
Reakce na článek Podivný plán Ralska: chce „prát“ čisté okolí letiště 

zveřejněný v Českolipském deníku dne 21. 5. 2014 

 

     Uvedený článek je možno zařadit do kategorie „Zprávy rádia Jerevan“. To se v poslední době stalo 

již běžným zvykem u článků redaktora Michaela Poláka.  

     Celý článek je založen na velmi svérázně spojených skutečnostech. Redaktor buď nezná základní 

zákony týkající se hospodaření obcí, pravomocí orgánů města, starosty apod., nebo záměrně chce 

uvést v omyl čtenáře a očernit vybrané osoby.  Snaží se vyvolat dojem, že na radnici chystáme stále 

nějaké zločinné machinace s pozemky a snažíme se oblbovat zastupitele a obyvatele města.     

     Kontaminace okolí letiště i její postupná likvidace je známá věc.  Nepamatuji si však, že bychom 

tuto informaci o nutných sanacích probírali na jednání zastupitelstva nebo při diskusích s občany a 

„dlouhodobě vyvolávali dojem“ o nutné sanaci, která už byla ve skutečnosti ukončena. Navíc jsem si 

po uveřejnění tohoto článku opatřil dokument z letošního roku, který konstatuje nutnost dalších 

sanací v okolí letiště a konkrétně v prostoru zvaném REMBAT, a to přesto, že velké množství prací za 

velké množství peněz zde už bylo v minulosti vykonáno. 

     Rád bych pana redaktora upozornil, že vzhledem k tomu, že město Ralsko nemá žádný právní 

vztah, tedy není vlastníkem či nájemcem ani té nejmenší části citovaných pozemků, nemůže s nimi 

město mít žádné záměry ani plány. To vše vzniká jen v bujné fantazii pana redaktora, případně jeho 

informátorů. Nevím, kdo z nich má větší zájem podobné nesmysly nalévat do myslí čtenářů a 

obyvatel města Ralsko.  

     Velmi úsměvné je i tvrzení, že „na pozemky si dělá dlouhodobě zálusk vedení radnice v Ralsku“. 

Tento nesmysl by pan redaktor nemohl napsat, kdyby tušil, že existuje zákon o obcích, který praví, že 

koupě či prodej i toho nejmenšího pozemku podléhá schválení zastupitelstva města, stejně jako 

zařazení příslušné finanční částky do rozpočtu města. Pokud to ale pan redaktor tuší, jsou jeho 

spisovatelská dílka účelovým šířením pomluv a poplašných zpráv.  Stejně tak by nemohl napsat 

nesmysl, že „Ralsko zatím v tichosti chystá miliony korun pro soukromou firmu za to, že část už 

vyčištěného území znovu vyčistí“. 

     Pan redaktor velmi rád zdůrazňuje mé dobré vztahy s p. Grösserem. Snažím se mít dobré vztahy se 

všemi osobami a institucemi, které konají ve prospěch města Ralsko. Je zajímavé, že panu 

redaktorovi a jeho přátelům vadí právě tento pán, i když s jinými se setkávám a jednám častěji. Opět 

mohu jen konstatovat, že závěr článku, kde jsou zmíněna velmi účelově zkreslená fakta o činnosti 

firmy Slaten v prostoru Rembatu a veřejného tisku nedůstojné drby ze soukromí pana Grössera, 

ukazují na vyřizování osobních účtů pana redaktora a jeho přátel a informátorů. 

Ing. Miroslav Králík 

Starosta města Ralsko 
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