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nutno dokládat, že váš záměr je v  sou-
ladu s  rozvojovými dokumenty regionu 
a města. Rád bych využil této příležitosti 
a poděkoval všem, kteří se na tvorbě 
těchto dokumentů podíleli. Naopak 
bych si dovolil vyslovit podiv nad tím, že 
pětka opozičních zastupitelů navrhovala 
některé záměry úplně vyřadit (opravu 
panelových domů, společenské centrum 
v Hradčanech apod.)
 V  únoru schválilo zastupitelstvo 
města rozpočet, ve kterém je zařazena 
řada investičních záměrů z  výše uve-
deného Akčního plánu. Postupně vás 
o nich budeme informovat. Na některé 
připravujeme žádost o dotaci. Vedle 
větších investic jistě přijmete takové 
„maličkosti“ jako jsou herní prvky pro 
děti v Hradčanech, Hvězdově a Náhlově. 
Pro dospělé  chceme nainstalovat 
cvičební prvky v Hradčanech a Hvězdově. 
V  Kuřívodech se velmi osvědčily a zej-
ména mládež a senioři je hodně užívají. 
Počítáme i s rekonstrukcí a doplňováním 
veřejného osvětlení.
 Je mi velmi líto, že se nezdařila rekon-
strukce komunikace a vybudování par-
kovacích míst mezi paneláky u spor-
tovního areálu v  sídlišti Ploužnice. Byla 
nám sice přiznána dotace 10 milionů Kč. 
Díky námitkám zastupitele Ing. Tity na 
Ministerstvo pro místní rozvoj a podáním 
na Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže bylo poskytnutí přidělené dotace 

pozastaveno. Přestože máme z  těchto 
institucí po osmiměsíčním prověřování 
potvrzeno, že námitky podání byly 
bezpředmětné, ministerstvo nemohlo 
čekat a dotaci převedlo jinému žadateli. 
V  letošním roce nebylo již možno o no-
vou dotaci žádat, protože do Programu 
na revitalizaci bývalých vojenských 
újezdů nebyly letos vyčleněny žádné 
peníze. Opoziční zastupitelé stále pracují 
ve smyslu „čím hůř pro město, tím lépe“.
 Předpokládám, že letos budeme mu-
set řešit další problém. Dětí v Ralsku rych-
le přibývá, ale naše škola není nafukovací. 
Paní ředitelka připravuje návrh koncepce 
dalšího rozvoje školy. Při pohledu na vý-
pis školáků v  příštích pěti letech, který 
jsem dostal z evidence obyvatel je jasné, 
že musíme velmi rychle připravit no-
vou základní školu i mateřskou školku 
v  sídlišti Ploužnice. Společně s  archi-
tektem připravujeme návrh. V  příštím 
čísle tohoto zpravodaje vám náš záměr  
představíme.
 Věřím, že zejména obyvatelé Hradčan 
a sídliště Ploužnice sledují, jak mizí zbyt-
ky bývalých vojenských budov v blízkosti 
letiště. Vedle hřiště v Náhlově se zdá, že 
zde pokročíme i v  otázce havarijního 
vodovodu a kanalizace.
 Těším se, že v  dalším čísle Dnešního 
Ralska budu moci sdělit další dobré 
zprávy.

« Slovo starosty »
Čas letí a máme za sebou polovinu voleb-
ního období. V  minulém čísle tohoto 
čtvrtletníku jsem se pokusil o stručnou 
inventuru za uplynulou polovinu. Vraťme 
se dnes do současnosti. 
 Jsem rád, že pro další roky máme již ho-
tov Program rozvoje města Ralsko včetně 
podrobnější součásti tohoto dokumentu 
zvaného Akční plán, který obsahuje po-
drobný výčet investičních i neinvestičních 
záměrů města, podnikatelů a investorů. 
U každého záměru je v  tabulce uve-
dena řada podrobností. Záměry byly 
„obodovány“ členy zastupitelstva města 
i úředníky městského úřadu a členy 
Komise pro rozvoj města. Tyto doku-
menty najdete na webových stránkách 
města nebo do papírové podoby můžete 
nahlédnout na městském úřadu. Podle 
připomínek a doplňujících návrhů oby-
vatel, podnikatelů i občanů z okolí města 
i vývoje situace města může být tento 
materiál každý rok novelizován. Tento 
dokument je výchozím materiálem při 
současně probíhající tvorbě Územního 
plánu. Pokud se podaří uskutečnit časový 
záměr, aby byl Územní plán dokončen 
do konce roku, bude mít město Ralsko 
po více než dvaceti letech své základní 
rozvojové dokumenty. Tyto dokumenty 
slouží např. k  tomu, aby se investiční 
akce dělaly smysluplně a cíleně, při ses-
tavování rozpočtu apod. Velmi důležité 
jsou při žádostech o dotace, kdy je 

« Slovo místostarosty»
Co je nového v Ralsku
Vážení občané, 
v  současné době jsem ve funkci mís-
tostarosty necelých šest měsíců. Je 
na čase bilancovat, co se nám za tu 
dobu podařilo zrealizovat za podpory 
některých zastupitelů, starosty a tajem-
níka městského úřadu.
 Podařilo se zrealizovat ve třech 

městských částech výstavbu dětských 
hřišť. Jde o lokality Hvězdov, Náhlov, 
Hradčany.
 Podařilo se nám zajistit autobusovým 
spojem propojení vzdálených městských 
částí s  Kuřívodami, ve kterých je sídlo 
městského úřadu, tyto autobusové spo-
je umožní občanům Ralska snadnější 

přístup na městský úřad za účelem 
vyřizování úředních náležitostí. Spoj má 
hodinovou čekací dobu, která by měla 
stačit na vyřízení Vašich záležitostí na 
úřadě. Nadstavbou tohoto spojení je so-
botní spoj, který umožní občanům vyřešit 
nákupy v Mimoni. Spoj Vás zaveze přímo 
k nákupnímu centru v Mimoni, kde jsou 
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například vypracování prováděcí pro-
jektové dokumentace. Předpokládaný 
začátek realizace zateplení je červen 
2013.
Dále byly zpracovány a podány tyto 
žádosti o dotaci: 
Z Programu prevence kriminality 2013 – 
žádost o dotaci na kamerové systémy a 
to do lokalit: Kuřívody  a Ploužnice. Jedná 
se o 5 kamerových stanic, které budou 
monitorovat pouze a jen parkovací plo-
chy v  těchto lokalitách. Není záměrem 
sledovat občany, záměrem je zabezpečit 
jejich majetek.  
 Další žádost o dotaci se týká městské 
části Náhlov, kde bude dotace využita 
k  výstavbě sportovního hřiště. Jedná se 
o hřiště, které bude využíváno dětmi a 
mládeží. Je zde počítáno s úpravou povr-
chu, vybavením brankami, basketba-
lovými koši a sítí na nohejbal a volejbal. 
Tato lokalita byla v  minulosti hodně 
opomíjena, proto se město rozhodlo ro-

supermarkety PENNY a TESCO, kde máte 
45 minut k  uskutečnění nákupu, a ten 
stejný spoj Vás poté odveze znovu zpět. 
Autobusové spojení je funkční od 11. 3. 
2013 a provozuje ho firma COMPAG CZ, 
s. r. o. Cena jízdného je 10,- Kč z kterého-
koli nástupního místa. 
 Jízdní řády jsou součástí přílohy to-
hoto čtvrtletníku, vyvěšeny na auto-
busových zastávkách a na webových 
stránkách města www. HYPERLINK 
“mailto:mestoralsko@seznam.cz” mesto-
ralsko.cz.
 Dále se nám podařilo prosadit záměr 
zateplení bytového domu v Ploužnici. 
Jedná se o  výměnu oken, vchodových 
dveří, zateplení střechy a fasády domu. 
Projektový rozpočet na tuto akci je odhad-
nut na cca 6 mil. Kč. Je samozřejmé, že se 
tato akce bude soutěžit a předpoklad je, 
že cena realizace bude nižší než je cena 
předpokládaná. V  současné době se 
provádí administrativní úkony, jako jsou 

zvoj Náhlova podpořit.
 Další žádost o dotaci se týká 
Ploužnice, zde se zažádalo o podporu 
volnočasových aktivit pro děti a mládež 
a o letní příměstský tábor, který bude 
sloužit dětem v době prázdnin.
 Dále Město Ralsko pracuje na pro-
jektu vybudování chodníku po hrázi 
rybníka v  Hradčanech. Tento problém 
je dlouhodobý, neřešený, a proto jsme 
nechali zpracovat dvě studie proveditel-
nosti. První je klasický zámkový chodník 
po hrázi a druhá se zabývá dřevěnou vi-
sutou lávkou nad rybníkem. Samozřejmě 
toto vše bude ještě konzultováno s VLS a 
bude třeba prosadit na zastupitelstvu. 
 Děkuji všem občanům, kteří se účastní 
schůzek s místostarostou, a kteří projevují 
svůj názor  a tím pomáhají upřesnit směr 
rozvoje našeho města.

Místostarosta Váradi Oto, DiS.

Dětské hřiště v Hradčanech

« Z úřadu»
Máte doma psa?

za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele
v rodinném domě  200,- Kč
v bytovém domě  450,- Kč

za psa, jehož držitelem je poživatel inval-
idního, starobního, vdovského nebo vd-
oveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího 
důchodu  100,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele, kterým je osoba podle písm. c)
tohoto ustanovení 150,- Kč

za psa, jehož držitelem je osoba, která 

vlastní psa za účelem sportovních 
aktivit a je vedena jako člen spolku 
či organizace zabývající se sportovní 
kynologií, výcvikem psích sportů 
nebo canisterapií se poplatek za psa 
v  čl. 5 podle písm. a) a b) snižuje o 
50%. 
 Úplné znění Obecně závazné 
vyhlášky č.6/2010 o místním poplat-
ku ze psů najdete ve vývěskách MěÚ 
Ralsko a na webu: www.mestoral-
sko.cz pod záložkou Městský úřad/ 
Obecně závazné vyhlášky.                                                                                     

   P. Hotovec

Pak byste neměli zapomenout zaplatit 
náležitý poplatek. Pes je přítel člověka a 
přináší nám radost, bezpečí, ale i jistou 
zodpovědnost a povinnosti. Obecně 
závazná vyhláška města Ralsko č. 
6/2010 o místním poplatku ze psů 
ukládá majitelům psů, kteří mají trvalý 
pobyt nebo sídlo na území města Ral-
sko, povinnost platit za každého psa 
staršího 3 měsíců a to do 31. května 
příslušného kalendářního roku. 
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

za prvního psa
v rodinném domě  150,- Kč 
v bytovém domě  300,- Kč
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Informace pro občany Města Ralsko

Likvidace biologicky rozložitelného odpadu (tráva, větve, zbytky ovoce a zeleniny apod.)
Občané města Ralsko mohou ve stanovených termínech odkládat biologicky rozložitelný odpad 
do předem přistavených kontejnerů
Termín přistavení kontejnerů: každý sudý pátek od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku, následný 
odvoz všech kontejnerů v pondělí

Kontejnery budou přistaveny do těchto lokalit:
 •	 Hvězdov	-	u	Goliérů
	 •	 Hradčany	-	náves
	 •	 Ploužnice	u	č.	p.	300
	 •	 Horní	Krupá	-	u	lesní	správy
	 •	 Kuřívody	-	u	zahrádkářské	kolonie

Občané Města Ralsko mohou biologicky rozložitelný odpad odkládat do kontejnerů zdarma. 
Do kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad nepatří objemný odpad (skříně, gauče 
apod.) ani nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, eternit, obaly znečištěné 
nebezpečnými látkami apod.). Tyto odpady budou pravidelně sváženy v intervalu 2 x za rok 
(květen, září) obdobně jako v předchozích letech a v dostatečném předstihu bude tato infor-
mace vyvěšena.
Jiný režim platí i pro vysloužilé elektrozařízení (TV, monitory, pračky, ledničky, sporáky). 
Vysloužilé elektrozařízení je možné bezplatně odevzdat do místa zpětného odběru 
v Kuřívodech (průmyslová zóna), popř. si domluvit individuální odvoz elektrozařízení u 
p.	Procházky,	tel.:	777 646 229.		
Občané všech městských částí (včetně Borečku a Náhlova)  mohou individuálně svážet od-
pad (trávu, listí) přímo do kompostárny  v areálu SAP (do 200 kg/os/rok/ zdarma). Likvidace 
větví je zpoplatněna. Likvidace větví od občanů z městské části Boreček a Náhlov bude řešena 
individuálně (tel.: 777 646 296, Ing. Dokoupilová) popř. mohou využít některé z výše uvedených 
stanovišť.
Likvidace odpadů z údržby městské zeleně (sídliště Kuřívody a Ploužnice) bude probíhat obdobně 
jako minulý rok. Biologicky rozložitelné odpady budou sváženy do kompostárny zaměstnanci 
údržby městské zeleně.
       Ing. Martina Dokoupilová
       Referentka MH, živ. pr. a dopravy

Dne 18. 5. 2013 (sobota) proběhne sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu a objemného odpadu (nábytek) prostřednictvím svozové firmy COM-

PAG CZ, s. r. o. Odpad mohou občané Města Ralsko odevzdávat zdarma! Žádáme 
všechny občany Města Ralsko, aby této možnosti využili. Informační letáky budou 
včas vyvěšeny ve všech městských částech a informace bude zároveň zveřejněna 

na internetových stránkách Města.
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Město Ralsko
Povinné	očkování	psů	proti	

vzteklině	v sobotu	27.	4.	2013

bude probíhat na následujících stanovištích. Dle platných právních předpisů musí mít každý pes 
starší 3 měsíců chovaný na území ČR platné očkování proti vzteklině. Doklad o očkování je ma-
jitel povinen uchovat po dobu nejméně 1 roku a na požádání předložit orgánům vykonávajícím 
státní dozor. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může být 
uložena pokuta. Cena vakcíny proti vzteklině: 130,-	Kč, kombinované vakcíny na požádání: 260,- Kč. 
Očkování bude provádět MVDr. Olga Přikrylová.

Stanoviště pro očkování psů

Místo       Čas očkování
Hradčany-Hotel Na Pláži    9.00 - 9.30
Boreček u SAP      9.35 - 9.45
Boreček u Dolníčků     9.50 - 10.00
Hvězdov u finských domků    10.10 -10.25
Hvězdov na Blízalce     10.30 -10.50
Ploužnice u Poldy     11.00 -11.10
Ploužnice u obchodu     11.15 -11.35
Kuřívody „U Bílého jelena“    11.40 -11.50
Kuřívody parkoviště u panelových domů  12.00 -12.20
Horní Krupá u lesní správy    12.30 -12.40
Náhlov u jídelny     13.30 -13.50

Realizace dětských hřišť v Ralsku na 
Hvězdově,	v Hradčanech	a	v	Náhlově
V loňském roce Zastupitelstvo města 
Ralsko schválilo uvolnění částky 
1  000  000,- Kč z  rezervního fondu na 

zhotovení dětských hřišť v  lokalitách 
Hvězdov, Hradčany a v Náhlově s  tím, že 
na každou lokalitu bude vyčleněna 1/3 

z  celkové uvolněné 
částky. Rozvoj města, 
jako pověřený úsek 
k dalším úkonům při 
realizaci dětských 
hřišť, vyhlásil 
výběrové řízení na 
zhotovení jednot-
livých hřišť v daných 
lokalitách. Následně 
po vyhodnocení 
výběrového řízení 
Rada města Ralsko 
vybrala na zhotovení 
dětských hřišť firmu 
TR	 ANTOŠ,	 s.	 r.	 o.,	
Na	 Perchtě	 1631,	
511 01 Turnov, IČO: 
48152587.	

 Realizace a montáž dětských hřišť 
byla dohodnuta a sjednána na začátek 
roku 2013. Nyní již od února probíhá re-
alizace těchto dětských hřišť v daných lo-
kalitách. Hotová hřiště jsou na Hvězdově 
a v Hradčanech, v dohledné době bude 
zrealizované i poslední dětské hřiště 
v Náhlově. Každé dětské hřiště se skládá 
z multifunkční sestavy, dvou houpaček, 
malovací tabule, odpadkového koše a 
dvou laviček. Sestava obsahuje herní 
prvky vyrobené pouze z  akátového 
dřeva, které se vyznačuje vysokou odol-
ností proti hnilobě a povětrnostním 
podmínkám. Dále se vyznačuje velmi 
kompaktním povrchem netvořícím 
třísky. Veškeré spojovací materiály a 
kovové části jsou pokoveny nebo jsou 
z  nerezové oceli. Herní prvky jsou díky 
použitým materiálům a výrobní tech-
nologii téměř bezúdržbové a vyznačují 
se vysokou odolností proti opotřebení Dětské hřiště Hvězdov
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Dětské hřiště v Hradčanech

« Městská policie informuje»
Maják	MP
Za první čtvrtletí roku 2013 MP Ralsko 
udělila blokové pokuty ve výši 14 000,- 
Kč. Jednalo se především o přestupky 
proti veřejnému pořádku a majetku.
MP zadržela na místě činu při krádeži 
hned několik pachatelů, které musela 
zároveň předvést na OPČR v  Mimoni ke 
zjištění totožnosti.
 MP se podílí na přípravě monito-
rovacího systému ve městě, který po své 
instalaci přispěje k  větší bezpečnosti na 
sídlištích a parkovacích plochách, kde 
dochází k vykrádání aut.
 Dále je připraven program „Bezpečný 

 Dalším nešvarem našeho města je 
venčení psů. Každý den jsme svědci toho, 
že majitelé (ne všichni) svého psa prostě 
vypustí z domu, ať se vyvenčí, kde chce. 
Pes nemá tolik rozumu, aby si odběhnul 
někam do lesa, za to je zodpovědný 
jeho majitel. Pak jsou trávníky plné 
psích výkalů a to nám začíná jaro, tak 
můžeme popřát dětem, ať se jim na těch 
zaneřáděných trávnících hezky hraje. 
 MP bude vůči těmto přestupkům 
nekompromisně zasahovat.

                   str. Kulísek Zdeněk

přechod“. Do tohoto programu byli vybrá-
ni naši občané, kteří absolvovali potřebná 
školení a v budoucnu budou dohlížet na 
přechodech pro chodce především na 
děti, které jdou na autobus do školy nebo 
ze školy. Samozřejmě mohou  usměrňovat 
i ty dospělé osoby, které nedodržují prav-
idla pohybu chodce na komunikaci.
 V  následujícím období se bude MP 
mimo jiné zaměřovat na děti, které si hrají 
na komunikacích a pletou si je s hřištěm. 
Je smutné, že jejich rodiče chodí kolem 
a nenapomenou je, asi čekají, až dojde 
k úrazu.

a vandalismu. Herní prvky spadají do 
věkové kategorie dětí od 3 let. Zhotovi-
tel je držitelem certifikace ISO 9001, ISO 
14001 a ISO 18001, výrobky jsou certi-
fikovány u TÜV CZ, s. r. o. v souladu s nor-
mou ČSN EN 1176. 
 Po úplném dokončení realizace bu-
dou dětská hřiště na jaře zprovozněna 
a doplněna o provozní a návštěvní řád. 
Doufáme, že dětská hřiště splní přání 
dětem v Ralsku dle očekávání, které bude 
naplněno radostí, spokojeností a max-
imální využitelností.

Za rozvoj města                                                                                                                               
Bc. Faltusová Inna, DiS.                                                                                                                  

« Z místního centra»
Místní centrum informuje…
I v novém roce pokračují v Místním centru 
ve své činnosti tyto zájmové kroužky: PC, 
výtvarná výchova a ruční práce, tai-chi, 
jóga s prvky břišních tanců, bojová umění 
a také doučovací kroužek angličtiny nebo 
logopedie. Na své si příjdou i senioři. 
Každá středa patří Klubu seniorů, kde 
se všichni u kafíčka dobře baví, přitom 
vytvářejí krásné ruční výrobky. Kromě 
těchto činností proběhly v Místním cen-
tru i další zajímavé akce.

Počítačový	kurz	pro	seniory
V rámci Místního centra jsme zopakovali 
počítačový kurz pro seniory, který se 
v loňském roce nezdařil. Zatím má úspěch 
a doufám, že nadšení z výuky PC vydrží až 
do konce. Děkujeme Mgr. Šárce Kalvové 
za velmi zajímavé a přínosné přednášky. 
Po ukončení každého čeká účastnický list 
o absolvování kurzu. 

Beseda	s Ing.	P.	Polakovičem
V  Místním centru proběhla beseda 

P. Polakoviče, zakladatele Muzea o 
vystěhovalectví do Brazílie v  Náhlově, 
s  občany Kuřívod. Přišli hlavně ti, kteří 
mají zájem o historii. Debata se rozvíjela 
okolo reemigrace z Volyně do České re-
publiky, ale i o vystěhovalectví do Brazílie.
 Pan Marek nás informoval o průběhu 
stěhování Čechů do Volyně, jejich životě 
tam a také o reemigraci zpět do České 
republiky. Do besedy se zapojovali i 
posluchači, kteří přispívali svými vz-
pomínkami.
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Sportovní utkání ve stolním tenise
Dne 19. 1. 2013 se v  sále Motorestu 
v  Kuřívodech uskutečnil turnaj ve stol-
ním tenise, který pořádalo Město Ralsko 
a zúčastnilo se ho 6 tříčlenných družstev. 
Hrálo se na dvou stolech. 
 Družstva byla složena ze zástupců 
Hradčan, Kuřívod a Rokyté. Výkony jed-

 Soutěžící obdrželi diplomy a vítězové 
medaile dle umístění. 
 Všem účastníkům turnaje patří velký 
dík za reprezentaci a sportovní výkony.

notlivých hráčů byly obdivuhodné, 
nechyběla touha po výhře. Vítězem tur-
naje bylo družstvo MP Ralsko. Jde již o 
druhé vítězství MP Ralsko v  turnaji ve 
stolním tenise, tímto MP Ralsko upevnilo 
své vítězné postavení. Najde se vyzyva-
tel, který by družstvo MP Ralsko pokořil? 

Dětský maškarní karneval
1. března Místní centrum zorgani-
zovalo v  Motorestu v  Kuřívodech 
dětský maškarní karneval. K vidění byly 
různé masky: princezny, čarodějnice, 
čarodějové, lišky… Za doprovodu hud-
by děti soutěžily. Za každý splněný úkol 
čekala na soutěžícího sladká odměna, 
nebo si odnesl  postavičku vytvořenou 
z  obrázku. Pro nejhezčí  tři masky byla 
připravena sladká odměna v  podobě 
čokoládové figurky. Přestože nebyla 
účast velká, děti si to odpoledne užily.

lice Holiday World Praha se uskutečnil 
na Pražském výstavišti v  Holešovicích. 
Informační centrum Ralsko-Kuřívody se 
tohoto veletrhu zúčastnilo již potřetí 
(prezentovalo se Město Ralsko). Největší 
zájem byl o cyklomapy, kalendář a 
brožurky Zaniklé obce v Ralsku. 
 Doufám, že se nám podařilo touto ces-
tou nalákat do Ralska nové návštěvníky.

Pexesiáda
18. 1. 2013 proběhlo 
v Místním centru 
soutěžní odpoledne, 
kde se hrálo Pexeso, 
Člověče, nezlob se, 
Domino, Dáma. 
Nejdřív soutěžila 
družstva, skládalo 
se puzzle, pak se 
soutěžilo jednotlivě. 
Po celou soutěž 
panovala dobrá 

nálada a každé dítě 
dostalo za odměnu 
pamlsek.

Veletrh ces-
tovního ruchu 
Holiday	 World	
Praha
Největší veletrh 
cestovního ruchu 
v  České repub-

Dětský maškarní karneval

Plexesiáda

Klub seniorů informuje
Bambuliáda
Zveme vás na velkou soutěž o nejhezčí 
výrobek vytvořený z  bambulí. Kdo má 
doma starou vlnu, nebo pletený svetr, 
který už nenosí, vypárejte ho a tvořte. 
Kdo nebude vědět, jak se bambule 
dělají, může přijít každou středu do 
klubu seniorů od 15:30 do 17:00 hod., a 
tam každému poradíme a také ukážeme 
nějaké nápady. V dubnu vyhodnotíme a 
odměníme nejhezčí výrobek.

Pozvánka	 na	 velikonoční	
výstavu
Členky klubu seniorů vás zvou na jarní 
velikonoční výstavu, která proběhne 
v  Informačním centru v  Kuřívodech 
v průběhu měsíce března.

M. Zítková
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Vítězové ve stolním teniseUtkání ve stolním tenise

« Pozvánka	za	kulturou»
HRADČANSKÁ	KOUPAČKA-
T.O.Severní hvězda a T.O.H. Severská dvojka pořádají 15. 6. 2013 (sobota) 
4.	HRADČANSKOU	KOUPAČKU, která se bude konat v Hradčanech u rybníka na soukromém 
pozemku ze strany do Billa. Koupačka bude opět ve stylu westernu a nebudou chybět soutěže, 
westernové ukázky na koních, loutkové dividlo, country kapely a další akce pro děti i dospělé.   
Velké děkuji, patří MěÚ – Ralsko za finanční pomoc, bez které by se akce nemohla uskutečnit. 

Další informace naleznete na plakátech, které budou včas vyvěšeny.
           Blaženka 
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Již léta chodím do zaniklých vesnic 
v  bývalém vojenském prostoru Ralsko. 
Procházím pozůstatky vesnic, kde jsou 
dnes již jen těžko znatelné základy domů, 
zavalené sklepy, staré ovocné sady, ro-
zpadlé nádrže na vodu a rozhrnuté 
hřbitovy. 

 Při pohledu na dobové fotografie se 
ani nechce věřit, jak výstavné vesnice zde 
stály. Vesnice, které byly budovány gen-
eracemi obyvatel více jak 500 let. Většina 
vesnic, jak uvádí Vlastivědný sborník 
Českolipska Bezděz z  roku 1997, trpěla 
nedostatkem vody. Proto se obyvatelé 

těchto vesnic naučili s vodou hospodařit. 
 Z  každé střechy byla dešťová voda 
sváděna do nádrží a i v  malých svazích 
byly budovány rybníčky, někde i 
kaskádovitě nad sebou, tak, aby se 
za dešťů všechny naplnily a pak se 
mohla všechna voda využít k  životu a 

Zaniklé vesnice v bývalém vojenském 
prostoru Ralsko

Společenství historie Mimoně, Ralska 
a okolí...
Dovolte mi, abych nás představila. Naše 
Společenství bylo založeno v  roce 2004 
panem Honsem, který byl i předsedou. 
Našim zájmem je nejenom historie 
Mimoně, ale i mapování zaniklých obcí.  
Scházíme se každý čtvrtek v měsíci v ob-
jektu bývalé prodejny Joka na dolním  
Sídlišti p. Ralskem v  Mimoni, jedná se o 
klub seniorů, od 16.30 hodin. Členem se 
může stát každý, kdo má zájem o historii 
a kdo zaplatí členský příspěvek.
 Každým rokem pořádáme pro naše 
členy, ale i širokou veřejnost a každého, 
komu není minulost lhostejná, vycházky 
a vyjížďky po okolí, ze kterých se staly již 

tradiční akce.
Na našich stránkách HYPERLINK “http://
www.historiemimone.cz/”http://www.
historiemimone.cz/ jsou již naše akce 
aktualizované a já si dovoluji Vás pozvat.
Začínáme:
30. 3. Velikonoční vycházkou po Mimo-
ni, pod vedením pana O. Honse
7. 4. Výjezd do tří zaniklých obcí - 
Holičky, Černá Novina, Náhlov, vede 
paní Havlíková
11. 5. Hradčany - vycházka pod vedením 
paní Lenky Jůnové
17. 8. Oslava Horních vsí - Náhlov. Již 
pátý ročník.

12. 10. Výstup na Ralsko. Vede pan 
Hons
Prosinec - Betlémské světlo v Náhlově
 V plánu jsou vyjížďky do prostoru do 
zaniklých obcí vždy pod vedením osoby, 
která v té které vesnici bydlela. Datum 
bude včas zveřejněn na našich stránkách 
a na výlepových plochách plakáty.
Navštívíme obce: Prosička, Chlum, 
Jabloneček, Židlov, Jezová, Kuřívody, 
Strážov, Skelná Huť, Hvězdov, Ploužnice, 
Boreček, Hradčany, Stohánek, Svébořice, 
Nový Dvůr.

Lenka Špačková, předsedkyně

Město Ralsko
si Vás dovoluje pozvat na

1.	JARNÍ	PLES	MĚSTA
který se koná v sobotu 23. března 2013 od 20.00 hodin

Kde: Restaurace	Na	Pláži	Hradčany
K tanci a poslechu hraje skupina WOKO

Bohatá tombola
Vstupné 50,- Kč.

Vstupenky jsou v předprodeji na těchto místech:
sekretariát městského úřadu, Místní centrum v Kuřívodech, 

Sportovní klub Ploužnice, 
Restaurace Na Pláži

Odjezd autobusu: 
Kuřívody – 19:30 hod. zastávka u Motorestu, dále 19:35 hod. Hvězdov - zastávka,  

19:40 hod. Ploužnice,  19:50  Mimoň – kino.  
Odvoz je zajištěn stejnou trasou i zpět: 02:00 hod. odjezd - Hradčany, Restaurace na Pláži.

« Z historie města»
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hospodářství. Byly kopány hluboké stud-
ny a stavěny velké podzemní nádrže na 
vodu (Novina 12x6m). 
 Lidé nacházeli obživu více v  chovu 
dobytka a lesnictví než v  zemědělství, 
kde půda nebyla kvalitní, a tak nebylo 
možno dosáhnout lepších výnosů. Část 
obyvatel se živila domácími pracemi 
pro blízké podniky, většinou mimoňské. 
Jakýsi doplňkový zdroj obživy byl také 
sběr lesních plodů, zejména borůvek. 
Ty se vozily do Prahy, Německa a nevím, 
jestli pravidelně, ale byly dováženy až do 
Hamburku.
 Písčitá půda byla také za války 
důvodem k  výcviku německého Afrika 
Corpsu pro boje v Africe.
 Již před válkou zde československá 
armáda vlastnila tři dvory, kde převážně 
chovala pro svoje potřeby koně. Byly to 
dvory Medný, Ostrov, Nový Dvůr a po 
válce Pavlin Dvůr.
 Protože většina obyvatel byla 
německé národnosti, vztahovalo se na 
ně po válce nařízení o odsunu. Někteří 
Němci byli odsunuti do blízkého okolí 
(např. z Prosíčky na Mukařov nebo v roce 
1945 na podzim z  Olšiny). Někteří byli 
odváženi přímo z domovů, někteří, jako 
například pan Schwarz Emil z Olšiny, se 
museli 16. 6. 1945 shromáždit na Krac-
manovské křižovatce v  5 hodin ráno 
s  rodinnými příslušníky s  30 kg na oso-
bu a jídlem na 7 dní a byli odváženi na 
nádraží v  Mimoni. Současně probíhalo 
osídlení českými osadníky opuštěných 
stavení a usedlostí. Ne všichni osídlenci 
byli dobrými hospodáři, a tak byli určeni 
„dohližitelé“, kteří byli podřízeni MNV, ale 
to již probíhalo jednání k  vytvoření vo-
jenského prostoru, a tak i čeští osídlenci 
museli posléze vesnice opustit.  
 Nejvíce se jich vystěhovalo v březnu, 
dubnu a květnu roku 1947. Někteří 
starousedlíci ještě ve vesnicích přežívali, 
byla to většinou smíšená manželství, 

kde se řešila jejich národnost a chování 
během války. S  konečnou platností po-
dle zákona č. 169/1949 vznikl vojenský 
prostor dnem 1. července 1950. Nejdéle 
přetrvaly Hradčany, bylo to rekreační 
letovisko. V  roce 1951 zde byl zrušen 
národní výbor a dokončeno vysídlení. 
 Nemohu si odpustit konstatování, 
že jsem při prohlížení dokumentů a 
z vyprávění rodáků z této lokality nikde 
nezaznamenal žádný větší národnostní 
problém mezi Čechy a Němci, a to ani za 
války. Ve vzpomínkách lidí z  Mnichova 
Hradiště, kam Němci z vesnic přilehlých 
chodili obchodovat, doplňovat zásoby 
nebo za známými, se na ně vzpomíná 
jako na příjemné a pracovité lidi, snad 
jen s úsměvem na jejich horší, zkomole-
nou češtinu, ale nikdy to nebylo ve zlém.
 Ač obyvatelstvo bylo vesměs 
německé národnosti, zažité názvy 
některých částí spíše potvrzují původní 
slovanské osídlení. Názvy jako Čihadla, 
Mokřina, Dolce, Dílky, Klučky, Kamínka, 
Šlapka, Dračí vrch, Žlábek, Spálené, 
Palouk, Radoška to dosvědčují.
 Nebudu se zde šířeji zmiňovat o vz-
dálené historii vesnic, to není účelem 
této publikace, ani o poválečném 
využívání tohoto prostoru, to je již jen 
smutné. Jak se ničily domy, kostely, 
hřbitovy, jak sovětští vojáci hráli fotbal 
s lebkami z rozhrnutých hřbitovů.   
 Popis vesnic je ohraničen - končí 
vznikem vojenského prostoru a pak 
popisem současného stavu. Čtenář 
ať promine nepřesnosti, chyby nebo 
chybějící fakta. Je dnes již těžké zmapo-
vat všechny skutečnosti, osudy a místa. 
Pamětníci odcházejí a i oni si již některé 
věci starší jak 60 let nepamatují a v teré-
nu se neorientují. 
 A také některé vzpomínky snad není 
ani vhodné zde uvádět ať již z  piety 
nebo z  důvodu neumožnit zlatokopům 
vytěžení věcí, které byly odsunutými 

obyvateli zde ukryty. Dnes nacházím 
stopy po hledačích ukrytých pokladů 
nebo spíše zakopaných rodinných cen-
nostech. Jsou to překopané sklepy, 
převrácené základy pomníků a přeryté 
plochy kolem bývalých stavení, často i za 
použití mechanizace. Většina hledačů se 
však o historii nezajímá a jde slepě jen po 
věcech cenných, a tak jsou nálezy více 
méně náhodné. 
 Takže buďme rádi, že jsem měl 
možnost popsat zaniklé vesnice alespoň 
takto. Po přečtení pamětníky snad od 
nich přijdou nové informace, a tak bude 
možné posléze předložit doplněné vy-
dání o další zajímavosti. Ještě je třeba 
zdůraznit, že do uvedeného prostoru je 
zákaz vjezdu všemi motorovými vozidly, 
který je kontrolován! Toto opatření je 
z  důvodů klidu pro zvěř a z  důvodu, že 
z  právního hlediska cesty po prostoru 
nemají statut veřejné komunikace. Cykli-
stické trasy jsou značeny a na některých 
místech VLS pro cyklisty udělaly 
odpočinková místa se stojany pro kola. 
 Dnes se ještě setkáváme s pamětníky, 
kteří nám mohou vypravovat o době, 
kdy ve vesnicích žili. Sám jsem nedáv-
no vypátral 90- ti letého pana Lau-
rina pocházejícího z  Palohlav. Jak je to 
dlouho, co musel svoji vesnici opustit, 
a ještě dnes na to vzpomínal se slzami 
v očích. Velmi často potkáváme potom-
ky původních obyvatel z  Německa. Do 
vesnic, kde jejich předci žili, vozí na jejich 
přání po smrti jejich popel. 
 Pokud vás historie této oblasti za-
jímá, najděte si „historiemimone.cz“, kde 
se také o vesnicích dočtete. Najdete zde 
akce našeho spolku. Plánujeme vycház-
ky do vesnic, stěžejní akce bude v srpnu 
v Náhlově a to oslava Horních vsí a po-
tom v  prosinci opět v  Náhlově, Betlém-
ské světlo.

        Dvořák Jaroslav

Jak jsem zjistil, tak skoro každý občan 
a to nejenom Ralska, který nebydlí na 
Náhlově a nic o něm neví, tak má Náhlov 
za problémové místo. Mohu potvrdit, že 
tomu tak není. Žije se tady jako všude 
jinde a problémy jsou tu stejné jako v 
každé vesnici. 
 V tomto mém příspěvku se spíše chci 
věnovat poděkování a nezačnu nikde 
jinde než u pana starosty a pana místo-
starosty, kteří pochopili, že Náhlov nelze 

ignorovat, tak, jako to dělalo minulé ve-
dení, které jen slibovalo.
 Chtěl bych poděkovat p. Římsovi, 
který se stará na Náhlově o provoz vody 
a v  zimním období o údržbu silnic a 
myslím, že to tu máme kolikrát sjízdnější  
než v  okolí. Také nesmím zapomenout 
poděkovat zaměstnancům úřadu p. 
Janu Červeňákovi a p. Peštovi mladšímu. 
Veškerý sníh tu odklízejí ručně bez 
jakékoli techniky. 

 Poděkování taktéž patří za zajištění 
novoročního ohňostroje, který na vlast-
ní náklady zajistil pan Anatoliy Malynk 
, který pochází z  Ukrajiny z  Žitomirské 
oblasti města Korostěn. 
 Na Náhlově máme i muzeum Bra-
zilského vystěhovalectví, které řídí p. 
Polakovič, tak si myslím, že Náhlov stojí za 
to, aby se na něj nekoukalo jen skrz prsty.

                                   Král Martin

Náhlov
« Příspěvky našich čtenářů»
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Jsem hrdý na svého prezidenta

Miloše Zemana, nového prezidenta 
České republiky, znám mnoho let ze své-
ho aktivního působení v politice. Dovolte 
mi, abych touto cestou přiblížil čtenářům 
několik momentů, které mi vtiskla set-
kání s Milošem Zemanem do paměti a do 
srdce, a na které se jen tak nezapomíná.

Miloš Zeman jako vůdce strany

 Poznal jsem ho jako velkého vůdce, 
který vytáhl ČSSD z  malé pětiprocentní 
strany k  vítězství a dovedl ji až do Stra-
kovy akademie. Mnohokrát jsem se 

z duše. Obdivoval jsem vždy jeho široký 
záběr, sečtělost a přehled, a přiznám se, 
že jsem obdivoval a trochu mu i záviděl 
jeho rétorické umění.

Předvolební	cesty	a	zážitky	z nich

 V roce 1998 jsem absolvoval s Milošem 
Zemanem předvolební mítinky za ČSSD 
v  rámci tehdejšího Severočeského kraje. 
Tehdy jsme jezdili nejen autobusem 
Zemák, ale byla vypravena i železniční 
trasa volebního vlaku napříč krajem. S au-
tobusem jsme tenkrát objezdili všechna 
větší i menší města, od Jablonce nad Ni-
sou přes Liberec, Českou Lípu, Děčín, Ústí 
nad Labem až po Most a Chomutov.
 Samozřejmě, že mým zájmem tehdy 
bylo, aby autobus s  Milošem Zemanem 
a dalšími politiky zastavil také na náměstí 
v  Chrastavě. Nezapomenu na epizodku, 
kdy jsem na chrastavském náměstí na 
ruce držel svoji tehdy dvouletou dceru 
Janičku a s  mikrofonem jsem se jí ptal, 
koho by volila, kdyby měla volební právo. 
Odpověď do mikrofonu zněla opravdu 
upřímně: „…Emana.“ Přítomní účastníci 
mítinku pochopili, že dcerka myslí Miloše 
Zemana, a náměstí doslova burácelo 
smíchy. Budoucí ministr průmyslu a ob-
chodu doc. Miroslav Grégr tenkrát při 
hodnocení volební kampaně konstato-
val: „Nejvíce se mi líbil mítink v Chrastavě.“ 
Byla to tehdy velká pochvala.
 Na cesty se Zemákem jsem byl vy-
baven svačinou. Jednou někde mezi 
Českou Lípou a Děčínem Miloš Ze-
man projevil přání, že má chuť na 
chleba s  paštikou. Posádka vozu však 
chléb s  paštikou neměla, a nabízeli 
Milošovi různá jiná jídla. Tenkrát jsem 
skromně utrousil, že pokud by se přítel 
předseda neurazil, já mám právě onen 
chleba s  paštikou jako svačinu, a mohu 
nabídnout. Moje svačina byla v  mžiku 
snědena nejen panem předsedou, ale i 
ostatními politiky jedoucími v  Zemáku, 
a Miloš tehdy prohlásil, že jsem skutečně 
dobře vybaven.
 Podruhé se zastavil Miloš Zeman na 
předvolebním mítinku v  Chrastavě jako 
čestný předseda krátce vzniklé Strany 
práv občanů – Zemanovci (SPOZ) před 
parlamentními volbami v roce 2010. Opět 
s  autobusem Zemák. Jsem přesvědčen, 
že v té době málokdo věřil, že by se Miloš 
Zeman mohl aktivně do politiky vrátit. Já 
jsem o tom byl však pevně přesvědčen.
Miloš Zeman v Chrastavě v roce 2010 při 
diskusi s občany

s  ním setkal na ústředních výkonných 
výborech, kde jsem zastupoval jako jeho 
člen mnoho let libereckou ČSSD. Poznal 
jsem ho i z  pozice bývalého krajského 
předsedy sociální demokracie, kdy jsme 
se s ním scházeli na politických jednáních. 
Několikrát jsme spolu měli možnost dis-
kutovat jak při stranických jednáních, 
tak později jako státní úředníci – pan 
prezident tehdy jako premiér vlády a já 
jako přednosta tehdejšího libereckého 
okresního úřadu.
 Musím říci, že jeho názory mi byly 
vždy velmi blízké a s většinou z nich jsem 
se vždy ztotožňoval, jako kdyby mi mluvil 
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Miloš Zeman v Chrastavě v roce 2010

 Jako důkaz mého tvrzení mohu 
uvést, že jsme v lednu 2010, přestože se 
tomu někteří vrcholní krajští funkcionáři 
SPOZ velmi bránili, zahráli Miloši Zema-
novi při otevření krajské kanceláře SPOZ 
v  Moskevské ulici v  Paláci Koruna. Ano, 
tehdy jsme jako ŘQ – Řehečské kvarteto 
„předpověděli“ další Milošovo působení 
v  politice. S  laskavým svolením autora 
textu, mého bratra Zdeňka, přetiskuji 
text písně, která tehdy zazněla, a bude 
v  letošním roce  natočena na třetím 
CD našeho Řehečského kvarteta mezi 
dalšími jednorázovými účelovými texty, 
které kdy naše uskupení za těch několik 
let svého působení hrálo k různým akcím. 
Píseň jsme nazvali „Píseň pro Zemana“, a 
zde je:

Píseň	pro	Zemana

(na nápěv lidové písně Pod našima 
okny…)
Vítáme Vás tady, pane Zemane,
udělal jste nám radost, možná jiným 
ne.
//: Víme, proč jste přijel,
kancelář jste viděl
Strany	Práv	Občanů,
v Liberci dostanů… ://
Politický	subjekt	je	to	zde	nový,
bylo to potřeba v té naší zemi.
//:	Procenta	stoupají,
přátelé doufají,
že se něco změní
v politickém dění. ://
Do květnových voleb, to my s Vámi 
jdem,

některých vlastních lidí, nedosáhl postu 
prezidenta republiky. Po té zpackané 
a naprosto potupné zradě mi tenkrát 
bylo velice trapně a styděl jsem se za ty 
kolegy poslance a senátory, kteří něco 
jiného říkali a něco jiného později kona-
li. Nedivím se, že byl unaven a chtěl si 
odpočinout. Obdivuji jeho houževnatost 
jít do toho znovu. Naštěstí již nemusel 
čelit lžím o tom, kdo ho volil či nevolil. 
V  přímé volbě obdržel hlasy od občanů 
České republiky, nikoliv pouze od 
zákonodárců. O to je nyní ten mandát 
prezidenta silnější, a je to tak bezesporu 
dobře.
 V  roce 2006 jsem se veřejně do 
sdělovacích prostředků vyjádřil ohledně 
jednoho mého bývalého kolegy z  ČSSD 
a z  Poslanecké sněmovny v  jeho kauze 
„kakao“. Tehdy jsem řekl nahlas to, co si 
myslelo asi 95% národa. Řekl jsem pouze, 
že příliš nevěřím jeho vyjádřením. Byl 
jsem za to stranicky lynčován, Jiřím Par-
oubkem vyškrtnut z parlamentní  kan-
didátky, bylo navrženo moje vyloučení 
z ČSSD… Odešel jsem nakonec sám, aby 
to tehdejší „přátelé“ v ČSSD měli o něco 
jednodušší. Proč to píši? Tenkrát se někdo 
v jakési TV diskusi ptal Miloše Zemana, jak 
to vidí, a Miloš v odpovědi pronesl větu, 
která mne znovu utvrdila v tom, že je to 
velký politik: „Za názory se nevylučuje, 
s názory se diskutuje…“
 Po zvolení Miloše Zemana preziden-
tem České republiky naše hudební usku-
pení zaslalo Miloši Zemanovi gratulaci. 
Takových blahopřejných dopisů zřejmě 
dostal stovky, ne-li tisíce. Bylo mým 
velkým potěšením, když jsem si v  den 
jeho inaugurace vyzvedl jeho písemné 
osobní poděkování.
 Pro to vše, co jsem uvedl ve svém 
příspěvku, bude portrét Ing. Miloše Ze-
mana, nově zvoleného prezidenta České 
republiky, pověšen na čestném místě na 
mém pracovišti.

Mgr. Oldřich Němec

(Psáno v březnu 2013 pro měsíčník 
Chrastavské listy a čtvrtletník Dnešní 

Ralsko.)

třeba kvůli Jirkoj v Ústí nad Labem…
//: To bude zas mela,
naše	píseň	zněla,
ty Vaše bonmoty
jdou nám do noty. ://
Přejeme	Vám	úspěch	do	parlamentu,
kéž by bylo víc… takových momentů.
//: Víme, že jste jiný,
slušňák	z	Vysočiny,
co	kakao	nemá	rád	-
to říkal kamarád. ://
Autobusem Zemák objeďte města,
ukažte všem lidem, že nejde jen o 
gesta.
//: Muž jste přece zralý,
ať Vám slouží zdraví,
vždy v dobré náladě,
příště	na	Hradě…	://
(text písně složil Zdeněk Němec)
Více na www.kvarteto.rehec.cz nebo 
www.rehec.cz. 
Řehečské kvarteto zahrálo Miloši Zema-

novi v Liberci v lednu 2010

Proč	si	vážím	současného	preziden-
ta
 Velmi si vážím našeho pana prezi-
denta z  několika důvodů – nemění své 
postoje a názory, řekne vše tak, jak si 
to myslí, byť se to leckdy někomu třeba 
nelíbí, nepodlehl nikdy žádným lobbis-
tickým skupinám, a umí se k věcem vždy 
postavit jako chlap.
 Po útoku na newyorské WTC v  září 
2001 se vyjádřil velmi trefně, když jako 
premiér vystoupil v televizi a řekl památ-
nou větu: „S teroristy se nevyjednává, 
s  teroristy se bojuje.“ Jsem přesvědčen, 
že mluvil tenkrát z  duše téměř všem 
občanům.
 V  roce 2003, bohužel díky zradě 
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Jaro definitivně porazilo zimu a ujalo 
se přívětivé vlády. K  24. dubnu se váže 
přísloví „Na svatého Jiří vylézají hadi 
a štíři“. Podralsko je díky čisté přírodě 
útočištěm vzácných ještěrek a hadů, zde 
ještě relativně běžných. 
Se kterými plazy se u nás můžeme ještě 
setkat?
Rozhodně neuvidíme žádného štíra, 
snad jedině zrozence tohoto znamení! 
Na zahrádkách, loukách, pasekách a 
vysluněných místech se běžně set-
káváme se silně ohroženou ještěrkou 
obecnou (Lacerta agilis). Jejím 
pravým domovem jsou prosluněné 
skalnaté meze. I o ještěrce platí, že se 
plazí, přestože má nohy. Ty jí přirůstají 
k  tělu příliš ze stran, takže ji nenesou, 
ale jen postrkují. Když je chladno nebo 
prší, ještěrky neuvidíme. Jsou zalezlé 
v  opuštěných myších děrách nebo pod 
kameny. Jsou lenivé a málo pohyblivé. 
Naopak za teplého počasí je ještěrka čilá 
a rychlá jako blesk. Jako u všech stude-
nokrevných živočichů je ještěrka nucená 
se řídit teplotou prostředí. Sameček je 
na hřbetě hnědý a má několik řad bílých 
skvrn. Na bocích září nádhernou sma-
ragdovou zelení. Samička je nenápadná, 
hnědo šedá s temnějšími skvrnami oproti 
samečkovi, takže se mezi stíny trav doko-
nale ztratí. V červnu klade několik bílých 
kožovitých vajíček a pečlivě je zahrabe 
do sypké půdy. Za dva měsíce se vylíh-
nou maličké ještěrky, které si hned samy 
shánějí potravu.
 Na vlhkých pasekách, u nás především u 
Hradčanských rybníků, můžeme pozoro-
vat silně ohroženou ještěrku živorodou 
(Lacerta vivipara). V severnějších lokali-
tách rodí tato ještěrka živá mláďata, která 
jsou hned nucena shánět si vlastní potra-
vu, ale v  jiných lokalitách klade nejprve 
vajíčka jako jiné ještěrky.  
 Jindy to u cesty zašustí, z  chomáče 
trávy vyjede štíhlá hlava, mihne se roze-
klaný jazyk. Had?
 Ne had, nýbrž beznohá ještěrka, 
tedy díváme se na silně ohrožený druh 
slepýše křehkého (Anguis frahilis). 
Slepýš je naprosto neškodný a bezbran-
ný. Nebezpečný je leda pro mouchy. Jako 
by si byl toho vědom, nerad opouští úkryt 
v trávě nebo mezi kamením. 
 Po opravdu bezbranných ještěrkách 
něco o našich hadech.
 Pro mnoho lidí bývá setkání s  hady 
nepříjemné, ale ani v  tomto případě 
není nebezpečí velké, pokud dbáme 
určitě opatrnosti. V  první řadě je dobré 
zjistit, o jakého hada jde. Rozhodující 
není ani barva, ani kresba těla, i když 

jedu naší zmije je pro dospělého člověka 
15 mg. Přitom zmije má pouze 5 – 10 
mg jedu. Toto množství zmije nevypustí 
na jedno uštknutí, ale nejméně na tři. 
Na jedno vypustí maximálně 3,5 mg. Je 
třeba si ale uvědomit, že pro dítě do 10 
kg je smrtelná dávka již pouhých 2,5 mg. 
Nebezpečí hrozí tedy především malým 
dětem, přestárlým lidem a lidem trpícím 
nervovými či oběhovými chorobami, 
také lidem alergickým na zmijí jed. U 
nich se na alergii přijde bohužel až při 
uštknutí.   
 -Průběh onemocnění po zmijím 
uštknutí je souhrnem mnoha faktorů 
– množství jedu, celkový zdravotní 
stav, věk, alergie postiženého a místo 
uštknutí na těle. Nebezpečné je uštknutí 
do rtu, tváře, krku nebo přímo do cévy.  
Úmrtnost na zmijí uštknutí je 20 x menší 
než na otravu houbami.  
 K  většímu kontaktu se zmijemi může 
dojít především po opuštění jimi obyd-
lovaných zimovišť, kdy se zmije poprvé 
hromadně vyhřívají. Také v době páření 
a gravidity jsou zmije méně ostražité. 
Problematické je tzv. hnízdo, kde samice 
rodí mláďata. Šlápnutí nebo jiný kontakt 
je vzhledem k  počtu možných uštknutí 
velmi nebezpečný. Během další roční 
aktivity se zmije rozlézají do krajiny a 
žijí samostatně na svých lovištích. Jejich 
útěková vzdálenost je asi 10 m. Vždy je 
na místě předvídavost. Když budeme 
předpokládat při práci na zahrádce, při 
sběru borůvek či hub, že může být na 
blízku zmije, nebudeme při setkání s  ní 
překvapení a můžeme dát zmiji šanci 
k útěku. 
 Do říše pohádek patří hospodské 
příhody, kdy houbaře pronásledovala 
zmije přes celý les a kdy se zachránil až 
několikakilometrovým útěkem. Stejný 
nesmysl je příběh turisty, na kterého 
útočila zmije tím, že proti němu vyskakov-
ala až do výše obličeje a jiné povídačky. 
Zároveň chci poděkovat všem, kdo při 
setkání se zmijí nepanikaří a nesnaží se 
tohoto vzácného a užitečného tvora 
ubít. Vždyť zmije jako jediný predátor 
vleze za kořistí – hrabošem až do jeho 
díry. Stačí velmi smutný osud zmijí a os-
tatních plazů na silnicích a cestách! 
 První pomoc při uštknutí Zmijí obec-
nou. Zklidnit postiženého a znehybnit 
postiženou končetinu
NEROZŘEZÁVAT	RÁNU,	NEZAŠKRCOVAT	
A	NEPODÁVAT	ALKOHOL	ČI	KOFEINOVÉ	
NÁPOJE
Zajistit transport k lékaři

Miroslav Janošek

bývá velice nápadná. Dobrým rozpozná-
vacím znakem je tvar hlavy a zřítelnice. 
Nejedovaté užovky mají hlavu vejčitou a 
zřítelnice kulaté, kdežto jedovatá zmije 
má hlavu trojúhelníkovou a zřítelnice 
svislé štěrbiny. Kdo si toto zapamatuje, ví 
vše. 
 S ohroženou užovkou	obojkovou	(Na-
trix natrix) se setkáme hlavně tam, kde 
je voda. U nás hlavně v  NP Hradčanské 
rybníky, v  nivě Ploučnice, či v  soustavě 
Novodvorských a Hvězdovských rybníků. 
Užovku obojkovou snadno poznáme po-
dle dvou žlutých půlměsíčkovitých skvrn 
za hlavou. Užovky často vídáme plavat po 
hladině, kde obratně loví žáby a drobné 
rybky. Na suchu loví zase hraboše a myši. 
Velmi vzácně můžeme narazit na silně 
ohroženou užovku hladkou (Coronella 
austriaca), která na rozdíl od užovky 
obojkové není vázána na vodu, ale je 
rozptýlená v  celé krajině. Loví hlavně 
drobné hlodavce. Užovka hladká na rozdíl 
od užovky obojkové v  případě ohrožení 
zaútočí. Její kousnutí je opravdu boles-
tivé. Proto doporučuji nechytat hady ani 
užovky holou rukou!
 V  září jsem v  centru Kuřívod, našel 
přejetou vzácnou užovku hladkou. Smut-
ný pohled ve mně vyvolal rozporuplný 
pocit. Radost, že u nás jsou užovky hladké 
a smutek z jejího osudu. 
 Jediným naším jedovatým hadem je 
kriticky ohrožená zmije obecná (Vipera 
berus). U nás v Podralsku je, v porovnání 
s jinými oblastmi, velmi hojná. Bývá velice 
různorodá od zelenohnědé, hnědošedé až 
skoro černé. Samice můžou být dokonce 
červené. Mnohdy se zmijím táhne po 
hřbetech tmavá klikatá čára. Rozhodující 
je však trojúhelníkový tvar hlavy, prudce 
stažený štíhlý krk a čárkovitá zřítelnice 
oka. Zmije obecná patří do skupiny je-
dovatých hadů s  horními sklápěcími je-
dovými zuby. V klidu jsou zuby sklopeny 
špičkou vzad a jsou uloženy v ochranném 
obalu (řase). Při kousnutí se vztyčí. Délka 
jedovatých zubů je maximálně 3 mm – 5 
mm a to u velkých jedinců. Je třeba uvést, 
že ne každé kousnutí od zmije musí být 
provedeno jedovými zuby a ne každé 
kousnutí jedovými zuby je doprovázeno 
vypuštěním jedu. Záleží především na 
stupni podráždění, tedy strachu. Z  toho 
vyplývá, že pokud člověk zmijím přímo 
neubližuje, nedráždí je či na ně nešlápne, 
nebezpečí je minimální. 
 Zmije vždy volí útěk před obranou. 
Útočí jedině v  případě, že jí je útěk 
znemožněn. Je velmi plachá, jako by 
věděla, že setkání s  člověkem končí 
většinou jejím ubitím. Smrtelná dávka 

Na	svatého	Jiří
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ČESKOLIPSKO	–	STOMATOLOGICKÉ	POHOTOVOSTNÍ	SLUŽBY
(SPS)

ORDINAČNÍ	HODINY
soboty,	neděle,	svátky	od	8.00	–	12.00	hodin

ROZPIS	–	BŘEZEN	2013

sobota   2.3.
MUDr.	Jana	Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel.	487 854	101

neděle   3.3.
MUDr.	Jana	Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel.	487 854 101

sobota			9.3.
MUDr.	Ladislav	Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa
tel.	487 871 429

neděle   10.3. 
MUDr.	Marcela	Pánková
Máchova 70, Doksy
tel.	487 872 304

sobota   16.3.
MUDr.	Jiří	Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel.	487 834 603

neděle			17.3.
MUDr.	Alexandra	Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel.	487 954 973

sobota   23.3.
MUDr.	Ivana	Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel.	487 762 223

neděle   24.3.
MUDr.	Vladimír	Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel.	487 726 197

sobota   30.3.
MUDr.	Alexandra	Bruncová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel.	487 954 973

neděle   31.3.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel.	487 850 436

ROZPIS	–	DUBEN	2013

pondělí  1.4.
MUDr.	Marina	Taranová
Tovární Vrch 78, Doksy
tel.	487 883 935

sobota   6.4.
MUDr.	Eva	Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel.	487 862 176

neděle			7.4.	
MUDr.	Pavel	Klíma
Smetanova 372, Nový Bor
tel.	487 722 591

sobota   13.4.
MUDr.	Jana	Maričová
Bulharská 823, Česká Lípa
tel.	487 854 101

neděle   14.4.
MUDr.	Hana	Jandlová
28. října 3004, Česká Lípa
tel.	725 865 051

sobota   20.4.
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel.	487 850 436

neděle  21.4.
MUDr.	Ivana	Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podještědí
tel.	487 762 223

sobota			27.4.
MUDr.	Jiří	Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel.	487 834 603

neděle   28.4.
MUDr.	Jana	Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel.	487 524 577

ROZPIS	–	KVĚTEN	2013

středa  1.5.
MUDr.	Naděžda	Motlíková
Eliášová 1545/9, Česká Lípa
tel.	487 853 014

sobota   4.5.
MUDr.	Jaroslav	Lysický
Bulharská 844, Česká Lípa
tel.	487 823 530

neděle   5.5. 
MUDr.	Zdeňka	Lysická
Ústecká 2855, Česká Lípa
tel.	487 521 663

středa  8.5. 
Mgr. Andrej Ivanov
Děčínská 246, Žandov
tel.	487 850 436

sobota   11.5.
MUDr.	Marie	Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel.	487 853 067

neděle   12.5.
MUDr.	Pavel	Hříbal
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem
tel.	487 843 622

sobota   18.5.
MUDr.	Jarmila	Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel.	774 649	096

neděle		19.5.
MUDr.	Eva	Pušková
Liberecká 99, Nový Bor
tel.	728 831	917

sobota   25.5.
MUDr.	Jiří	Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

neděle   26.5.
MUDr.	Andrea	Jelínková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel.	487 723 127

« Různé»
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Jubilanti
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1200,- Kč 
   700,- Kč 
   400,- Kč 
   200,- Kč 

Ceník inzerce 
(ceny	jsou	uvedeny	včetně	DPH):

 

Přeji všem, kteří se v uplynulém období prvního čtvrtletí roku 2013 dožili životního jubilea vše nejlepší 
do dalších let.

      Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko

Magický čtverec nejen pro zábavu

O magickém 
čtverci jsem zde 
již dříve psal. Je 
to pozoruhodná 
m a t e m a t i c k á 
hříčka, kdy součet 
čísel v  každém 
řádku, sloupci i 
křížem dává vždy 
stejný výsledek. 
V  případě to-
hoto magického 
čtverce je to číslo 
34. Ovšem tyto 

čtverce mohou mít různý počet polí. Od 3x3 až po 
16x16 a patrně i více.
 Název „magický čtverec“ však tyto obrazce nezískaly 
jen díky matematice. Na východě, především v  Indii a 
Číně, se tyto čtverce hojně používaly (a používají) v as-
trologii. Jelikož se věřilo v jejich magickou moc, nosili je 
lidé stále u sebe, ať už vyryté do kovu či hlíny nebo jen 
tak na papíru, složeném v  nějakém váčku zavěšeném 
na krku. Tyto čtverce se nazývají „jantry“ a lze je použít 
k  ochraně, přivolání peněz, vytoužené lásky nebo 
k poznání sama sebe. Dosadíme-li totiž do čtverce své 
datum narození a podle přesného klíče doplníme čísla 
do ostatních polí, dozvíme se mnoho zajímavých infor-
mací o své povaze, sklonech, předpokladech, ale třeba i 
karmickém zatížení z minulých životů. A věřte – funguje 
to. 

                                    P. Hotovec


