ivana Švehlová, 

ředitelka školy

Mateřská škola
V  letošním školním roce nastoupilo 

do MŠ opět 40 dětí. Ve třídě Sluníček je 
14 dětí a pracuje zde paní učitelka Lenka 
Dokoupilová. Protože zde máme  nové 
děti mongolské národnosti, pomáhá jí 
zde  v době vycházek , oblékání a  oběda  
asistentka, Anna Andrlová. Třída je 
převážně homogenní.

Ve třídě Stonožek pracují paní učitelky 
Lenka Vrbová a Jaroslava Ondrejková. Je 

zde zapsáno 26 dětí. Třída je heterogenní . 
Jsou zde děti od 3,5 let – 7 let. Pracujeme 
podle ŠVP, ve kterém jsou propojeny 
veškeré vzdělávací oblasti. Opět absolvu-
jeme pondělní vycházky do lesa, kde děti 
poznávají přírodu.

Plánujeme výlet do Ploskovic, vánoční 
pohádku pro děti, kterou připraví a za-
hrají paní učitelky, rozsvícení vánočního 
stromu, spaní ve školce a školu v přírodě. 

Zavedli jsme individuální schůzky pro 
rodiče, kde si s námi mohou popovídat o 
svých dětech, nových nápadech pro děti 
apod.

Věříme, že budou děti i rodiče 
v  tomto školním roce s  činností a ak-
cemi školky spokojeni.

Lenka Vrbová



10DNEŠNÍ RALSKO strana 10

« Z kultury a sportu »
Brazilský velvyslanec v Ralsku

V  pátek dne 28. 08. 2015 navštívil 
Ralsko brazilský velvyslanec, Jeho Ex-
celence George Monteiro Prata, aby si 
prohlédl Muzeum vystěhovalectví do 
Brazílie v  Náhlově, kde již delší dobu 
realizuje svůj projekt muzea Ing. Petr 
Polakovič, který intenzivně pátrá po his-
torii lidí, kteří emigrovali do Brazílie. Jeho 
zájem o toto téma byl tak velký, že vyústil 

v letošním roce do půlroční stáže v Brazí-
lii, věnované hledáním kořenů potomků 
českých rodin. 

Během pobytu pan Polakovič navštívil 
také město Nova Petropolis, kde potomků 
českých Němců žije nejvíce. „Říkají si por-
tugalsky Bohemios. Připravuje se tam 
stavba nové čtvrti, která se bude jmeno-
vat Böhmen. Ulice budou pojmenovány 

podle míst, odkud původní vystěhovalci 
pocházeli, např. Friedland (Frýdlant), Blot-
tendorf (Polevsko) nebo Langenau (Ska-
lice u České Lípy),” popsal Petr Polakovič.

Setkání se zúčastnil starosta města 
Ralsko, Ing. Miloš Tita, místostarosta 
města Ralsko, pan Miloslav Tůma, sta-
rosta města Mimoně, pan František 
Kaiser, zástupce Libereckého kraje, 
náměstek hejtmana, pan Josef Jadrný, 
zástupci místních firem a dalších hostů 
ze Spolku historie Mimoňska, zástupci 
českolipského archivu, Sdružení LAMPA, 
PIC Náhlov a Vojenských lesů a statků.

Jeho Excelence, George Monteiro 
Prata, přednesl svůj projev o budování 
Brazílie, tamním životě, vlastenectví a 
zmínil také brazilského prezidenta Jus-
celina Kubitscheka, jehož rodina měla 
české předky. 

Po slavnostním obědě si prohlédl 
Náhlovskou naučnou stezku, navštívil 
místní kapličku, kde si zazvonil na zvon 
a cestou přes bývalý vojenský pros-
tor se zastavil u čerstvě instalovaného 
pomníčku v  Palohlavech, věnovanému 
všem zničeným hřbitovům v  dnes již 
bývalých vesnicích v tomto prostoru. 

Se starostou města, Ing. Milošem 
Titou, si prohlédl Místní centrum 
v Kuřívodech a konečnou zastávkou byla 
Stálá expozice pyrotechnické asanace 
Ralska, která dokumentuje prvopočátky 
snahy o likvidaci munice, kterou v  pros-
toru ponechala armáda.

   Barbora Nováková
referent cestovního ruchu
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Druhý příměstský tábor v Ralsku
Na příměstský tábor Ralsko, který se 

konal od 10. 8. - 14. 8. 2015 se přihlásilo 
celkem 55 dětí ve věku od 6 - 16 let. Le-
tos se k nám přidalo i 12 dětí z Náhlova. O 
děti se staralo 5 vedoucích a o celkovou 
skupinu jeden hlavní vedoucí. Celodenní 
jídlo bylo zajištěno kuchařkami ve škole 
v Kuřívodech a přiváženo vždy do místa 
pobytu i se zásobou pitné vody. Pro děti 
byl připraven bohatý program.

První den jsme společně s  dětmi 
hledali Yettiho, který nám zanechal stopy 
s  úkoly, které děti plnily. Došli jsme až 
k pomníku Antonína Sochora, kde na nás 
čekala zdravotnice z českého Červeného 
kříže, která měla přichystanou bese-
du o první pomoci. Po besedě si děti 
vyzkoušely masáž srdce a dýchání z  úst 
do úst na figuríně a začalo opět hledání 
ztraceného Yettiho, stopy nás dovedly až 
ke skalnímu útvaru, na jehož vrcholu kdy-
si stával dřevěný hrad Stohánek. Ovšem 
tam vedly strmé schody, proto jsme na 
vrchol, vzhledem k bezpečnosti dětí, vy-
cházeli po malých skupinkách. Nakonec 

hrad si děti prohlédly s průvodcem, který 
objasnil historii hradu. V  lesním divadle 
děti poobědvaly a po dvou skupinách se 
vydaly společně s vedoucími na rozhlednu. 
Vzhledem k vysokým teplotám jsme dětem 
dopřáli i koupání v  místním koupališti. 
Zúčastnilo se 48 dětí.

Ve středu jsme jeli autobusem na 
bobovou dráhu do 
Janova u Jablonce 
nad Nisou. Na tento 
den se asi děti těšily 
ze všeho nejvíc. 
V  areálu jsme měli 
domluveny i ohrom-
né trampolíny, což 
se dětem móóc 
lí-+bilo. Po cestě 
domů nám pan řidič 
zastavil u Jitravy na 
čerpací stanici, od-
kud jsme šli pěšky 
k přírodní památce 
- Bílé kameny. Bílé 
kameny představují 

děti Yettiho objevily v jeskyni. To bylo ra-
dosti. Před cestou domů našly děti v lese 
strom moudrosti, který byl obalen slad-
kostmi, které si mohly sesbírat, aby byly 
v dospělosti moudré. Poté jsme se vydali 
na cestu domů. Zúčastnilo se 46 dětí.

V úterý na nás čekal autobus, který 
nás odvezl do Sloupu v  Čechách. Skalní 
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osamocenou skupinku pískovcových 
skal, které svou bělostí a zaoblenými 
tvary připomínají mohutné hřbety 
odpočívajících slonů. Zúčastnilo se 43 
dětí.

Ve čtvrtek jsme měli v plánu Bezděz 
a parník, autobus nás odvezl do Doks a 
z  autobusového nádraží jsme šli pěšky 
na hrad Bezděz. Cesta byla sice náročná, 
ale v  Ralsku máme samé šikovné děti a 
cestu zvládly. Horší to bylo po cestě zpět, 
kde jsme nějakým nedopatřením sešli 
z  plánované trasy, chvílemi jsme tápali, 
jestli jdeme správně. Sice nám ujel objed-
naný parník a nestihli jsme ani ten druhý, 
ale nakonec vše dobře dopadlo. Pan kapi-
tán byl ochotný a vypravil pro náš tábor 
zvláštní parník, na kterém jsme byli jenom 
my. Zúčastnilo se 43 dětí.

ukončili Druhý příměstský tábor v Ral-
sku. Dětem se tábor moc líbil. Nejčastější 
otázka celého týdne byla: „Bude tábor i 
příští rok“?   

Od pana starosty máme přislíbeno 
pokračování v  započaté tradici. Proto se 
už dnes těšíme na Vaše děti, které byly 
celý týden úžasné, hodné a statečné. 

Děkuji všem táborovým vedoucím, 
kuchařkám a v neposlední řadě městu 
Ralsku, které zapůjčilo tranzity na celý 
týden, dofinancovalo tábor a požádalo 
o dotaci z MV ČR z programu Prevence 
kriminality na částečné financování 
tohoto tábora. 

L. Nováková

V  pátek jsme vyrazili pěšky do 
Hradčan, nejprve jsme posvačili na 
dětském hřišti, potom si děti zahrály 
vybíjenou a fotbal. Oběd nám přivezly 
kuchařky k  hotelu Na Pláži. Po obědě 
jsme měli pro děti na pláži v Hradčanech 
připravené různé soutěže. Děti se ale 
nejvíc těšily na koupání, kterého si také 
dostatečně užily. Na řadu přišly i slíbené 
palačinky, které dostaly k  odpolední 
svačince. 

Paní Tůmová připravila pro děti na-
nuky a opékání buřtů. Poklad - sladkosti 
si musely děti najít samy, protože je jeden 
z  vedoucích schoval v  nestřeženém 
okamžiku někde na pláži. Zúčastnilo se 
44 dětí. S dětmi se přišel rozloučit i pan 
starosta, Ing. Miloš Tita a pan místosta-
rosta, Miloslav Tůma. Tímto dnem jsme 

7. ročník oslav Horních vsí je za námi. 
Za krásného sobotního dopoledne 22. 8. 
2015 jsme se sešli v Náhlově. Tentokrát 
oslavy nezačaly jako tradičně mší v 
kapličce, ale všichni jsme se přesunuli do 

zaniklých obcí a hřbitovů. Palohlavy byly 
vybrány iniciátorem a autorem pomníku, 
panem Radovanem Křížem. Snad také 
proto, že toto místo je nejvyšším bodem 
v krajině, a tak je ze zaniklých vesnic také 

Palohlav, kde se v 10 hodin konal hlavní 
bod programu. U Dědkova odpočinku, 
nedaleko zničeného Palohlavského 
hřbitova, byl odhalen a vysvěcen pomník 
jako vzpomínka na všechny obyvatele ze 

Oslavy Horních vsí
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nejblíže k nebi.
Předsedkyně spolku, paní Lenka 

Špačková, přítomné přivítala a seznámi-
la s programem oslav Horních vsí. Poté 
předala slovo panu Radovanu Křížovi, 
který nám vysvětlil, proč vybral toto mís-
to a co ho vedlo k postavení pomníku. 
Paní Jana Havlíková vše překládala do 
německého jazyka. Společně pak odhalili 
pomník.

Mimoňský farář Horniak vysvětil 
nejenom pomník, ale i zem ze zaniklých 
obcí, kterou potom rodáci, potomci a 

významní představitelé a zástupci měst 
vsypali k čerstvě zasazené lípě.

Společným položením věnců a květin 
jsme uctili památku zemřelých. Každý ze 
zúčastněných obdržel leták s mapkou, 
kde byly zaznamenány zaniklé vesnice a 
zničené hřbitovy.

Po skončení obřadu všichni přítomní 
odjeli do Náhlova, kde program 
pokračoval mší v kapli. Volné chvilky 
si hosté, kterých bylo kolem 80ti, 
krátili individuální prohlídkou naučné 
stezky a také poslechem neúnavného 

harmonikáře, který 
svým zpěvem navo-
zoval příjemnou at-
mosféru.

Na prezentaci 
leteckých snímků 
došlo jen ve zkrat-
ce, na toto téma se 
připravuje samostat-
ná beseda.

O b č e r s t v e n í 
nechybělo, guláš, 
klobásy, sekaná, 

koláče, buchty, bábovky a opět brazilská 
káva k tomu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat 
městům Mimoni a Ralsku, bez nichž by-
chom tyto akce nemohli připravovat. 
Děkujeme VLS, že nám umožnily a povo-
lily postavení pomníku. Největší dík ale 
patří mentoru, panu Křížovi, manželům 
Havlíkovým a Laurynovým za význam-
nou pomoc při realizaci. Také děvčatům v 
kuchyni Lence a Heleně, u klobás Monice 
a za barem Dáše.

Je také třeba poděkovat všem, kteří 
nás přišli podpořit, kteří se zúčastnili celé 
akce, protože bez nich by se nevytvořila 
tak krásná atmosféra. Děkujeme všem, 
kteří přinesli něco dobrého i pro ostatní a 
těšíme se na shledanou na našich dalších 
akcích.

Určitě na prezentaci autentických 
leteckých snímků z  let 1938 - 1946 a 
také na Betlémském světle, které má v 
Náhlově svoji tradici.

www.historiemimone.cz -L. Š. a J. D.

Vesnice roku 2015 Libereckého kraje
Dne 12. 8. 2015 proběhlo slavnostní 

vyhlášení vítěze 21. ročníku soutěže 
Vesnice roku 2015 Libereckého kraje. 
Vyhlášení se konalo v obci Mříčná, která 
získala vítězné ocenění Zlatá stuha. Ceny 
vítězné obci a zástupcům dalších ves-
nic, které bodovaly v  dílčích soutěžích, 
předával hejtman Libereckého kraje, 
Martin Půta a členové rady, zástupci Mi-
nisterstva pro místní rozvoj a Ministerstva 
zemědělství, Spolku obnovy venkova ČR a 
Svazu měst a obcí.

Město Ralsko se této soutěže účastnilo 
2. rokem. Loni jsme získali cenu Zelená 
stuha – za péči o zeleň a životní prostředí, 
za kterou je třeba poděkovat vedoucímu 
údržby zeleně panu Františku Procház-
kovi a jeho týmu - pracovníkům úřadu. 
A ani letos jsme nezaháleli a v krajském 

kole soutěže Vesn-
ice roku 2015 získali 
Diplom za revital-
izaci území. 

Do soutěže se le-
tos přihlásilo 15 obcí 
Libereckého kraje a 
všechny přihlášené 
obce navštívila 
a hodnotila 9ti 
členná odborná 
komise. Zajímala se 
o koncepční doku-
menty, společenský 
život, aktivity občanů, podnikání a obraz 
vesnice, občanskou vybavenost, péči o 
veřejná prostranství, přírodní prvky a 
zeleň v obci, péči o krajinu, připravované 
záměry a informační technologie obce. 

Ralsko navštívila hod-
notící komise dne 24. 6. 
2015 a měla pouze dvě 
hodiny na prohlídku 
celého města i s některými 
městskými částmi jako 
je Ploužnice a Hvězdov. 
Úvodního slova se ujal 
starosta města, Ing. Miloš 
Tita. Mezitím měla komise 
možnost nahlédnout do 
Územního plánu města, 
Programu rozvoje města a 
kroniky. Následně nahléd-

la do dílny dětského výtvarného kroužku, 
počítačové učebny, informačního cen-
tra a unikátního muzea pyrotechnické 
asanace.

Po cestě přes oboru Židlov do 
bažantnice na Ploužnici měli členové 
komise jedinečnou příležitost a ne-
zapomenutelnou podívanou na celé 
stádo 16ti zubrů pasoucích se kousek 
od silnice. Byla to příjemná a nečekaná 
vložka do už tak nabitého programu, a 
tak se celý harmonogram posunul asi o 
půl hodiny, komisi to však neodradilo a 
odváželi si z Ralska krásné a nezapome-
nutelné zážitky.

Barbora Nováková
 referentka cestovního ruchu
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V sobotu 19. září proběhl v Ralsku 1. 
ročník neoficiálních agility závodů, který 
pořádal místní spolek DON (Dogs of Nee-
dles). Do závodu se přihlásilo bezmála 50 
závodníků. Závod byl rozdělen do třech 
kategorií a to do štěňat, začátečníků 
a závodníků. Závod probíhal ve spor-
tovním areálu v Ploužnici, který pro tento 
účel propůjčilo spolku město Ralsko. Pro 
každou kategorii byly připraveny dva 
parkury, kde každý závodní tým (pes+ 
psovod) předvedl své dovednosti. Ceny 
pro závodníky a další odměny připravily 
sponzoři závodu Město Ralsko, naklada-

ganizace a dobře zvoleného místa pro 
závod. V tomto 1. ročníku se na stupních 
vítězů umístili i místní závodníci. Ve svých 
kategoriích se umístili na 1. místě Tereza 
Kalvová s Pipinem a jedenáctiletá Kačka 
Vargová s  Jimem v začátečnících, a na 
2. místě Alena Kubešová s Cookie ve 
štěňatech. Velká gratulace. 

DON

telství Plot, Provimi 
Pet Food CZ, s. r. o.. 
Brniště, BONAVITA  
spol. s. r. o., ADAVE 
poháry medaile 
Stráž pod Ralskem 
a samotní členové 
spolku DON, kterým 
touto cestou ještě 
jednou děkujeme. 

Za vydařené 
závody patří 
také poděkování 
pánům J. Šveňhovi 
a J. Haluzovi, 
kteří pro závod 
připravili bez-
vadné sportovní a 
technické zázemí. 
I závodníci se po 
ukončení závodů 
rozjížděli do 
domovů nadšeni 
z  velmi dobré or-

Kulturní komise vyjela s občany Ralska 
na výstavu “Květy 2015”, která se konala 
v Lysé nad Labem. Součastně s výstavou 
proběhl 5. ročník ezoteriky, astrologie a 
magie. Dopravu zajistilo město Ralsko. 
Tímto bych mu ráda poděkovala. Počasí 
se vydařilo, a proto byla velká škoda, že 
se obyvatelé Ralska nesešli v takovém 
počtu, který byl domluven.

Děkuji Heráková Růžena

O Wilíkův pohár – 1. neoficiální agility závody v Ralsku

AKCE SPOZU DO KONCE ROKU
• Vítání občánků  
• Zábava pro jubilanty a občany Ralska dne 13. 11. 2015 Na pláži v Hradčanech
• Zájezd na vánoční trhy do Drážďan dne 12. 12. 2015
• Pomoc při rozsvěcení vánočního stromu
• Balíčky pro děti na Mikuláše ve spolupráci s IC Ralsko a kulturní komisí
• Přání a gratulace jubilantům 

Květy 2015
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« Příspěvky našich čtenářů »
Domovský list vydaný městem Kuřívody

V zemích bývalé monarchie vzniklo 
domovské právo, spojovalo osobu 
s konkrétní obcí, ta měla nárok na 
nerušený pobyt a právo na chudinské 
zaopatření a zaopatření ve stáří, v roce 
1849 na základě tzv. Obecního zřízení 
(zákon č. 170/1849). O pár let později 
je domovské právo upraveno říšským 
zákonem o domovském právu, kde byla 
ustanovení o nárocích proti obci na 
udělení domovského práva, vypuštěna. 

Od té doby bylo možné  získat 
domovské právo narozením, sňatkem, 
získáním veřejného úřadu a přijetím do 
domovského svazku. O tomto přijetí 
však rozhodovala jedině sama obec a 
proti jejímu rozhodnutí nebylo žádné 
odvolání. Zákon obsahoval i ustanovení 
o bezdomovcích, tj. osobách, u nichž ne-
bylo možné domovské právo zjistit. Jeho 
některé paragrafy změnila 

Domovská novela zákonem č. 
222/1896. Oba tyto zákony, jak č. 
105 a 222, převzala po roce 1918 
Československá republika vedená T. G. 
Masarykem a domovské právo platilo 
podle těchto zákonů až do konce roku 
1948 a bohužel zaniklo podle zákona 
č. 174/1948 Sb., ze dne 30. června 1948 
s účinností od 1. ledna 1949. Na jedné 
straně bylo domovské právo závazkem 
obce vůči svému občanu, na straně 
druhé bylo nástrojem, jak se zbavit 
různých přivandrovalců a osob v obci 
nechtěných – obec domovské právo 
neudělila a poslala člověka tzv. postrkem 
do jeho domovské obce a na její náklady.

Jak takový Domovský list za 
předsednictví prvního poválečného 
předsedy místního národního výboru 
pana Josefa Mráze v Kuřívodech vypadal? 
Neměl by se přijmout podobný zákon?

Václav Bilický
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“Strašidelné” úkazy
Sváteční ráno 28. září nám zpestřil 

hned několikanásobně zvláštní úkaz 
na obloze. Měsíc v  úplňku se jevil 
mimořádně velký, neboť v  té době byl 
náš vesmírný soused na své oběžné 
dráze nejblíže k  Zemi (tzv. perigeum). 
Tento superúplněk byl zpestřen ještě 
zatměním, což mělo za následek zvláštní 

zabarvení Měsíce, médii označované 
jako „krvavý“ Měsíc. Tento úžasný jev 
pohotově využili různí „proroci“ k hlásání 
(dalšího) blížícího se konce světa či 
alespoň globální katastrofy….a opět nic. 
Není divu. Podíváme-li se do minulosti, 
tak zjistíme, že podobné úkazy se period-
icky opakují. A tak jediné, co mi zabráni-

lo plně si vychutnat tento úkaz, bylo 
počasí. Chvilku před úplným zatměním 
přišly mraky a bylo po zážitku. I tak se mi 
podařilo aspoň pár snímků pořídit….  

                                                               P. Hotovec
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Strnádek
Jedním z nejběžnějších ptáčků 

našeho venkova byl! Je? Strnad. Ještě 
nedávno, asi před 25 až 30 lety, býval 
v zemědělské krajině zcela běžný ná-
padný pěvec, kterého si mnoho lidí 
plete pro jeho barevnost s andulkou. Je 
to strnad obecný (Emberiza citrinella). 
Sameček má citronově žlutou a samička 
bledě - žlutou kresbu na hlavě. Kostřec je 
červenohnědý. V zimě, když teplota klesá 
hluboko pod nulu, můžeme například 
v Kuřívodech na chovatelských dvor-
cích pozorovat zajímavý přírodní úkaz. 
Bezlisté stromy jsou obsypány naz-
rálými citróny. Samozřejmě, že to nej-
sou citróny, ale strnádci, kteří se chrání 
před krutým mrazem maximálním 
načepýřením peří. Jedině tak mohou 
coby „citróny“ přežít. Hospodyně, která 
při krmení slepic odhodí i drobek pro 
ptáčky, prokáže strnadům velkou službu. 
Získají energii potřebnou k přežití! Za to 
se na jaře odmění překrásnou písničkou. 
Strnadův zpěv zní jako milé ci ci ci ci cííí, 
které ptáček volá na špičce keře či ze 
špičky větve stromu v blízkosti hnízda. 
Toto volání použil ve svých povídkách i 
bard české literatury o přírodě, Jaromír 
Tomeček. Jednou slyší orající sedlák, 
strnádkovo “Koukej ty sedláku, orej líp!” 
Jindy zase ukřivděný pacholek “Bodejď 
by si ty sedláku chcíííp!” a podobně. 
Konečně sled strnadích tónů použil ve-
likán hudby Ludwig van Beethoven ve 
své slavné Páté symfonii. Mistr ovšem 
strnadův přednes upravil tak, že ho obo-
hatil mnoha variacemi. Před pářením 
zdvihají partneři stébla a zase je nechají 
spadnout. To má za význam oboustran-
ného ujištění: takhle chceme společně 
stavět hnízdo! Potom však staví hnízdo 
jen samička. Obvykle na zemi nebo nízko 
v hustém křoví. Strnadi hnízdí od dubna 
do června a mají dvě snůšky se 4 až 5 ti 
vejci. Potravou je v létě hlavně hmyz a 
ještě zelená semena. V zimě semena a 
zrní, které ptáci najdou na zemi. Když na-
padne sníh, objeví se i na krmítku.

Protože máme v Ralsku dost rybníků 
a rákosím porostlé mokřady, hnízdí u nás 
i strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), 
jehož stavy jsou oproti jiným strnadům 
na mírném vzestupu. Sameček má v době 
hnízdění černou hlavu s bílým vousem. 
Po podzimním pelichání je toto kontrast-
ní zbarvení překryto šedými lemy per. 
Samička je naopak velmi nenápadná. 
Strnadi mají rádi trávou porostlé bažiny 
s keři, houštiny na mokrých loukách a 
především světlé rákosiny. Nešplhají po 
rákosí tak obratně jako rákosník, ale jeho 

způsob života se značně odlišuje od os-
tatních strnadů. Strnad rákosní přednáší 
s citem svou krátkou píseň, samička 
zatím staví hnízdo na suchém místě v 
podmáčeném terénu, zpravidla pod 
převislou starou trávou. Strnadi rákosní 
hnízdí od května do června ve dvou 
snůškách. Vejce mají jako ostatní strnadi, 
různobarevný podklad zdobený zvláštní 
kresbou kroucených čar a škrábanců. Živí 
se v létě hmyzem, na podzim semeny a 
zelenými výhonky. Na zimu odlétají.

Do třetice: nejvzácnější u nás hní-
zdící je strnad luční (Emberiza calandra). 
Je největší, dlouhý 18 cm. Vypadá 
těžkopádně a má nenápadnou barvu. 
Rád létá se svěšenýma nohama. Má rád 
chudé louky s vtroušenými křovinami. 
Na rozdíl od jiných částí České repub-
liky má u nás v Ralsku těchto míst 
ještě dost. Například Židlovská obora, 
Ploužnická bažantnice a Pavlín Dvůr 
s okolím, okolí Kuřívod (průmyslová 
zóna a samozřejmě Kuřívodská step), 
Hradčanské letiště, okolí Náhlova a jiné! 
V pšeničných oblastech jižní Evropy se 
strnad luční vyskytuje masově. Jeho zpěv 
znějící jako smutné cik cik cik se ozývá 
více než tisíckrát za den. Tento zpěv lze 
přirovnat ke zvonění svazku klíčů. Když 
slyším jeho písničku, připomenu si rok 
1989. Na hnízdištích severně od Alp se 
objevuje od poloviny března. Ptáci se 
však k přespání shromažďují v hejnech 
někdy až do května. Pak se skupiny roz-

ptýlí v páry. Samičky staví hnízdo ze sté-
bel pod převislou loňskou trávou. Strnad 
luční má od konce dubna do června dvě 
snůšky se 4 až 5 ti vajíčky, na kterých 
sedí jen samička. Strnadí vajíčka patří k 
nejhezčím v ptačí říši. Popišme je slovy 
nedostižného milovníka zvířat, Alfréda 
Brehma. “Čtyři až šest velikostí, tvarem 
i barvou velmi rozmanitých vajíček, má 
na matně šedavém, světle masově zbar-
veném nebo špinavě žlutém podkladu, 
hnědé stříkance a černohnědé křivolaké 
čáry a mazanice. Nejhustěji, často zcela 
tmavě hnědé, pokrývají zvláště tupé 
konce vajíček.” 

Ještě zmíním strnada zahradního 
(Emberiza hortulana). Sameček má 
zelenavě šedou hlavu, žluté hrdlo a žlutý 
oční kroužek. Samička je nenápadná, 
má skvrnitou horní část hlavy a hruď. 
Strnad zahradní hnízdí v otevřené krajině 
s vtroušenými křovinami a stromy, na 
okraji lesa či v ovocných sadech a zah-
radách. V severních oblastech rozšíření 
hnízdí jen tu a tam, pak opět na řadu let 
zmizí. To je i případ Ralska. Strnada zah-
radního jsem pozoroval před třemi roky 
na okraji České Lípy.

Na závěr zopakuji stanovisko české 
ornitologické společnosti: “stavy strnadů 
stejně jako stavy jiných pěvců neustále 
klesají!” V Ralsku to na první pohled není 
vidět. Aby to tak zůstalo i v budoucnu, 
je třeba pečlivě zvážit každý zábor této 
unikátní krajiny.
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« Různé »
Víkend pro rodinu a děti na Ploužnici- II. ročník

Dny pro rodinu a děti na Ploužnici 
jsou pro nás již tradicí. První ročník se 
uskutečnil již v  roce 2012. Ano počítáte 
dobře, tento rok se měl uskutečnit již 
ročník čtvrtý, ale bohužel nám byl mi-
nulý ročník znemožněn bývalým ve-
dením města. Proto jsme se letos rozhodli 
uspořádat ne den, ale rovnou celý víkend 
plný zábavy, hudby, tance a sportu. Jsme 
velice rádi a chceme tímto poděkovat 
vedení Města Ralska, že nám tuto akci 
umožnilo ve sportovním areálu na 
Ploužnici zorganizovat.     

Sobotní den jsme začali fotba-
lovým turnajem, kde hrála mládež od 
13 do 18 let. Vítězem turnaje se stalo 
družstvo RALSKA a pohár tedy zůstal 
doma. Ještě před tanečním festivalem, 
který proběhl odpoledne, jsme měli 
možnost zhlédnout boj ve stylu fantazy 

Pána Prstenů od souboru z  Doks, který 
přijal pozvání na naši akci a potom se již 
soutěžilo v tanci. Ve dvou kategoriích se 
vystřídalo 5 tanečních souborů a skupin. 
V Romských tancích se na 1. místě umístil 
taneční soubor LIPAKERE ČAJA z  České 
Lípy a ve volném stylu pak taneční soubor 
OS LAMPA z Mimoně KALE JAKHA. První 
den nás navštívilo několik významných 
hostů. Mezi nimi např. radní města Rals-
ka, pan František Procházka, pan senátor 
za Českolipsko, Jiří Vosecký s manželkou 
a předseda RDS, pan Miroslav Tancoš. 
Pozdní odpoledne a večer nám potom 

kluky. Po dětech si ještě zahrála „STARÁ 
GARDA“ a opravdu to byl zajímavý fot-
bal a potom následovalo to hlavní, 

kvůli čemu 
se děvčata 
připravovala 
i několik dní 
d o p ř e d u . 
Začala vol-
ba MISS 
P R I N C E Z N A 
pro dívky do 
9 let a MISS 
JUNIOR pro 
slečny do 12 
let. První kat-
egorie MISS 
P R I N C E Z N A 
se zúčastnilo 

11 dívek a na MISS JUNIOR se přihlásilo 
7 slečen. Do role porotců přijali poz-
vání kromě jiných i bývalý hejtman Li-
bereckého kraje a poslanec, nyní zastu-
pitel města Česká Lípa, pan Petr Skokan, 
předseda LEV21 v České Lípě, pan Stan-
islav Vondráček a také hlavní člen po-
roty (hlavně pro samotná děvčata) raper, 
REBEL REPREZENT. Rozhodování bylo 
velice těžké a věřte mi, nechtěla bych 
být na místě porotců. V  kategorii MISS 
PRINCEZNA po vyhlášení dokonce ukáp-
lo i několik slziček, ale vítězky se usmíva-
ly a převzaly si z  rukou porotců krásné 
ceny. Nechyběly korunky, šerpy, květiny 
a další dárky. REBEL REPREZENT nakonec 
zazpíval, hlavně pro ty holčičky, které se 
neumístily na prvních místech, a bylo po 
slzičkách. Do osmé hodiny večerní nám 
potom zahrála skupina z Hrádku nad Ni-
sou, GYPSY LEGEND.   

Akce se vydařila. Na nástěnkách 
v  průchodu   areálu jsme diváky 

příjemnou muzikou zpříjemnila kapela 
z Nového Boru 

GYPSY BOR BAND. 

Druhý den, tj. v neděli, jsme začali opět 

fotbalem. V  dětské 
kategorii do 13 let 
se na prvním místě 
umístil tým z  České 
Lípy. Za zmínku ten-
tokrát stojí uvést i 
pořadí na druhém 
místě. Na druhém 
místě se totiž umísti-
lo družstvo dívek 
REBELKY RALSKO. 
Děvčata od 6 do 
10 let ukázala, že 
dokážou porazit i 
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seznámili s  historií naší organizace, 
s nejzajímavějšími akcemi, které OS LAM-
PA pořádalo za svou existenci. Vystaveno 
bylo mnoho fotografií a v  neposlední 
řadě také obrázky a výtvory dětí z našeho 
centra v  Mimoni a na Ploužnici. Po celé 
dva dny měli účinkující a hosté možnost 
menšího občerstvení zdarma a zajištěný 
pitný režim. Pro ostatní byl k  dispozici 
stánek s příznivými cenami.                                                                                                                           

Děkujeme všem za skvělou atmos-
féru, za fandění pro týmy, souborům a 
adeptkám na Miss. Děkujeme všem, kteří 
byli ochotni pomoci, a těšíme se na další 
ročník. 

Za OS LAMPA Romana Hanzlová

Tábor se konal hned na začátku práz-
dnin od 1. do 5. 7. v chatové osadě SNÍLEK 
ve Starých Splavech u Máchova jezera. 
Celkem se zúčastnilo 20 dětí a čtyři ve-
doucí. Už po cestě tam jsme se výborně 
bavili, když jsme cestovali vlakem. Hned, 
jak jsme dorazili do Starých Splavů, 
jsme si dali zmrzlinu a pak už nás čekala 
zhruba 2 km dlouhá cesta do kempu. Po 
ubytování, obědě a poledním klidu jsme 
vzhledem k počasí vyrazili k vodě. U vody 
jsme ostatně strávili každé odpoledne. 
Co taky dělat, když je venku přes třicet 
stupňů? První večer po seznamovacích 
hrách jsme si opekli buřty a s  plnými 
bříšky poprvé zalehli do postýlek. 

Druhý den po rozcvičce a snídani si 
děti za pomoci dospělých batikovaly 
táborová trička, kdy každá chatka měla 
svoji kombinaci barev, svůj název i vlajku. 
Po odpoledním koupání a večeři jsme si 
zaskotačili na trampolínách na dětském 
hřišti. Před večerkou jsme si ještě 
zasoutěžili a poté jsme my dospěláci 

Tábor u Máchova jezera „SNÍLEK“
naplánovali další den. Čekal nás pátek 
a to jsme společně s  dětmi naplánovali 
cestu do Doks.

Po návštěvě mini ZOO Berousek jsme 
se vypravili do Muzea čtyřlístku. Po-
tom jsme si na náměstí v  Doksech dali 
zmrzlinu a jeli vláčkem zpět do Starých 
Splavů do kempu. Cestu vláčkem jsme si 
opravdu užili, řidič byl velký šprýmař, ce-
lou cestu jsme zpívali a mávali na kolem-
jdoucí a kolemjedoucí. 

Odpoledne jsme opět strávili u vody, 
tentokrát na pláži Pod Borným. Zde se 
jedna z  menších dívek naučila plavat. 
Večer po tréninku naší taneční skupiny 
KALE JAKHA jsme strávili příjemný večer 

v  kempu s  našimi 
novými přáteli 
z  Dětského domo-
va v  Jablonném 
v Podještědí. 

S o b o t n í 
dopoledne jsme 
strávili v  lunaparku, 
kde jsme se pořádně 
vyřádili na autoto-
dromu, řetízáku a 
jumpu. Po odpoled-

ním koupání jsme 
si zahráli několik 
her a pak už děcka 
měla volný večer pro 
sebe. Potom děvčata 
uspořádala ve své 
chatce pyžamovou 
párty, kam pozvala 

i všechny dospělé. Zatančili jsme si, vy-
pili spoustu minerálky a snědli hromadu 
brambůrek a hlavně jsme se pořádně 
vyřádili. 

Poslední den, tedy v  neděli, jsme 
vyhlásili vítěze soutěže o nejlépe ukli-
zenou chatku, dodržování nočního klidu 
a také o nejhezčí vlajku a nejnápaditější 
pojmenování chatky. Nejvíce bodů za 
úklid a dodržování nočního klidu zís-
kaly nejmenší účastnice tábora. Nej 
vlajku a pojmenování chatky získala zase 
děvčata FOUR ANGELS, kde na vlajce byli 
znázorněni 4 andělé – 4 kamarádky. Ještě 
jednou blahopřejeme. 

A pak už následovalo balení a loučení 
s kamarády, předávání kontaktů a víra, že 
se ještě setkáme. I přesto, že jsme si to 
náležitě užili, se děti těšily domů a tak náš 
SNOVÝ TÁBOR VE SNÍLKU PRO LETOŠEK 
SKONČIL. MY SE UŽ ALE TĚŠÍME NA 
PŘÍŠTÍ ROK, kdy se děti opět dostanou 
mimo lokalitu, kde bydlí, stráví několik 
dní v jiném prostředí a také poznají nové 
přátele. 

Za OS LAMPA Romana Hanzlová
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Hurá do školy
Dne 5. 9. 2015 proběhla v  areálu 

sportovního klubu na Ploužnici akce pro 
rodiče a děti pod názvem: Hurá do školy. 
Prázdniny skončily a opět začíná škola. 
Součástí této události byly mimo jiné dva 
fotbalové turnaje. Jeden pro menší děti a 
druhý pro mládež. Turnaj pro menší děti 
vyhrál fotbalový tým z  Ralska a turnaj 
pro mládež tým z  Krupky. Po skončení 
turnajů si fotbal zahráli i dospělí chlapi a 
stejně jako při posledním obdobném zá-
pase se stalo vítězem mužstvo hrající za 
OS LAMPA. 

O doprovodný program se tentokrát 
postarala kapela Romano styl pana 
Eliáše a rapové sdružení De La Negra z 
Krupky. Kromě toho zarepovali s velkým 
úspěchem i Luboš Gaži a Milan Žiga 
(oba navštěvující centrum LAMPA). Vys-
toupila také taneční skupina Kale Jakha 
z  občanského sdružení LAMPA, zumba 
kroužek paní Viery Šveňhové a tanec 
zatancovaly i děti z  klubu LAMPA na 
Ploužnici s  vlastní choreografií. Součástí 

lu. Přejeme také dětem jen ty nejlepší 
studijní výsledky v novém školním roce. 
Občanské sdružení LAMPA také nabízí 
dětem v  rámci své činnosti pomoc při 
přípravě do školy.

Za OS LAMPA Jiří Hanzl

programu byla i kreativní dílna zaměřena 
na školu a malování na obličej. Velký 
úspěch zaznamenal i skákací nafukovací 
hrad a trampolína, ale úplně největší 
atrakcí pro všechny se stala vodní pěna, 
kterou vyrobili hasiči ze Zákup s pomocí 
mimoňských hasičů. 

Byla to úchvatná podívaná, kdy se 
bílá pěnová peřina rozlévala po hřišti 
a děti i dospělí se 
mohli v  této pěně 
pohybovat, a když 
zafoukal vítr, zvedal 
tuto pěnu a vytvářel 
obláčky, které se 
vznášely a plynuly 
volně kolem nás.

D ě k u j e m e 
všem účinkujícím 
a dobrovolníkům 
za pomoc při této 
akci a městu Ralsku 
za možnost využití 
sportovního  areá-

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 najednou 
nějak více času. Tyto chvíle lze využít i 

Beletrie pro mládež:
Annie Barrows – Kája + Oliva a duch, 

který musel zmizet; Zuzana Pospíšilová – 
Vynálezce Tadeáš; Hanka Jelínková – Kos 
je bos; Tamora Pierce – Nespoutaná ma-
gie II  Strážkyně vlčí síly; Jindřiška Men-
dozová – Meč a dívka z Herštejna; Jessica 
Julius – Ledové království.

Naučná:
Jan A. Novák – Tajemné podzemí na 

našem území.  
Z  naučné literatury toho opět moc 

nepřibylo, ale jistě si vyberete i některý 
ze starších titulů a necháte se inspiro-

k četbě zajímavé knihy.
Zde je pár tipů z nabídky naší knihov-

ny v Kuřívodech:
Beletrie pro dospělé:
A.M. Homes - Kéž je nám odpuštěno; 

Hakan Östlundh – Krvavá lázeň; Lauren 
Beukes – Dívka, která se třpytila; David 
Cronenberg – Konzumárium; Lee Child 
– Pomsta; Victoria Van Tiem – Láska jako 
z  filmu; Věra Řeháčková – Nevím, kdo 
jsem; Neill Cross – Posedlost; Matthew 
Reilly – Střežená zóna; Libor Hörbe – Lab-
yrint mysli; René Melichar – Když žena 
muže kárá; Harlan Coben – Chybíš mi.



21strana 20 strana 21 DNEŠNÍ RALSKO

vat, jak připravit své zahrádky na zimu, 
k výrobě dekorací do svého bytu anebo 
vyzkoušíte nějaké recepty na vánoční 
cukroví.

Upozornění pro návštěvníky knihov-
ny:

Z  důvodu plánované operace a 
následné rekonvalescence bude knihov-
na od 10. 11. 2015 do odvolání zavřená. 

Děkuji za pochopení a přeji všem 
návštěvníkům knihovny, aby našli tu 
„svou“ knihu, která je osloví či inspiruje.

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

                         Pavel Hotovec, knihovník 

Ekodění  v Ekocentru Brniště

Krátké ohlédnutí za minulým měsícem:
 Ekocentrum opět ožilo pravidelnými aktivitami. V září proběhly již první relaxační večery,  

 kde jsme si mohli vytvořit zvířátko ze sena na dekoraci, a také připravit marmeládu   
 či kompot z aktuálně zrajících plodů. Také proběhla první seznamovací schůzka  

 ekokroužkových dětí.

Připravujeme:
  7. 10. 2015 15.00 – 16.30 Ekoroužek - Stromy
  8. 10. 2015 16.00 – 18.00 Relaxační a tvořivý večer - Mandaly z písku s Hankou Štroblovou
14. 10. 2015  15.00 – 16.30 Ekokroužek - Ovocné stromy - staré odrůdy stromů
21. 10. 2015  15.00 – 16.30 Ekokroužek - Údržba ovocných stromů a podzimní práce   

      na zahradě
22. 10. 2015 16.00 – 18.00  Relaxační a tvořivý večer - Mýdlování s Hankou Štroblovou
24. 10. 2015 10.00 – 15.00  Ekokroužek - Kreativní soboty s Ivou – pečeme, vaříme, vytváříme –  

 novinka ekokroužku, koná se jednou měsíčně v sobotu

 Další novinkou Ekocentra Brniště je pravidelné „Veselé cvičení s dětmi od 2 do 6 let“  
 a to každé úterý od 16.00 do 17.00 hodin. Zveme všechny rodiče s dětmi tohoto   
 věku,  ať si přijdou s dětmi zacvičit jednoduché cviky. Mimo jiné jsou pro děti   
 připraveny tanečky, různé soutěže a opičí dráhy.

Moc se na všechny těšíme!!
Tým PNF ZOD

FLORBALOVÝ TÝM FBC SRŠNI RALSKO
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO SVÝCH ŘAD

                
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT VEDOUCÍ TÝMU NA TEL. ČÍSLE: 

777 422 047 NEBO NA FACEBOOKU – Florbalový klub Sršni Ralsko.
TRÉNUJEME VŽDY VE STŘEDU OD 19 h V BUDOVĚ ZŠ A MŠ SÍDLIŠTĚ POD RALSKEM.

FLORBALOVÉ HOLE JE MOŽNÉ SI ZAPŮJČIT PŘÍMO NA MÍSTĚ. 
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Jubilanti

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 11. 12. 2015

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152
Vydává: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Mimoň, tel.č.: 487 898 121, IČO 831 514
Vychází dne: 9. 10. 2015
Náklad: 800 ks
Komise pro kulturu a propagaci:
Heráková R., Smýkalová K., Kaiserová V., Selingerová J., Nekardová L.
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce.
Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné 
škody. 
Vytiskla: Miluše Támárová, Mnichovo Hradiště

Celá strana A4        
Polovina strany              
Čtvrtina strany                    
Osmina strany      

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

Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Přeji všem, kteří se v uplynulém období třetího čtvrtletí roku 2015 dožili životního jubilea, vše nejlepší 
do dalších let.

Ing. Miloš Tita starosta města Ralsko


