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„Slovo starosty“
Nadešel čas Adventu, Vánočních svátků a počátku Nového 
roku. Čas vyhrazený klidu, míru a rodinné pohodě. Čas, ve 
kterém by lidé měli odložit své celoroční půtky a alespoň 
na chvíli pocítit sounáležitost s ostatními členy společnosti.  
Je to rovněž čas vánočních prázdnin, čas dárků a dětské ra-
dosti. Hlavně pro ně děláme co můžeme, hlavně jim chce-
me udělat nejvíc radosti pod stromečkem. Součástí toho 
je mnohdy hektický předvánoční shon. Ale můžeme jim 
i předat zkušenost, že nezáleží na ceně dárku, že záleží na 
tom, kdo a proč tě obdaroval. Že i prostý dárek vyjadřuje 
vztah přízně a lásky, že mluví o potřebě blízkosti mezi lidmi 
i v dnešní uspěchané době.
Konec roku znamená i bilancování, co se v jeho průběhu 
povedlo a co naopak nevyšlo podle představ. Nechci v této 
době rozsáhle vypočítávat úspěchy či neúspěchy.  Ale spo-
lečnými silami se nám podařilo, i kouzlem nechtěného, při-
pravit dárek pro ty menší. 30 listopadu si město od zhoto-
vitele převzalo dokončenou stavbu nádherné nové školky. 
15. prosince proběhne kolaudace a k Vánocům už jistě bude 
povolen i provoz.
Pro všechny obyvatele pak informaci, že Zastupitelstvo města 
přijalo vyhlášku, jíž se od 1.1.2018 ruší poplatky za sběr a svoz 

komunálního odpadu. To trochu ulehčí rodinným rozpočtům.
A snad jen konstatovat, že přes mnohé potíže je naše měs-
to zase o kousek dál, že poctivá snaha mnoha lidí přináší 
výsledky. Město je opět o trochu bohatší, může svým oby-
vatelům poskytovat lepší služby. Opět se podařilo, tentokrát 
i s pomocí Libereckého kraje, o kousek přiblížit standartní-
mu fungování měst s letitou tradicí. Chci upřímně poděkovat 
všem, kteří se, třeba i jen malým kouskem, podíleli na tomto 
zlepšení. A velmi vítám skutečný zájem a poctivou snahu ře-
šit všechny možné problémy a zádrhele.
Ne vždy a ne všem se člověk hned zavděčí. Zájmy lidí jsou 
mnohdy velmi protichůdné. Nelze okamžitě splnit všechny 
potřeby a přání. Proto vás chci požádat o trpělivost a pocho-
pení. Za celý úřad slibuji, že i v následujícím roce bude jeho 
snahou co nejlépe naplňovat reálná přání nás všech.
Přeji vám všem krásné prožití svátků ve společnosti svých 
blízkých, pod stromečkem splněná přání a radost ve vašich 
rodinách. Veselé zakončení roku  2017 a hodně štěstí, zdraví 
a životních úspěchů v roce následujícím.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

Je za námi rok 2017. Co rozvoj města pro rok 2018?
Nejprve bych všem rád popřál klidné prožití Vánočních svát-
ků a vše nejlepší do nového roku 2018. Věřím, že tento rok 
bude plný dobrých zpráv a naplní všechna naše očekávání.  
K investičním akcím, které bychom rádi realizovali v roce 
2018, mohu sdělit následující:
Hradčany:
V Hradčanech bude nejvýznamnější investiční akcí ,,Oprava 
Hradčanského rybníku“, která nás stála mnoho úsilí. Nejdří-
ve jsme byli nuceni sehnat již zmíněné podpisy, aby se ne-
protahovalo stavební řízení. Poté co jsme vše úspěšně splnili,  
jsme se dozvěděli, že žádost bude vyhodnocená až v lednu. 
Pokud by se tak stalo už začátkem ledna, bude možné akci 
ještě zahájit a realizovat, jelikož CHKO /AOPK Máchův 
Kraj chce tuto akci realizovat pouze v zimním období. Pokud 

se tak nestane, usilovně pracujeme na založení vlastního ry-
bářského revíru, který by spravovalo město (včetně vydávání 
povolenek a nákup ryb).  
Vypuštěný Hradčanský rybník

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a úspěchů v novém roce Vám přeje město Ralsko.

Ing. Miloš Tita
starosta města

Miloslav Tůma
místostarosta města

PF 2018
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Další důležitou akcí bude napojení stávající kanalizační sítě, 
která je vedená do dešťové kanalizace a poté nepřečištěná 
putuje rovnou do Hradčanského potoka pod hrází. Tato akce 
zahrnuje opravu stávajících šachet a vytvoření přečerpávající 
šachty, která bude splaškové vody čerpat do kanalizační sou-
stavy na návsi. 
Dále připravujeme:
opravy laviček na návsi, asfaltová výsprava komunikací 
a sjezdů, dřevěné převlékárny na Pláži. 
Vstupní brána na městskou Pláž

Kuřívody:
V Kuřívodech plánujeme opravu objektu naproti radnici, kte-
rý je umístěn za komunikací. Mělo by zde vzniknout zázemí 
pro Muzeum pyrotechnické asanace v Ralsku, které vytvořil 
a provozuje pan Václav Bilický. V současné době je tvořen 
projekt od odborného Architekta. 
V rámci rekonstrukce komunikace II. třídy, kterou bude pro-
vádět kraj, jsme připraveni realizovat projekt dopravního 
řešení centra Kuřívod, který počítá s kruhovou křižovatkou 
a umístění nových zastávek pro autobusy, ovšem vše bude 
přímo vázané na již zmíněnou rekonstrukci. 
Dokončení realizace řadových garáží, jelikož jsme v roce 
2017 nerealizovali. A tímto bych se chtěl omluvit občanům 
Kuřívod, protože jsme veškerý čas a finance směřovali na 
projekt Mateřské školy v Kuřívodech. S výstavbou řadových 
garáží počítáme někdy kolem března roku 2018.
Další významnou událostí by mělo být v návaznosti na do-
taci, úprava ploch před radnicí, kterou jsme nazvali ,,Obno-
va centra v Kuřívodech“  neboli Central park. Z operačního 
programu životní prostředí bychom mohli čerpat na umístění 
chodníků, stromků, pítek pro cyklisty a obyvatele, kašny (pří-
rodního typu), lavičky a ostatní mobiliáře až 85% (na některé 
prvky i 100%) dotaci. 
Dále připravujeme: 
Bazén Kuřívody (na jímání přečištěných dešťových vod), 
Další postup v rámci opravy Kulturního domu v Kuřívodech, 
součinnost při prodeji zahrádek v Kuřívodech (přípravy geo-
metrických plánů, smluv atd.), plynofikace Kuřívod (dotaže-
ní projektu pro rozvody plynu v Kuřívodech)
Mateřská škola před zahájením: 

Dokončená Mateřská škola
 

Ploužnice:
V sídlišti jsme koncem roku 2017 realizovali rozšíření parko-
vacích ploch mezi objekty bytových domů. 

Dále v tomto projektu chceme pokračovat jak na Ploužnici, 
tak ve všech ostatních městských částech (Náhlov, Kuřívody, 
Hradčany).
Nově je připravován projekt opravy části bývalé ruské školy, 
kde by měl v příštím roce začít fungovat praktický lékař pro 
děti a dospělé. Bude se jednat o rekonstrukci malé části z celé 
rozsáhlé stavby školy.
V lednu 2018 se rozběhne realizace projektu Bazén Ploužni-
ce, který bude sloužit pro jímání přečištěných dešťových vod. 
Tento bazén bude umístěn v areálu sportoviště na Ploužnici. 
Smlouva s dodavatelem je již potvrzená v radě města a v této 
chvíli čekáme na zahájení. 
Dále se zde počítá s řadou bouracích prací ze strany Liberec-
kého kraje, který již svou práci započal. Aktivity v tomto úze-
mí si na svá bedra vzala náměstkyně hejtmana pro Liberecký 
kraj Ing. Jitka Volfová (ANO 2011), která pečlivě dohlíží na 
probíhající práce. Mají v plánu bourat více objektů, jelikož 
Liberecký kraj ušetřil v rámci zakázky na demolici objektů 
bývalého štábu sovětské armády a současně je v rozpočtu LK 
pro rok 2018 vyčleněno 10 miliónů korun.
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V městské části Hvězdov až Ploužnice připravujeme vý-
stavbu nové kanalizační a vodovodní sítě, včetně nových 
cest mezi stavebními parcelami. Stávající síť je zanedbaná 
a z části zasypaná. Dle stávajícího územního plánu je nutné 
vybudovat nové čistírny odpadních vod a poté rozšířit vodo-
vodní síť pro celé toto území. 
V současné době jednáme s Libereckým krajem o převodu ko-
munikací z Hvězdova na Mimoň a z Ploužnice na Hradčany. 
Boreček:
Na Borečku je nejočekávanější investiční akcí stále ,,Vodvod 
Boreček“. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, vodoprávní úřad 
v České Lípě pracuje na vydání stavebního povolení na tuto 
akci. Na přelomu prosince a ledna bude zahájeno výběro-
vé řízení na dodavatele stavby. Poté můžeme realizovat bez 
ohledu na povětrnostní podmínky. Jelikož celá stavba bude 
prováděna bez-výkopovou technologií, kdy stroje budou vr-
tat potrubí pomocí podzemních sond. Předpokládaná realiza-
ce duben 2018.
Situační zákres vodovodu

 Dále připravujeme: opravu laviček, doplnění herních prvků a zna-
čení komunikací.
Náhlov:
V Náhlově pracujeme na revitalizaci sídlištních parkovacích ploch. 
Tato akce proběhla v radě města v roce 2017, ovšem z důvodu roz-
počtových kapacit byla převedena na rok 2018. 
Dále počítáme se zprovozněním vrtu pro dodávku pitné vody a vý-
měnu stávajícího vedení pitné vody. Vzhledem k rozsahu této akce 
bude nutné na celou věc požádat o dotaci. Tudíž nejsme schopni 
zaručit realizaci v roce 2018. Uděláme vše, co je v našich silách, 
abychom realizaci zajistili co nejdříve.
Dále připravujeme: 
Opravu propustků, komunikací a laviček, značení komunikací. 
Omlouvám se pokud jsem na něco zapomněl. Určitě se opět vyjá-
dřím v rámci dalšího čísla našeho zpravodaje. Věřím, že do roku 
2018 všichni vkročíme tou správnou nohou a bude se nám jen dařit. 

Za oddělení rozvoje města, 
místního hospodářství a ŽP

Bc. Miloslav Tůma
                               

Zimní údržba komunikací a chodníků v Ralsku
Snad poprvé v historii obce a posléze města Ralsko, bude zim-
ní údržba komunikací zajišťována výhradně pracovníky údržby 
s vlastní technikou.  Město v současné době disponuje  jedním 
traktorem zn. Zetor Proxima 80 CL , který byl zakoupen v letoš-
ním roce a jedním  malotraktorem zn. Same 45.  Dodavatelsky 
zůstává částečně zimní údržba komunikací v Náhlově, kde údržbu 
zajišťuje firma  Libex s.r.o. Vl. Římsy a silnice LK za pomoci 
našich pracovníků údržby a Horní Krupé, kde údržbu zajišťuje 
dle možností p. Hyml  z Rokyty. Dodavatelům za jejich dosavadní 
činnost při zimní údržbě komunikací v těchto částech města patří 
poděkování.
 Údržba chodníků v sídlištích, tak jako každoročně, bude zajišťo-
vána pracovníky údržby ručně za pomocí dvou sněhových fréz.  
Nesmím opomenout , že na zimní strojové údržbě komunikací se 
bude podílet v rámci možností též správce sportoviště p. Šveňha  
a p. Dočkal  zaměstnanec  města  na pozici lesního dělníka.
Nákup nového traktoru byl nutností z důvodu, že dodavatelů zim-
ní údržby ubývá. Není vždy snadné najít náhradu. V loňském roce 
skončil se zimní údržbou komunikací pan Jaroslav Špaček z Mi-

moně, který v Ralsku působil mnoho let, snad od samého počátku 
vzniku obce Ralsko. Touto cestou bych panu Špačkovi chtěl za 
jeho dlouholeté pracovní úsilí při zimní údržbě komunikací na 
území Ralska poděkovat a popřát mu do nadcházejícího nového 
roku 2018 hodně štěstí a pevné zdraví.
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Sociální terénní práce - dotace
V rámci dotačního titulu projektu registrační číslo:   
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006116 Sociální terénní práce 
ve vyloučených lokalitách města Ralsko se vedení města dne  
1. 11. 2017  podílelo na pravidelném právním poradenství 
z výše jmenovaného dotačního titulu.

MěÚ Ralsko

Volby  do  Poslanecké  sněmovny  Parlamentu  České  republiky  konané  
ve dnech 20.10. – 21.10.2017
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Liberecký kraj

Okres: Česká Lípa
Obec: Ralsko

UPOZORNĚNÍ !!!
Upozorňujeme občany města Ralska na zrušení vyhlášky  
č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.
To znamená, že od 1. 1. 2018 žádný občan Ralska nebude 
platit poplatek 400,- Kč za odpad.

MěÚ Ralsko

Zasedání zastupitelstva
DALŠÍ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

SE USKUTEČNÍ V INFO CENTRU V KUŘÍVODECH 
V LEDNU 2018, PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN JE 

DNE 24. 1. 2018.

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V loňském roce nám při zimní údržbě komunikací v době ka-
lamitních situací nabídli pomocnou ruku VLaS Mimoň a p. Sa-
mek Ladislav z Hvězdova. Rovněž těm patří poděkování za jejich 
vstřícnost. 
Touto cestou bych Vás občany chtěl také informovat o tom, jaké 
ve městě máme šikovné občany  i když to zrovna nesouvisí  tak 
úplně se zimní údržbou komunikací.  Pan Roman Kavenský 
z Hvězdova si doslova na koleně sestavil malotraktor z toho co 
dům dal (viz. foto).  Z rozhovoru s ním vyplynulo, že tento stroj 
hodlá též využít i k zimní údržbě, tak uvidíme.
Co říct závěrem. Techniku máme připravenou, snad nás nezkla-
me. Teď už si můžeme jen přát , aby k nám byla letošní zima 
shovívavá.
Vážení  spoluobčané touto cestou bych Vám všem chtěl  popřát 
klidné, pohodové a nikým nerušené vánoční  svátky.  Do nového 
roku hodně štěstí a pevné zdraví.

František Procházka
vedoucí údržby veřejných prostranství

 zastupitel města    

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 
21.10.2017  

Výsledky hlasování za územní celky  

Kraj: Liberecký kraj  

Okres: Česká Lípa  

Obec: Ralsko  

Okrsky Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů celkem zpr. v % 

3 3 100,00     1 533    574   37,44        574   567       98,78 
 

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Ralsko – část 1 
Strana Platné hlasy  

číslo název celkem v % 
1 Občanská demokratická strana 35 6,17  

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,17  

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00  

4 Česká str.sociálně demokrat. 36 6,34  

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 26 4,58  

8 Komunistická str.Čech a Moravy 140 24,69  

9 Strana zelených 1 0,17  

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 5 0,88  

12 Strana svobodných občanů 7 1,23  

13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,17  

14 Občanská demokratická aliance 1 0,17  

15 Česká pirátská strana 33 5,82  

19 Referendum o Evropské unii     1              0,17 
20 TOP 09     11   1,94 
21 ANO 2011    165  29,10 
22 Dobrá volba 2016    3  0,52 
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka    6  1,05 
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.    3  0,52 
25 Česká strana národně sociální    1  0,17 
26 REALISTÉ    2  0,35 
27 SPORTOVCI    2  0,35 
28 Dělnic.str.sociální spravedl.    2  0,35 
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)   85  14,99 
30 Strana Práv Občanů    0  0,00 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 
21.10.2017  

Výsledky hlasování za územní celky  

Kraj: Liberecký kraj  

Okres: Česká Lípa  

Obec: Ralsko  

Okrsky Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů celkem zpr. v % 

3 3 100,00     1 533    574   37,44        574   567       98,78 
 

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Ralsko – část 1 
Strana Platné hlasy  

číslo název celkem v % 
1 Občanská demokratická strana 35 6,17  

2 Řád národa - Vlastenecká unie 1 0,17  

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00  

4 Česká str.sociálně demokrat. 36 6,34  

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 26 4,58  

8 Komunistická str.Čech a Moravy 140 24,69  

9 Strana zelených 1 0,17  

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 5 0,88  

12 Strana svobodných občanů 7 1,23  

13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,17  

14 Občanská demokratická aliance 1 0,17  

15 Česká pirátská strana 33 5,82  

19 Referendum o Evropské unii     1              0,17 
20 TOP 09     11   1,94 
21 ANO 2011    165  29,10 
22 Dobrá volba 2016    3  0,52 
23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka    6  1,05 
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.    3  0,52 
25 Česká strana národně sociální    1  0,17 
26 REALISTÉ    2  0,35 
27 SPORTOVCI    2  0,35 
28 Dělnic.str.sociální spravedl.    2  0,35 
29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)   85  14,99 
30 Strana Práv Občanů    0  0,00 
 

Okrsky                     Voliči v seznamu         Vydané obálky         Volební účast v%        Odevzdané obálky     Platné hlasy     % platných hlasů
celkem   zpr.   v %
   3           3   100,00         1 533  574                      37,44       574     567                    98,78
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

UPOZORŇUJEME,    že  od  10.  12.  2017  dochází  ke  změně  jízdních 
řádů  na  železnici  i  na  autobusových  linkách  v  Libereckém  kraji!!!
Konkrétní změny jsou na webových stránkách města Ralsko a nové jízdní řády budou vyvěšeny na zastávkách.

MěÚ Ralsko

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Vážení občané na katastrálním území Kuřívody, Hradča-
ny a Ploužnice pod Ralskem bude v období od 1. 2. 2018 
do 31. 12. 2018 probíhat revize katastru nemovitostí.
Tzn., že vlastníci nemovitostí těchto území jsou ze zákona 
povinni zajistit vstup na své pozemky pověřeným zaměst-

nancům katastrálního úřadu a poskytnout jim součinnost. 
Pokud nedošlo k žádným změnám ve skutečném stavu vaší 
nemovitosti a evidovaným stavem nemusíte změnu ani za-
znamenat.

MěÚ Ralsko

Halloween ve školce
V listopadu jsme si s dětmi povídali o svátcích, které se ten-
to měsíc slaví. Patří mezi ně i Dušičky – svátek zesnulých. 
Protože i tohle patří k životu, říkali jsme si o tom, že tento 
den vzpomínáme na ty, co už mezi námi nejsou. Zapalujeme 
svíčky, dáváme kytičky a podobě. Jelikož máme multikulturní 
výchovu, oslavili jsme s dětmi také  Halloween, svátek, kte-

rý v jiné zemi slaví maskami. Děti si přinesly různé převleky 
a tento den jsme strávili celý v maskách. Trochu se nás sice 
lekly paní kuchařky a my málem byli bez jídla. Nakonec nás 
poznaly a oběd jsme dostali. Děti si tento den velmi užily.

paní učitelky ze školky

ZŠ a MŠ T. Ježka přeje všem občanům města Ralsko pěkné Vánoce 
a šťastný nový rok 2018.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC



7DNEŠNÍ RALSKO Prosinec 2017

MC informuje…
Dne 1. listopadu 2017 v Místním centru v Kuřívodech proběh-
la cestopisná beseda s promítáním filmu MAROKO manželů 
Pipalových. Pan Jan Pipal vyprávěl o svých zážitcích z cest. 
Beseda byla velice zajímavá. 

Halloween - 3. listopadu 2017se v Kuřívodech  konal Hallo-
weenský lampiónový průvod. Děti šly průvodem v maskách 
s lampióny až k Motorestu, kde na ně čekal Honza Popleta 
s halloweenskou diskotékou. Tři nejhezčí masky a tři nejhezčí 
světýlka byla oceněna malými dárečky. Moc jsme se  pobavili 
a těšíme se už na příští Halloween.
 

Listopadové  hudební  setkání – 16. listopadu 2017 jsme si 
zazpívali v Místním centru společně se Zpěvandulemi a sku-
pinou  LEMAJA. Nálada byla skvělá, atmosféra jiskrná a plná 
„bubnové“ energie, jelikož v repertoáru zazněly i africké písně.

 

Zdobení  adventních  věnců  a  perníčků  v  Kuřívodech  
a na Ploužnici.
Jako každým rokem i letos v předvánočním období MC po-
řádalo akce – Zdobení adventních věnců a perníčků v Kuří-
vodech a na Ploužnici. Každý dle vlastního výběru si mohl 
vyrobit adventní věnec.
Zdobily se i perníčky. Každý si ozdobil perníkový stromeček, 
hvězdu, zvonec, rybu. Fantazie dětí byla velká. Děti také do-
staly na ochutnávku od paní Zítkové cukroví a vše si mohli 
odnést v připravených krabičkách a pochlubit se doma svým 
uměním. S přípravou pomáhali p. Zítková, p. Bilická, p. Trn-
ková a klub seniorů z Ploužnice. Děkujeme!!!
 

Fotoworkshop  ,,Moje  Ralsko“ – mapování míst a příběhů 
v okolí Ralska. Účastníci dostali na 7 týdnů zdarma jednorázo-
vé fotoaparáty a mohou fotit místa, která jsou pro ně důležitá, 
místa vzpomínek a snů, místa, která jsou naopak nepříjemná…
Tento projekt je součástí výstavy o Ralsku.

Mikulášské odpoledne - 5. prosinec je den, kdy přichází Mi-
kuláš, čert a anděl – trojice, která navštíví děti Ralska každý 
rok navečer. Někteří mají tento den rádi, někteří ho prostě jen 
přetrpí. V Kuřívodech Mikulášský večer proběhl v duchu her, 
soutěží, tance a zábavy. Bylo veselo ale ani bázeň nechyběla. 
Děti dostaly sladkou nadílku za vyprávěnou básničku, písnič-
ku,  aby si sladkosti také trochu zasloužily. Čert pohrozil pek-
lem „zlobivým“ dětem, aby příští rok byly hodnější. Všichni 
odešli  spokojení. Dík patří všem, kdo se podílel na přípravě 
a provedení této akce.

 
 

Pozvánka
Místní centrum v Kuřívodech zve děti 24.12.2017 od 11.00 hod. 
na procházku do lesa. Připravíme zvířátkům štědrovečerní 
hostinu. S sebou si vezměte usušené pečivo, jablíčka, mrkev, 
kaštany, žaludy. Vše necháme u stromu, zapálíme si prskavky, 
popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase domu k pohádkám.
SRÁZ U KULTURNÍHO DOMU V KUŘÍVODECH!
Vánoce se blíží, všichni se těšíme na klid a volno. Kroužky, ve-
dené Místním centrem v Kuřívodech a na Ploužnici mají prázd-
niny. Každým rokem má více dětí zájem o zajímavé kroužky. 
Chci popřát dětem, aby jim jejich aktivita vydržela celý rok 
a vedoucím kroužků hodně trpělivosti a nových nápadů. 

Všem přeji pohodové Vánoce, hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů v novém roce. 
Těším se na shledání v Místním centru.

Za Místní centrum Anna Koničková.

Z KULTURy A SPORTU
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Rozsvícení vánočního stromu v Ralsku – Kuřívodech
proběhlo 3. 12. 2017. Děkujeme za vystoupení  dětem ze ZŠ 
a MŠ T. Ježka a dětem z Dětského domova Česká Lípa. Klubu 
seniorů děkujeme za krásné výrobky.

MěÚ Ralsko

Čertovskej wintertrail - závod nejen pro čerty!
V sobotu 25.11.2017 se na Hamru na Jezeře postavilo na start zá-
vodu Čertovskej wintertrail 130 závodníků a vyběhli do okolních 
kopců a kopečků na trať 33,3 km, případně na krátkou 16,6 km. 
Spousta závodníků se stylově čertovsky oblékla a vytvořila tak 
skvěle pekelnou atmosféru. Závod si užívali nejen závodníci, ale 
i pořadatelé.
Závodníci oceňovali nádhernou terénní trať, dobře značené ces-
ty, skvěle zásobené občerstvovačky i jídlo a rodinnou atmosféru 
v cíli. Někteří o závodě mluví jako o “Gastro trailu” - měli se sku-

tečně dobře, na občerstvovačce si mohli například dát teplý nápoj 
a dokonce i teplou polévku nebo chléb se sádlem. 
Závodníci předvedli také skvělé sportovní výkony. Nejrychlejším 

na hlavní trati na 33,3 km byl čertovsky rychlý Vítek Pavlišta se 
suverénním časem 2:34:22. Nejrychlejší ženou a celkově na 5. 
místě se umístila Dáša Musilová s časem 3:23:06.
Nyní již pořadatelé připravují druhý ročník letního závodu Čer-
tovskej ultratrail, který se bude konat 9.6.2018 a všichni jste na něj 
srdečně zváni. Jedná se o terénní běh na 66,6 km přes hory, doly, 

hrady a vody tajemnou přírodou Kokořínska a Máchova kraje. Zá-
vod bude startovat na hradě Houska, povede přes Vrátenskou horu, 
Bezděz, Malou a Velkou Bukovou horu, vystoupáme až na Ralsko, 
proběhneme mezi Jeleními vrchy a zdoláme i schody na Stohánek, 
závěrečné stoupání bude na hrad Děvín a pak již jen seběh k jeze-
ru a do cíle na Hamru na Jezeře. Opět jsou vypsané kategorie Čer-
ti a Čertice, pro které si pořadatelé připraví čertovská zpestření na 
trati. Registrace byly již spuštěny. Bližší informace naleznete na  
www.certovskej-ultratrail.cz nebo www.facebook.com/certov-
skejultratrail.cz.

Z KULTURy A SPORTU

Výlov Ploužnického rybníka
Dne 2. 11. 2017 proběhl pod taktovkou VLS ČR s. p. – divize 
Mimoň výlov Ploužnického rybníka.
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Hallowen na Ploužnici
Dne 31. 10. 2017 proběhl ve večerních hodinách strašidelný 
první Halloween ve sportovním areálu na Ploužnici. Děti za 
doprovodu rodičů si užily trochu toho strachu za který byli 
odmněněny sladkostmi. Pěkných masek bylo hodně a na osm 
z nich čekaly krásné ceny. Bububu se povedlo neboť účast 
byla hojná.
Závěrem poděkování všem, kteří se na této akci podíleli.

Za kulturní komisi 
Věra Šveňhová

Betlémské světlo
V letošním roce betlémské světlo rozvezou 17. prosince skauti 
po celé republice. I vy si ho můžete vyzvednout a zapálit si 
přinesenou svíčku v Náhlově v kapličce sv. Floriána.
Tradičně bude v Náhlově výborná nálada, společně si zazpí-
váme koledy, i něco na zahřátí vám rádi nalijeme do vašeho 
hrnečku s příběhem. Máte doma takový, ze kterého pijete jen 
při významné příležitosti? Máte hrnek po babičce, od mamin-
ky nebo jen ten, ke kterému se váže milá vzpomínka? Budeme 
rádi, když nám takový hrnek představíte, ukážete.
Na vaši návštěvu se těšíme v neděli 17. prosince ve 14 hod. 
v Náhlově. Uvítáme přinesený malý vzorek vašeho cukroví 
na ochutnání i pro ostatní. Nezapomeňte vzít s sebou dobrou 
náladu, hrneček a svíčku (doporučujeme i záložní).

Spolek historie Mimoňska
L. Špačková

Listopadové setkání.
V Náhlově, v sobotu dne 11. 11.2017, Spolek historie Mimoň-
ska pořádal setkání, na které byl  pozván pan Václav Bilický. 
Pan Bilický, bývalý policejní pyrotechnik, který se podílel 
na asanaci  pyrotechnické zátěže v bývalém vojenském pro-
storu Ralsko a zřizovatel pyrotechnického muzea v Kuřívo-
dech pozvání přijal a připravil nám velmi poutavé vyprávě-
ní, které se pyrotechniky týkalo jen okrajově, ale o to bylo 
zajímavější. Bylo to vyprávění o hrobu neznámého vojína 
v Hradčanech z května 1945. Pan Bilický po dlouhém pátrání 
jméno vojáka zjistil. Našel i jeho potomky na Urale a tak na 
pomník po mnoha desetiletích mohlo být napsáno jeho jmé-
no a dána jeho fotografie. Spolek historie Mimoňska a všichni 
přítomní mu děkujeme za velmi hezké a zajímavé povídání. 
 Koho by zajímaly podrobnosti, musí se stavit u pana Bilické-
ho v Muzeu pyrotechniky v Kuřívodech. A kdo teď zalitoval, 

že na setkání nepřišel, může to napravit příště. Každá akce na-
šeho spolku je na stránkách  www.historiemimoně.cz
Výzva: kdo zná podrobnosti o osobě Josefa Klause z České 
Noviny, prosím ozvěte se.   

Vystoupení tanečního souboru
Dne 1. 12. 2017 vystoupil taneční soubor  LÁČE ČHAJA  
města Ralska pod vedením paní V.  Šveňhové na předvánoč-
ním posezení seniorů v Zákupech. Toto posezení pořádal Le-
vicový klub pod vedením pí. Hudákové. Vystoupení souboru 

se moc líbilo. Odměnou pro soubor byl silný potlesk, sladkosti 
a také odměna finanční.

J. Šveňha

Z KULTURy A SPORTU
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Fárání na Svornosti                                                                                                                                  
Když nám kamarád Drobek z Měděnce nabídl možnost sfárat 
na dole Svornost v Jáchymově, ani na vteřinu jsme nezaváhali. 
V pátek 29. září skoro ráno vyjela ze Stráže a z České Lípy 
dvě auta bývalých hamerských horníků. Přesně v 9 hodin nás 
přivítal závodní dolu Jiří Pihera. V lampovně jsme se od něho 
dozvěděli několik zajímavých údajů o historii dolu. Stříbrný 
důl Svornost pochází z roku 1518 a od roku 1530 je nejstarším 
pracujícím dolem ve střední Evropě. Nyní je v provozu jako 
lázeňské zařízení pro místní radonové lázně. Když se roku 
1518 hloubil, nesl jméno Konstantin. Jméno Svornost získal 
roku 1530 na památku ukončení sporů mezi místními těžaři. 
Spory byly často krvavé i s oběťmi na životě. Ke smíru přispě-
la králova výhružka odebráním horního práva! V roce 1864 
narazili horníci v hloubce 530 metrů na pramen s vysokým ob-
sahem radonu. Ten byl později pojmenován po Marii - Curie 
Sklodowské, která ze zdejších hornin izolovala radioaktivní 
rádium. Tato nositelka Nobelovy ceny na Svornosti v té době 
dokonce několikrát sfárala. To byl již počátek uranového hor-
nictví. Zprvu se uran využíval ve sklářství, později pro výrobu 
jaderných zbraní a konečně je využíván v energetice. Nejsmut-
nější období Svornosti nastalo po roce 1949, kdy tu byl zřízen 
neblaze proslulý komunistický koncentrační tábor. Na tuto 
dobu zavzpomínal i náš čestný člen pan Šír, který v Jáchymo-
vě prožil několik krutých let! Dnešní využití a provoz dolu 
je zcela jiný. Důl dodává radonovou vodu do zdejších lázní. 
Zajímavou informací pro nás bylo, že zde fáral při pokusu o li-
kvidaci havarovaného vrtu známý atlet Emil Zátopek. Poté, co 
veřejně odsoudil vstup sovětských vojsk do Československa 
v roce 1968, byl vyhozen z armády a pracoval jako vrtač. Když 
jsme se patřičně vystrojili, nasadili přilby a rozsvítili lampy, 
vcházíme do těžní klece. A je tu ten okamžik, na který se už 
20 let těším. Slyším signál „jízda mužstva“ a my se propadli 
do tmy!

Hlavou mi letí film z mého působení na šachtě 3 v Hamru. 
Sedím ze strany na „geháčku“, motor řve a já páku výklopu 

lehce vyklápím a zaklápím. Stroj se po centimetrech zarývá do 
foroty. Konečně přitáhnu páku a na lžíci se kupí balík horniny. 
Lehounké drcnutí klece - stojím u páček vrtací soupravy KVV 
a sleduji, jak mizí bor v čelbě. To je doprovázeno zvukem, kte-
rý z výrazného rachotu postupně přechází ve slábnoucí duni-
vou vibraci. Cítím lehký náraz klece o průvodnice. Já stojím 
u páček svorníkovací soupravy KSV. Lafeta je opřena o strop 
komory a právě vyjíždí bor z vývrtu. Když zcela vyjede, oto-
čím lafetu o 180 stupňů. Do díry opatrně vsunu svorník, aby 
ho pneumatické kladivo zatlouklo.                                                                                                                                

Další ťuknutí - stojím na pracovní plošině PP-10 s Mírou Háj-
kem. Přes hlavu táhneme pletivo. Za opaskem kleště, několik 
destiček a v kapse matky. Destičky přišroubujeme přes pletivo 
ke svorníkům. Ještě rychle natáhnout flexibilní lutnu a může-
me ládovat. Lehký odraz klece - stojím před čelbou s navrtanou 
canadou (druh zálomu používaný na Hamersku) a kolem mě 
kamarádi Bendys, Lišák, Hrášek, Míra Hájek, Žížala, Honzík 
Bebzů, Kadlečák, Krákora, Joža Raček a Vašek Rybář. Všichni 
chvatně ládujeme střelivo do vývrtů. Ještě jedno ťuknutí klece 
- stojím na překopu, je slyšet svištivý zvuk, jak točím klič-
kou roznětnice. Volám „Pálíme“, na to zmáčknu tlačítko PAL. 
Ozve se dunivá rána a z komory se vyvalí černý oblak spalin. 
V tom se klec zhoupne a do očí nám zazáří světlo, jsme na 
místě! Jirka Piher otevře dvířka klece a my stojíme 500 metrů 
pod zemí na 12. patře dolu Svornost. Přejdeme přes pumpár-
nu do plně automatizovaného velínu, kde jsou kromě přístrojů 
ovládajících chod dolu taktéž přístroje Akademie věd ČR, kte-
ré zaznamenávají seismické pohyby v zemské kůře. Konečně 
vyrážíme na 1500 metrů dlouhý prohlídkový okruh. Míjíme 
středověké dobývky se stopami želízka a mlátku. Dál pokra-
čujeme chodbami s kovovou výztuží. Jiří nám ukázal všechny 
vrty, ze kterých je odčerpávána léčivá voda. Ochutnali jsme 
i teplou vodu z Běhounkova pramene. Postupně jsme navštívi-
li všechny zdejší prameny. Jsou to: Curie, Běhounek, C1 a pra-
men Agricola. Po třech hodinách vycházíme plni dojmů z pro-
vozní budovy dolu Svornost. Trošku nás mrzí, že jsme nestihli 
zajít do stařin horizontu Daniel z počátku 16. století, kde na 
patře Barbora je 800 metrů od jámy nádherný vodopád. Sem 
Jáchymovští pustí jen horníky. Máme se alespoň na co těšit. 
Jirka nám slíbil, že nás k vodopádu někdy zavede. Děkujeme 
za úžasné pocity na Svornosti a jednou se vrátíme!
Zdař Bůh!                                                                                                            

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem 
                                                                     Miroslav Janošek

HORNICKý SPOLEK
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Jeden den na Dole ČSA.                                                                                                     
Zase ten Ivan. Ještě jsme nevstřebali zážitky z fárání na Dole 
Svornost v Jáchymově, už mám v emailu další pozvání. Ten-
tokrát vyjednal exkurzi do chodbic na velkolomu Českoslo-
venské armády v Komořanech. V úterý 24. října - poté, co 
jsme se převlékli do pracovního, vyfasovali přilby, lampy 
a sebezáchranný přístroj - nasedáme do stařičké dodávky. Po 
kratičké jízdě vystupujeme na „vyhlídce“. Před námi se ote-
vřel ohromný kráter, nad nímž se vrší val Krušných hor. Tady 
nás štajgr seznámil s historií a současností lomu. V minulosti 
tu bylo Komořanské jezero o rozloze 5600 ha, které vzniklo 
před 15000 lety. Odtud název zámku Jezeří. Mělké jezero se 
postupně zanášelo, až se vytvořily rozsáhlé mokřady. V roce 
1831 bylo zahájeno vysušování pro potřeby budoucí hlubinné 
těžby. Tím vznikla zemědělská krajina se sedmi obcemi, které 
později ustoupily povrchové těžbě. Povrchový lom ČSA má 
momentálně rozlohu 5000 ha. Těží se zde nejkvalitnější hnědé 
uhlí v ČR. Uhelná sloj je až 28 metrů mocná, byla 180 met-
rů pod zemí. Pokud nebudou prolomeny těžební limity z roku 
1991, za kterými je přibližně 750 milionů tun uhlí, je předpo-
klad, že stávající zásoby budou vytěženy do roku 2022. Poté 
by zde mělo vzniknout jezero o rozloze 700 ha. Jeho napouš-
tění má trvat asi 15 let. 
Nasedáme a prašnou cestou sjíždíme na dno kráteru. Míjíme 
opravdové strojní obry. Například největší stroj na našem úze-
mí, korečkové rypadlo KR 5000, které odtěžilo nejnižší část 
nadloží, s výkonem 2000 m3 za hodinu. Nyní čeká, zda ne-
budou po roce 2020 prolomeny limity. Ze svrchní a střední 
části nadloží odebírá materiál kolesové rypadlo KU 800 s vý-
konem 2500 m3 za hodinu. Vytěženou oblast opětovně zasy-
pávají další obři, a to zakladače ZP 6600 a ZP 2500. Konečně, 
z lesklé černé stěny odkusuje uhlí kolesové rypadlo KU 300 
a to rychlostí 1200 tun za hodinu. Mezi těmito obry nepřetržitě 
přemísťují vytěžený materiál pasové dopravníky. Zastavujeme 
u třiceti metrové stěny uhlí, kam už tito obři nemohou. Hrozilo 
by narušení stability krušnohorského svahu. Alespoň část se 
vytěží hlubinným způsobem „chodbicemi“. Upravit oděv, roz-
svítit lampu a naše skupina mizí ve vstupním portálu. Po pár 
metrech nás zcela opustí denní světlo. Dál jdeme za rachotu, 
podél běžícího pásu. Teplý a vlhký vzduch, naplněný prachem, 
nás škrábe na průduškách a v očích, ani viditelnost za moc 
nestojí. Konečně po třech a půl kilometrech, kdy jsme minuli 
několik horníků obsluhujících pasové přesypy, jsme dorazili 

na čelbu. Stěnu obřezává kombajn v 65 metrů širokém záběru. 
Tady jsme se přivítali a objali s místními lamači. Tu si uvědo-
muji starou hornickou pravdu. Tady jsme závislí jeden na dru-
hém a ty žabomyší spory jdou stranou. Ať jsi křesťan, ateista, 
žid nebo mohamedán, to je jen tvá věc. Tady jsme kamarádi, 
kteří si vždy pomůžou. Tady nikdy nevíš, kdo ti pomůže, až to 
budeš nejvíc potřebovat. V podzemí se cítím úplně jinak než 
venku. Ať je tu zima, mokro a bláto nebo naopak horký vzduch 
plný prachu a všude rachot. Tak to trochu drsné hornické ka-
marádství je tady najednou takové nějaké čisté! Poté, co jsme 

pokecali, někdo si i šňupl nabídnutého tabáku, vyrazila naše 
skupina veteránů zpět. Po kilometru jsme zastavili na nástu-
pišti závěsné drážky. Za chvíli přijela lokomotiva, která nás 
vyvezla do kotle lomu. Ještě společná fotka a ujíždíme zpět 
vzhůru. Když jsme vyjeli na hranu lomu, vyběhlo z poza dun 
malé stádo muflonů. Můžeme si jen představovat, jak to tu 
bude jednou vypadat. „Veliké jezero pod horami, slunce rudě 
barví fasádu zámku Jezeří. Po hladině se prohání plachetnice. 
Je vidět i výletní parník, který veze turisty na zámek“. Statný 
muflon se na zarostlé haldě zastavil, otočil hlavu jako by po-
zdravil „Zdař Bůh“ a ladným skokem mizí v úžlabině.                                                                  
                                                                                                           

Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem 
Miroslav Janošek.                

HORNICKý SPOLEK
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Prožijme advent i vánoční svátky v klidu a bezpečí

Čas adventu se každým rokem slaví po čtyři neděle před vá-
nočními svátky. Také lidé v České republice si oblíbili tradiční 
oslavy adventního období, ke kterému patří zapalování čtyř 
svící na adventních věncích. Světlo svíček může přinést do 
každého domova atmosféru klidu, pohody a předvánočního 
rozjímání, ale také neštěstí, pláč, ztráty na majetku, zdraví 
a někdy i životech. Abychom předešli podobným nehezkým 
zážitků s ohněm, máme tu několik základních rad, jak nakládat 
se zapálenými svíčkami, olejovými a aromatickými lampami. 

Několik základních rad: 
• Nikdy nenechávejme zapálenou svíčku nebo aromatickou  
 lampu bez dozoru dospělé osoby, přitom pozor na únavu,  
 usnutí apod. Zabraňme, aby na hořící svíčku dosáhly malé  
 děti. Příliš nespoléhejme ani na starší děti bez dozoru.
• Pod každou zapálenou svíčku, olejovou nebo aromatickou  
 lampu patří podložka z nehořlavého materiálu o dostatečné  
 šíři, například z keramiky, kovu nebo žáruvzdorného skla.  
 Pokud dojde k převrhnutí či roztavení svíčky, zabrání se  
 nehořlavou podložkou rozšíření ohně na nábytek, interiérové 
 textilie a další vybavení domácnosti. Nikdy nedávejme pod  
 svíčky ubrousky z hořlavých materiálů, jako je například  
 papír či textil.
• Odstraňme  z  dosahu  hořících  svíček  všechny  hořlavé  
  materiály a ozdoby, jako jsou větvičky jehličnatých stromů  
 a další ozdoby z plastů, textilií či papíru.
• Pozor  na  vznik  průvanu v místnosti, který může svíčku  
 převrhnout nebo plamen rozkmitat a zapálit okolní ozdoby  
 na věnci nebo svícnu, případně záclony a další bytové textilie. 
• Dbejme  již  při  nákupu svíčky či adventního věnce  
 o bezpečnost. Například svíčky, které mají v sobě zalisované 
 suché květy, listy nebo jiné hořlavé materiály, mohou po  
 prohoření tuto ozdobu snadno zapálit a následně způsobit  
 požár, který se v bytě šíří velmi rychle.
• Pokud na adventním věnci nejsou svíčky umístěné v misce 
 z nehořlavého materiálu, který oddělí svíčku od dekorace  
 a zachytí horký vosk, svíčky v žádném případě nezapalujme. 
 Věnec s nezabezpečenými svíčkami ponechme pouze jako  
  dekoraci. 
Požáry vánočních stromků od zapálených svíček se v posled-
ních letech objevují spíše ojediněle, protože většina domác-
ností již dnes využívá elektrické osvětlení. I u něho bychom 
měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat 
výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým ná-
vodem použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči totiž evidují 
také několik případů z minulých let, kdy kvůli elektrickému 
zkratu začal hořet vánoční stromek. 

Vánoce jsou také obdobím přípravy svátečních pokrmů. Při 
pečení, vaření a smažení nenechávejme bez dozoru otevře-
ný plamen plynového sporáku, dbejme zvýšené opatrnosti 
při vaření, aby  nedocházelo  ke  vznícení  připravovaných 
potravin. Pamatujme, že např. horký olej na pánvi a jiné 
hořlavé kapaliny se  nesmí  hasit  vodou,  jinak může snadno 
dojít k výbuchu a popálení. Pokud se na pánvi vznítí potraviny, 
je nejlepší pánev zakrýt pokličkou, navlhčenou utěrkou nebo 
třeba plechem na pečení a oheň tak udusit, případně použít 
hasicí přístroj s náplní určenou speciálně na jedlý tuk. Před 
začátkem hašení je třeba vypnout přívod energie.

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti 
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