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zmařeného času, který raději věnuji práci 
pro vás. 
 Oblíbené jsou žádosti o poskyt-
nutí informace podle zákona č. 106, 
o svobodném přístupu k  informacím, 
který opravňuje žadatele zaměstnat 
úředníky i členy vedení města na řady 
hodin, aby mu připravili kupu materiálů a 
dokumentů, které zcela jistě nevyužije ve 
prospěch města a jeho obyvatel. Do této 
chvíle všechny stížnosti, trestní oznámení 
i podání byla bezpředmětná, což dokla-
dují výsledné protokoly.
 Svou úvahu uzavřu uvedením části 
článku z deníku Právo ze dne 9. 5. 2014, 
který napsal Pavel Mates, jež přednáší 
právo na vysoké škole. V článku „Spravedl-

nost pro všechny“ mimo jiné uvádí 
(cituji): „Svéráznou skupinu tvoří notoričtí 
kverulanti, pro které je v  právnické latině 
používán výraz lidé litigiózní čili chorobní 
sudiči. Podávají tucty nejrůznějších žalob, 
orientují se v  opravných prostředcích a 
zejména se dožadují všech výhod a úlev. 
Platí, že na koho ještě nebylo podáno 
trestní oznámení, je „no name“ čili člověk 
neznámý, bezvýznamný. Je to národní 
sport, oblíbený zejména mezi politiky, který 
nutí policii a státní zastupitelství, aby se 
věnovali mnohdy nesmyslným udáním, 
která nutně končí jejich odložením, když 
jsou předtím šťavnatě proprána v médiích.“ 
(konec citace)

« Slovo starosty »

a uskupením prostor pro volební pro-
gramy za poplatek za stránku dle ceníku. 
Věřím, že se dozvíme spoustu zajíma-
vých záměrů těchto stran, které zde 
budou místo negativních informací a 
urážek. Těším se tedy na pozitivní volební 
kampaň.
 Já sám jsem si říkal, že si už ve 
svém věku zasloužím odpočinek a klid 
s  vnoučaty. Se svými stranickými ko-

legy z  ČSSD a koaličními partnery jsem 
však svůj záměr přehodnotil. Vede mne 
k  tomu to, že se přes řadu přirozených 
i uměle vytvořených překážek spoustu 
záměrů podařilo ukončit, nastartovat i 
připravit. Rád bych byl při tom, až se 
v  nich bude pokračovat a případně bu-
dou dokončeny v dalších létech. 

V  minulém čísle jsem konstatoval, že 
mám dojem horkého předvolebního 
jara. Blížícím se volbám do Zastupitel-
stva města zřejmě odpovídá i současné 
letní počasí s  tropickými teplotami. Ze 
strany některých opozičních „zastupitelů 
a budoucích tzv. kandidátů“ míří na 
současné vedení stále hustší řada trest-
ních oznámení a podání (dříve udání). 
K  současným podavatelům trestních 
oznámení a podání, pánům Titovi a 
Veselému, se v  současné době připojil i 
pan Hanzl z občanského sdružení Lampa. 
Nad jeho slovníkem a intenzitou hru-
bostí a osočení se mi dělá špatně.  Mohl 
bych jich na předchozí vedení i současné 
zastupitele podat též několik. Je mi líto 

« Slovo místostarosty »

Už tedy známe datum, kdy půjdete 
k volebním urnám a svými hlasy rozhod-
nete, kdo bude vést město a kam příští 
čtyři roky. Bude to v pátek 10. a v sobo-
tu 11. října 2014. Jistě s rozumem zhod-
notíte výsledky práce dosavadních i mi-
nulých zastupitelů i záměry nabízených 
kandidátů.
 V  příštím čísle tohoto čtvrtletníku 
nabídneme všem politickým stranám 

Blíží se komunální volby

Vážení občané,
blíží se čas prázdnin a s  tím pomalu 

uzavíráme druhé čtvrtletí roku 2014. 
Mnoho z  nás se chystá na dovolenou, 
někteří se těší na chvíle strávené s  rodi-
nou nebo s  vnoučaty. Město Ralsko od 
posledního vydání tohoto čtvrtletníku 
udělalo mnoho dalších kroků k  realizaci 
plánovaných cílů:

1) Podařilo se nám uzavřít výběrové 
řízení na zateplení a výměnu oken na 
bytovém domě na Ploužnici. Firma, 
která výběrové řízení vyhrála, na-
stoupí v  nejbližších dnech k  realizaci 
projektu. Dále jsme dokončili výměnu 
autobusových zastávek na Borečku a 
Hradčanech, které si to již zasloužily. 

2) Proběhla výběrová řízení na rea-
lizaci multifunkčních sportovních hřišť, 
která se budou stavět na Hvězdově 
a v  Hradčanech, termín dokončení je 
stanoven do konce měsíce srpna 2014.

 

3) Od měsíce dubna 2014 je otevřeno 
poštovní místo v  Kuřívodech. Občané 
Kuřívod tuto službu hojně využívají a 
město dále plánuje rozšíření posky-
tovaných služeb. V  současné době je 
pošta rozšířena o další služby – ověřování 
podpisů a vidimace listin.

4) V měsíci březnu se podařilo uzavřít 
výběrové řízení na pozice Operátor ka-
merových systémů, kde našli práci 4 
občané Ralska. Kamerový systém je ob-
sluhován nepřetržitě. 

5) Další pracovní místa, která město 
Ralsko vytvořilo, jsou 4 asistenti pre-
vence kriminality, kteří nastoupí 16. 6. 
2014. Jejich pracovní náplň je široká, ale 
primárně se budou věnovat problémům 
s  mládeží jako je noční potulování dětí 
po sídlišti.

6) Dále se nám podařilo nainstalovat 
cvičidla pro dospělé na Hradčanech.

 7) Umístili jsme herní prvky pro 
děti k  bývalým lesáckým bytovkám na 

Ploužnici.
8) Na pláži v  Hradčanech byly 

nainstalovány nové lavičky a pláž je 
připravena na letní sezónu. V  současné 
době probíhá dostavba altánu na 
hradčanské pláži, umístili jsme zde kon-
tejnery na odpad.

9) Letní příměstský tábor:
Městu Ralsku se podařilo získat 

finanční prostředky na historicky první 
příměstský tábor pro děti z  Ralska. 
Důležité informace, jak přihlásit své děti, 
jistě najdete v  dalším příspěvku to-
hoto čtvrtletníku nebo na webových 
stránkách města www.mestoralsko.cz.

10) Jsem rád, že se nám podařilo rozjet 
brigádnickou činnost, kdy občané sami 
svou prací bez nároku na mzdu přispívají 
ke zvelebení veřejných prostranství. 
V jarních měsících proběhly dvě brigády, 
kdy se budovaly lavičky, basketbalové a 
nohejbalové hřiště na Ploužnici. Velmi 
tímto děkuji všem, kteří byli ochotní za-
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Starosta informuje
ÚZEMNÍ PLÁN
Na Územním plánu města končíme 

společně se zpracovatelem a dotčenými 
orgány potřebné práce. Tříletá práce 
vyvrcholí v  nejbližších dnech veřejným 
projednáním. Návrh Územního plánu 
města najdete na internetových 
stránkách města, můžete si ho v papírové 
podobě nechat předložit na Městském 
úřadu. Diskusní setkání s obyvateli města 
proběhne v  termínu, který bude ozná-
men na úřední desce, stránkách města 
a na obvyklých informačních tabulích 
v jednotlivých městských částech.

Pro ty, kteří se s  Územním plá-
nem města ještě nesetkali, jen krátce 
vysvětlím, že se jedná především o 
mapu s komentářem, kde jsou uvedeny 
všechny pozemky na katastru města a 
jejich určení. Jedním z mnoha důsledků 
existence tohoto dokumentu, byť je 
ještě těsně před dokončením, je i příliv 
investorů a firem, což nám v příštích lé-
tech zajistí dostatečnou nabídku pra-
covních míst, a tím i další rozvoj města 
Ralsko. Při rozhovorech s  občany však 
zjišťuji, že většina význam tohoto doku-
mentu ještě plně nedoceňuje.

CO SE ZDAŘILO ZAPOČÍT I 
DOKONČIT

Práce na cyklostezce Mimoň – 
Ploužnice může po více než roční 
přestávce pokračovat. Máme souhlas 
majitele jednoho pozemku, který nám 
vše po celou dobu blokoval.

Na zateplení domu v sídlišti Ploužnice 
bude v  příštím týdnu podepsána 
smlouva o dílo a firma může práce za-
hájit. Ukončení prací se předpokládá 
nejpozději v září tohoto roku.

V  minulém čísle jsem si posteskl, že 
stále nejsou vyřízeny naše žádosti o pro-
minutí tzv. vratek do státního rozpočtu 
za chyby v  administraci dotací. Z  jedné 
vratky vyšší téměř 26 milionů Kč vracíme 
„pouhých“ 900 tis. Kč. Jistě bychom tyto 
peníze využili lépe, ale prominutých 
téměř 25 milionů je pro nás velkým 
ulehčením. Nevím jen, k  čemu využije 
dokumentaci k tomuto prominutí zastu-
pitel Vít Veselý, který si ji vyžádal.

Koupě objektů v  Kuřívodech je 
prvním krokem k  novému sídlu týmu 
údržby zeleně, technickému zázemí, 
údržbářské dílny, zázemí domovníka, 
sběrného dvora, sídlu pošty a lékařů.

Na stole máme projekt obnovy 
hřbitova v  Kuřívodech včetně chodníku 
od Motorestu, veřejného osvětlení ke 
garážím v  Kuřívodech, pracuje se na 
novém řešení vodovodu a kanalizace 
v Náhlově. 

V minulém čísle jsem vás informoval 
o výstavbě nového výrobního areálu 
firmy KV Final v  Kuřívodech. V  jejich 
současném výrobním závodě pracuje již 
řada obyvatel města Ralsko. O náborové 
akci dne 25. 6. 2014 jste informováni 
letáčky samotné firmy. Ta sem chce 
postupně přesunout velkou část výroby 
a současní pracovníci již budou zacvičeni 
v  Doubí u Turnova. Na akci vás zveme 
společně s  firmou KV Final. Akce začíná 
v  16 hodin a pro zájemce přistavíme 
autobus, který vyjede z  Hradčan v  15 
hodin, z Ploužnice sídliště v  15:15 hod. 
Tato firma nezůstává jedinou. V  přílivu 
těchto firem, a tím i vzniku nových pra-
covních míst, hraje významnou roli právě 
dokončovaný Územní plán města Ralsko.

O dalších akcích se zmiňuje ve své 
kapitole místostarosta města.

Ing. Miroslav Králík
starosta města

« Z úřadu »

pojit se a investovali svůj volný čas.
Vážení občané, 
nejdůležitější věcí v  životě každého 

z  nás je získat slušně placenou práci. 
Městu Ralsko se podařilo získat do své 
průmyslové zóny v  Kuřívodech strate-
gického zaměstnavatele. Jedná se o firmu 
KV Final. V  současné době zaměstnává 
tato firma cca 30 obyvatel města Ralsko. 

V  roce 2015 od května do června chce 
tato firma zaměstnat v  plném provozu 
250 lidí. Jde o pracovní místa na přímé 
pozice, ne prostřednictvím agentur. Fir-
ma se zabývá výrobou automobilových 
součástek. Motto této firmy: „Nezáleží 
na vzdělání, důležitá je chuť pracovat“. 
Doufám, že této nabídky využije co 
nejvíce obyvatel Ralska. Proběhlo jed-

nání mezi městem Ralsko, firmou KV Fi-
nal a Úřadem práce, kde byly dohodnuty 
postupy spolupráce mezi těmito subjek-
ty. Věřím, že podobných pracovních 
příležitostí v budoucnu bude moci město 
Ralsko nabídnout svým obyvatelům více.

 Hezké letní prázdniny, 
místostarosta města Ralsko, 

Váradi Oto, DiS.

GFŘ rozhodlo ve prospěch města (radostné „hlášení“ občanům)
Na základě rozhodnutí Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace 
ze státního rozpočtu a strukturálních 
fondů EU byly poskytnuty městu Ralsko 
v  roce 2006 a 2007 finanční prostředky 
na realizaci projektu Místní centrum 
pro setkávání a pořádání kulturních, 
vzdělávacích a sociálních programů 
v Ralsku.

Stavba byla úspěšně dokončena 
a funguje ke spokojenosti široké 
veřejnosti – Místní centrum, infocen-
trum, detašované pracoviště stavebního 
úřadu, různé kroužky, zasedací místnost, 
dnes již také výdejní místo České pošty.

Nicméně koncem roku 2011 byla 
zahájena daňová kontrola ze strany 

Finančního úřadu v Liberci, která shleda-
la některé nedostatky, např. (dovolím si 
citovat ze Zprávy o daňové kontrole) „… 
že finanční prostředky nebyly čerpány 
v  souladu s  vydaným Rozhodnutím o 
účasti státního rozpočtu a strukturálních 
fondů EU na financování akce.“ (konec 
citace)

Městu byl následně vyměřen odvod 
do státního rozpočtu a ve stejné výši 
i penále, což činilo částku celkem 
25.532.478,- Kč, pro město naprosto 
zničující částka. 

Nastal kolotoč různých odvo-
lání, rozhodnutí o odvolání, žádostí 
o posečkání a následně byla podána 
žádost o prominutí.

K  našemu milému překvapení 
jsme dne 30. 4. 2014 obdrželi datovou 
schránkou rozhodnutí o prominutí daně, 
kdy Generální finanční ředitelství cca 
po ¾ roce od podání žádosti vydalo 
rozhodnutí, kterým se částečně městu 
vyhovuje a převážná většina z  tehdy 
uložené částky se městu promíjí. Kopie 
rozhodnutí je volně vložena v tomto 
čísle.

Tímto chci prostřednictvím „hlás-
né trouby radnice“ občanům Ralska 
oznámit, že kroky vedení města byly 
v tomto směru úspěšné. 

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ
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Ralsko uspělo již podruhé v soutěži
Krajský úřad Libereckého kraje vy-

hlásil v  minulých týdnech soutěž „Do-
brá půlka“ v  rámci projektu SLAĎ, 
jejímž cílem bylo ocenit a zviditel-
nit ty organizace veřejného sektoru, 
které si stejně jako krajský úřad váží 
svých zaměstnanců a vytvářejí pro ně 
vstřícné pracovní prostředí. Soutěž 
byla zaměřena na příklady dobré praxe 

v oblasti rovných příležitostí, které 
současně mohou být inspirací pro další 
organizace v kraji.

Soutěž byla určena obcím Liberec-
kého kraje, jejich příspěvkovým orga-
nizacím a příspěvkovým organizacím 
Libereckého kraje.

Do soutěže se již podruhé za-
pojilo také město Ralsko a získalo 

(také již podruhé) jedno z  ocenění 
– za opatření na podporu rovného 
odměňování a progresivní přístup 
k  nastavení personálních procesů. 
Dne 28. 5. 2014 nám bylo ctí tuto cenu 
na Krajském úřadě Libereckého kraje 
převzít.

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

VÝZVA VŠEM
drobným podnikatelům, kteří mají zájem podnikat v Ralsku

Ralsko je rozlohou čtvrtým největším městem v republice. 
Počet jeho obyvatel se rozrůstá, ale problémem je nedostatek služeb.

Pro svůj rozvoj nutně potřebuje zajistit kvalitní a cenově dostupné doplňkové služby jako jsou:

úklidové služby

drobné údržbářské práce

malířské práce

kadeřnictví a holičství

pedikúra

rehabilitace (masáže)

čistírna oděvů

Město Ralsko podpoří Vaše podnikání nabídkou volného prostoru v Ralsku 
a po určitou dobu jeho bezplatný pronájem!!!

Kontakt k bližšímu jednání:

Městský úřad Ralsko
Kuřívody 701

Ralsko
471 24 Mimoň

pevná linka: 487 898 121
pevná linka: 487 898 122



4DNEŠNÍ RALSKO strana 4



5strana 4 strana 5 DNEŠNÍ RALSKO



6DNEŠNÍ RALSKO strana 6



7strana 6 strana 7 DNEŠNÍ RALSKO

« MC informuje »
Den dětí v Kuřívodech

Na Den dětí si Místní centrum 
v  Kuřívodech připravilo pro oslavence 
zábavný program plný soutěží a slad-
kých odměn. Děti si procvičily svoji ob-
ratnost, rychlost a také přesnost. Závod-
níci si svoji honbu za vítězstvím mohli 
zpestřit řáděním ve skákacím hradu nebo 
vyzkoušet malování na obličej, což zauja-
lo nejvíce dětí. Nechyběla ani balónková 
dílna a dílna pro šikovné ručičky, kde si 
děti mohly vymalovat sošku nebo vyro-
bit náramek z různých barevných korálků. 
Dokonce i milovníci pejsků si přišli na své 
při ukázce agility, kterou předvedli Te-
rezka a Martin Kalvovi. 

O pohodovou náladu po celou dobu 
se postaral Cucino s  kouzelnou diskoté-
kou, plnou zajímavých soutěží, her, hud-
by a hlavně tance. Pobavil nejen děti, ale i 
dospělé. Pro všechny přítomné byly k dis-
pozici stánky s cukrovinkami a hračkami 
pro děti. Ten, kdo se Dětského dne 
zúčastnil, určitě nelitoval a my děkujeme 
všem, co se podíleli na přípravě letošního 
Dětského dne.

Dětský den v Kuřívodech

Malování na obličej - Dětský den

Vyprávění p. M. Janoška

26. 3. 2014 proběhla v Místním cen-
tru Ralsko - Kuřívody beseda s p. M. 
Janoškem. Vyprávění s promítáním filmu 
o těžbě uranu zaujalo starší generaci. Do-
brovolné vstupné bylo použito na uctění 
památky horníků. Beseda byla velice za-
jímavá. 

Beseda s panem Janoškem
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PC kurz pro seniory

Počítačový kurz pro seniory se 
uskutečnil již druhým rokem v  Místním 
centru od 9. 6 do 12. 6. 2014. Nadační 
fond manželů Livie a Václava Klausových 
v  rámci projektu ,,Senioři komunikují“ 
našemu městu uvedenou aktivitu plně 
financoval, proto účast byla bezplatná. 

Senioři se blíže seznámili s  ob-
sluhou osobního počítače, internetu a 
používáním platební karty. Na závěr PC 
kurzu každý dostal osvědčení. Děkujeme 
Mgr. Romaně Řezníčkové z  o. s. LYRIX 
nova za vyřízení a provedení tohoto kur-
zu.

PC kurz - senioři

Výlet do Brniště

Místní centrum organizovalo pozná-
vací výlet pro rodiny s dětmi do Brniště. 
Hlavní atrakcí celé akce bylo jarní 
otevření Stezky hastrmanů.  U Obecního 
úřadu nás přivítal s úvodním slovem pan 
starosta a popřál všem hezkou zábavu. 
Po Stezce hastrmanů až k  brnišťskému 
rybníku byly pro děti připraveny soutěže, 
kreativní dílničky, hastrmanská diskotéka 
s opékáním špekáčků a také odměna za 
splnění všech úkolů. 

Počasí nám přálo a nálada byla bez-
vadná. I tyto aspekty přispěly k všeobecné 
spokojenosti. Všechny účastníky výlet 
obohatil o nové zážitky, znalosti, ale 
především o pocit soudružnosti rodičů 
s  dětmi při společném trávení volného 
času.

Výlet do Brniště
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Otevírací doba:

STÁLÁ EXPOZICE PYROTECHNICKÉ ASANACE RALSKA 
Otevírací doba: od května do konce října (úterý, čtvrtek, pátek, sobota a neděle) 

od 13.00 - 17.00 hod. (zavřeno v pondělí a ve středu).
Po telefonické nebo emailové domluvě je však možné dojednat termín prohlídky i v jiném čase 

a také ve dnech, kdy je zavřeno. Mob. +420 606 564 972, e-mail: pyroexpo.ralsko@seznam.cz.
Od 6. dubna je otevřený objekt Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově. 

Otevírací doba: SO - NE 10.00 – 18.00 hod. až do konce října, 
jinak po dohodě na tel. +420 602 326 558, e-mail: info@emigrationmuzeum.cz.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
6. 6. 2014 proběhla v Místním centru ke 148. výročí bitvy 1866 u Kuřívod vernisáž výstavy VIA BELLI 

1866 a dataprojekce s přednáškou Jiřího Náhlovského k těmto událostem. Přednáška byla zajímavá 
a poučná. Také zazpíval dětský pěvecký sbor kuřívodské školy. 

Výstava probíhá až do 10. 7. 2014.

Stále probíhá v Místním centru až do konce léta výstava prací dětí výtvarného kroužku. 
Přijďte se podívat na výtvory našich dětí.

Plánované akce pro děti a dospělé na rok 2014 – 2015
Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku 

nabízí občanům města pro rok 2014 - 2015 možnost účasti v těchto zájmových kroužcích a kurzech: 

AKCE PRO DĚTI: kroužek výtvarné výchovy a ručních prací, logopedie, kroužek stolního tenisu, 
fotbalový kroužek, kroužek výuky základů práce na PC, doučovací kroužek angličtiny

AKCE PRO DOSPĚLÉ: setkávání seniorů, pořádání výstav, počítačový kurz.

Dále Místní centrum nabízí možnost pronájmu místností pro organizování vzdělávacích, 
kulturních a sociálních seminářů.

Vaše připomínky, návrhy rádi vyslyšíme v MC.
Bližší informace o konání kulturních akcí budou vyvěšeny včas na informačních tabulích.
Na závěr bych popřála všem dětem krásné prožití letních prázdnin a i během prázdnin můžete 

navštívit MC – jsme stále v provozu.
 Koničková

Výstava dětí výtvarného kroužku Výtvarný kroužek



10DNEŠNÍ RALSKO strana 10

Interaktivní tabule v MŠ

Díky dotaci z Libereckého kraje pracujeme v MŠ s interaktivní tabulí. Koupili jsme další programy na téma 
LES a BŘEZEN. Také si vyhledáváme prezentace na internetovém portálu www.veskole, kde je možné najít různá 

témata. Tabule je pro nás velkým přínosem, děti tak mají daleko větší představu o světě kolem nás.

Končí školní rok 2013/14 a opět tu máme prázdniny. Podívejte se, co všechno děti a žáci školy v tomto roce 
zažili a jakých akcí se zúčastnili.

• V tomto školním roce jsme ve školce začali chodit každé pondělí na polodenní vycházky do lesa. 
V dalším školním roce bychom v těchto vycházkách chtěli pokračovat. Dětem se výlety líbí a v lese zažijí 

spoustu zábavy.
• V zimním období chodí celá škola krmit zvířátka do lesa.
• Děti a žáci školy připravili vánoční pohádku, kterou zahráli venku při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
• Pro děti ve škole jsme připravili Mikulášskou nadílku spojenou s divadelním představením. Pozvali jsme i děti  

        z centra Brouček.
• V lednu proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. Ve školce se děti poctivě na zápis připravovaly a byla uspořádána třídní   

        schůzka pro rodiče předškoláků.
• Žáci školy se zúčastnili plaveckého výcviku ve Stráži pod Ralskem.
• Každý měsíc je pro děti zajištěno kulturní nebo divadelní představení.
• Škola je zapojena do projektu ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE DO ŠKOL. Žáci dostávají každý týden ovoce a zeleninu              
  zdarma a mléko a mléčné výrobky za dotované ceny MŠMT.
• MŠ dostala certifikát KULIFERDOVA MŠ za práci v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV a   
  kvalitní přístup ke vzdělávání předškoláků.
• Ukončili jsme projekt z EU - ŠABLONY, kde učitelky vypracovaly 264 prezentací na výuku s interaktivní tabulí.
• S interaktivní tabulí, kterou jsme dostali z dotace Libereckého kraje, pracují i děti v MŠ. 
• Zúčastnili jsme se několika pěveckých soutěží. Pěvecká soutěž SKŘIVÁNEK, kde jsme obsadili 2. místo v okresním
  kole a čestné uznání v krajském kole. Pěvecká soutěž SUPERSTAR, kde jsme obsadili 4. místo v sólovém zpěvu.
• Celodenní vycházka v době výpadku elektrického proudu. Vycházku uspořádali pedagogové pro děti a žáky školy.    
  Bylo zajištěno i teplé jídlo v restauraci na Hvězdově.
• Na Den Země jsme s dětmi byli na brigádě na Skelné Huti. Děti uklízely les.
• Proběhla také beseda s Policií ČR, kde si děti mohly vyzkoušet policejní oblek do zásahu, sednout si do policejního   
   auta a prohlédnout zbraně.
• Zapojení do výtvarných soutěží např. soutěž VLS.
• Jako škola pravidelně pomáháme při organizaci dětských soutěží na Skelné Huti.
• Pro děti byl zajištěn hudební projekt ČARODĚJNICKÝ REJ, kde si zasoutěžily a zatancovaly. 
• V červnu se uskutečnila ŠKOLA V PŘÍRODĚ, kterou jsme pojali trochu netradičně tím, že děti jely na školu v přírodě 
  vlakem. Zde je čekal týden plný her a netradičních zážitků.
• Žáci školy se zúčastnili sportovního klání v Novém Oldřichově.
• Během roku jsme vystupovali s pěveckým sborem Ježčata a kroužkem na flétnu na různých akcích jako například: 
  Vítání občánků, setkání se seniory, Den města – srážka u Kuřívod,…
• V červnu se uskuteční 20. výročí školy. Zde jsme zajistili dopolední program pro děti a žáky školy, kde jsme se 
  také rozloučili s našimi předškoláky a žáky 3. třídy. Odpoledne bylo věnováno pozvaným hostům, rodičům a  
  bývalým žákům školy. Děti a žáci ukázali, co se zde během roku naučili, a vše předvedli při odpoledním vystoupení.
• Na závěr: v novém školním roce budeme pracovat ve stejném duchu a chtěli bychom založit ještě taneční kroužek, 
  který by také vystupoval na různých akcích.

« Ze školních lavic »

Akce školy
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Čarodějnický rej Úklid na Skelné Huti

Vystoupení dětského sboru pro seniory v klubovně na Ploužnici Výtvarné práce našich nejmenších

Beseda s policií
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Je zcela přirozené, že každá akce, při 
které je připomínána válečná událost, 
se nemůže obejít bez vzpomínky na ty, 
kteří v ní padli, nebo zemřeli v důsledku 
zranění, nemoci či na jiná strádání. Nejde 
přitom jen o vojáky obou válčících stran, 
ale o všechny, jichž se válečné události 
svou neúprosnou krutostí dotkly. 

Vzpomínání na tyto oběti je výrazem 
vyspělosti civilizace, její duchovnosti a 
kulturnosti. Je to ale i důkaz sepětí oby-
vatel s krajem, ve kterém žijí a jeho histo-
rií, která se nedá vymazat ani dlouhodo-
bou a urputnou násilnou snahou, jak 
jsme tomu byli svědky v minulém století.

Proto si každoročně na mnoha 
místech naší republiky připomínáme 
oběti prusko-rakouské války z roku 
1866, která začala právě zde, v severních 
Čechách, a vyvrcholila u Hradce Králové 
rozhodující a co do rozsahu druhou 
největší evropskou bitvou 19. století. 
V této válce byla rakouská armáda ne-
schopná přizpůsobit se modernímu 
trendu válčení nevyhnutelně poražena. 
Prusku se tím otevřela cesta ke sjedno-
cení německých států a rakouský orel, 

vznikl podél silnice na Mnichovo Hradiště 
ojedinělý soubor pískovcových pomníků 
na hrobech rakouských polních myslivců, 
kteří v těchto místech svedli svůj posled-
ní boj. 

Tyto zajímavé památky však 
nepřečkaly rok 1945, kdy byly zdevas-
továny a zbyly z nich jen ubohé trosky. 
Hroby u kuřívodského kostela pak byly 
dokonale zničeny v roce 1960. Ani 
vznik vojenského prostoru obsazeného 
sovětským vojskem nepřispěl k péči o 
památky na padlé z roku 1866, a tak k 
prvním pokusům o obnovení těchto pi-
etních míst mohlo dojít až po revoluci a 
odchodu okupující armády z naší vlasti. 

Postupně se dařilo zbylé památky 
opravovat a díky péči města Ralsko a 
Komitétu 1866 se podařilo obnovit oba 
pomníky u místního kostela. V roce 2007 
pak byla snaha o navrácení původního 
rázu tohoto bojiště završena kompletní 
obnovou památek v lese u silnice na 
Mnichovo Hradiště díky dotaci Mini-
sterstva obrany a spoluúčasti Vojenských 
lesů. Členové Komitétu pro udržování 
památek z války roku 1866 za vydatné 
pomoci města Ralsko o všechny pomníky 
a hroby na Kuřívodsku soustavně pečují 
tak, aby byly zachovány i pro příští ge-
nerace.

Jsme rádi, že se můžeme u těchto 
památek na prusko - rakouskou válku 
roku 1866, leckdy povstalých z popela jak 
bájný fénix, stále setkávat a připomínat 
si její oběti a jsme také rádi, že jsme tak 
učinili i letos, neboť historie nám přináší 
mnohá poučení a mnohá varování, a 
proto je tak důležité uctívat padlé a ne-
zapomínat! 

(Čerpáno ze zdroje: Komitét pro 
udržování památek z války roku 1866)

V Ralsku – Kuřívodech dne 7. 6. 2014
Mgr. Oldřich Němec

tajemník MěÚ

který do té doby rozpros-
tíral svá ochranná křídla nad 
mnohými národy, byl sražen 
k zemi a byly mu vnuceny 
podmínky, jež ho v zápase 
o nadvládu nad Evropou již 
navždy odsunuly na vedlejší 
kolej. 

Srážka u Kuřívod z 26. 
června 1866 byla prvním 
větším střetnutím této 
války. Pružná pruská tak-
tika a dobře vycvičení vojáci 
pruského krále Wilhelma I. 
vybavení modernějšími 
střelnými zbraněmi v ní 

slavili své první vítězství. Naproti tomu 
rakouská pěchota vyhlášená svou 
statečností a bojem až do sebeobětování 
byla poprvé donucena ustupovat. 

Již nedlouho po této válce začaly, tak 
jako na jiných místech naší země, kterým 
válka ukázala svou nelítostnou tvář, vzni-
kat památky připomínající oběti tohoto 
krátkého, leč velmi krvavého střetnutí. 
Před první z nich, která je věnována 
padlým rakouským vojákům a vznikla již 
roku 1868, byly položeny dne 7. 6. 2014 
věnce k uctění památky padlých vojáků. 
Položit je byli zástupci Komitétu 1866, za 
město Ralsko starosta, Ing. Miroslav Králík 
a za Liberecký kraj náměstek hejtmana, 
Josef Jadrný. V těchto místech došlo po 
obsazení Kuřívod k pruskému útoku 
proti rakouským jednotkám stahujícím 
se k okraji lesa, a tak můžeme říci, že se 
nacházíme na půdě zkropené krví mno-
ha obětí z řad obou válčících stran. 

Nedlouho poté byly na hřbitově 
u kuřívodského kostela zřízeny dvě 
památky věnované padlým pruským a 
rakouským důstojníkům a v roce 1891 

« Z kultury a sportu »
Srážka u Kuřívod 1866 – vzpomínková akce 2014
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Stezka odvahy
Dne 24. 5. 2014 jsme pozvali rodiče 
s dětmi na stezku odvahy plnou soutěží, 
překvapení a odměn. Na konci stezky 
bylo opékání buřtů a společné posezení. 
První parta soutěžících prošla trasu bez 
problémů, našla poklady a stačila si ještě 
opéct buřty. Následně přišla bouřka, 
velký vítr a prudký déšť.  Zachraňovali 
jsme, co se dalo. 
 Pro některé děti to byla opravdu 
stezka odvahy, kdy se musely poprat 
s nepříjemným počasím. 
 Všem dobrovolníkům děkujeme za 
pomoc. 
 Dětem jsme vše vynahradili 4. 6., kdy 
jsme zopakovali opékání buřtů již za 
pěkného počasí.

Na výtvarném kroužku děti vytvářely 
krásné výrobky (některé jsou vystaveny  
v IC). Chtěla jsem si vyzkoušet také jejich 
zručnost v kuchyni, tak jsem je na jednu 
schůzku pozvala domů (cca 20 dětí) na 
pletení housek, rohlíků (vznikaly i různé 
jiné tvary). 

Jejich vlastní výtvory jsme upekli a 
každý si je odnesl v sáčku domů.  Jedno 
těsto bylo na křupavé pivní rohlíky pro 
tatínky ke dni otců, ale nejsem si jistá, zda 
je děti donesly domů. 

vrátila se třemi dětmi do Čech k rodičům 
v Duchcově. Toník byl nadaný a začal 
studovat obchodní akademii v Teplicích, 
kterou nedostudoval. Pracoval jako po-
mocný dělník v Lukešově sklárně…

V říjnu 1936 nastoupil prezenční 
vojenskou službu v Trenčíně, kde 
úspěšně absolvoval v červnu 1938 
poddůstojnickou školu v hodnosti četaře. 
Během mobilizace působil v Komárně a 

po mnichovské kapitulaci se rozhodl, že 
zůstane v armádě jako délesloužící, aby 
mohl bránit okleštěnou republiku. Po 
zřízení Protektorátu Čechy a Morava se 
vrátil do Duchcova, kde byl po konfliktu s 
Němci zatčen a v květnu 1939 internován 
v pracovním táboře nedaleko Lipska. V 
továrně, kde pracoval, provedl řadu drob-
ných sabotáží, a když začalo vyšetřování, 
podal přihlášku k Wehrmachtu jako 

Výtvarný kroužek

Psal se rok 1914, když byl 16. června 
zapsán do matriky v Lohbergu, okres 
Dienstagens, chlapec Antonín Sochor,  
právě když se schylovalo k světové válce, 
která mu tak nějak byla dána do vínku. 
Když se vraceli ze křtu, tak se jeho otec 
dozvěděl, že byla vyhlášena mobilizace a 
on musel narukovat do rakousko - uher-
ské armády a s marškompanií odjel na 
italskou frontu. Matka se po velké nouzi 

100. výročí narození generálmajora Antonína Sochora
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dobrovolník, aby od sebe odvrátil 
podezření. Protože měl německé rodiště, 
byl bez problémů přijat a propuštěn 
na krátkou dovolenou domů. Přesto, 
že byl gestapem sledován, podařilo 
se mu navázat kontakt s příslušníky od-
boje, kteří mu pomohli při útěku do 
Polska. Tam v srpnu 1939 vstoupil do 
řad Legionu Čechů a Slováků v Polsku 
a potom cesta do Buzuluku, následovala 
bitva o Kyjev (1943) a pak krvavá kóta 
531 na Dukle. Antonín Sochor zůstal po 
válce v armádě, z roku 1947 je jeho ab-
solutorium vysoké vojenské školy. To je 
ale také jeden z mála ověřitelných faktů, 

který prošel desítkami bojů a vždycky 
byl připraven na setkání se smrtí. Nikdy 
se jí bázlivě nevyhýbal. Kolikrát ho měla 
na dosah. Nejednou cítil už její kostlivé 
pařáty na svém hrdle. A přece ho nedo-
stala. Počkala si na něj až pět let po válce, 
na pusté křižovatce lesních cest. Na tohle 
setkání nebyl připraven. Tady ji nečekal.”

Udělejme si čas a položme k jeho 
pomníku kytičku a v tichu lesních cest 
zanechme vzpomínku.

Václav Bilický

protože jeho poválečný život probíhal v 
hlubokém utajení. Koho to ve Stráži pod 
Ralskem cvičil jako průzkumníky samo-
palníky, se přesně neví, pravděpodobně 
to byla vojska britské mandátní Pa-
lestiny. Je však prokázáno, že Palestinu 
navštěvoval hlavně v letech 1948–1949, 
kdy připravoval plán dobytí Gazy, která 
byla po roce 1948 součástí Předjordánska.

Nemohu jinak, než vzpomínku 
zakončit slovy z prologu knihy Karla 
Rychtera “Statečný život a tajemná smrt 
podplukovníka Sochora”: 

“Prokletá náhoda! Neuvěřitelná, zlá, 
zákeřná náhoda! Byl to frontový voják, 

Úspěch Ralska na fotbalovém turnaji

Dne 31. 5. 2014 se uskutečnil v Liberci 
- Vratislavicích pilotní turnaj pouliční fot-
balové ligy ACROSS THE STREET (Napříč 
ulicí) organizovaný OS LAMPA Mimoň a OS 
AVER Liberec. Tohoto turnaje se zúčastnily 
děti a mládež z dětských domovů, NZDM 
– nízkoprahových zařízení pro děti a 
mládež a kroužky volnočasových aktivit. 
Celkem se turnaje zúčastnilo 8 týmů a to 
především z Libereckého kraje. Na vyni-

zajistil DJ Kamil Husák. Občerstvení měli 
všichni zúčastnění zdarma a gulášek byl 
opravdu vynikající. Děkujeme moc per-
sonálu za vstřícné a milé chování. Stejně 
tak sportovnímu areálu Na rozcestí ve 
Vratislavicích, který se vzdal honoráře 
za pronájem prostor. Bylo to moc fajn a 
moc se těšíme na další turnaje naší ligy 
„NAPŘÍČ ULICÍ.”

Zvláštní poděkování patří městu Ral-
sku za zajištění dopravy pro svůj fotba-
lový tým a následné ohodnocení vynika-
jícího výsledku pro své reprezentanty pod 
vedením Nikolaye Masheka. Další turnaje 
během hlavních prázdnin se uskuteční 5. 
července v České Lípě, 26. července v Mi-
moni a 30. srpna opět v Liberci.

Fotografie z  turnaje je možno 
zhlédnout na: “http://www.centrumlam-
pa.estranky.cz” www.centrumlampa.es-
tranky.cz).

za organizátory streetové ligy 
Jiří Hanzl, občanské sdružení LAMPA

kajícím druhém místě 
se umístil fotbalový 
tým z  Ploužnice a to 
až po finálovém pe-
naltovém rozstřelu!

Nad celým turna-
jem převzala záštitu 
radní LK, paní Bc. 
Zuzana Kocumová a 
velký dík patří také 
SLOVANU Liberec, 
který kromě toho, že 
nám poskytl drobné 
dárky pro účastníky 
turnaje – jako plaká-
ty a obrazové knihy 
o Slovanu, věnoval 
celkem 60 volných 

lístků na utkání Gambrinus ligy na zápas 
Slovan Liberec - Sigma Olomouc, který 
se odehrál týž den večer. Hráči Slovanu 
také slavnostně zahájili celý náš turnaj a 
klukům se do knížek a na plakáty podep-
sali a vyfotili se s nimi. Od Slovanu Li-
berec jsme též jako dar obdrželi novou 
sadu sportovních dresů. Zatancovala 
také taneční skupina Kale jaka. Ozvučení 
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« K zamyšlení »
Blýskání na lepší časy?

Minulý týden přijela do Náhlova na 
návštěvu maminka mé spolupracovnice, 
paní Věra Zupková z  Ralska - Ploužnice.  
Začala jsem vyzvídat, co je nového 
na Ploužnici.  „Tam se maká o stošest,“ říká 
paní Věra. „Měla bys vidět místostarostu, 
úplně se z  něj řinul pot, jak kopal díry, 
až mi ho bylo líto v tom vedru.“ Shodou 
okolností se za pár hodin pan místosta-
rosta Váradi objevil na Náhlově. Začala 
jsem si ho dobírat, že chce lámat rekordy 
i v kopání. „Ále, měli jsme brigádu. Kopali 
jsme díry na ukotvení základů pro lavičky, 
které tam budeme dávat,“ mávnul rukou 
a hned se začal zajímat o dění v Náhlově.

Práci pana Váradiho oceňuje i Agen-
tura pro sociální začleňování, která 
s městem Ralskem spolupracuje již druhý 
rok. S  její pomocí získalo město řadu 
grantů na realizaci projektů zaměřených 
proti sociálnímu vyloučení. Kromě této 
pomoci navrhla Agentura pana Váradiho 
za člena Rady vlády pro záležitosti rom-
ské menšiny. Popřejme mu tedy mnoho 
úspěchů a moudrosti do další práce, kte-
rou na sebe vzal.

Mgr. Daniela Cincibusová, 
sociální pracovnice NZDM Náhlov, 

Oblastní Charita Most  

Hodně jsem o tomto pánovi 
přemýšlela. Neznám více takových 
veřejných činitelů, kteří jsou ochotni 
přiložit ruku k  dílu i manuální práci a 
ne jenom slovy. Vzpomněla jsem si, čím 
vším spolu se starostou procházeli v po-
sledních měsících, když museli čelit řadě 
udání jednoho občanského sdružení. 
Dospěla jsem k  závěru, že já bych se na 
jejich místě asi nervově zhroutila. Asi 
bych neunesla stresy s  tím spojené. Oni 
to všechno ustáli. Při této příležitosti jsem 
si zároveň uvědomila, jak nevděčná je 
práce snažit se pracovat pro druhé. 

Demokracie
„Není pouze formou státu, nýbrž meto-

dou všeho veřejného a soukromého života, 
je názorem na život.“               T. G. Masaryk

V  devadesátých letech, kdy většina 
spoluobčanů po období drilu pocítila 
svěží dech demokracie. „Můj osobní po-
cit je, že počátek devadesátých let bylo 
nejsvobodnější období mého života!“ 
Po té, co opadla euforie a ostražitost, 
nenápadně se do veřejné sféry vplížily 
staré známé neřesti zpodobněné 
Matyášem Braunem v  Kuksu. Např. 
hamižnost, nenasytnost, zpupnost, 
nadřazenost a jiné. Ne nevplížily se. Jsou 
tu stále. Pouze byly všeobecnou touhou 
po demokracii potlačeny a zahnány do 
kouta. Nespaly, ale trpělivě vyčkávaly 
na svou příležitost. Ta v  novém miléniu 
přišla a neřesti vešly otevřenými dveřmi 
do veřejného života. A to v  nových for-
mách korupce, klientelismu a jiných. 
V  prvním desetiletí druhého milénia, 
především v  době tzv. krize, se tito 
představitelé všeho jiného než demokra-
cie přestali stydět a neskrývaně dávali 
najevo svou zpupnou nadřazenost! 
Například tzv. kmotři! Ti dávali najevo 
svou nepostižitelnost, budovali honosná 
sídla bez jakékoliv kontroly v CHKO, či do-
konce i v rezervacích, zcela mimo územní 
plány a úřady s politiky jim šly dodatečně 
na ruku a tyto stavby schválily. Na rozdíl 
od běžného občana, který byl nejednou 
donucen zbořit bez povolení postavený 
chlívek na své zahradě. Tento nerovný 
přístup rozhodně není demokracie!! 

Dále nám politici pod tlakem různých 

loby zahltili právo takovým množstvím 
paragrafů a vyhlášek, které jsou pro 
běžného občana zcela nepoužitelné. 
Vyznat se v této spleti zákonů a vyhlášek 
má problém i renomovaný právník. 
Z  toho mi vyplývá, že velký zloděj v  bí-
lém límečku vyvázne zpravidla s  čistým 
štítem a slušní lidé, protože jsou slušní, 
tyto škody zaplatí. Nicméně v posledních 
letech se začínají řešit i tyto velké aféry. 
Je otázka, zda se i dořeší! V poslední době 
se objevuje nový styl vládnutí. Politici a 
úředníci ve snaze pohodlného vládnutí 
se snaží vyšachovat občana z  veřejné 
scény. Příkladem je vyvlastňovací zákon, 
či vynětí občanských sdružení z  jednání 
o územním plánování či stavebních 
řízeních a jiné. 

Následně pak musí čím dál častěji 
zasahovat Ústavní soud, aby zrušil tyto 
nedemokratické praktiky. V této situaci je 
nezbytné posílit občanskou společnost! 
Po trapně nízké voličské účasti v  Euro 
volbách, čímž občané dali najevo, co si 
myslí o naší politické scéně, jsou před 
námi volby komunální. Chci vyzvat mla-
dou generaci. „Pusťte se máminy sukně 
a zapojte se do veřejného života!“ Rád 
bych viděl na kandidátkách co nejvíce 
mladých spoluobčanů. Přesto, že jsem 
dobu vlády jedné strany prožil v  klidu, 
jsem nesmírně šťastný, že jsem se dočkal 
demokracie, kterou jsem podvědomě 
vyznával i před rokem 1989. Stejně si 
myslím, že my starší máme komunismus 
stále zažraný pod kůží, ať máme levicové 
či pravicové názory. Ještě dnes se občas 
setkám s  úředníkem či policistou, kteří 

si stále nemohou zvyknout na to, že 
oni sami včetně zákonů a vyhlášek jsou 
tu především pro občany a ne naopak! 
Mám vždy radost, když jednám s mladý-
mi úředníky, kteří vyrostli již v nové době. 

I u nás v Ralsku se někdy přehmátlo. 
Např. Amun-Re a jiné, kdy se naši 
představitelé zachovali jako důchodci 
jedoucí na předváděčku se „šmejdama.“ 
O to víc mne těší současný zájem solid-
ních firem. Nicméně díky prozřetelnosti 
voličů byla do Zastupitelstva města 
navolena pestrá sestava. Politici jsou 
nuceni vnímat různé názory jednot-
livých zastupitelů. Prosazení akcí bývá 
velmi obtížné a pro vedoucí garnituru až 
nepříjemné. Pro občana a demokracii je 
to naopak to nejlepší, co si může v obci 
přát! I do budoucna potřebuje Ralsko ve 
vedení osobnosti. 

Není jich málo. Například současný 
starosta taková osobnost je. Naslouchá 
lidem a má snahu tyto podněty rea-
lizovat. Někdy je otázka, kdo ho osloví. 
I někteří další zastupitelé jsou pro obec 
přínosem, třeba p. Bilický a jiní, kteří 
nejsou pouhými zvedači ruky. Jako de-
mokrat si přeji, aby se politické osobnosti 
uměly navzájem respektovat a pro do-
brou věc se i domluvily. Pokud si vezmou 
demokracii za svou, máme šanci ji prožít. 
Proto chci voliče poprosit. „Přijďte k vol-
bám.“ Volte osobnosti, volte rozumem a 
jsem přesvědčen, že se na radnici sejde 
pestrá sestava, pokud možno mladšího 
průměru. To by bylo pro obec jen a jen 
dobře!

M. Janošek 
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« Různé »

Zamyšlení nad volbami do Evropského parlamentu v Ralsku
U nás v Ralsku je na jeden a půl ti-

síce oprávněných voličů, oprávněných 
nebo jinými synonymy pojmenovaných, 
jako zákonných, kompetentních, povo-
laných ale také spravedlivých. Ano, to je 
to správné slovo - spravedlivých voličů.  
Řeknete si, Evropa není Ralsko. V Ralsku 
jsou jen čtyři strany ze Zastupitelstva 
města zastoupeny na kandidátce EP:  
SNK Evropští demokraté, KSČM, ČSSD 
a TOP09. Znamená to, že 60 občanů to-
hoto města kandidovalo v roce 2010 za 
tyto strany do Městského zastupitelstva. 
Za podpory těchto kandidátek získaly 
své funkce, malé v komisích a výborech, 
ty větší v Radě města a ty na nejvyšších 
postech města. Jsou voliči těchto stran 
spravedliví? Jsou spravedliví ke svým 
stranám i jejich kandidáti? Spravedliví ke 
svým stranám, se kterými dnes ovládají 
a “zvelebují” toto město? Spravedliví by 
byli, kdyby za to, že mohou jejich jmé-
nem být v Zastupitelstvu, přišli do voleb-
ních místností a vhodili své straně hlas 
při uplynulých volbách do EP.

V našem městě je na tom nejhůře 
právě ta strana, která má ve svém názvu 
Evropu. Evropou se pyšní, její členové, 
demokraté každým coulem. Tato strana 
se jmenuje SNK ED a v Zastupitelstvu 
má tři své členy, kteří se určitě řídi jejími 
stanovami.  SNK Evropští demokraté se 
hlásí k tradicím, které zformovaly tvář 
politických sil řadících se v dnešní Evropě 
k pravému středu. SNK Evropští de-
mokraté podporují evropský integrační 

proces, který nevnímají jen v rovině 
ekonomické, ale i politické a staví na 
hlubší spolupráci uvnitř spojené Ev-
ropy. Evropskou integraci nepovažují za 
ohrožení kulturní identity jednotlivých 
národních států, ale za cestu společného 
sdílení odlišných kulturních tradic.

To jsou oni SNK Evropští demokraté, 
zejména ti z Ralska-Hradčan. Evropa jim 
je ukradená, proč by svým kandidátům 
pomáhali dostat se do EP. Hlavní je, aby 
se s pomocí této strany dostali na podzim 
do našeho Městského zastupitelstva a 
to na post místostarosty, nebo možná 
i starosty. Jsou tito tři spravedliví ke své 
straně? Mohou mít lidé, kteří nejsou poc-
tiví ke své straně, důvěru těch zbývajících 
1489 spravedlivých voličů Ralska?

O trochu lepší to je s TOP09. Jiří 
Kočandrle napsal “Kašleš na Evropu? 
Kašleš na svoje město“! Ani více než po-
lovina kandidátů z městské kandidátky 
TOP09 nepomohla své straně. I když Stra-
na usiluje o to, aby ČR byla respektovaným 
členem EU. V zájmu občanů ČR podporu-
je proces, který umožní Evropské unii mít 
jednotný a silný hlas v globálním světě. 
Pečuje o zachování euroatlantických 
zahraničněpolitických vazeb.

ČSSD, přesto že je členkou Evropské 
strany sociálně demokratické a Socialis-
tické internacionály, moc se ve volbách 
do EU nepředvedla, i když by se dalo 
říci, že si kvótu stanovenou kandidátkou 
překročila.

KSČM podpořilo svým hlasem 53 
voličů a asi proto, že se jim líbil samotný 
program. KSČM je stranou podporující 
objektivní procesy vzájemně výhodné 
integrace, ale byla a je kritická k současné 
podobě Evropské unie. Naše členství v 
EU je přitom realitou a účast zástupců 
KSČM v evropských zákonodárných 
strukturách je proto logickou součástí 
našeho politického působení. KSČM se 
tím hlásí k pozitivnímu řešení složitých 
otázek demokratičtějšího a sociálnějšího 
fungování evropské integrace i k posílení 
procesu sjednocování evropské levice 
proti ofenzivě neoliberalismu i proti 
projevům neofašismu a neonacismu.

Chtěl bych poděkovat všem těm 53 
spravedlivým voličům, že přišli k volbám 
a tak dokázali, že volit KSČM v souvislosti 
nejen s EP je rozumné a spravedlivé vůči 
občanům města Ralsko.

Ještě trochu volební statistiky z Ral-
ska :

SNK Evropské demokraty podpořili 
pouze dva voliči,

TOP 09 přišlo k urnám dát svůj hlas 
šest voličů, 

ČSSD se svoji rozsáhlou základnou 
volilo 26 spravedlivých voličů,

KSČM volilo 53 spravedlivých občanů 
Ralska,

ANO, které si v Ralsku získává voliče, 
se blýsklo 18 voliči.

Václav Bilický

Policie vyšetřuje vedení města
Tento článek je napsán jako přímá 

reakce na otištěný autorský počin pana 
místostarosty města, pana Oty Váradiho, 
ve  čtvrtletníku Dnešní Ralsko, číslo 1, 
ročník XIII:  Lampa v Ralsku svítí temně. 
Tento text je předán k  otištění dle tis-
kového zákona č. 46/2000 Sb., § 10 a 
to z  toho důvodu, že ani jediná věta ve 
výše zmíněném článku se nezakládá na 
pravdě, což dokazujeme předloženými 
důkazy Policii České republiky.  

Proč pan místostarosta napsal výše 
uvedený článek? V  prosinci roku 2012 
schválila Rada města Ralsko vybudování 
sportovního hřiště pro děti ve vyloučené 
lokalitě Náhlov a vyčlenila pro základní 
terénní úpravy tohoto hřiště 96.800,- Kč 

včetně DPH. Terénní úpravy spočívaly 
v  návozu stavební suti. Vedení města 
však bez vědomí zastupitelů vyplatilo 
tuto částku celkem 6x. Dohromady tedy 
580.800,- Kč včetně DPH. Přímo na místě 
však bylo zjištěno, že objem stavební suti 
odpovídá ve skutečnosti částce 28.800,- 
Kč včetně DPH. Navíc, jak bylo zjištěno 
dodatečně, tato suť byla ukradena do-
davatelem a nemá ani ekologický atest. 
Ztráta tedy činila 552.000,- Kč včetně 
DPH. Na tomto hřišti se však ale nedá 
z více důvodů sportovat!!!  

Dne 12. 2. 2014 podalo občanské 
sdružení LAMPA, které pracuje v  této 
lokalitě s  romskými dětmi a mládeží, na 
Státním zastupitelství Česká Lípa trestní 

oznámení v  souvislosti s  výstavbou to-
hoto hřiště a  policie začala tento trestní 
čin vyšetřovat pod názvem Králík (staro-
sta města) a spol.. Obratem jako odvetu 
rozpoutalo město proti této organizaci 
lživou, štvavou, podlou a zlou mediální 
kampaň. Vedení města se zkrátka za-
chovalo jako potrefená husa z  jednoho 
českého lidového přísloví.

Vzhledem k dehonestaci občanského 
sdružení Lampa městem Ralsko bylo 
z výše uvedeného důvodu dne 9. 4. 2014 
podáno další trestní oznámení těchto 
paragrafů: pomluva, hanobení národa, 
rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, 
podněcování k  nenávisti vůči skupině 
osob nebo k  omezování jejich práv a 
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Policie informuje
K  bezpečnosti uvádím, že situace 

v městě Ralsko je stabilizovaná, je zazna-
menán mírný pokles v přečinech. V celé 
lokalitě nejsou zaznamenány žádné 
případy závažné násilné trestné činnosti. 
Nejčastější drobná kriminalita je majet-
ková a je evidován nárůst v přestupcích 
v oblasti občanského soužití. 

Je předpoklad, že přestupky 
v  občanském soužití souvisí s  nervo-
zitou mezi občany způsobenou nízkými 
příjmy, popř. ztrátou zaměstnání apod. 
Často jsou spojené s  užíváním alkoholu 
a gamblerstvím. 

V  příloze jsou přiloženy grafy 
srovnávající zjištěný počet případů trest-
ných činů a přestupků za celé kalendářní 
roky 2012 a 2013 a za určité období 
v  letech 2012 - 2014. Uvedené údaje 
v grafu nelze brát jako oficiální statistická 
data. Jedná se jen o přehled obvodního 
oddělení Policie ČR v Mimoni. 

Kudy chodí, tudy trousí
O. s. Lampa se nespokojilo pouze 

s podáním trestního oznámení, ale dále 
pokračovalo ve své nenávistné kam-
pani. Poslalo hanopisy i na další orgány 
ČR. Jako příklad dopis panu ministrovi 
pro lidská práva, dále předsedovi vlády 
ČR, panu Sobotkovi, dále na velvysla-
nectví USA v Praze. Tam všude jsem byl 
totiž pozván na různé konference a set-
kání. Chtěl bych upozornit pana Hanzla, 
že jsem byl ještě na britském velvysla-
nectví a tam svůj hanopis pan Hanzl 
zapomněl poslat. Všude oznamuje, že 
jsem vyšetřován a že by se se mnou tedy 
neměli bavit.

Pro pana Hanzla staré známé 
pořekadlo, nad kterým by se měl zamy-
slet: 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní 
padá!  

Váradi Oto, DiS.

oznámení může každý a na cokoli, ovšem 
je velký rozdíl toto oznámení šetřit a 
nebo býti obviněn z  tohoto jednání dle 
zákona. Lampa ve  svém článku píše, že 
přímo na místě byly zjištěny skutečnosti, 
jako že množství suti neodpovídá 
skutečnosti, nebo že suť byla ukradena a 
nemá odpovídající ekologické atesty, ale 
již nepíše, kdo to zjistil, jestli to zjistila PČR  
nebo on sám! To jsou pouze spekulace 
samotného pana Hanzla, jistě by si přál, 
aby to byla pravda, ale píše o nich jako o 
hotové věci. Pan Hanzl jako zástupce o. 
s. Lampy stále jen podává nějaká trestní 
oznámení, ale jistě se dočkáme veřejné 
omluvy od tohoto pána i v  některém 
z příštích čísel tohoto periodika.

 Jako příklad uvádím výsledek šetření 
Ministerstva vnitra ČR, které šetřilo rea-
lizaci projektu “Hřiště Náhlov“. Dovolím 
si vložit pouze závěr šetření, jelikož celá 
složka má více než šest stran.

Vážení občané,
jak jsem již uvedl ve svém minulém 

článku „Lampa v  Ralsku svítí temně“, 
zvykl jsem si na to, že jsou lidé, kteří mají 
jiný názor. O. s. Lampa dalo ke zveřejnění 
v  tomto čísle čtvrtletníku článek „ Poli-
cie vyšetřuje vedení města“ jako reakci, 
která s tímto článkem „Lampa v Ralsku 
svítí temně“, nemá nic společného. 

 Nejdříve jsem na uvedené nepravdy 
nechtěl reagovat, ale není přece možné 
nereagovat na očerňování, osočování a 
tvrzení obviňující ze spáchání trestného 
jednání.

O. s. LAMPA nedostalo peníze od 
města Ralsko, a proto nenávistně kope 
kolem sebe a podává jedno trestní 
oznámení za druhým.  

Spekulace pana Hanzla.
Je pravdou, že o. s. Lampa podalo 

trestní oznámení v  souvislosti s výstav-
bou hřiště na Náhlově. Podat trestní 

LAMPA znovu přikládá pod pekelný kotel

svobod a zneužití pravomoci úřední 
osoby. Toto oznámení  bylo následně 
Státním zastupitelstvím vyhodnoceno 
jako případný trestní čin a postoupeno 
k vyřízení Policii ČR, Krajskému ředitelství 
Libereckého kraje.

O policií vyšetřované činnosti města 
Ralsko byly informovány i vládní in-
stituce Č. R. a Rada Evropy. Zpráva o 
porušování základních lidských práv 
a svobod vedením města Ralsko byla 
osobně předána dne 2. 6. 2014 na velvys-

lanectví USA do rukou Steve Kashkett, 
Chargé d´Affaires.

Protože jen samotné vyjádření 
k  článku pana místostarosty, které 
bylo předáno policii, zaznamenáno na 
6 stránkách a dalších 18 stránek činí 
důkazy, které svědčí v neprospěch pana 
místostarosty, je pochopitelné, že tento 
námi napsaný článek nemůže adekvátně 
reagovat na text pana místostarosty. 
Proto jsme připraveni předat osobně 
každému zájemci, kterému není lhoste-

jné protiprávní jednání, kopie obou trest-
ních oznámení včetně důkazů, popřípadě 
poskytneme doplňující vysvětlení.

Nyní tedy zbývá počkat na výsledky 
policejního vyšetřování, podle dalšího 
českého přísloví o huse, klasu a času. 

Kontakt: Jiří Hanzl, 
jirihanzl@seznam.cz, 

popřípadě přímo v kanceláři o. s. 
LAMPA, Husova 89, Mimoň
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Přihlaste své děti na zábavný pětidenní tábor
Pro všechny děti ve věku od 6 do 18 let se zájmem poznat okolí svého bydliště s chutí 

navázat přátelství, poznat nové kamarády a zažít nejedno báječné dobrodružství připravilo 
město Ralsko příměstský tábor. Umožněte vašim dětem, aby prožily týden nekončící 

zábavy.

Program příměstských táborů začíná ráno, končí večer odchodem dětí. 
Pro děti je zajištěn teplý oběd, svačiny a celodenní pitný režim.
Příměstský tábor je financován z titulu programu Prevence kriminality na rok 2014.
Program tábora:
každé ráno soutěž o nejlepší nápad, jak zlepšit okolí svého bydliště

Pondělí - od 7- 9 hod. – soutěž
 odchod z klubovny v 9:00 hod. zřícenina hradu Ralsko - Jůlinka
              
Úterý - od 7- 9 hod. – soutěž
 odchod z klubovny v 9:00 hod.
 beseda – policie                                           
 Hamr na Jezeře - lanová dráha, vodní lyžování – Stráž pod Ralskem zmrzlina -   
 záleží, kam děti dojdou.
                
Středa - sraz do 8:00 hod. odjezd z vlakového nádraží Mimoň v 8:38 hod. 
 do Liberce
 Příjezd Mimoň vlakové nádraží 

Čtvrtek - od 7- 9 hod. - soutěž
 odchod z klubovny v 9:00 hod. 
 návštěva infocentra, Hradčanské stěny,
 beseda o drogách

Pátek - od 7- 9 hod. – soutěž – odpoledne vyhodnocení celého týdne
 hledání pokladu
  hra - reálný nácvik životních situací
 pokračuje hra a hledání pokladu
 večer opékání buřtů i s rodiči a vyhodnocení tábora.

Konec ve 20:30 hod.

Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři TSP na Ploužnici nebo kontaktovat 
terénního sociálního pracovníka Lenku Novákovou na tel. č. 774 646 280.

Dětský klub Brouček

V  dětském klubu Brouček v  Kuřívodech jsou v  současné době stále volná místa. V  případě 
vašeho zájmu kontaktujte paní Evu Zikmundovou nebo paní Irenu Samkovou, tel. č. 773 646 285, 
které vám sdělí podrobnější informace týkající se samotného provozu dětského klubu.
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Jubilanti

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 29. 08. 2014

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152
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M. Zítková, B. Fantová, P. Hanuš, O. Váradi, B. Trnková
Dopisy a příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce.
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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 druhého čtvrtletí roku 2014 dožili životního jubilea vše 
nejlepší do dalších let.

Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko


