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a přípravy stavby. Ve fázi výběru doda-
vatele je rovněž investiční akce stavby 
nového vjezdu do průmyslového areálu 
v Kuřívodech. Zahajuje se jednání o 
možnosti napojení Kuřívod na plyn.
 Po určitém zdržení ze strany státních 
orgánů byla mezi městem a Vojenskými 
lesy s.p. uzavřena smlouva o směně 
pozemků. Začíná se pracovat na druhé 
etapě, zároveň se řeší mnohá problemati-
ka, vyplývající z nabytí nových pozemků, 
ať v oblasti ochrany přírody, či nutných 
budoucích investic. Jistě i drobnějších 
úprav, jako je probíhající zvelebování 
pláže u Hradčanského rybníka.
 Probíhají přípravné práce v rámci 
změn územního plánu. Jednak v souvis-
losti se záměrem vybudování nové cesty 
a nákladní lanovky na Ralsko, jednak na 
základě požadavků vlastníků nemovi-
tostí. Je to však ve smyslu zákona trochu 
„běh na dlouhou trať“.
 Mnohé se povedlo i v oblasti kultury 
a sportu. Největší, a jistě i nejúspěšnější 

byla již tradiční vzpomínková akce na 
„Bitvu u Kuřívod“. Myslím, že se v letošním 
roce opravdu povedla, což dokládala 
i hojná účast. Tímto chci ještě znovu 
poděkovat těm, kteří se na přípravě i re-
alizaci podíleli. A že té práce bylo nemálo. 
Rovněž poděkování zaslouží i ti, kteří se 
podíleli na dalších akcích, ať to byly na-
vazující „čarodějnice“, Mezinárodní den 
Romů, sportovní turnaje či kulturní a 
společenské akce. Mnohých z nich jsem 
se zúčastnil a byly to moc hezké zážitky.
 Přeji vám všem bezstarostnou dovo-
lenou, dětem nádherné prázdniny a 
léto budiž pochváleno. A když už jsme 
u toho, zvu vás na „Taneční zábavu na 
Hradčanech“, která se má konat v sobo-
tu 23. 7. na pláži u rybníka. Prý to bude 
„velké“ .

Ing. Miloš Tita
Starosta města

« Slovo starosty »
 Opět k nám „dorazilo“ léto se všemi 
svými radostmi i rozmary. Čas se tro-
chu zpomalí a bude jej více na zábavu 
a zasloužený dovolenkový odpočinek. 
I činnost radnice tím bude omezena, 
nicméně nezastaví se. Podrobnější popis 
činností, které zaměstnávaly městský 
úřad, ponechám na těch, kteří se na nich 
podíleli a nesou za ně odpovědnost i zás-
luhy. Jen ve zkratce chci seznámit s tím 
nejpodstatnějším.
 V rámci bezpečnosti se podařilo zajis-
tit doplnění počtu městských strážníků 
na 4, rovněž stav asistentů prevence 
kriminality je naplněn. Propojují se sys-
témy kamerového dohledu ve spolupráci 
s městem Mimoň tak, aby byly pod doh-
ledem i bytové domy v majetku města 
Mimoň.
 V rámci investičního projektu dostav-
by mateřské školy v Kuřívodech byla 
podána žádost o dotaci do fondu IROP a 
nyní čekáme na výsledek. Nicméně dále 
pokračují práce na výběru dodavatele 

Personální složení, zabezpečení 
výkonu služby

Početní stav Městské policie Ralsko se  
od měsíce května 2016 navýšil o jedno-
ho strážníka čekatele, který byl přijat na 
základě vypsaného výběrového řízení.  
V současné době již prošel základním 
kurzem a po složení zkoušky odborné 
způsobilosti, kterou skládá dne 23. 6. 
2016 před odbornou komisí MV, se  stane 
plnohodnotným strážníkem MP. Početní 
stav se tak ustálí na počtu 4 strážníků MP.

Početní stavy „Asistent prevence krim-
inality“ se navýšily o dva asistenty, kteří  
vzešli rovněž z vypsaného výběrového 
řízení. Oba již prošli potřebným od-
borným školením. Početní stav se tak 
opět ustálil na čtyřech „APK“.

Výkon služby tak bude zpravidla 
zajišťován dvoučlennou mobilní hlídkou  
za podpory dvoučlenné hlídky „APK“ 
a jednoho pracovníka obsluhy MKDS 
ze služebny MP (městský kamerový 
dohlížecí systém). Ke zkvalitnění výkonu 
služby a mobility budou „APK“ vybaveni  
dvěma horskými koly, aby nebyli upou-

táni na činnost pouze v sídlišti Ploužnice, 
ale také v jiných částech města jako např. 
Hradčanech, Hvězdově a Borečku. Zcela 
určitě to přispěje k větší bezpečnosti v 
těchto částech města.

Vážení občané,
v poslední době zaznamenávám  

stále větší šum kolem tzv.“ buzerace“ 
ze strany strážníků městské policie k 
dodržování OZV č. 2008/02 o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejném prostrans-
tví, která zároveň ruší OZV č. 004/2006 o 
pravidlech pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. K tomu vám mohu sdělit 
pouze to, že OZV platí již bezmála 10 let. 

Do současné doby byli občané 
na porušování vyhlášky převážně 
pouze upozorňováni. Jaký to mělo 
efekt? Veřejná prostranství jsou silně 
znečištěna od exkrementů volně pobíha-
jících psů. Někteří občané na neustálé 
upozorňování o porušení OZV nereagují, 
naopak strážníky MP mnohdy častují 
hrubými urážlivými výroky, které  hraničí 
s „Urážkou úřední osoby“. 

Já se vás ptám, co vlastně chcete? 

Chcete dobře fungující městskou poli-
cii, která profesionálně přistupuje 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v rámci působnosti 
obce a bezezbytku plní další úkoly podle 
zákona č. 553/ 91 Sb., o obecní policii 
nebo jiného zákona, pak si neztěžujte! 
Bohužel skončila doba tzv. hájení, kdy 
se mnohé protiprávní jednání přehlíželo 
zřejmě z důvodu, abych si nenaštval 
případného voliče. 

Pevně věřím, že ti slušní, kterým 
není lhostejné, v čem žijí, to ocení. Pro 
osvěžení paměti OZV č. 2008/02 visí na 
stránkách města Ralsko.

František Procházka
zastupitel pověřený řízením MP

« Okénko Městské policie Ralsko »
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Informace přestupkové komise
« Z úřadu »

Novelou zákona č. 200/1990 Sb. která 
nabude účinnosti dnem 01. 10. 2016, 
dojde k novému rozčlenění vymezení 
přestupků proti občanskému soužití 
a proti majetku, přičemž současně 
za spáchání těchto přestupků budou 
zvýšeny horní sazby pro uložení po-
kuty např. za urážku na cti z 5.000 Kč na 
20.000 Kč, při recidivě pak až do 30.000 
Kč. Rovněž u majetkových přestupků 
dojde k navýšení horních sazeb a to z 
původních 15.000 Kč až na 20.000 Kč, při 
recidivě opět až na 30.000 Kč.

Nově bude stanoven zákaz, že ve 
zkráceném blokovém řízení nebude 
možno vyřídit přestupek v případě, že 
bude zjištěna recidiva, ale bude nutno 
provést klasické ústní projednávání 
přestupku a uložit vyšší sankci.

V rámci přestupkového zákona se za 
RECIDIVU považuje opakované spáchání 
přestupku = došlo-li ke spáchání 
přestupku, přičemž za tentýž byl v 
posledních 12 měsících pravomocně 
uznán vinným.

spadá například ublížení na cti nebo na 
zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, 
způsobení újmy pro příslušnost k 
národnostní menšině nebo pro etnický 
původ… 

• proti majetku, například úmyslné 
způsobení škody na cizím majetku 
krádeží, zpronevěrou atd.

Z důvodů prověřování případné re-
cidivy bude povinností správních orgánů 
opatřit si opis z evidence (rejstříku) 
přestupků, dle kterého bude zjištěno, 
zda již byl pachatel postižen za spáchání 
přestupku a jakým správním orgánem, 
tj. např. v Praze, Brně atd. V takovém 
případě za recidivu musí být postižen 
vyšší pokutou.

Tuto ověřovací povinnost bude plnit i 
Policie ČR a obecní policie před vyřízením 
věci v blokovém řízení na místě spáchání 
přestupku.

     
  Za přestupkovou komisi

  René Nesvadba

Velkou změnou bude rovněž zave-
dení REJSTŘÍKU PŘESTUPKŮ, ve kterém 
se budou evidovat pravomocná rozhod-
nutí (tj. rovněž i uložení blokových po-
kut) o přestupcích. Evidovány budou 
pouze některé přestupky.

Jaké přestupky se budou evidovat?
• na úseku ochrany před alkoho-

lismem a jinými toxikomaniemi, např. 
přestupky porušující omezení prodeje, 
podávání a požívání alkoholických 
nápojů, návykových látek, tabákových 
výrobků…,

• na úseku zemědělství a myslivosti, 
např. neoprávněný lov zvěře ...,

• na úseku obrany České republiky 
jako například porušení povinnosti 
uložené k zabezpečení úkolů civilní ob-
rany…,

• proti veřejnému pořádku, třeba 
neuposlechnutí výzvy úřední osoby při 
výkonu její pravomoci, maření vykázání 
z obydlí, porušení nočního klidu, 
znečištění veřejného prostranství….,

• proti občanskému soužití, kam 

Úřad roku “Půl na půl” 2016
Dne 9. června 2016 proběhl na Mi-

nisterstvu vnitra 10. ročník soutěže 
Úřad roku “Půl na půl” Respekt k rovným 
příležitostem. Soutěž o nejlepší úřad s 
rovnými příležitostmi pro ženy a muže za 
kategorii Obce I. typu v letošním ročníku 
vyhrálo město Kamýk nad Vltavou, druhé 
místo vybojovalo město Otice a na třetím 
místě se umístilo město Ralsko.

Ministerstvo vnitra hodnotilo úřady 
prostřednictvím dotazníkového šetření, 
ve kterém sledovalo, do jaké míry vedení 
obcí a měst dbá o rovnost mužů a žen, 
jaké aktivity v této oblasti vyvíjí, či zda pro 
své zaměstnance nabízí částečné úvazky 
a jiné alternativní formy zaměstnání tak, 
aby docházelo k slaďování pracovního, 
osobního a rodinného života.

Další oblastí, kterou ministerstvo 
hodnotilo, byl přístup úřadu a obce k 
občanům/klientům. Sledovala se krité-
ria jako - zda je úřad bezbariérový, a tím 
přívětivý například pro rodiče s kočárky, 
nebo jak úřad a jeho zaměstnanci vy-
chází vstříc těhotným ženám nebo 

ganizací Fórum 50 %, Alternativa 50+ a 
Gender Consulting. 

Vyhlášení výsledků proběhlo na 
Ministerstvu vnitra. Vítězové obdrželi 
ocenění z rukou náměstkyně mini-stra 
vnitra Jany Vildumetzové, která nad 
soutěží přijala patronát. 

Spolu s ní předávaly ocenění také 
náměstkyně ministra pro lidská práva a 
rovné příležitosti Martina Štěpánková, 
primátorka statutárního města 
Prostějova a zástupkyně Svazu měst a 
obcí Alena Rašková, ředitelka Magistrá-
tu hlavního města Prahy a zástupkyně 
Asociace krajů ČR Martina Děvěrová, 
Kateřina Kaňoková z Gender Consulting 
a Jana Smiggels Kavková z Fóra 50 %.

občanům se zdravotním postižením.
V neposlední řadě ministerstvo zají-

malo, jakým způsobem obce podporova-
ly prevenci domácího násilí, volnočasové 
aktivity pro děti nebo poradní, ale i ma-
teriální podporu pro rodiče samoživitele. 
Prostor byl věnován i individuálním 
vlastním projektům obcí, měst a krajů.

U měst a krajů se sledovalo také za-
stoupení žen v komunálních orgánech 
územních samospráv a na tamních 
úřadech. Záměrem dotazníku bylo také 
zjistit, do jaké míry se ženy aktivně zapo-
jují do dění a rozhodování v obci a jak se 
jim svou snahu daří realizovat.

Podoba soutěže
Soutěžící byli rozděleni do tří kate-

gorií: 1) obce I. typu, 2) obce II. a III. typu a 
3) kraje. V každé kategorii byly vyhlášeny 
tři nejlepší obce/kraje. Do 10. ročníku 
se přihlásilo 98 soutěžících. Došlé do-
tazníky vyhodnocovala porota složená 
ze zástupců Ministerstva vnitra, krajských 
úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy, 
Svazu měst a obcí a partnerských or-
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Dne 1. 12. 2015 byl uveden do pro-
vozu sběrný dvůr v Kuřívodech (rekon-
strukce sběrného dvora byla dotována). 
V prvním čtvrtletí roku 2016 se zdálo, že 
nebudeme schopni naplnit ani polovinu 
instalovaných nádob ve sběrném dvoře. 
S nástupem lepšího počasí došlo ke 
změně. Pravidelně se naplňují kontejnery 
na velkoobjemový odpad, kontejner 
na pneumatiky a bioodpad. S nástu-
pem „sezóny sekání trávy“ očekáváme 
ještě nárůst vzniku bioodpadu.  Kromě 
hnědých popelnic, je možné k odložení 
bioodpadu plně využít sběrný dvůr (v 
době provozních hodin). Doufám, že 
množství odpadů předané do sběrného 
dvora, bude mít i nadále vzestupnou 
tendenci.

ládání opadů k popelnicím na směsný 
komunální odpad na Ploužnici (objevují 
se, ale již v menším množství).

V červnu roku 2015 obdrželo město 
Ralsko 3. místo v soutěži Zlatá popel-
nice (třídění papíru, plastu a skla). 
Doufám, že ve stávajícím roce a i v letech 
následujících budeme v první „pětce“. O 
výsledcích soutěže budeme informovat 
čtenáře prostřednictvím čtvrtletníku 
Dnešní Ralsko.

V nakládání s odpady na území města 
Ralsko je možné zpozorovat značný 
posun vpřed. Poděkování patří nejen 
zaměstnancům údržby zeleně a obsluze 
sběrného dvora, ale všem, kterým není 
stav životního prostředí v Ralsku lhoste-
jný.

Obsluha sběrného dvora: Zdeněk 
Košťál, tel.: 773 646 929

Oproti předchozím létům dochází 
též k nárůstu vybraného vysloužilého 
elektrozařízení. Do roku 2015 jsme real-
izovali maximálně 2 svozy elektrozařízení 
za rok, v první polovině roku 2016 byly 
realizovány již 3. Město Ralsko obdrží za 
každý provedený svoz elektrozařízení 
finanční odměnu, která může být 
použita pro zlepšení stavu životního 
prostředí (instalace dalších nádob, které 
umožní třídění odpadů, nákup konte-
jneru na uskladnění elektrozařízení  v 
Náhlově a Ploužnici apod.). Do systému 
sběru elektrozařízení je zapojena i místní 
mateřská a základní škola. 

Posun vpřed nastal i ve věci odk-

Sběrný dvůr v Kuřívodech

Zlatá popelnice (Krajská soutěž obcí v třídění odpadů)
Autorizovaná obalová společnost 

EKO-KOM, a. s. a Liberecký kraj vyh-
lásila krajskou soutěž Zlatá popelnice. 
Do soutěže jsou automaticky zapojeny 
všechny obce v systému EKO-KOM v Li-
bereckém kraji. 

Pro hodnocení soutěže jsou 
využívána pouze databáze AOS EKO-
KOM, a. s. a data poskytovaná obcemi v 

byly připraveny zajímavé ceny. Město 
Ralsko se v tomto ročníku umístilo na 
6. pozici a získalo pamětní pohár, který 
předával náměstek hejtmana Liberec-
kého kraje Josef Jadrný. 

V loňském roce se Ralsko umístilo na 
3. pozici.

pravidelných čtvrtletních výkazech o cel-
kovém množství a druzích komunálního 
odpadu vytříděných a odstraněných v 
obcích. 

V pátek 24. června 2016 byly 
slavnostně vyhlášeny výsledky 11. 
ročníku soutěže „Zlatá popelnice“ za 
rok 2015. Soutěž si mezi městy a obcemi 
získala velkou pozornost, a proto i letos 
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Dne 25. 5. 2016 se uskutečnil školní 
výlet dětí ze ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ral-
sko - Kuřívody na Staré Hrady. Prošli jsme 
si tajemné sklepení a půdu plnou skřítků, 
draků a jiných pohádkových bytostí. 
Nechyběla ani lekce v létání na koštěti 
pod vedením zkušené čarodějnice. 
Dětem se výlet velmi líbil a z přivezených 
dárků měly radost. 

Školní výlet

« Ze školních lavic »
Oslava MDD

Dne 1. 6. 2016 proběhla ve škole 
v Kuřívodech oslava MDD. Přijel 
hasičský sbor z Bělé pod Bezdězem a 
předvedl dětem ukázku své práce. 

Potom si děti samy vyzkoušely, 

jak stříkat hadicí, co je potřeba pro zá-
chranu člověka, podívaly se do vnitřku 
hasičského auta, také si za pomocí 
hasičů vylezly nahoru na auto,… prostě 
vyzkoušely, co se dalo. Všechny si domů 

odnesly hezké vzpomínky na den, který 
prožily s hasiči. 

Děkujeme rodičům Kafkovým za 
zprostředkování této ukázky.
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V letošním školním roce vznikl na naší 
škole taneční kroužek pod vedením paní 
učitelky Hudákové.

Děti po 3 měsíce nacvičovaly vys-
toupení, se kterým se přihlásily na 
taneční soutěž.

Dne 4. 6. 2016 se zúčastnily své 
první soutěže „O pohár starostky 
města“. Soutěž se konala ve sportovní 
hale v České Lípě.

Ze soutěže si přivezly krásné 3. místo 
z osmi startovních týmů. Všem se vys-
toupení velice líbilo, děti se opravdu 
snažily. 

Taneční soutěž v České Lípě   

Škola v přírodě aneb HURÁ ZA PIRÁTY 
Z deníku pirátek – červen 
Předposlední týden ve školním roce 

se děti vypravily na dobrodružnou 
výpravu. V přístavu Port Royal na Jama-
jce (Polevsko) se roznesla zpráva, že v 
Tichém oceánu ztroskotala nákladní loď, 
která vezla mnoho beden zlata, stříbra a 
drahého kamení. 

Potom vybral několik mužů, včetně bratrů, 
a všichni se vylodili na břeh. Přestože byla stále 
noc, Borgeso námořníky neomylně vedl do hlu-
bin ostrova, dokud nedošli k černé skalní stěně. 
Námořníci se divili, kam dál budou pokračovat, 
ale Borgeso vytáhl malý stříbrný medailonek 
ve tvaru draka a přiložil ho do nepatrného ot-
voru ve skále. Najednou se zahřmělo a skála 
se otevřela. Námořníci užasli, Borgeso jim ale 
nakázal vstoupit dovnitř, tam užasli ještě více. 
Takové hory zlata, stříbra, drahých kamenů, 
šperků, mincí z různých koutů světa, ještě nikdo 
z nich nikdy neviděl. Borgeso nakázal naložit na 
loď tolik ceností, kolik se tam jen vejde.

Uběhl celý den, než námořníci loď naložili. A 
byl zase večer, Borgeso zavelel zvednout kotvy 
a odplout. Tentokráte pluli několik dní a nocí, 
dokud nedopluli k jednomu většímu ostrovu v 
Tichém oceánu. Tam Borgeso zakotvil, a nechal 
na břeh, do blízké chudé vesnice, vynést spou-
sty zlata. Tuto cestu ještě několikrát zopakoval, 
zajel do různých vesnic a při plavbě dobyl nebo 
potopil ještě několik lodí.

Nakonec, když už skoro žádné poklady ne-
zbyly, vrátil se na svůj Ostrov pokladů a zbytek 
ceností rozdal námořníkům. Ti mu ale museli 
přislíbit, že nikdy neprozradí, jak s pokladem 
naložil. A tak se všude dále vyprávělo o děsivém 
pirátu Borgesovi, ale vlastně o něm nikdo nic 
něvěděl, až na pár námořníků, kteří ale nikdy 
nic neprozradili.

Zazvonil zvonec a pohádky je konec

Pět pirátek přijelo do přístavu získat 
pro svoje posádky nové lodníky a piráty.  

Lodníci, piráti a pirátky proj-
dou zkouškami a budou rozděleni 
do posádek. Za úsvitu vyrazí pátrat 
po potopené lodi, aby získali poklad 
nevyčíslitelné ceny. 

Zatím je ve hvězdách, zda se poklad 

Pirátská pohádka
Jak už název říká, pohádka bude o pirátech. 

Konkrétně bude o děsivém pirátovi, kterého se 
všichni ostatní báli, když viděli v dáli připlouvat 
jeho loď, raději vytahovali bílé vlajky a shazovali 
záchranné čluny, jen aby s ním nemuseli bojo-
vat.

“Johoho tuhle rundu platím jáá, johoho 
tuhle rundu platím já,” ozývalo se z nechvalně 
známé putyky U jednonohého piráta, která 
se, jako každou noc, otřásala v základech. Je-
jími návštěvníky byli námořníci z nedalekého 
přístavu, kteří se sem sjížděli z celého světa. 
Zábava byla v plném proudu, když tu náhle se 
rozrazily dveře a dovnitř vstoupila mohutná 
postava v tmavém plášti.

Ti, co stáli poblíž, bezděky ustoupili o krok 
zpět a ženské leknutím vyjekly. Postava, teď již 
bylo poznat, že jde o muže, ze sebe shodila svůj 
plášť. Muž byl oblečen celý v černém, na jeho 
drsné, větrem ošlehané tváři se od levého oka, 
které bylo zakryto páskou, až k ušnímu lalůčku, 
táhla ošklivá pokřivená jizva.

O této jizvě se tradovaly historky, že mu ji 
snad udělal samotný Neptun. Několik starších, 
světaznalých mořských vlků upustilo své 
sklenice na zem, poznali totiž, že oním mužem je 
Borgeso, postrach všech moří a oceánů. Borge-
so byl tajemný pirát, kterého se všichni báli, 
jako čert kříže. Říká se, že když námořníci vidí 
přibližovat se jeho loď, radši rovnou vytahují bí-
lou vlajku a spouštějí na vodu záchranné čluny, 
jen aby s ním nemuseli bojovat. Za všechna ta 

léta také prý nashromáždil obrovský poklad, ale 
nikdo neví, kde ho schoval.

Borgeso došel až k pultu a objednal si 
skleničku rumu, okamžitě ji do sebe obrátil a 
pak se otočil na návštěvníky hospody:

“Sháním několik chlapů na svou loď, je tady 
někdo, kdo si troufne být v mých službách?”.

V hospodě panovalo hrobové ticho, málo-
kdo by se odvážil vejít na Borgesovu loď, ale 
nakonec se zvedli dva mladí zkušení námořníci 
a rozhodli se k Borgesovi přidat. Byli to dva 
odvážní, ale chudí bratři, Jack a Johny, kteří prý 
přežili největší mořskou bouři, která kdy byla. 
Borgeso trval na okamžitém odplutí, i když už 
byla pomalu půlnoc. Málokterý námořník se 
odvážil vyplouvat v noci na moře a ještě k tomu 
v těchto místech, kde je spousta mělčin a ska-
lisek trčících nad vodu. Přesto se bratři vydali za 
tajemným pirátem k jeho lodi.

Chvíli po tom, co dorazili, vypluli na moře. 
Kormidloval sám kapitán Borgeso, s jistotou se 
vyhýbal všem mělčinám a skaliskům, až se dos-
tali na otevřené moře. 

Pluli pod zářícíma hvězdama směrem 
na jih od Přístavu a hospody U jednonohého 
piráta. Zdálo se, že plují neskutečnou rychlostí. 
Borgeso po chvíli zavelel připravit se na výstup 
na břeh. Jack s Johnym se velice divili, protože 
žádný břeh v dohledu nebyl. Ale zanedlouho 
opravdu dopluli k mírně skalnatému ostrovu, 
kapitán pohrozil smrtí všem, kteří by se byť jen 
slůvkem zmínili, kde ostrov leží.

najde a pokud ano, která z posádek 
bude první. Jak vše dopadne? Můžete 
se dočíst v lodním deníku – zpravodaji 
po dobrodružné cestě, koncem září Léta 
páně 2016.

     
Vzhůru na palubu, dálky už volají,
pirátky v přístavu už na vás čekají.
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« SPOZ informuje »

V květnu proběhlo vítání občánků. Děti z MŠ a ZŠ T. Ježka 
předvedly malé vystoupení. Mgr. Šárka Kalvová přivítala 
rodiče s jejich dětmi, pronesla slavnostní řeč a poté se rodiče 
zapsali do pamětní knihy. 

Členky SPOZU jim předaly květinu a župánek pro nového 
občánka s malou hračkou. 

Přejeme novým občánkům hodně zdraví a úspěchů v je-
jich cestě životem.

Vítání nových občánků

Zábava nejen pro 
seniory
Tak jsme se sešli opět v Hradčanech dne 13. 5. 2016 na 

taneční zábavě nejen pro seniory. Letošní účast byla zase o něco 
větší. Pro návštěvníky bylo připraveno malé občerstvení. 

O kulturní vložku se postaral taneční soubor z Ploužnice pod 
vedením paní Šveňhové. 

K tanci a poslechu hráli opět Tony a Sonja. 

Jubilant
90 let…..
V pátek 3. června 2016 oslavil občan našeho města pan Miro-

slav Houska krásných a obdivuhodných 90 let. K jeho životnímu 
jubileu mu za celé naše město přijel poblahopřát starosta pan Ing. 
Miloš Tita a za SPOZ paní Nesvadbová. Popřáli mu hodně zdraví a 
vitality do dalších let, předali velkou kytici a dárkový koš. Přejeme 
panu Houskovi hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let.

       
členky SPOZU Ralsko
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V sobotu 16. dubna 2016 vyvrcholila 
celorepubliková úklidová akce Ukliďme 
svět – Ukliďme Česko 2016. 

Úklidové akce v Ralsku – Kuřívodech, 
po iniciativě paní M. Zítkové, se ve středu 
13. dubna zúčastnily děti zájmových 
kroužků Místního centra. Děti uklízely 

dobrovolníkům, kteří se zapojili do 
společného úklidu. Rozešli jsme se s 
pocitem, že jsme přispěli ke zlepšení 
společného životního prostředí tím, že 
jsme je zbavili odpadků.

stezku a okolí lesa, které slouží k procház-
kám. Dostali jsme rukavice, odpadkové 
pytle a hurá na to! Byla jsem překvapená, 
jak úklid bavil děti – jako by soutěžily, 
kdo nejvíc a nejrychleji nasbírá odpadů. 
Děti se též divily, co všechno našly. 

Chtěla bych poděkovat všem 

« MC informuje »
Ukliďme Česko - úklid v Ralsku – Kuřívodech 

Pálení čarodějnic
Čarodějnice je událost velmi 

oblíbená a neobvyklá, která má své 
prameny již v dávné historii. Začátek 
magické Filipojakubské noci je hlavně 
o programu pro děti, soutěžích, hudbě, 
opékáni buřtů, o zapálení ohně, na 
kterém je pak upálena čarodějnice a o 
celkové atmosféře. Čarodějnice v Ral-
sku proběhly v Kuřívodech, Ploužnici, 
Náhlově, Hradčanech. 

Děti s rodiči v Kuřívodech se vydaly 
stezkou za čarodějnicí s plněním úkolů. 
Za splněné úkoly každý účastník dostal 
pití a buřta s chlebem. Děti si opekly 
buřta samostatně na malém ohni. Násle-
dovalo upálení čarodějnice. Počasí nám 
přálo a nálada byla veselá.

Poděkování patří všem, kdo se podí-
leli na přípravě akce.
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Letošní Dětský den probíhal v 
Kuřívodech. Počasí bylo proměnlivé. 
Sluníčko střídaly mraky a nakonec se z 
toho vyklubal déšť. 

Program na tento den byl velice 
zajímavý. I přes nepříznivé počasí, si 
děti užily program klauna, modelování 

balónků, malování na obličej, ukázku 
výcviku služebního psa, soutěže. Později 
se ochladilo a vydatně zapršelo, dokonce 
i kroupy se nám nevyhnuly. 

Škoda, že děti si tolik neužily své 
oblíbené airsoft střílení. Z výtvarné 
dílničky též si jenom stihly odnést 

Den dětí v Ralsku

Fotbalový turnaj
21. 5. 2016 se na Ploužnici uskutečnil 

fotbalový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 
5 družstev: Mongolská komunita z 
Liberce, místní z Ploužnice, asistenti MP 
z Ploužnice, dorost z Ploužnice a žáci 
z Ploužnice. Hrálo se celý den, počasí 
se vydařilo a tak jsme viděli pěkný fot-
bal a krásně si to užili. První tři mužstva 
obdržela pohár. 

Vítězem tohoto turnaje se stal tým 
Mongolské komunity z Liberce, II. místo 

obsadil tým místních z 
Ploužnice, III. místo – tým 
asistentů MP z Ploužnice.

Závěrem děkujeme 
všem zúčastněným 
týmům za fotbalové vý-
kony.

připravený materiál, až doma si vyrobily 
náramky, motýlka, stojánek na tužky...

Opět bych chtěla poděkovat všem 
pořadatelům, kteří se zúčastnili Dětského 
dne.

Zájezd do Prahy
Důležitým a obohacujícím prvkem 

společenského života je kultura.
Místní centrum pořádalo zájezd do 

Prahy do divadla Hybernia na muzikál 
Sibyla, Královna ze Sáby. 

Děj představení, krásný zpěv a hra 

významných herců udělaly na nás úžasný 
dojem. 

Děkujeme.

Výstava fotografií
Výstava fotografií
V Místním centru v Kuřívodech 

probíhá od 1. 6. do 31. 8. 2016 výstava 
fotografií Martina Palduse na téma: 
SRÁŽKA U KUŘÍVOD 2016. Fotografie 
ze vzpomínkové akce ke 150. výročí 
prusko – rakouské války roku 1866 - bit-

vy u Kuřívod zachycují bitevní ukázku, 
slavnostní shromáždění a pietní akt u cen-
trálního pomníku, komentovanou módní 
přehlídku historických šatů a kostýmů, 
pochod historických jednotek…

Všichni jste srdečně zváni!

Pro letošní školní rok skončily kroužky 
v Místním centru. Posledním dnem 
června jsme se rozloučili se školou v du-
chu her a soutěží. Odměnou bylo sladké 
občerstvení.

Na závěr přeji všem dětem hezké letní 
prázdniny.
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V sobotu 30. dubna 2016 proběhlo v 
Ralsku 150. výročí Bitvy u Kuřívod z roku 
1866. Jedním z prvních bodů programu 
bylo slavnostní odhalení a vysvěcení 
nově instalovaného pomníku na 
Ploužnici místním farářem Mgr. Václavem 
Horniakem. 

Zbytek programu pak probíhal v části 
města Kuřívody. Návštěvníci si mohli 
projít dobový jarmark, podívat se na ko-

mentovanou přehlídku dobového dám-
ského oblečení, nástup bojových jed-
notek, ochutnat pokrmy z polní kuchyně, 
poslechnout si živou hudbu a mnoho 
dalších. 

Nejzajímavější bod programu byl 
živý obraz z bitvy u Kuřívod 1866, na 
který se přišlo podívat bez mála 1000 
návštěvníků. 

V odpoledním programu k 

« Z kultury a sportu »

občerstvení hrály hudební skupiny 
NEŠLAPETO a KANTOŘI a ve večerních 
hodinách se za městským úřadem zapáli-
la vatra na počest lidového zvyku pálení 
čarodějnic

Bitva u Kuřívod 1866

Dne 29. 4. 2016 děti z Dk vyrazily na procházku i s úklidem naší Země po Kuřívodech. Za odměnu si děti samy opekly buřta. 
Užily si zábavu a unavené došly  do školky a hurá do postýlek.

Soubor tanečního kroužku z Ploužnice 19. června 2016 vybojoval II. místo v kategorii Romských tanců a II. místo 
kategorii Volný styl v II. ročníku Tanečního festivalu v Děčíně. Celkem se zúčastnilo 9 tanečních souborů.

Velké gratulace a jen tak dál.

Čarodějnice v Dk Brouček

Poprvé v  tomto roce jsme zorgani-
zovali vycházku do zaniklých vesnic. 
V předešlých letech to byla v červnovém 
měsíci již vycházka třetí nebo čtvrtá. Le-
tos nám vycházky nevycházely, stále nám 
do toho přicházely jiné akce, soukromé, 
pracovní, a tak teď, protože jsem se již 
styděl, naplánoval jsem vycházku do za-
niklých vesnic - Olšiny, Kostřice a Křídy.

Sraz byl v  10 hodin v  muzeu 
vystěhovalectví v  Náhlově, kde jsme si 
dali ranní pravou brazilskou kávu. Sešel 
se právě ten správný počet zájemců 
(25-30), kdy bylo možné, aby výklad 
vyslechli všichni.  Jako vždy, návštěvníci 

Vycházka 18. 6. 2016
přinesli něco sladkého ke kávě, tak jsme 
na výlet byli posilněni. Nejprve jsme 
navštívili Olšinu. Auta jsme nechali na 
parkovišti před oborou a Olšinu jsme 
prošli celou. Od za války bývalého tábora 
dívek BDM až na konec vsi, za mlékárnu. 
Pochopitelně dříve stojící. Po té jsme se 
přesunuli na Kostřici, kde z  doby života 
v této osadě zbyl jen polorozpadlý ovčín. 
Podle fotografií a pamětí rodáků, kterých 
se tentokrát sešlo kolem 6, jsme odha-
dovali, kde stál dům ovčáka pana Bakeše 
a ostatních. Při odjezdu z Kostřice nám 
byl odměnou pohled, kdy vlevo byl k 
vidění Bezděz, před námi Ralsko a vpravo 

Ještěd. Máme tu krásné okolí.
Poslední zastávkou byla zaniklá ves 

Křída, která je na cestě zpět do Náhlova. 
V Náhlově jsme ještě poseděli, dali si opět 
dobrou brazilskou kávu, dojedli dobroty 
a ještě „ladili“ organizaci srpnových oslav 
Horních (rozuměj zaniklých) vsí.

Byla to hezká, vydařená vycházka 
s  příjemnými lidmi. Manželé Havlíkovi s 
vnukem cestu absolvovali na kolech, za 
což jim patří obdiv všech, kteří se vezli 
auty. Brzy budeme muset naplánovat vy-
cházku další.   

Za Spolek historie Mimoňska 
Jaroslav Dvořák   
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Máme městské muzeum

Stálá expozice pyrotechnické asanace 
Ralska, zřízená v Kuřívodech v prostorách 
bývalého objektu policejní pyrotechnické 
služebny, zahájila svou desátou sezónu. 
Pobočný spolek Český svět - Ralsko se 
usnesl, že   expozici, kterou provozuje, 
povýší na “Městské muzeum”. Uzavřením 
smlouvy o výpůjčce schválené radou 
města R-05/20/16 ze dne 9. 3. 2016 je 
touto smlouvou zřízen statut Městského 

újezdu Ralsko. Pod názvem “MUNICE 
VOJSK SSSR 1968-1991” se skrývá téměř 
dvouhodinová exkurze odborného 
výkladu průvodce.

Naše kniha návštěv obsahuje desítky 
zápisů psané i v jazycích málo srozumitel-
ných a od osob ze všech světadílů. Jsem 
toho názoru, že bychom měli poznávat 
svou historii, dějiny svého města obzvlášť 
ty nedávno minulé, a k tomu by mělo 
přispět naše městské muzeum. Přál bych 
si, aby každý druhý zápis v knize návštěv 
měl adresu návštěvníka z Ralska.

Václav Bilický 

muzea v Ralsku. Provoz nadále zajišťuje 
svými členy p.s. Český svět - Ralsko. Nový 
statut městského muzea navýší kredit 
dlouholeté činnosti expozice a zároveň 
přispěje k propagaci města samotného 
zřízením provozovny k prodeji turistic-
kých a upomínkových předmětů města.

Městské muzeum pořádá mimo svoji 
výstavní činnost také letní společenské 
večery pro ostatní zájmové organizace 
a spolky. Již tradičně se o letním večeru 
schází klub seniorů při opečené klobásce 
a dobrém vínu. 

Nosným programem současné ex-
pozice je 25. výročí odchodu posledního 
vojáka sovětské armády dne 17. června 
1991 z území bývalého vojenského 

Hvězdovské děti slavily s předstihem
Malí obyvatelé Hvězdova si svůj 

den užili už v sobotu 28. 5. 2016. Akci 
naplánovala, zorganizovala a hlavně 
uskutečnila parta místních nadšenců 
z řad rodičů, prarodičů ale i omladiny. 
Svých úkolů se nezištně zhostili se ctí a 
zápalem pro věc za což jim patří velký dík, 
„oni“ vědí, o kom je řeč. Celé odpoledne 
se neslo v duchu hesla „kdo si hraje, ne-
zlobí“.

Během odpoledne malí oslavenci ab-
solvovali hned devět soutěží na stejném 
počtu stanovišť. Vyzkoušeli si rybolov, 
skákání v pytli, slalom s tenisákem na 
hokejce, prolézání tunelem nebo hod na 
plechovky. Nechyběla ani vědomostní 
soutěž, kde samozřejmě mladším 
pomáhali ti starší. 

Co do atraktivity se na první mís-
to mohli zařadit dobrovolní hasiči z 
Mimoně, nebo lépe, jejich technika. Ta 
byla jednu chvíli největší atrakcí. Hasiči se 
dětem věnovali více než hodinu, během 
které se i ti nejmenší podívali do kabiny, 
vyzkoušeli majáky, megafon i sirénu. Ti 
větší otestovali svou zručnost a s proud-
nicí v ruce zkusili proudem vody trefit a 

Vlastimil Ladýř - LADEO, Městský úřad 
Ralsko, Sluka Jaroslav, SAP Mimoň, Rad-
im Janda, Ladislav Samek, Barvy – laky 
Glazar, Miroslav Varga a Jaroslav Günter, 
Jan Weber, kterým je třeba poděkovat 
jak za organizátory, tak i za spokojené 
děti, které si díky nim z letošní oslavy 
Mezinárodního dne dětí odnesly nejen 
příjemné vzpomínky.

Bc. Nikola Bursová

shodit pyramidu z plechovek. 
Služební vozidlo Městské policie 

Ralsko má také majáky, stalo se tedy na 
chvilku další působivou atrakcí a muselo 
odolávat náporu zvědavých oslavenců. 
Neméně atraktivní byly pro malé i velké 
oslavence balónky naplněné heliem. 
Smích se ozýval tam, kde se dětem 
podařilo vyzkoušet vliv helia na hlasivky, 
ale ozýval se i pláč v případě, kdy balónek 
s heliem uletěl. Díky dostatku balónků 
byl pláč rychle zažehnán.

I přes počáteční nepřízeň 
počasí se odpoledne vydařilo 
a akce se zúčastnilo bezmála 
padesát dětí. Oslavu si užily 
a závěrem byly za svou sna-
hu náležitě oceněny. Každý 
oslavenec obdržel dárek v 
podobě míče s pohádkovým 
motivem a balíček sladkostí 
s dalšími drobnými dárečky. 
Samozřejmě nemohlo chybět 
ani tradiční posilnění v podobě 
opékání vuřtů. 

Na úspěchu celé akce měli 
lví podíl i štědří sponzoři – Ing. 
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17. 4. Přednáška o Josefu Klausovi
Avizovaná přednáška se uskutečnila 

od 14 hodin v náhlovském muzeu.
A kdo tedy byl Josef Klaus? Byl 

rodákem z České Noviny a je také známá 
jeho mise do Ruska za účelem uvolnění, 
vysvobození zajatců ze zajetí z 1. světové 
války. Pan ing. Polakovič nám za pomo-
ci projekce osvětlil jeho zásluhy, které 
zůstaly nedoceněny. Kartotéka všech 
zachráněných se našla v Zákupech a nyní 
je v českolipském muzeu.

Host, Mgr. Šimůnek, pohovořil o 
legionářích, odpovídal na zasvěcené 

otázky nejenom o nich, ale i o vyzna-
menáních, která jim byla udělena.

Dalším překvapením nedělního 
odpoledne byl harmonikář pan Jaroslav 
Křapka, který nám předal CD s nahrávka-
mi 18 písniček, kdy jedna se jmenuje 
„Ralsko“. Přítomní se shodli, že by to 
mohla být ústřední píseň, snad i hymna, 
při Oslavách Horních vsí. Když už máme 
i prapor.

Příjemným doplněním bylo vyprávění 
pana Zdeňka Rydygra, majitele muzea 
Eduarda Helda v  Zákupech, které bylo 

doplňováno všemi přítomnými. Jeho 
téma nám všem bylo velmi blízké a 
zaslouží si samostatnou přednášku. 
Přijali jsme pozvání do Zákup - datum 
upřesníme.

Příjemně strávené odpoledne při bra-
zilské kávě bylo zakončeno společnou 
fotografií před muzeem.

Za Spolek historie Mimoňska, 
Lenka Špačková

Přírůstky v knihovně
též na internetové stránky naší knihovny, 
kde najdete podrobnější popis nových 
knih i jiné zajímavé informace o knihovně 
v Kuřívodech. 

Adresa je: www.kurivody.knihovna.
info

Zde je pár tipů z nových knih, které 
přišly v červnu:

Milí čtenáři

Na samém prahu léta, prázdnin 
a dovolených se opět setkáváme na 
stránkách našeho Zpravodaje. 

Provozní doba knihovny se ani o práz-
dninách nemění a tak můžete i v letních 
měsících zavítat do naší knihovny a vy-
brat si svou oblíbenou četbu na cestu k 
vodě či na dovolenou. Zavítat můžete 
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aby našli tu „svou“ knihu, která je osloví 
či inspiruje, příjemné prožití dovolené a 
prázdnin a šťastný návrat domů, pokud 
vyrazíte někam na cesty.

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

                         Pavel Hotovec, knihovník 

čarodějky; Hornické pohádky; Strážkyně 
pokladu; 

V naučné literatuře moc nových titulů 
nepřibylo, ale věřím, že si vyberete i ze 
starších svazků. Třeba pro inspiraci, kam 
vyrazit na dovolenou nebo tipy na zvele-
bení vašich zahrádek.

Přeji všem návštěvníkům knihovny, 

Beletrie pro dospělé:
Smrt na Rýnu; Turecká hra; Můj 

mušketýr; Dáma z obrazu; Kam se poděla 
Elizabeth; Kletba Vikingů; Noc nad Reyk-
javíkem; Spiknutí Starmoney.  

Beletrie pro mládež:
Metro v říši duchů; Dávej pozor, 

Všudybylko!; Zrcadlení; Meč, srdce a 

Ralsko
Autor Jaroslav Křapka ze Semil

Kdo si bere do hlavy a koho zajímá, kde 
stávaly Palohlavy, Křída, Olšina?

Kdo se někdy zaobírá otázkou, kdo 
obýval tu krajinu Podralskou?

V Kuřích Vodách, v Jablonečku, ve 
Svébořicích, kostelíky na kopečku pro své 
věřící.

láka, tam, kde půl století šlapala bota vo-
jáka.

A tak vzpomínejme na ten pracovitý lid, 
který svůj kraj musel spěšně opustit.

Noví lidé už tu vykonali hodně práce, 
aby se náš milý kraj zase k životu vracel.

„Vždyť nám k srdci přirostla ta krás-
ná zem, tenhle kout mezi Ralskem a 
Bezdězem.“

Na políčkách hospodáři, v lesích 
dřevaři, v Židlově pak činili se pilní včelaři.

Nezbylo tu po nich víc než pískovcové 
skály, do kterých si stáje, sklepy, studny 
vytesali.

Na jaře pak připomíná jejich domovy, 
když rozkvete v zahradách ovocné stro-
moví.

Neuslyšíš dětský smích a nespatříš sed-

TITANIC
Dne 10. 4. 2016 uspořádala kulturní komise města Ralska zájezd na unikátní výstavu Titanicu v Praze. 

A že se bylo na co dívat....
K vidění byl i ledovec na který jsme si všichni mohli sáhnout. Počasí nám přálo, myslím, že jsme si každý odnesl krásný 

zážitek. Užili jsme si to a tímto bych ráda poděkovala vedení města za zajištění dopravy. Těším se na další výlet

                                                     Heráková Růžena
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Dne 14. 4. 2016 proběhla beseda s 
občany Ploužnice. Za město Ralsko se 
zúčastnili starosta Miloš Tita, místostaros-
ta Miloslav Tůma a radní Šárka Kalvová a 
František Procházka. 

Během jedné hodiny jsme si vyslechli 
mnoho zajímavých informací týkajících 
se přímo lokality Ploužnice. Získali jsme 
informace o výstavbě školky a dalších 
služeb občanské vybavenosti v bývalé 
budově školy, o výstavbě smíšené cyk-
lostezky mezi Ploužnicí a Mimoní, o 
výstavbě nových prostor pro volnočasové 
aktivity přímo ve sportovním  areálu, 
o výstavbě nové vodní plochy pro děti 
a rodiče, o výstavbě nových garáží, o 

paní R. Bilická a stánek s občerstvením 
L. Valany, o VIP hosty se starala Věra 
Šveňhová a o občerstvení Jana Peštová, 
Adriana Fedáková a Anežka Valanyová, 
táborák zajistilo město, moje manželka 
celou akci moderovala, já jsem pořizoval 
fotografický a filmový záznam, velkou 
pomocí byl i spolek Český svět Ralsko s 
panem Bilickým, NZDM Oblastní charity 
Most z Náhlova a NZDM Centrum LAMPA 
z Mimoně, technicky akci zajišťoval pan 
Šveňha a pan Procházka…. K tomu se 
přidali další zastupitelé a dobrovolníci. 
Byl to krásný společný čas, ačkoli celé 
odpoledne pršelo. Celkem se sešlo asi 
300 lidí.

Všem patří veliké poděkování. Spo-
lupráce samotných obyvatel Ploužnice 
je budoucností této lokality. Aktivistické 
separování, jak to známe z minulého ob-
dobí, naopak nic dobrého nepřináší. 

J. Hanzl

lepším přístupu k 
hracím prvkům a 
větší bezpečnosti. 

Ze strany vedení 
města pak zaznělo 
p o d ě k o v á n í 
občanům za vyni-
kající organizaci a 
průběh oslav Me-
zinárodního dne 
Romů.

J. Hanzl 

Mezinárodní den Romů připadá na 
den 8. dubna, kdy vznikla Mezinárodní 
romská unie. Ta byla založena právě ten-
to den na kongresu v Londýně roku 1971. 
Delegáti kongresu se tehdy dohodli na 
vzhledu romské vlajky, na znění rom-
ské mezinárodní hymny a na preferenci 
označení Rom před Cikánem (popřípadě 
Cigánem). 

Romové slaví Mezinárodní den 
Romů každoročně od roku 1990, kdy byl 
ustanoven na 4. kongresu Mezinárodní 
romské unie ve Varšavě.  V České repub-
lice se slaví od roku 2001. 

 Na Ploužnici se tento významný 
den slavil konkrétně v sobotu dne 9. 4. 
2016. Pozvání přijali a vystoupili kapely 
Gypsy legend, Bachtale chave, Romart a  
G Chrome, vystoupily také čtyři taneční 
soubory, na panelech v podloubí pak 
byla prezentována práce nízkoprahových 

zařízení pro děti  a mládež LAMPA, z. s. a 
Oblastní charity Most. 

Program začal již dopoledne fotba-
lovým turnajem, ve kterém si zahrály 
všechny věkové kategorie. Pokračoval 
různými soutěžemi pro děti včetně 
možnosti si zařádit na velké trampolíně. 
Vlastní kulturní program začal odpoledne 
zahráním romské hymny „Gelem, Gelem“ 
(asi jedinou hymnou na světě, při které je 
dovoleno tančit) a úvodním proslovem 
starosty města Milošem Titou. Hlavním 
hostem byla úspěšná zpěvačka Bára 
Cínová, známá z různých televizních vys-
toupení.

Pro mě osobně byla organizace a 
průběh celé akce úžasnou zkušeností. 
Na této akci se podíleli přímo Romové, 
kulturní komise města v čele s Růženou 
Herákovou, fotbal měl na starosti Milan 
Herák, dětskou dílnu měla na starosti 

« z. s. LAMPA informuje »
Beseda s občany

Mezinárodní den Romů na Ploužnici
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Nocovky v klubu LAMPA
O prázdninách ale i během roku, kdy 

děti a mládež často nevědí co dělat a 
někdy se i nudí, připravuje LAMPA, z. s. 
mnoho volnočasových aktivit. Kromě 
pravidelných akcí, které spadají do 
režimu sociálních služeb, organizuje 
několikrát za rok tzv. NOCOVKY, vždy na 
nějaké aktuální téma. Přitom se hrají hry, 
fotí, natáčejí filmy a také se filmy i sledují 
a soutěží se. Děti si také samy vaří, myjí 
nádobí, uklízí a vymýšlí programy. 

Den pro rodiny s dětmi – IV. ročník
Během letních prázdnin proběhne v 

areálu Ploužnice již čtvrtý ročník dne pro 

Snílek se bude konat sejně jako v loňském 
roce v chatové osadě ve Starých Splavech 
u Máchova jezera. Tento tábor bude letos 
konkrétně zaměřen na romskou kulturu. 
Děti se dostanou mimo lokalitu, kde by-
dlí a stráví několik dní v jiném prostředí. 
Poznají také nové přátele, zapojí fantazii 
a kreativitu, ale také se seznámí s prací v 
kolektivu. 

   Za OS LAMPA Romana Hanzlová

rodinu s dětmi. První ročník se uskutečnil 
již v roce 2012. Jako v předešlých 
ročnících se bude jednat o den plný 
zábavy, soutěží, hudby, tance a sportu. 

Klub LAMPA 
Klub LAMPA bude otevřen během let-

ních prázdnin již od 13:00 hodin (místo 
14:00 hod.) a končit bude v 17:00 hodin. 
Během prázdnin se budou konat i celo-
denní výlety do blízkého i dost vzdáleného 
okolí.

LAMPIČKA
Lampička je novou aktivitou, která 

probíhá každé úterý a čtvrtek dopoledne 
v Klubu LAMPA na Ploužnici. Během 

těchto aktivit probíhají 
společenské, kulturní, 
sportovní, vzdělávací, 
poradenské, tera-
peutické  a turistické 
aktivity pro rodiče s 
dětmi  předškolního 
věku. Začínáme 
„kávou o 9“. Vhodné 
pro maminky ale i 
tatínky, kterým není 
lhostejná budoucnost 
jejich dětí. 

Tábor Snílek
Prázdninový Tábor 

Plánované prázdninové aktivity centra LAMPA
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Naše organizace se již potřetí 
zúčastnila celorepublikové aktivity 
“Ukliďme Česko”. Předcházející ročníky 
proběhly v Mimoni, ale za účasti i dětí z 
našeho Klubu LAMPA na Ploužnici. Letos 
poprvé proběhly tyto akce samostatně. 
Dne 14. dubna 2016 v Mimoni a 22. dub-
na 2016 na Ploužnici.     

Uklízeli jsme les za cvičícími prvky 
a potom také prostor u obchodu. Uk-
lízet bylo opravdu co, a děti byly ve-
lice šikovné, nikomu z nich nestačil jen 

jeden pytel na odpadky. Kromě těchto 
jednorázových aktivit, třídíme v našem 
Klubu také po celý rok odpad, abychom 
šetřili přírodní zdroje.

Úklidu na Ploužnici se zúčastnilo 
celkem 11 převážně mladších dětí a 4 
dospělí (včetně jedné dobrovolnice). 
Dětem za pomoc moc děkujeme. Jsme 
rádi, že dětem není lhostejné, jak vypadá 
okolí jejich domovů a jako poděkování 
jsme proto pro ně připravili malou oslavu 
s pohoštěním.

Letos hlavní organizátoři akce vyhlási-
li i soutěž pro dětské kolektivy ve výrobě 
plakátů připomínajících proběhlou akci. 
Děti z Mimoně získaly druhou cenu a 
Klub LAMPA na Ploužnici cenu třetí v Li-
bereckém kraji. Gratulujeme. A až nám 
drobné dárky pro děti z Prahy dorazí, 
moc rádi jim je slavnostně předáme.

Za Klub LAMPA R. Hanzlová

Klub LAMPA se zapojil do akce “Ukliďme Česko 2016”

« Příspěvky našich čtenářů »
Ježibaba

Minulo jaro, kdy je příroda plna nové-
ho života. I žáby mají za sebou velice 
bouřlivé období, kdy se v krátké době 
z jiker promění v pulce a z nich pak v 
drobné žabky. Ralsko má ve své pestré 
krajině množství vodních ploch, které 
jsou nezbytné právě pro rozmnožování 
žab. Zejména se jedná o oblast Hradčan 
a Hvězdova. Jsou zde i místa, kde žábám 
postačí mokřady či nepatrné tůně. 
Čtyři tůně jsou i v průmyslové zóně v 
Kuřívodech. Bohužel však velká letní su-
cha a zimy bez sněhu zde zcela vysušily 
jedno „boží oko“. Bohužel i ty zbývající 
jsou na pokraji své existence. Přesto 
se i zde žáby dokázaly rozmnožit a tím 
přispět k udržení rovnováhy v přírodě, ať 
už jako lovci či naopak jako potrava. Dnes 
se zmíníme o ropuchách.

Při procházce lesem můžeme 
zahlédnout pod kořeny stromů zalezlou 
ropuchu. Vyhlíží ze své díry v zemi velice 
nepříjemně, jako ježibaba z chalupy. Je 
zbarvená jako hlína, celá bradavičnatá 
a dotknete –li se jí, začne se nafukovat. 
Proto se jí někdo bojí a jiný dokonce 
štítí. Bývaly doby, kdy byla považována 
za zvíře kouzelné, pro čarodějnice nepo-
stradatelné. Vždyť ropucha byla součástí 
nejednoho kouzelného lektvaru. 

Krásná jistě není, její bradavičnaté 
kožní žlázy vylučují hlen, který jí na 
kráse nepřidá, zato ji však chrání před 
nepřítelem. Teprve za soumraku vylézá 
ropucha z úkrytu a hledá si kořist. Jsou 
to především červy, larvy a velká spou-
sta hmyzu. To vše zmizí přes noc v je-
jím žaludku za pomoci vyklopitelného 
mrštného jazyka. 

ostrovů, žije i v Evropě střední severně 
od Alp, najdeme ji i v oblasti východního 
Pobaltí a na jihu Švédska. U nás je vzác-
ná. V minulosti žila i v Ralsku, v oblasti 
hvězdovských rybníků, kde se brodívaly 
tanky. Ty vytvořily na tankové cestě podél 
rybníků příhodné tůňky, které jsou nez-
bytné pro rozmnožování této ropuchy. 

Vyasfaltováním cesty zmizely 
kaluže a tím bohužel zmizela i místní 
populace ropuchy krátkonohé. Toto je 
jeden z případů k zamyšlení, zda jed-
no rozhodnutí (zpřístupnění rybníků 
automobilům) nemá na druhou stranu 
negativní důsledek, v tomto případě vy-
mizení živočišného druhu. V současnosti 
udržují přírodovědci z českolipského 
vlastivědného muzea spolu s majiteli pís-
koven v Provodíně na účelových cestách 
tento nezbytný biotop. 

Dá se říci, že je to pilotní záchranný 
program muzea. Ke tření vyhledávají 
ropuchy krátkonohé v pokročilém jaru 
mělké periodické tůňky, které později 
vysychají. Vajíčka jsou ve šňůře hlenu. 
Vývoj pulců je velmi rychlý. Potrava je 
stejná jako u ostatních ropuch. Posled-
ním druhem, který zmíníme je Ropucha 
zelená (z lat. Bufo viridis). Ta u nás sice 
nežije, ale je tu šance, že se k nám do 
Ralska rozšíří z nejbližšího výskytu u Bělé 
pod Bezdězem. Ropucha je nápadná 
svým zbarvením, které jí dává i její název. 
Areál rozšíření druhu tvoří Evropa, kromě 
Britských ostrovů, Pyrenejského po-
loostrova a části Francie. Na sever žije po 
jižní Švédsko na jih až do severní Afriky a 
přední Asie. Na východ v mírném pásmu 
až do Mongolska. V České Republice žije 

Nejrozšířenější je Ropucha obec-
ná (lat. Bufo bufo). Zbarvení je velmi 
proměnlivé, od hnědošedé přes žlutavou 
a světle rezavou barvu až k téměř černé. 
Samice dosahují až 12 cm délky, samci 
jsou nápadně menší. Vyskytuje se sou-
visle po celém území Evropy kromě Irska 
a severní Skandinávie. Žije i v v horách 
až nad hranicí lesa. Po zimním spánku, 
kdy je ropucha zahrabána v zemi, putuje 
od konce března do začátku května na 
třecí shromaždiště k vodě, často i několik 
kilometrů. Vajíčka klade ve šňůrách 
hlenu, které jsou až dva metry dlouhé. 
Vajíček je v provázcích několik řad. Pulci 
žijí v hejnech a mají některé sociální in-
stinkty, např. jednotný pohyb celého 
hejna nebo únik celého hejna před 
nepřítelem, i v případě, že je nebezpečím 
postižen pouze jeden jediný člen. Pulci se 
živí nárosty řas a metamorfují v květnu a 
začátkem června. Malé ropušky opouštějí 
vodu hromadně a následně se rozptýlí 
po okolí. Ztráty jsou v té době obrovské. 
Kromě doby rozmnožování žijí ropuchy 
jednotlivě. Mají své úkryty, které si tvoří 
ve svém teritoriu. Potravu tvoří měkkýši, 
členovci, červi, a další hmyz. Velké samice 
uloví někdy i obratlovce např. menší 
žabky či myši. Ropucha obecná se dožívá 
až 20 let.

Dalším druhem je Ropucha krát-
konohá (lat. Bufo kalamita). Je to naše 
nejmenší ropucha. Výrazným znakem je 
světlý proužek na hřbetě, zelená duhovka 
oka a poměr zadních nohou k předním 
(jsou téměř stejně dlouhé). Tato ropu-
cha neskáče, ale rychle běhá. Rozšířená 
je v západní Evropě, včetně Britských 
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Po hornických památkách, tentokráte z „Českého krasu“
Náš loňský první zkušební zájezd 

pro širokou veřejnost do Příbrami do-
padl velmi dobře, a proto jsme i letos 
připravili prvomájový zájezd, tentokráte 
do Českého krasu.

Skupina loňských 17 účastníků se 
letos rozrostla o dalších 10 po poznání 
toužících turistů, neboť zájem o hornické 
památky začíná stoupat, což je příjemné 
zjištění.  

V 5:30 hodin nastupuje do autobusu 
ve Stráži dvanáct nadšenců, v Mimoni k 
nim přibyla čtveřice Kuřívodských, které 
v České Lípě doplňuje jedenáctičlenná 
skupina. Poté, co autobus prokličkuje 
dubskými zatáčkami do Mělníka, projede 
Slaným a Kladnem, zastaví v 8:30 ho-
din na parkovišti u chrustenické šachty. 
Tady nás přivítal, postavou malý ale hor-
nickým srdcem velký, kamarád a správce 
dolu Miki Dobrý. Na hlavách „instalu-
jeme“ přilby a naše skupina mizí ve štole 
železnorudného dolu. Miki nás seznámil 

po téměř celém území kromě vyšších 
poloh. Lze ji označit jako teplobytného 
obojživelníka. Je to v podstatě stepní 
živočich, kterému nevadí ani značné tep-
lo a sucho. Osidluje stepní oblasti stejně 
jako kulturní krajinu či rumiště. Často 
žije přímo uvnitř vsí a na předměstích. Je 
velmi rozšířená i v zanedbaných místech 
uvnitř Prahy. Tam kde žijí početné sku-
piny ropuch zelených ve vesnicích 
shromažďují se večer a v noci pod 

tůní (viz kuřívodské tůňky). Mnoho jich 
na jaře končí pod koly automobilů.

Závěrem chci připomenout 
užitečnost ropuch zejména v zahradách, 
kde v jahodách a zeleninových záhonech 
pochytají velké množství hmyzu a plžů. 
Chovejme se k ropuchám stejně jako 
v Británii, kde si ropuchy do zahrad do-
konce vysazují.

pouličními lampami, kde sbírají hmyz 
přilákaný světlem. V rozmnožování spadá 
do pozdního jara (duben až květen). 
Pulci ropuchy zelené dorůstají až 4,5 cm 
délky. U nás jsou největší ze všech pulců 
žab. Během suchozemského života jsou 
často usídleny v zahradách a v alpínech 
(umělá skalka), kde kromě oživení místa 
přispívají také k hubení hmyzu a plžů.  
Jako všichni obojživelníci jsou i ropuchy 
zelené ohroženy ubýváním mokřadů a 

nedobrovolné působení v tomto táboře. 
Jeho vzpomínky na nejkrutější dobu jeho 
života jsou nedocenitelné především pro 
Mikiho, který se o problematiku trestně 
pracovního tábora Mořina intenzivně 
zajímá. Připravuje brožuru o této 
lokalitě a její neblahé historii. Jak kon-
statuje: „strach bývalých vězňů a totální 
odstřižení se od svého svědomí bachařů 
a jejich mlčení způsobilo absolutní 
zamlžení kruté pravdy tohoto místa“. Miki 
spolu s námi doslova hltal vzpomínky 
pana Šíra.  

Když jsme vstřebali tyto hrůzné 
skutečnosti, byl čas pokračovat do 
lomařského skanzenu „Solvayovy lomy.“ 
Tady nás naopak pohladilo po duši 
opravdové zaujetí přátel ze spolku „Bar-
bora“. To, co dělají, je vskutku přínosem 
pro celou společnost. Lidství se ukáže 
teprve tehdy, když je člověk ochoten dát 
něco druhým. To zde v Solvayových lo-
mech naplňují beze zbytku. Proto jsme i 
této společnosti předali alespoň „čestné 

uznání“ našeho hornick-
ého spolku. 

Den se nachýlil a 
autobus uhání k dom-
ovu.  Když člověk při 
loučení slyší slova chvály 
a uznání, dokonce se 
objevil i palec nahoru, 
je víc než jasné, že na 1. 
máj 2017 opět vyrazíme 
na hornický tématický 
zájezd.

Zdař Bůh
Za hornický spolek

Miroslav Janošek

s historií, ukázal zdejší techniku a 
předvedl v praxi ruční vrtání a bagrování 
faroty. Jeho poutavý výklad nemá chybu. 
Za jeho záslužnou činnost pro záchranu 
hornického dědictví jsme ho odměnili 
„čestnou medailí“ hornického spolku. Tím 
jsme ho dokonale překvapili a zaskočili. 
Na oplátku nám dojatý Miki věnoval celý 
sváteční den, ačkoliv je neustále plně 
pracovně vytížen. 

Po výborném obědě v restau-
raci „Ve století“ jsme se přesunuli k 
nejromantičtějšímu lomu zdejší krajiny, 
zvanému „Velká Amerika“. Tady nám opět 
Miki velmi zajímavě povyprávěl o historii 
této nádhery. Pak jsme přešli na protější 
stranu lomu a tady jsme se zastavili 
nad trestaneckým lomem u památníku 
věnovanému politickým vězňům, kteří 
tu v nelidských podmínkách neskutečně 
trpěli v letech 1949 až 1953. Hrůza! Na 
tomto pietním místě se slzami v očích za-
vzpomínal náš čestný člen pan Šír na své 
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« Různé »
Bylo mi ctí být prvním tajemníkem MěÚ Ralsko

Když jsem tehdy v roce 2011 vyhrál 
výběrové řízení na pozici tajemníka-
vedoucího úřadu, byla to pro mne velká 
výzva. Zda a jak jsem tuto výzvu naplnil, 
nechám na svých spolupracovnících. 

Ing. Miroslav Králík, již zmíněný Mgr. 
František Lukl, tehdejší ministr pro 
místní rozvoj, pan Martin Půta, hejtman 
Libereckého kraje, JUDr. Jiří Němec, 
vedoucí správního odboru KrÚ LK, Mgr. 
Karel Ullmann, vedoucí právního od-
boru KrÚ LK, a RNDr. Kateřina Lauer-
mannová, vedoucí odboru územního 
plánování a stavebního řádu KrÚ LK. 
Všem jmenovaným patří můj osobní dík.

V neposlední řadě bych 
chtěl na závěr veřejně na tom-
to místě poděkovat všem svým 
spolupracovníkům - úředníkům, kteří 
mi v mé práci vždy pomáhali. Bez je-
jich pomoci bych si nedokázal činnost 
tajemníka MěÚ představit. 

Milé kolegyně a milí kolegové 
úředníci, velmi si vážím vaší odbor-
nosti a vaší práce. Přeji Vám vše do-
bré a nechť Vaše další činnosti jsou ku 
prospěchu města Ralsko. Věřte mi, že 
se mi neodchází lehce. Bylo mi však 
velkou ctí s vámi spolupracovat… .

Mgr. Oldřich Němec

Jsem přesvědčen, že jsme společně s 
úředníky města byli skvělý a dobrý tým.

Osobně jsem velmi rád, že se nám 
podařilo, společně s tehdejším starostou 
Ing. Miroslavem Králíkem, dohodnout s 
Českou poštou podmínky pro vytvoření 
poštovního výdejního místa od 1. 4. 
2014. Společné dílo se podařilo a jsem 
velmi rád, že dnešní, již plnohodnotná 
pobočka Česká pošta - Partner, funguje 
k naprosté spokojenosti občanů města i 
přespolních.

Od 1. 1. 2015 má město Ralsko také 
svůj samostatný obecný stavební úřad. K 
tomu před samotným ustavením staveb-
ního úřadu předcházelo mnoho jednání 
s Libereckým krajem a jeho krajským 
úřadem, s Ministerstvem pro místní roz-
voj pod tehdejším vedením současného 
předsedy Svazu měst a obcí ČR Mgr. 
Františkem Luklem, který je současně 
starostou jihomoravského města Kyjov. 
Ještě před tím jsme dvakrát podávali 
úspěšně rozklad k tehdejšímu minis-
tru vnitra a dokonce úspěšný návrh na 
předběžné opatření k Městskému soudu 
v Praze. To je však již minulost… 

V souvislosti s ustavením stavebního 
úřadu v Ralsku bych chtěl na tomto 
místě poděkovat všem, kteří se na tomto 
významném počinu pro město výrazně 
podíleli. Jsou to: bývalý starosta města 

Někteří z Vás, kteří čtete tento text, 
jste mi v letech 2003 a 2004 pomáhali zís-
kat materiály a informace pro výstavu o 
filmu a knize Nebeští jezdci. Ta se konala 
na podzim 2004 v Muzeu hl. m. Prahy. 
Měla úspěch a rád bych Vám za to ještě 
jednou poděkoval.

Tato výstava je nyní rekonstruována. 
Opět sháním veškeré dostupné infor-
mace o natáčení, premiérách, o lidech, 
kteří se na filmu i rekvizitách podíleli. 
Prosím Vás tedy opět, mohli-li byste po-
moci, kontaktujte mne prosím. Podíleli-li 
se na tomto filmu Vaši příbuzní, sousedé, 
známí nebo dokonce Vy sami, budu rád 
za každou zprávu. 

Rekonstruovaná výstava bude 
představena v některé z výstavních pros-

Nebeští jezdci – poděkování a prosba
tor Prahy 2, Klecanech a věřím, že i dalších 
místech, například ve městech, kde byl 
film natáčen. 

Co se na výstavu nevejde, bude 
umístěno na web http://jezdci.valka.cz.

Za Vaši pomoc a zprávy předem a 
ještě jednou děkuji. 

Mgr. Filip Procházka
Autor akce Setkání Nebeských jezdců
Předseda Klubu vojenské historie KVH 

276th Sqdn (reenacted) RAF
filip@276.cz
777220517
Facebook: Filip Walker Wellington
www.276.cz
Tatarkova 730
Praha 4 – Háje
149 00

Dne 9. 5. 2016 jsme se vzájemně 
dohodli se současným vedením města 
na ukončení pracovního poměru v 
pozici tajemníka Městského úřadu 
Ralsko, a to ke dni 31. 5. 2016.    

Dovolte mi, abych se jen velmi krát-
ce zmínil o svém působení na zdejší 
radnici.
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Soud s pány Králíkem a Němcem
Dne  19. května u Okresního soudu 

v České Lípě proběhlo soudní jednání s 
dnes již bývalým starostou Ralska  Miro-
slavem Králíkem a tajemníkem města 
Oldřichem Němcem. Oba byli obviněni 
z nekalého nakládání s obecnými 
prostředky při výstavbě dětského hřiště v 
lokalitě Náhlov. Vyrovnání téměř rovného 
terénu o velikosti jen o málo větší než 
je volejbalové hřiště stálo město téměř 
600.000,- Kč.

Podle státní zástupkyně Barbory 
Mildeové, překročili obžalovaní pánové 
svoji pravomoc především v tom, že 
opatřili jinému neoprávněný prospěch 
tím, že úmyslně rozdělili zakázku 
města do několika částí, aby se vyhnuli 
veřejnému výběrovému řízení. 

Zakázku realizoval nechvalně 
mediálně známý Vladimír Grösser, se 
kterým bývalé vedení města udržovalo 
nadstandartní vztahy. Z výslechů 
obžalovaných a svědků vyplynulo, že v 
určitých situacích to byl právě pan Gröss-
er , který určoval a řídil nejenom zakázku, 

činil při dřívějším soudním jednání. 
Jednání před soudem bude 

pokračovat dne 14. září 2016 výslechem 
svědků pana Oty Váradiho a pana Vla-
dimíra Grössera.  Necháme se překvapit, 
jak soudce rozhodne. 

Studenti práv se totiž již v prvním se-
mestru učí následující poučku. Tři právní-
ci = čtyři právní názory.  Do pravomoc-
ného soudního rozhodnutí ještě uplyne 
nějaký čas, ale doufejme, že tento trestný 
čin, který je prostému oku viditelný a 
měřitelný nezůstane nepotrestán. 

J. Hanzl

ale i samotné vedení města. Tyto části 
jednání působily pro nezúčastněné oso-
by skutečně úsměvně.

Obžalovaný tajemník, který v mi-
nulosti blokoval tisk mých takzvaných 
odpovědí v Dnešním Ralsku, a tak 
překračoval Tiskový zákon, se zodpovídal 
z podpisů na fakturách a předávacích pr-
otokolech. K podpisům často docházelo 
bez skutečné kontroly předávaného díla 
a bez pravomoci k takovémuto úkonu. 
Pan Oldřich Němec však údajně vše činil 
na přímý pokyn svého nadřízeného Miro-
slava Králíka.

Jednání probíhalo v poklidném duchu 
(obžalovaný si patrně na soudní jednání 
již zvyká), kromě několika obvyklých 
emotivních verbálních útoků během 
soudního jednání na moji osobu jak z úst 
pana bývalého starosty tak i pana tajem-
níka. 

Fakt nevím, co proti mně stále mají. 
Musím ale potvrdit, že tentokrát se pan 
exstarosta ovládal a nevyplazoval jazyk 
směrem k veřejnosti a do kamery jako to 
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Jubilanti
Přeji všem, kteří se v  uplynulém období druhého čtvrtletí roku 2016 dožili životního jubilea, vše 
nejlepší do dalších let.

Ing. Miloš Tita starosta města Ralsko

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