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a půl milionu korun z  městských peněz 
postavena, aby nebyly porušeny pod-
mínky projektu a případně nezanikla do-
tace. Přitom město vlastní v průmyslovém 
areálu vhodnou stavbu, která by pro 
dané účely mohla být upravena za sotva 
třetinovou částku.  
 Rovněž bude zahájena zastu-
pitelstvem schválená rekonstrukce 
výměníkových stanic (tzv. DPS) topné 
soustavy v  jednotlivých vchodech by-
tových domů v  Kuřívodech. Zlepší se 
tak podmínky vytápění bytů i dodávky 
teplé užitkové vody. Je tak reagováno i na 
výtku Energetického regulačního úřadu – 
z roku 2012! Opět se jedná o rekonstrukci, 
která musí být hotova do začátku topné 
sezóny.
 Další investiční akcí, která má být ho-
tova do konce letošního září, je rekon-
strukce 2 silničních mostků na Hvězdově. 
Docela mě potěšilo, že jsem poté, co jsem 
v roce 2010 zadal studii stavu a projekto-
vou přípravu rekonstrukce, mohl – už po 
5 letech! – podepsat prováděcí smlouvy 
a pokračovat tak v kdysi započatém díle. 
Obdobná situace je i v záležitosti výstav-
by smíšené cyklostezky z  Ploužnice do 
Mimoně. Na  konci roku 2010 byla ob-
jednána projektová dokumentace pro 
územní řízení. Za více než 4 roky jsme 
se dobrali k tomu, že nám stavební úřad 
vyhrožuje zrušením řízení, pokud do 

konce srpna nedodáme scházející pod-
klady pro vydání územního rozhodnutí. 
Ten čas ale letí…
 Samozřejmě se bude průběžně „ladit“ 
Strategický plán sociálního začleňování, 
jen už ne podle známostí, ale podle 
potřeb. Průběžně se bude pokračovat i 
v projektu směny pozemků mezi městem 
a Vojenskými lesy. Pro přípravu správy 
budoucího vlastnictví lesů a rybníků 
města byl přijat na dobu určitou nový 
zaměstnanec. 
 Odbor rozvoje města má novou ve-
doucí, vzešlou z výběrového řízení. K po-
sílení pozice města při výběru a čerpání 
dotací byla uzavřena dohoda o díle se 
zkušenou pracovnicí. Tímto krokem by-
chom se do budoucna měli umět vy-
hýbat dotačním úskalím a zároveň mít 
dostatek relevantních informací o vypi-
sovaných titulech a vhodnosti pro účely 
města. Průběžně je řešena další běžná 
problematika chodu města a další drob-
né resty. 
 Ale to jsou již specifika práce obec-
ních samospráv a k nim patří dnes i nut-
nost čelit nepodložené kritice. 
 Přeju vám všem krásné prožití práz-
dnin se spoustou slunečných dnů a 
báječných zážitků.

Ing. Miloš Tita
starosta města 

« Slovo starosty »
Sláva, máme tu prázdniny! Období, na 
které se těší nejen všechny školou po-
vinné děti, ale jistě i nemálo dospělých. 
Naše město se opět zaplní turisty a cyk-
loturisty, kteří se vydávají poznávat krásy 
přírody Podralska. 
 Pro radnici je to ovšem i období, kdy 
je třeba stihnout mnohé úkoly a dohánět 
mnohé resty. Ač začalo kalendářní léto, 
je třeba myslet na budoucí zimu. Proto 
budou urychleně zahájeny práce na 
připojení topného kanálu do nového 
střediska údržby zeleně v Kuřívodech.  
 Rovněž je potřeba dokončit jeho 
stavební úpravy tak, aby objekt byl 
důstojným útočištěm jeho pracovníků. 
V  souvislosti s  tím je třeba upozor-
nit na těžkosti, vznikající při výstavbě 
tzv. „Sběrného dvora“, sousedícího se 
střediskem. Vybraný pozemek pro stavbu 
sběrného dvora se jeví jako nevhodný, 
podmáčený a nedostatečně pevný pro 
uvedený záměr. Je pravděpodobné, že 
úprava pro daný účel bude stát nemalé 
prostředky navíc. Rovněž původní pro-
jekt řešil tyto záležitosti nedostatečně. 
Zarážející je i skutečnost, že do projektu a 
následné žádosti o dotaci byla včleněna 
hala na skladování posypové soli. Tato 
stavba zákonitě nesouvisí se sběrným 
dvorem, proto byla z  přiznané dotace 
vyjmuta a určena jako tzv. „neuznatelný 
náklad“. Přesto musí být za částku jeden 

« Slovo místostarosty »
Vážení spoluobčané Ralska!

Každý z vás si jistě všiml nové změny 
ve vedení města Ralsko a pokud ne, tak 
vám tuto skutečnost již jistě připomenul 
pan Ing. Králík - odvolaný starosta města 
Ralsko. Odvolání dnes již bývalého sta-
rosty předcházelo obvinění, následně 
obžaloba a po té i odsouzení (dosud 
nepravomocné) za poskytnuté právní 
služby. Ve všech těchto fázích ve-
deného trestního řízení nás pan Ing. 
Králík ubezpečoval, že se jedná o pouhé 
nedopatření, které bude smeteno ze 
stolu. Vzhledem k  naší vzájemné spo-
lupráci ve vedení města Ralsko si nešlo 
nepovšimnout šíření slibů všemi směry i 
bagatelizování problémů města. 

Nevím, zda se v  tomto směru 
nejednalo o stařeckou naivitu či záměrné 
opomíjení důležitých skutečností, které 

mělo vedení města včas řešit. Je mi líto, 
že vám ve svém článku pan Ing. Králík i 
nadále (možná záměrně) zatajuje další 
důležité okolnosti svého odvolání. 
V tomto případě se jedná o obvinění ve 
zmíněné kauze – dětské hřiště Náhlov, 
kde společně s jeho osobou byl obviněn 
i tajemník městského úřadu. Více prosím 
nebudu tuto věc komentovat z  důvodů 
právě probíhajícího šetření orgánů 
činných v trestním řízení.  

Pokud se budete přeci jenom chtít 
dozvědět něco více, postačí sledovat 
naše sdělovací prostředky a média. 
Dovoluji si zde zdůraznit, že neupírám 
panu Ing. Králíkovi zásluhy při rozvoji 
města Ralsko i s výčtem uváděných akcí. 
Pracovního úsilí, které vynaložil pro 
rozvoj našeho města, si vážím, ale jsem 
přesvědčen, že vše mělo být provedeno 
v  souladu se zákonem, rozhodnutím 

Rady či Zastupitelstva města Ralsko, což 
zcela jistě nezvládal. Odvoláním starosty 
Králíka se předešlo dalším obviněním 
pracovníků městského úřadu i ostatních 
zastupitelů města, kteří mu důvěřovali.

Na závěr bych chtěl ještě okomento-
vat odchod stěžejního pracovníka města 
pana Urbana. Žijeme bohužel v  době, 
kdy mladí kvalifikovaní lidé nemají práci 
a musí živit rodinu. 

V tomto případě považuji za nemorál-
ní, aby na významných postech v našem 
úřadě (ale i v  jiných organizacích) seděli 
lidé, kteří pobírají velmi slušné důchody 
a k tomu ještě slušnější plat. 

Věřím, že mladí a úspěšní lidé jsou 
jedinou zárukou úspěšného rozvoje Ral-
ska.

  M. Tůma
          místostarosta města
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« Z úřadu »

Činnost Městské policie v Ralsku  

Dne 4. 6. 2015 proběhl 8. ročník 
konference „Rovné příležitosti“, péče 
nejen o mezigenerační most, ale i jako 
mezilidská solidarita, kde proběhlo 
mimo jiné i vyhlášení vítězů soutěže 
„Půl na půl“ – respekt k  rovným 
příležitostem, které se Městský úřad 
Ralsko letos poprvé zúčastnil.   

Slavnostního zahájení a úvodního 
slova se ujala Mgr. Jana Vildumet-
zová, náměstkyně ministra vnitra pro 
řízení veřejné správy a legislativy, která 
seznámila hosty s  genderovou pro-

blematikou a chartou v  evropské poli-
tice.  

Zuzana Bedřichová (Byznys 
pro společnost) zase vysvětlila, co 
může přinést evropská charta Di-
verzity obcím “rozvíjíme diverzitu a 
inkluzi v  zaměstnání, zkrátka pracovní 
prostředí, které je různorodé a otevřené 
každému.  

Nezávisí na věku, zdravotním stavu, 
pohlaví, sexuální orientaci, vyznání či 
rase“, říká.

Vyhlášení vítězů soutěže a předání 

diplomů probíhalo od třetího místa, 
na kterém se umístilo město Kunovice, 
obec Otice získala druhé a obec Kamýk 
nad Vltavou získala první místo letošní 
soutěže. Každá z  obcí si připravila krát-
ké povídání a seznámení se s  chodem 
úřadu.

Je nutno podotknout, že se město 
Ralsko umístilo hned pod čarou na 
čtvrtém místě o pouhých sedm bodů od 
získání třetího diplomu.

Barbora Nováková
       referent cestovního ruchu

Konference „Rovné příležitosti“

Kontejner na velkoob-
jemový odpad

Občané města (vlastníci rekreačních 
objektů) mohou v  pondělí a ve středu 
od 10 do 15 hod. odevzdávat velkoob-
jemový odpad (koberce, skříně, postele, 
linolea apod.) v  prostoru dvojgaráže 
na Ploužnici, kde je umístěn kontejner. 
V  tuto dobu bude k  dispozici obsluha 
(zaměstnanec údržby zeleně města).

Dále je možné odevzdat kompletní 
elektrozařízení (obsahuje veškeré kom-
ponenty) – televize, monitory, pračky, 
ledničky, drobné elektro – vysavače, 
fény, rychlovarné konvice apod. Pokud je 
elektrozařízení kompletní, nejedná se o 
odpad a představuje pro město zisk.

V  případě úpravy otevírací doby 
(např. její rozšíření) budete informováni 
prostřednictvím letáčku nebo Dnešního 
Ralska. Případné dotazy zodpoví pan 
František Procházka (vedoucí údržby 
zeleně, tel.: 777 646 229).

Odpady není možné odkládat ke 
kontejnerům na komunální odpad. 
Využívejte kontejner u dvojgaráže (vel-
koobjemový odpad), dále mobilní svo-

Ještěd slavnostní vyhlášení a předání cen 
v rámci soutěže „Zlatá popelnice 2014“. 
Město Ralsko se v této soutěži, v katego-
rii měst, umístilo na 3. místě. Hodnotí se 
množství vytříděných komodit (papír, 
plast, sklo) na občana. Děkujeme všem 
občanům, kteří svědomitě třídí odpad. 
Možná, že v  červnu roku 2016 budeme 
stát zase o nějakou příčku výše. První 
místa v  kategoriích obcí a měst jsou 
zároveň ohodnocena i finančně (40. 000,- 
Kč obec, 60. 000,- Kč město).

Kontejnery na textil a 
obuv

V  současné době jsou k  dispozici 
kontejnery na textil a obuv na sídlišti 
v  Ploužnici a Kuřívodech. Zájemci si 
mohou vyzvednout u pana Procházky 
pytle na textil, tetrapak, popř. kov. Kon-
tejnery na textil a obuv, tetrapak a kovy 
budou taktéž součástí sběrného dvora 
v Kuřívodech.

Ing. Martina Dokoupilová
referentka odboru výstavby, 

dopravy a ŽP

zy, které probíhají vždy v  květnu a září 
(letáčky o termínech svozu pravidelně 
visí ve vývěskách a na dalších obvyklých 
místech – obchod Ploužnice, obchod 
Kuřívody, restaurace Blízalka apod.). 
Letáčky také v  předstihu zveřejňujeme 
ve čtvrtletníku města. Předpokládáme, 
že od roku 2016 by měl plně fungovat 
sběrný dvůr v Kuřívodech.

Popelnice na bioodpad
Z  důvodu opakovaných stížností 

provozovatele kompostárny na Borečku 
na výskyt nežádoucích odpadů v popel-
nicích na bioodpad (směsný komunální 
odpad, elektrozařízení), došlo ke stažení 
popelnic na sídlišti v  Ploužnici. V  ostat-
ních částech města sběr a svoz bioodpadů 
funguje bez větších problémů. Biood-
pady v kompostárně jsou plně využívány, 
nežádoucí příměsi brání dalšímu využití 
(rozbité televize se nerozloží). Nově byly 
v  roce 2015 instalovány 2 kontejnery o 
objemu 1100 l v Náhlově. 

Zlatá popelnice 2014
Dne 24. 6. 2015 proběhlo v  hotelu 

« Z činnosti MP Ralsko »

Městská policie pracovala pod mi-
nulým vedením téměř pololegálně. 
Z důvodů nejlidnatějšího sídliště v 
Ploužnici se přestěhovala z Kuřívod 
do tamějšího bytového prostoru v pa-

zákonných důvodů musí být místnosti 
zajištěny mřížemi, což se po zateplení 
budovy a výměně oken nestalo. Na 
služebně není instalováno zařízení pro 
bezpečné vybíjení a nabíjení zbraní. Co 

nelovém domě. Byla však opomenuta 
povinnost provést změnu užívání ob-
jektu, a tak došlo k porušení stavebního 
zákona. Ve stejné bytovce sídlí také ob-
sluha kamerového systému města. Ze 
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se týče samotného výkonu služby, je 
omezena technickým vybavením pro 
odchyt toulavé zvěře, zejména psů, co je 
ale podstatnější, nikdo ze strážníků není 
způsobilý k tomuto úkonu pro absenci 
veterinárních zkoušek pro odchyt. K 
oprávnění měření rychlosti za rok 2014 a 
počátek roku 2015 se snad zatím nebudu 
ani vyjadřovat.    

Bývalé vedení městské policie ne-
bylo schopno za 4 roky dát do souladu 
základní dokument - ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 
Ten původní je zcela neplatný a obsa-
huje ještě původní personální obsazení, 
například s administrativní pracovnicí a o 
změně působiště nemluvě.

Na veřejném zasedání Zastupitel-
stva města Ralsko jsem byl pověřen 
řízením městské policie. V době převzetí 
této funkce se o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v katastru 
města Ralsko staralo celkem 5 strážníků, 
3 asistenti prevence kriminality a 4 
zaměstnanci obsluhy kamerového sys-
tému města. Ke dni 30. 4. 2015 na vlastní 
žádost ukončil pracovní poměr vedoucí 
strážník, pan Oto Váradi, Dis. Nově přijatý 
strážník ukončí pracovní poměr ještě ve 
zkušební době.

Město požádalo v minulém roce z 
Programu prevence kriminality na rok 
2014 a 2015 o 4 asistenty prevence krimi-
nality, na které jsou poskytovány státní 
účelové dotace. Městu bylo vyhověno a 
do konce května 2015 byla tato činnost 
dotována s tím, že je možné požádat o 
prodloužení. 

Vzhledem k  tomu, že před uply-
nutím pracovní smlouvy k  31. 5. 2015 
na pozicích asistentů prevence krimi-
nality nepracují 4 asistenti, ale pouze 3, 
protože jeden z asistentů ukončil činnost 
na samém počátku dohodou, byla tato 
skutečnost konzultována s  odborem 
prevence kriminality Ministerstva vni-
tra ČR. Odbor prevence kriminality MV 
doporučil vyhlášení nového výběrového 
řízení.

Výběrové řízení na 4 pozice asistentů 
prevence kriminality bylo vyhlášeno 
na samotném počátku měsíce června 
2015. Do tohoto výběrového řízení 
se samozřejmě mohou přihlásit i 
bývalí pracovníci prevence kriminality. 
Předpokládám, že od 1. 7. 2015 budou 
opět v  Ralsku působit 4 preventisté. 
Jejich činnost však bude odlišná od té 
dosavadní. Nebudou již v  době služby 

vysedávat na lavičkách před panelovými 
domy s  rodinnými příslušníky u kávy, 
nebudou vysedávat před restauračním 
zařízením, nebudou působit pouze v tzv. 
vyloučených lokalitách. Tato služba je tu 
pro občany a ne naopak.

Pro transparentní a zákonnou le-
galizaci práce naší městské policie a 
zlepšení jejich pracovních podmínek 
musíme v první řadě zajistit administra-
tivní dokumenty činnosti včetně nového 
organizačního řádu. Zajistíme proškolení 
všech strážníků na odchyt toulavé zvěře 
a dostatečně kvalitní technické vybavení 
k této nezastupitelné činnosti. 

Na stavebním úřadu jsme požádali 
o změnu užívání bytového prosto-
ru a přestavby v souladu s vnitřními 
předpisy činnosti městské policie. 
Městské strážníky pro jejich bezpečnost, 
při zajišťování speciálních činností, 
vybavíme neprůstřelnými vestami a 
přilbami.

        radní pověřený řízením MP 
DiS. František Procházka

« MC informuje »

Místní centrum (MC) města Ralsko 
ve spolupráci s klubem seniorů organi-
zovalo 30. dubna pálení čarodějnic. Děti 
se s rodiči vydaly na stezku odvahy s 
plněním úkolů - Putování za čarodějnicí. 
Za vyplněný úkol dostal každý razítko na 
kartičku. 

Za kartičku plnou razítek dostal každý 
účastník buřt s  kečupem nebo hořčicí, 
chléb a pití zdarma. Děti si opékaly 
buřtíky samostatně na malém ohni, po-
tom je čekalo zapálení ohně a upálení 
Morany. Počasí nám přálo, ani veselá 
nálada nechyběla. 

Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě akce, zejména p. 
Hlaváčovi, p. Hanušovi, paní Zítkové, paní 
Trnkové, paní Kubištové, paní Smýkalové 
a paní Vančurové.

Pálení čarodějnic 
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Téměř v každém městě po celé re-
publice se konaly nejrůznější akce oslav 
Dne dětí. Bylo tomu tak i v našem městě. 
V neděli 31. května pozvalo město Ral-
sko všechny zájemce do sportovního 
areálu Ralsko - Ploužnice, kde se konaly 
každoroční oslavy Dne dětí. Počasí nám 
v ten den velmi přálo a účast byla celkem 
veliká. 

Rodiče s  dětmi měli od 13.00 hodin 
program Piráti – tancování, chytání bub-

linek, soutěž v hledání pokladu, balónko-
vou dílnu, malou dílničku výtvarného 
kroužku Ralsko, kde si každý vytvořil 
náramek z  korálků a nabarvil sošku. 
V  průběhu tohoto dne byla možnost 
využití trampolíny, malého skákacího 
hradu a malování na obličej. 

Airsoftový team „Hloubkový 
průzkum“ připravil pro rodiče s  dětmi 
ukázky různých airsoftových zbraní a 
děti si zastřílely na terč. Všechny děti 

potěšila jízda na konících a poníkovi. Děti 
si také prohlédly vozidlo městské policie 
a vyzkoušely sirény auta s blikačkami. Za 
účast v programu obdržel každý účastník 
jako odměnu časopis Sluníčko, diamant 
a sladkosti. 

Děkujeme všem, kteří se akce 
zúčastnili a všem, kteří akci připravili - MC 
a SPOZu.

Den dětí v Ralsku

Divadelní představení Osm žen
Kultura je nesmírně důležitým a obohacujícím prvkem 

společenského života, proto město Ralsko přijalo nabídku di-
vadelního spolku ,,HAVLÍČEK“ Zákupy odehrát svoje divadelní 
představení OSM ŽEN v Kulturním domě v Kuřívodech. 

Bohužel na toto představení přišlo málo diváků, i když vstupné 
bylo pouze 50,- Kč. Hra, jako detektivní komedie, měla napínavý 
děj, jehož rozuzlení bylo nečekané a pro diváky v sále velice zají-
mavé. 

Děkujeme.



5strana 4 strana 5 DNEŠNÍ RALSKO

Výstava „Když se mraky (ne)mračí“ 
je třetí výstavou fotografií Pavla Hoto-
vce. Ta je od 1. června 2015 přístupná 
v  klubovně MC. Obrázky, které zachytil 
p. Hotovec před bouří nebo při západu 
slunce, nadchnou každého. Výstava 
bude prodloužena do konce prázdnin. 
Fotky jsou perfektní. Jen tak dál!!!

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

Pozvánka na výstavu 

Rozloučení se školou
Přišly prázdniny, na které se všichni 

těšili, a tak skončily pro letošní školní rok 
kroužky v MC. 

Pro děti, které navštěvovaly kroužky 
v  MC, byla připravená rozlučka – sladké 
občerstvení. Později jsme si zařádili na 
sportovním hřišti. O dobrou sportovní 
náladu nebyla nouze.

Na závěr bych popřála všem dětem 
krásné letní prázdniny a i během prázd-
nin můžete navštívit MC.

« Ze školních lavic »
Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně 
životního prostředí

V  loňském roce naši žáci odevzdali 
k recyklaci 161 kg drobného elektra.

V rámci programu Recyklohraní, který 
prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti 
recyklace a ochrany životního prostředí, 
žáci sběrem elektronických hraček 
a drobných elektrozařízení i nadále 
přispívají k  ochraně životního prostředí. 
O jednoznačně pozitivních dopadech 
programu vypovídá certifikát environ-
mentálního vyúčtování.

Z  Certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 

161 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 3,90 MWh elektřiny, 277,37 litrů 
ropy a 0,07 tun primárních surovin. 

Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů a to o 0,72 tun CO2 ekv., a produkci 
nebezpečných odpadů o 3,09 tun.

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k  ochraně životního prostředí, 
si zaslouží obrovský dík.

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem rodičům a dětem, kteří se tohoto 
projektu zúčastnili. 

Zároveň bych ráda oznámila, že sběr 
drobného, vysloužilého elektrozařízení 

a baterií bude pokračovat i v  příštím 
školním roce.

Koordinátor projektu – Ondrejková 
Jaroslava
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Ohlédnutí za školním rokem
První týden v  září jsme si všichni 

říkali: „Ach jo, máme před sebou další 
školní rok, rok práce, učení, ale i hraní a 
zábavných činností. 

Do základní školy nastoupilo v  září 
24 žáků, v mateřské škole bylo opět plno 
– 40 dětí. Žáci zvládli ve školním roce 
plavecký výcvik, s  pěveckým sborem 
Ježčata vystoupili na vánočním zpívání 
pod rozsvíceným stromem a na dalších 
pěveckých soutěžích získali pěkná 
umístění. 

V  rámci prevence a zdravého 
životního stylu byl pro děti zajištěn pro-
gram Zdravá 5. Žáci po celý rok odebírali 
školní mlíčko a byli jsme zapojeni do pro-
jektu Ovoce a zelenina. Žáci 3. ročníku 

dnin.
Dva měsíce jsou dlouhá doba, ale pro 

děti, které již chodí do školy, se zdají být 
krátké. Sotva škola skončila, už se do ní 
budou zase vracet. Ale nepředbíhejme…. 

Škola opravdu skončila a prázdniny 
začínají! HURÁ……

Užijte si je, milé děti, bez nehod a 
úrazů a v září opět na shledanou. 

Přeji dětem, ale i všem zaměstnancům 
školy, pěkné prázdniny, dovolenou a 
zasloužený odpočinek.        

                                               
Mgr. Ivana Švehlová, 

ředitelka školy

byli zapojeni do testování základních 
škol - Scio testy - Stonožka. 

Několikrát do roka nás navštívilo 
divadelní představení, děti si zařádily 
v  maskách na maškarním bálu. Na Den 
Země paní učitelky uspořádaly brigádu 
na Skelné Huti, děti pilně pracovaly a po 
zásluze byly odměněny. 

Děti z  MŠ chodily na pravidelné vy-
cházky do přírody, předškoláci se pomocí 
úkolů připravovali na vstup do 1. třídy. 

V červnu jsme oslavili s  dětmi jejich 
svátek a předposlední červnový týden 
odjely děti na školu v přírodě.

Cože, už je červen? Školní rok zase 
uběhl jako voda a jsou před námi 
zasloužené 2 měsíce odpočinku a práz-

« Příspěvky našich čtenářů »

První máj je lásky čas, jak praví Má-
cha. Dá se trávit i jinak. Starší si jistě 
pamatují prvomájový průvod, kterého 
se ne všichni nadšeně účastnili. Letos 
tohoto svátečního dne využili horníci ze 
strážského spolku k  uspořádání výletu 
pro širokou veřejnost. 

V  dnešní době, kdy je většina lidí 
uzavřena v  pokoji s  počítačem, kdy se 
dokážeme spontánně sejít v  restauraci 
při sledování české hokejové reprezen-
tace na mistrovství světa, je sedmnácti- 
členná skupina lidí toužících po poznání 
velice milým překvapením! Kam jsme 
jeli? Cílem výletu byla hornická Příbram. 
První zastávka byla v  národním památ-
níku „ lágr Vojna.‘‘ 

Historik PhDr. František Bártík, spe-
cialista na problematiku komunistických 
pracovních táborů a trestných lágrů, nás 
seznámil kromě hrůzných dat a čísel i 
s  několika otřesnými lidskými osudy, ne 

jsme se dozvěděli, že roku 1875 bylo na 
jámě Vojtěch dosaženo hloubky 1000 m, 
což byl v té době evropský rekord, který 
byl patřičně oslaven za účasti Joachima 
Barranda. 

Další, ale smutnou informací, byl 
výklad o největším důlním neštěstí, ke 
kterému došlo 31. 5. 1892 na dole Ma-
rie. K neštěstí došlo vinou nedbalosti 
dělníka, který odhodil nedopalek ciga-
rety do hoblovaček, které vznikly při 
opravě zásobníků rudy na 29. patře dolu. 

V  důsledku požáru se v  podzemí 
udusilo, uhořelo a pádem do jámy 
zahynulo 300 horníků, kterým se 
nepodařilo důl opustit. Po nich zůstalo 
téměř 300 vdov a přes 1000 sirotků! 

Sdružení českých hornických a hut-
nických spolků, jejichž členem je i náš 
„ Hornicko – historický spolek pod Ral-
skem“, spolu se slovenským sdružením 
a sdruženími Slovinska, Rakouska a 
Maďarska usilují, aby 31. květen byl 
vyhlášen světovým dnem důlních 
katastrof. 

Všem, včetně dvojice z Kuřívod, patří 
velký dík, protože bez jejich zájmu by se 
výlet neuskutečnil, a to by byla opravdu 
velká škoda! 

 
Zdař Bůh!
                             

M. Janošek 

zřídka končícími krutou 
smrtí! 

Seznámili jsme se i 
s  osudy viníků a nechutí 
státních orgánů o jejich 
potrestání! Vrcholem byla 
prohlídka areálu, kterým 
nás provedl pamětník 
pan Šír ze Stráže. Jeho 
vzpomínky a odpovědi 
na četné dotazy byly 
velmi zajímavé. Když za-

recitoval několik vlasteneckých básní, 
které si v  lágru sám složil, byl oceněn 
mohutným potleskem. Chce se říci „moc 
vám děkujeme, pane Šíro a moc si vás 
vážíme!‘‘ 

Z Vojny jsme se přesunuli na Svatou 
horu, kde stojí nejznámější poutní kostel 
v  Čechách, zasvěcený panně Marii. Tato 
kulturní památka je rovněž přístupná v 
nově zrekonstruovaném unikátním kry-
tém schodišti z centra města. 

Zhruba 450 metrů dlouhou stavbu 
upravil roku 1727 vynikající architekt 
K. I. Dintzenhofer. Po obědě ve stylové 
restauraci „Na Vršíčku“ jsme navštívili 
hornické muzeum. Zašli jsme do mi-
neralogické expozice na výstavu důlních 
strojů a zařízení na dole Ševčiny. Po jízdě 
důlním vláčkem jsme si zafárali do Pro-
kopské štoly dolu Anna. 

Nakonec jsme si prohlédli unikátní 
parní těžní stroj z  roku 1914. Mimo jiné 

Horníci na Vojně
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Každý den stojí za to, aby ho člověk žil!
V  září letošního roku uplyne 5 let 

od události, kdy několik žen - seniorek 
- přišlo s nápadem založit „Klub seniorů 
Ralska“. Myšlenka založit klub vznikla 
z  potřeby scházet se spolu se svými 
vrstevníky, nesedět jen doma a nežít 
osamoceně, jezdit na výlety, zajímat 
se o veřejný i kulturní život, prostě žít 
aktivněji. 

Vzhledem k rozloze našeho města 
a jeho členitosti se vytvořily dvě sku-
piny, jedna v  Kuřívodech a druhá na 
sídlišti Ploužnice. Naše činnost, kdy se 
pravidelně každý týden setkáváme, je 
pestrá a různorodá. 

Pravidelně blahopřejeme členkám při 
jejich svátcích a významných životních 
výročích, kdy jim předáme květiny a malé 
dárky hrazené z vlastních prostředků. 2x 
ročně na Velikonoce a Vánoce pořádáme 
na sídlišti Ploužnice prodejní výstavku 
svých prací a peníze získané jejich prode-
jem používáme na další činnost.

se některých akcí ztížena, jak špatnou do-
pravní situací, tak finančními  možnostmi 
a v neposlední řadě u mnohých i zdravot-
ními obtížemi.  

Trochu nás mrzí to, že naše činnost 
nebyla minulým vedením města ni-
jak podporovaná, tak, jak je tomu 
v  jiných městech, kde si svých starších 
spoluobčanů váží a podporují je.

Máme mnoho námětů, kterými by-
chom chtěli obohatit veřejný život nejen 
náš, ale všech občanů. Věříme proto, že 
nové vedení města bude naslouchat i 
našim potřebám, že pomůže finančním 
přispěním a zajištěním dopravy při 
dalších akcích. 

Oproti tomu nabízíme i nadále svou 
pomoc a práci v  komisích města, kde 
můžeme uplatnit naše životní zkušenosti

                                                           
  Klub seniorů města Ralsko

Při nemoci a zdravotních problé-
mech si členky vzájemně pomáhají 
zajišťováním nákupů a dalších služeb, 
odvozem k lékaři atd.  

Zdarma jsme ušily oblečení pro dětský 
taneční kroužek, záclony do klubovny 
na Ploužnici a je toho daleko víc, co 
jsme společně dokázaly. Pravidelně 
přispíváme sběrem plastových víček na 
potřebné.

Několik našich členek pracovalo a 
pracuje v komisi komunitního plánování 
sociálních služeb a ve sboru pro občanské 
záležitosti. Navázaly jsme dobrou spolu-
práci s občanským sdružením Český svět 
v  Ralsku, kdy jsme navštívily muzeum s 
expozicí a společně poseděly u ohně při 
opékání buřtíků.

Naše velké poděkování patří i sboru 
pro občanské záležitosti města, který 
každoročně pořádá setkání s  jubilanty 
– seniory. Protože většina seniorů žije 
osamoceně, je pro ně možnost zúčastnit 

Díky, že na nás nezapomínáte
Mile překvapeni jsme byli pozvánkou 

Sboru pro občanské záležitosti města 
Ralsko, který v  měsíci dubnu uspořádal 
jako každoročně setkání jubilantů – 
seniorů. 

Odpolední program byl po zahájení 
předsedkyní SPOZu paní Lenkou Vrbo-
vou, doplněný pěveckým vystoupením 
našich dětí ze základní školy a probíhal 
v  útulném prostředí sálu hotelu pana 

Za všechny přítomné, za toto krásné 
odpoledne, poděkoval nejstarší účastník 
pan Kolouch z Kuřívod.  

Závěrečná slova poděkování patří 
proto všem pořádajícím, ale nemohu 
si odpustit současně i postesknutí, že i 
přes propagaci a zajištění dopravy se nás 
mohlo zúčastnit daleko více. 

                       D. Heráková

Tůmy na Hradčanech. O naši vzornou 
obsluhu se zasloužily všechny členky 
této komise, které nás podělily i krásně 
zdobenými perníčky.

Pozvaní hudebníci hráli písničky 
z  našeho mládí, které jsme doprová-
zeli zpěvem. Pak nastoupila hudba mo-
derní, takže možnost si „zaskotačit“ na 
tanečním parketu mnozí z nás, jak jim to 
dovolil zdravotní stav, hojně využili.

Máme opravený pomník
Mnozí z vás si jistě všimli při výjezdu 

z Kuřívod na Mimoň občasného staveb-
ního ruchu u pomníku obětem první 
světové války. Konala se zde velmi, po-
dle mého názoru, zdařilá rekonstrukce 
pomníku. Pomníku, který v dobách 
působení vojsk sloužil jako upomínka 
na jinou válečnou dobu, dobu druhé 
světové války. Na pylonu pomníku byla 
bronzová hvězda a pod ní nápis “LIDÉ 
BDĚTE”. Tento stav vydržel do léta 1991, 
kdy jej sběratelé barevných kovů prodali 
ve sběrně za pár korun. Od této doby se 
holý pomník tyčil na ploše, kterou po 
dlouhou dobu upravovala pyrotechnická 
služba se sídlem v Kuřívodech, úklid 
spadaného listí a občasné zastřižení keřů 
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hlohu a údržbu lip později převzala obec. 
Pomník, jehož výstavba spadá do doby 
desátého výročí ukončení první světové 
války 11. 11. 1928, se dočkal opravy po 
23. letech jeho správy městem Ralsko.

Jen se pomník vyloupl ve své kráse 
díky kamenictví Mimoň, už se objevily 
různé náhledy a názory nejen občanů 
Ralska.

Protože jsem se svým muzeem tak 
nějak na ráně, dotazy padají na moji 
osobu. Chci se s vámi podělit o některé 
diskutované detaily pomníku.

Občané se ptají:
Proč jsou nápisy na pomníku psané 

v němčině?
Co znamená nápis “DIE HEIMAT IHREN 

HELDEN”
Proč je voják v uniformě s německou 

přilbou a zbraní.
Proč jsou na krajních sloupcích 

německé válečné kříže, když šlo o Ra-
kousko-Uhersko.

V roce 1910 žilo v Čechách 4,2 mil. 
Čechů a takřka 2,5 mil. Němců. Řevnivost 
obou hlavních etnik byla zvláště patrná 
v Čechách, kde neúspěšná Česko – 
Německá vyrovnávací jednání dokonce 
rok před vypuknutím světové války vedla 
k rozpuštění nefungujícího zemského 
sněmu.

V samotných Kuřívodech žilo v 
této době něco málo přes 1000 oby-
vatel převážně německé národnosti. 
Po skončení první světové války bylo 
zjištěno, že oběťmi byli pouze Němci. Naši 
vojáci, kteří bojovali v rakouské armádě, 
zůstali jaksi mimo. Nejsou ani hrdinové, 
ani poražení. I když se téměř v každé 
vesnici po válce postavil českým vojákům 
pomník na památku padlým, na většině z 
nich je dodnes napsáno „OBĚTEM VÁLKY“. 
Nebyli jako Němci považováni za hrdiny, 
ale za oběti. Většina českých vojáků v ra-
kouské armádě pravděpodobně bojova-
la na nesprávné straně, ať už z donucení, 
nebo z přesvědčení, nebo prostě proto, 
že dovršili stanoveného věku k odvodu, 
byli odvedeni a ocitli se v nesprávný 
čas na nesprávném místě, připomeňme 
boje na Piavě. Z těchto všech důvodů je 
náš kuřívodský pomník psán německy 
a na jeho nápisové pamětní desce se 
jmény padlých občanů města je devět 
nezvěstných, 8 jich zahynulo v Rusku, 
4 v Itálii, ve Francii padli 2 a v Rakousku 
10 německých občanů Kuřívod. A jak 
jsem již napsal, šlo o hrdiny, a proto je 
na nejvyšším místě pomníku nápis “DIE 
HEIMAT IHREN HELDEN” do češtiny volně 
přeloženo “VLAST SVÝM HRDINŮM”.

V českých zemích začalo Rakousko 
mobilizovat v sobotu 25. července, 
veřejnost se o ní začala dovídat na svatoa-
nenskou neděli 26. července 1914, stále 
ještě s důvěrou, že k vojenskému kon-

fliktu nedojde. Mobilizace 31. července 
1914 sice proběhla bez problémů, ale 
nadšení většiny odvedenců velké neby-
lo. Někteří spoléhali na diplomatické úsilí 
Anglie, u jiných se už tehdy projevovaly 
sympatie k Rusku. Válka proti Srbsku 
a Rusku nebyla pro Čechy populární, 
proto také byl přístup k boji proti těmto 
státům laxní. Větší nasazení projevovali 
Češi v rakouské armádě ve válce proti 
Italům, bývalému spojenci Rakouska. 
Češi tvořili zhruba 15% rakouské armády, 
mezi záložním důstojnickým sborem 
a záložními důstojnickými čekateli jich 
bylo okolo 12%. Dříve se soudilo, že 

mezi vojáky z po-
volání byli Češi zas-
toupeni asi jen 5 %, 
ale ve skutečnosti 
mohl tento podíl 
činit až 8%, což se 
týká hlavně vyšších 
d ů s t o j n i c k ý c h 
hodností. V ra-
kouské armádě 
byla pochopitelně 
velící řečí němčina. 
Německo naproti 
tomu hodlalo Ra-
kousko – uherskou 
brannou moc, po 
mobilizaci čítající 
necelých 1,5 milionu 

mužů, od počátku využít k dočasnému 
podržení mohutné ruské armády 
do doby, než bude rychle a vítězně 
ukončeno tažení na západě. Výsledek: 
východní hranice habsburské (ale také 
německé) říše byly kryty podstatně 
slaběji, než bylo na sklonku července 
1914 nezbytně nutné.

Němci, kterých byla v Kuřívodech 
valná většina, se připojili jako Rakousko-
uherský pěšák (tzv. německého pluku) 
rukovali v roce 1914 oblečeni do stan-
dardního polního stejnokroje vz. 1908 v 
barvě štičí šedi, límcové výložky na stoja-
tém límci v plukovní barvě (18IR - temně 

červená) byly částečně za-
kryty. Sako mělo pravidelné 
obdélníkové nárameníky. 
Na pravém nárameníku byl 
typický rys R-U stejnokroje 
- stočený, obšitý látkový 
váleček, který zabraňoval 
sklouznutí řemene pušky 
z ramene. Volné kalhoty 
byly u kotníků sepnuty 
kamašemi se dvěma kno-
flíky.  V roce 1915 - maso-
vé zavádění ovinovaček 
nebo vlněných podkole-
nek místo původních 
kamaší - spinek.   Pěchot
a  používala  kožené kot-
níkové boty s okovanou 
podrážkou. Na kterých 
frontách jednotliví občané 
bojovali,  vyplývá  z nápi-
sové pamětní desky. Zda 
má voják rakouskou přilbu 
Berndorfer-1916 (M16) 
nebo německou  přilbu 
M17  je dáno vývojem 
během války. Přilba Ber-
ndorfer-1916 ( M16) byla 
vyráběná od roku 1916 do 
května 1917 známou fir-
mou Berndorfer Metallen-

Voják stojící nahoře má již přilbu M17 jako voják na našem pomníku
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fabrik Artur Krupp A. G. Berndorf, podle 
které získala také jméno. Stejný typ ale 
vyráběly i mnohé další podniky, což byl 
jeden z důvodů ohromného množství 
variant a různých typů, příkladem mohou 
být: Gottlieb Brauchbar v Brně, Scholz 
Mateocz v Maďarsku, vídeňská firma 
Warlachowski, budapešťská firma Weis 
Bros a také firma Westen v Cejli a Lublani. 
Přilby postrádají rohy, které jsou typ-
ické pro přilby německé výroby, kterými 
byla R-U armáda bohatě zásobena (také 
vyráběné firmou Krupp v Německu).

Helma M17 má tvar založený na 
německé helmě M16, od které se liší 
především jednoduchým upevněním. 
Byla vyrobena ve čtyřech velikostech 
z milimetrového ocelového plechu a 
vážila 1180-1380 g. Typickým rysem 
této přilby jsou výrazné větrací otvory 
na bocích, které se podobají rohům. 
Kromě ventilační funkce slouží rohy pro 
upevnění druhého pláště Stirnpanzer. 
Přilby měly koženou vystýlku, kovový 
rám, připojený k přilbě třemi nýty. Kůže 
byla později nahrazena tkaninou.  

Standardní výzbrojí rakouského 
řadového pěšáka byla po celou dobu 1. 
světové války opakovací puška Mannli-
cher vz. 1895 ráže 8mm (8x50 R Mannli-

cher). 
Železný kříž je 

německé a původně 
pruské válečné vyz-
namenání. Zřízeno 
bylo pruským králem 
Fridrichem Vilémem 
III. a poprvé uděleno 

10. března 1813. Po květnu roku 1945 
se již neuděloval a až na jaře roku 2007 
bylo v německém parlamentu zahájeno 
opětovné nastolení Železného kříže 
jako ocenění statečnosti pro zahraniční 
mise. Německý spolkový sněm doporučil 
návrh a rozhodl o něm na návrh federální 
vlády dne 13. prosince 2007.  

Před uzávěrkou tohoto článku jsem 
dostal dotaz, proč voják stojí hrdě a ne v 
pokoře, když prohrál válku. Tak to oprav-
du nevím, ale vzhledem k tomu, že pom-
ník stavěla německá většina, nedivím se 
vzhledu sochy. Nový obraz je stejného 
výrazu, navíc je zajímavý tím, že ať jste 
vlevo nebo vpravo od pomníku, vždy 
se dívá na vás. Tuto zajímavost si mu-
síte ověřit sami, nejlépe se přijít osobně 
podívat. Doufám, že už bez předsudků.

Václav Bilický
 

Nad řekou Berounkou se tyčí na vá-
pencové skále gotický hrad, jehož pos-
tavení mezi českými hrady je výjimečné, 
a to jak historickým významem, tak 
mohutností a architekturou. Vybudo-
vat ho dal český král a římský císař Karel 
IV. jako místo pro  uložení královských 
pokladů, říšských korunovačních klenotů 
a  především sbírek svatých relikvií.                                                                                                                                        
Ano, mluvíme o hradu Karlštejn, který 
jsme v  sobotu 20. 6. 2015 navštívili 
s  naším turistickým kroužkem z  Ralska.                                                                                             
Zpočátku to vypadalo, že nám cestu zka-
zí špatné počasí, ale postupně přestávalo 
pršet a po příjezdu ke Karlštejnu vysvitlo 
sluníčko a posvítilo nám na nejkrásnější 
hrad v České republice. 

Pohled to byl skutečně úchvatný i 
na dětech bylo znát, že majestátnost 
tohoto hradu je ohromila. Společně 
s  dětmi jsme prošli prohlídkovou trasu 
číslo 1: zpřístupněné interiéry císařského 
paláce, dvořanskou a rytířskou síň s 
kaplí sv. Mikuláše, ložnici, audienční a 
hodovní síň, sál předků s největší obra-

zovou galerií českých panovníků v  ČR s 
částečně dochovaným zařízením ze 14. 
- 19. století. Mariánskou věž, pokladnici 

a klenotnici s nejcennějšími předměty 
z karlštejnských sbírek, včetně repliky 
Svatováclavské koruny českých králů. 

Výlet turistického kroužku Ralsko
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Moc kulturních a turistických 
zařízení v našem městě není, dají se 
spočítat na prstech jedné ruky počínaje 
městským informačním centrem v Ral-
sku - Kuřívodech, dvěma stálými expozi-
cemi v Náhlově a Kuřívodech, gotickým 
kostelem a několika pomníky. Přesto, 
že jsou mnohde parkovací plochy pro 
vozidla, tak některé jedinečné objekty 
jsou pro pěšího turistu nebezpečně 
přístupné. 

Mezi ně patří například centrální 
pomník prusko-rakouské války naproti 
zahrádkářské kolonii a Stálá expozice 
pyrotechnické asanace Ralska na sa-
mém konci Kuřívod. Samotný přechod 
zvlněné vozovky je pro staršího člověka, 
vzhledem k nedostatečné plošné orien-
taci, mnohde až několikacentimetrového 
převýšení, natolik nebezpečný, že v mno-
ha případech končí zakopnutím a pádem 
na vozovku. 

Zranění jsou někdy i velmi rozsáhlá a 
končí i v nemocničním ošetření. Jen záz-
rakem zatím nekončí fatálně nehodou 
s rychle přijíždějícím vozidlem. Turisté 

navštěvující stálou pyrotechnickou ex-
pozici spojují tuto návštěvu s prohlídkou 
pomníku první světové války, a tak ab-
solvují cestu přibližně 40 m po krajnici 
respektive příkopem byť s vzorně vy-
sekanou trávou pracovníků péče o zeleň. 

S vozidly v zádech je to opravdu 

nepříjemná cesta, a když vidíte děti, je 
vám trochu smutno, že nemohou jít po 
chodníku. Myslím si, že by těch pár metrů 
chodníku mohlo město, mezi dvěma tu-
risticky navštěvovanými objekty, vybu-
dovat.

Václav Bilický

Součástí naší prohlídky byla i Studniční 
věž a bývalé hradní vězení zv. Červenka. 

Poblíž hradu Karlštejn v  obci Mořina 
se nachází Velká Amerika, Malá Amerika, 
Mexiko a několik větších i menších lomů.  
Je to soustava dnes již opuštěných já-
mových vápencových lomů o hloubce 
až 60 m, některé s hlubokými modrý-
mi jezery, jiné propojené důmyslnou 
soustavou štol, z nichž některé mají až 5 
pater, přičemž délka hlavní štoly je 3 km. 

Dětem jsme tento jedinečný pohled 
nemohli upřít, proto jsme se při zpáteční 
cestě domů k  bývalému lomu vydali.                                                                                                   
Všechny vstupy do „Ameriky“ jsou 
nelegální  a nebezpečné, dětem jsme 
dovolili vstupovat pouze s  doprovo-

celkovou rekonstrukci okolí. 
Představitelé města společně se 

základní organizací KSČM nezapomněli 
na naše veterány Velké vlastenecké války, 
občany Kuřívod - Vjačeslava Viskočila a 
Jaroslava Petráčka, kteří bohužel již nej-
sou mezi námi, a tak vzpomínka u jejich 
hrobů, na městském hřbitově v Mimoni, 
byla důstojným završením pietních aktů.

Václav Bilický

dem po jednom, aby 
si lom z vrchu vyfotily 
a mohly se rozdělit o 
zážitek doma s rodiči.                                                                                                                                          
Byly zde natáčeny české 
filmy “Limonádový Joe 
aneb Koňská opera”, 
“Malá mořská víla”, “Mici-
mutr” .

Domů jsme se vrátili 
kolem osmé hodiny 
večer, unavení, ale plni 
zážitků. Už dnes se 
těšíme na další výlet 
s turistickým kroužkem.

Nováková, Andrlová

Zasloužilo by si to chodník

70. výročí osvobození naší republiky
V našem městě je několik pomníků, 

které mají souvislost s osvobozením v 
roce 1945 prvním Ukrajinským fron-
tem Rudé armády, který postupoval od 
Liberce na Mladou Boleslav a jeho část 
na Hradec Králové. 646. střelecký pluk os-
vobozoval právě Mimoň a Hradčany. 

Jak neznámý voják v Hradčanech, 
tak Andrej Fedorovič Dudčenko, střelec 
152. pěší divize, položili své životy již po 
kapitulaci německé armády 11. a 13. 5. 

1944 při přestřelkách s německým oby-
vatelstvem. 

K oběma pomníkům, snad poprvé 
v historii města Ralska, položil starosta 
města Ing. Miloš Tita a radní František 
Procházka kytice. 

Nestalo se tak jen u hrobů padlých, 
ale také u pomníku gen. Antonína So-
chora, hrdiny Sovětského svazu, který 
dostal díky Vojenským lesům a statkům v 
Mimoni svůj původní povrchový vzhled a 
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« Ze SPOZu »

Vítání občánků

Dne 18. 4. 2015 jsme opět přivítali nové občánky do života. 
Žáci a děti z MŠ a ZŠ T. Ježka předvedli krátké kulturní pásmo. 

Rodiče se zapsali do pamětní knihy a od města Ralsko obdrželi malý dárek a kytičku. 
Přejeme novým občánkům v životě hodně štěstí a lásky.    

       SPOZ Ralsko

Taneční zábava pro naše starší občany
V pátek 24. 4. 2015 se v Hradčanech Na pláži uskutečnila taneční zábava, kterou pořádal SPOZ Ralsko. 

Pro naše seniory a jubilanty byl připraven kulturní program, který zajistili žáci školy T. Ježka. 
K poslechu hrála kapela Viola a poté začala hrát kapela Tony a Sonja, na kterou se všichni moc těšili. 

Všichni se dobře bavili nebo tancovali. Pro přítomné bylo zajištěno občerstvení.  
Doufáme, že byli naši občané spokojeni, a těšíme se na další setkání, které by se mělo uskutečnit na podzim.

                                                    Lenka Vrbová - SPOZ Ralsko
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« Různé »
Město Ralsko má mistryni ČR

Je jí sedmnáctiletá Šárka Kalvová, 
která si svůj mistrovský titul vybojovala 
v neděli 21. 6. 2015 na šampionátu MČR 
juniorů a dorostenců v Ostravě v běhu na 
400 m př.. 

Šárka se atletice věnuje už od základ-
ní školy, kdy se na svou atletickou dráhu 
připravovala pod vedením trenérů v  AC 
Česká Lípa. V  České Lípě se Šárce před 
jejím přestupem do ASK Slavia Praha 
věnovala trenérka Věra Šrámková, která 
jí předávala základy techniky běhu přes 
překážky. Od září 2013 Šárka intenzivně 
trénuje pod vedením trenéra Jindřicha 
Šimánka v ASK Slavia Praha. 

Již v  lednu letošního roku se Šárka 
vyšplhala na nevyšší zlatou příčku 
v  halových přeborech hlavního města a 
to v běhu na 200 m a na druhou stříbrnou 

příčku v  běhu na 400 m. V  únoru 
v halovém mistrovství ČR, které se kona-
lo v  Praze ve Stromovce v  hale Otakara 
Jandery, se Šárka vítězstvím v rozběhu na 
400 m kvalifikovala do finále, kde skončila 
na šesté příčce. 

Její svědomitý přístup jí přivedl 22. 
května k dalším dvěma titulům Přeborník 
hlavního města Prahy pro rok 2015 
umístěním na 1. místě v běhu na 100 m 
př. a 200 m. 

Výsledkem její práce bylo získání 
právě zmiňovaného mistrovského titulu, 
kterým její úsilí nekončí. Nezbývá než 
Šárce popřát mnoho dalších sportovních 
úspěchů. 

Držíme palce!!! 

Údržba zeleně v Ralsku
Jen v kostce bych Vás chtěl seznámit 

s problematikou údržby zeleně na 
území města Ralsko. V současné době 
se o veřejnou zeleň stará 10 stálých 
zaměstnanců. Pro značnou roztříštěnost 
města a nemalou rozlohu ploch, které 
je nutné udržovat, jsou zaměstnanci 
dle možností rozděleni do jednotlivých 
částí tak, aby byla pokryta převážná 
část území k zajištění jeho údržby a 
dále z úsporných opatření vůči pohon-
ným hmotám za přesuny na jednotlivá 
pracoviště. Pracoviště jsou rozdělena na :

Kuřívody - 5 zaměstnanců, Ploužnice 
- 3 zaměstnanci, Náhlov - 2 zaměstnanci

Dále je využívána možnost krát-
kodobého zaměstnávání na tzv. VPP/ 
veřejně - prospěšné práce/ přes úřad 
práce (ÚP), které město Ralsko využívá. 
Absence zaměstnanců v letním období 
z důvodu čerpání dovolených bude 
vykrývána krátkodobými brigádami z řad 
místních studentů. Celkem bude přijato 
10 brigádníků na dobu nejdéle jednoho 
měsíce. 

V předchozích letech 2008 až 2014 
byla údržba veřejné zeleně v Ralsku 
řízena centrálně jedním pověřeným 
zaměstnancem. Zcela určitě jste za 
toto období zaznamenali změny, které 

důvodu podávání peticí od romských 
spoluobčanů zaměstnaných na veřejné 
zeleni jako VPP přes ÚP proti mé osobě. 
V peticích bylo zmiňováno, že se k nim 
chovám hrubě, a byl jsem jimi označen 
za rasistu. Jestli tito spoluobčané spatřují 
rasismus v tom, že musí řádně dodržovat 
pracovní dobu, že musí řádně a efektivně 
pracovní dobu využívat, tak potom ano, 
asi jsem rasista. Jsem přesvědčen o 
tom, že záměrem podaných peticí bylo 
dosáhnout mého propuštění. 

Jaké výhody mělo pro město samot-
né rozdělení úseků? Pouze navyšování 
finančních výdajů a to například:

- zvýšení platové třídy a různých 
příplatků pro dalšího pověřeného ve-
doucího pracovníka

- neefektivní nákupy 
- zvyšování osobních příplatků u oso-

by, která byla řešena pro hrubé porušení 
pracovní kázně

- špatný přístup ke svěřenému majet-
ku (poškození, ztráty) zbytečné finanční 
náklady.

Za současného vedení města došlo 
opět k centralizaci údržby veřejné zeleně.  
Po předběžné kontrole sportovního 
zázemí na Ploužnici byla ustanovena 
inventarizační komise, která provedla 

postupně vedly ke zkrášlení vašeho okolí. 
Důkazem toho bylo získání ocenění 
“Zelená stuha”. Toto ocenění město zís-
kalo za nenásilnou údržbu veřejné zeleně 
vůči přírodě samotné. Samozřejmě 
poděkování patří též úřednici paní 
Ing. Paldusové DiS., která město do 
soutěže přihlásila a připravila prezen-
taci. Podrobnosti o tomto ocenění jste 
si určitě přečetli v jednom z předchozích 
zpravodajů, který město vydává. Je však 
smutné, že předchozí vedení města 
nedokázalo přiznat, kdo má na tomto 
ocenění převážně zásluhu. Po jeho 
převzetí jsme bohužel nevěděli, jak sa-
motné ocenění vypadá a kde se vůbec 
nachází. Toto bylo zjištěno až s odstupem 
času. Je smutné i to, že se převzetí této 
ceny nezúčastnil ani jeden zaměstnanec 
údržby veřejné zeleně. Tady je vidět, jak si 
těchto lidí předchozí vedení města vážilo.

Proč o tom vlastně mluvím, snad pro-
to, že pod mým vedením došlo v údržbě 
veřejné zeleně k viditelným a pozitivním 
změnám, za což mě vedení města oce-
nilo tak, že mi byla v druhé polovině roku 
2014 odebrána nejméně polovina úseků 
k údržbě veřejné zeleně a to Ploužnice, 
Hradčany, Hvězdov a Boreček. K tomu-
to rozhodnutí vedení města dospělo z 
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opětovnou inventarizaci majetku. Již 
předběžně mohu říci, že mnoho věcí je, 
slušně řečeno, nenávratně pryč. Podobně 
to dopadne zřejmě i u zázemí údržby 
zeleně na Ploužnici. Město to bude stát 
opět nemalé finanční prostředky. Jen 
pro vaši informaci vám musím sdělit, že 
údržba veřejné zeleně spadala do kom-

svého vyjádření, pracovní poměr ukončí 
ze zdravotních důvodů. 

V současné době je hodně co napra-
vovat, abychom vše uvedli na správnou 
míru.

   Za údržbu zeleně Ralsko
František Procházka

petence předchozího místostarosty pana 
Váradiho, DiS. Proto se dělo to, co jsem 
považoval za nutné vám sdělit.

Abych předešel různým spekulacím 
o tom, že byl někdo ze zaměstnanců na 
údržbě zeleně propuštěn, uvádím, že 
jeden zaměstnanec odešel dohodou na 
vlastní žádost a jeden zaměstnanec, dle 

Knihovna
Milí čtenáři,

máme tu nové čtvrtletí a s ním i nové 
roční období (zvláště oblíbené mezi 
školáky a studenty) no a samozřejmě 
také nové číslo Dnešního Ralska. A právě 
proto, že nastává čas dovolených a práz-
dnin, bude i má nabídka knih z  naší 
knihovny orientována rekreačně.

Snažně doufám, že jsou ještě i dnes 
lidé, kteří si s  sebou na dovolenou vez-
mou nějakou tu knihu. Dobrá detektivka 
nebo zamilovaný román se dá číst téměř 
všude – pochválen budiž vynálezce 
knihtisku!

A když už jsem se zmínil o detek-
tivkách, začnu právě zde. Titul Hlas pom-
sty mluví jistě sám za sebe, ale i kniha 
Oko Horovo je plná napětí a nečekaných 
zvratů – vřele doporučuji milovníkům 
starého Egypta opředeného záhadami a 
mýty. Cena mlčení je naproti tomu romá-
nem o tom, čeho jsou schopni někteří 
lidé, když se jim začne rozpadat rodinný 
krb. Smutné, leč v  dnešní době palčivě 
aktuální téma!!

zahrádku? Nezoufejte! I v  zahradním al-
tánku se jistě najde chvilka pro knihu 
– třeba o přestávce na kafíčko. A abyste 
věděli jak na to, nabízím vám knihu 1000 
nápadů a rad pro zahrádkáře. Pokud 
se příliš neunavíte, zkuste večer nechat 
televizi vypnutou a zahloubejte se nad 
záhadami ve Velké encyklopedii Ericha 
von Dänikena nebo v knize Svět záhad 
a tajemství.

Závěrem chci ještě upozornit na 
nový přírůstek mezi časopisy a tím je 
PSYCHOLOGIE. Všem potenciálním 
návštěvníkům knihovny v  Kuřívodech 
připomínám, že (v rámci možností) bude 
knihovna i přes prázdniny otevřena 
každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin.

Přeji všem hezké prázdniny nebo 
dovolenou a těším se na shledanou 
v knihovně.

     Váš knihovník  
Pavel Hotovec

Nejmenším čtenářům bych rád nabídl 
veselou knížku Sísa Kyselá a ušmudlaný 
rytíř, která je tištěna velkými písmeny, 
takže se jim bude dobře číst. Ty zkušenější 
by mohly zaujmout tituly UFO jménem 
Amadeus nebo Boříkovy nové lapálie. 
A aby nám přes léto nezakrněly mozkové 
buňky, můžeme se věnovat i četbě lite-
ratury naučné. Také zde najdeme čtení o 
prázdninách užitečné.

Například kniha Hadi a ostatní plazi 
nám může pomoci rozpoznat, kteří hadi 
jsou jedovatí a kteří nikoliv. Je vhodná 
i pro ty, kdo se zabývají chovem ex-
otických plazů doma. Z  edice Průvodce 
přírodou bych rád připomněl díl naz-
vaný Zkameněliny a to proto, že přímo 
v  Kuřívodech lze nalézt mnoho otisků 
a zkamenělin. Sám už jich mám doma 
několik. A u přírody ještě zůstaneme. 
Koho zajímají přírodní jevy jako blesky, 
vznik větrů apod., ten může najít 
odpovědi na své otázky v knize Energie 
přírody.

Že vám to letos s dovolenou nevyšlo? 
Nebo nemůžete opustit svou oblíbenou 

Opravdu “dobré skutky“ ?
Pan tajemník Mgr. Němec vás v  mi-

nulém čísle seznámil s  „odstrašujícím“ 
chováním opozice, které ničí naprosto 
„svaté zanícení“ tehdejšího vedení rad-
nice. V  žádném případě nechci ubírat 
předchozímu vedení jeho zásluhy, jen 
si dovolím upozornit na pár maličkostí, 
které pan magistr, doufám, že z nepozor-
nosti, zapomněl zmínit. Ony maličkosti 
totiž podstatně mění pohled na zásluhy 
těch či oněch.

• Milionové vratky
Vznikly před rokem 2009. Ale 

předepisovány byly postupně na 
základě kontrol finančním úřadem. Ona 
zmiňovaná dvaačtyřicetimilionová vratka 
byla původně pouze osmimilionovou. Na 
základě zpackané žádosti o prominutí, 

vedl fakt, že pracovní porada Rady města 
(zákon o obcích nic takového nezná) 
suverénně změnila usnesení zastupitel-
stva. To je opravdu naprosté pohrdání 
zákonem, což bylo u soudu patřičně 
zhodnoceno. 

• Skládka Svébořice
Pan tajemník tklivě píše o tom, jak se 

předchozí vedení nestaralo o chybějící 
poplatky ze skládky a pan Veliký vše záz-
rakem vyřešil. Skutečnost je prozaičtější. 
Problém dluhů z  této skládky se začal 
řešit již v  roce 2008, za starosty p. Šolce 
a místostarosty p. Novotného. Byl zas-
lán podnět na krajský úřad, byla snaha o 
dohodu o splátkovém kalendáři. Nakonec 
došlo k  tomu, že krajským úřadem byl 
dluh uznán jako oprávněný a celní správa 

v  níž byl v podstatě napadán příslušný 
Finanční úřad, přešlo rozhodování na 
Finanční ředitelství. To bylo nekompro-
misní a udělilo v plné výši. 

Následně sice došlo ke zmírnění na 
16 milionů, nicméně se jedná o dvojná-
sobek částky původně předepsané. A to 
na základě žádosti, zpracované úplně ji-
nou osobou, než je zmiňována, za cca 20 
tisíc. 

Že si potom pan Ing. Králík prosadil 
jakousi smlouvu s  právníkem, ačkoliv 
jej opozice důrazně varovala (viz zápis 
z  jednání zastupitelstva z  ledna 2013), 
v rozporu se zákonem, to už je jeho věc. 
Nebo spíše věc jeho pohrdání zákony i 
jakýmsi plebsem (opozičními zastupiteli). 
Vtipnou je skutečnost, že pan tajemník, 
dobrovolně a bez nátlaku, v  článku u-
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byla pověřena jeho vymáháním. Zároveň 
byl v roce 2009 uzavřen s dlužníkem splát-
kový kalendář. Záležitost s  dlužníkem se 
samozřejmě řešila i v roce 2010. Dluh byl 
přesně znám, tehdejšímu vedení města 
tyto prostředky rozhodně nebyly lhoste-
jné. 

Ale… V  roce 2013 skládku převzal 
zahraniční vlastník. Ten chtěl činnost 
započít s „čistým stolem“ a díky dostat-
ku kapitálu začal urychleně vyrovnávat 
předchozí závazky.  I ten vůči městu Ral-
sko. A teď se ptám: jak k  tomu přispělo 
vedení pana Ing. Králíka? Dotáhli sem 
zahraničního investora násilím? Či mu 
slíbili nebe na zemi? Nikoliv, byli jen 
„nedopatřením“ ve správný čas na 
správném místě. Nemám jim to za zlé, 
stává se to, ale proč proboha lžou o 
skutečnostech?

• Hřiště Náhlov
Další zajímavá kauza, kde se „opomíje-

jí drobné detaily“. 
Rada města svým usnesením 

• „Ztracená dotace“
Týká se mého údajného hříchu 

ohledně ztracené dotace na parkoviště 
na Ploužnici. To je ovšem poněkud 
komplikovanější případ, který si zaslouží 
samostatný článek. Vrátíme se  k  němu 
v příštím čísle.

Jak z  uvedeného plyne, neres-
pektování zákonů a překrucování 
skutečností se v  předchozím období 
stalo standardem fungování ralské rad-
nice. I náplní tohoto čtvrtletníku. Snaha 
opozice o respektování zákonů a nápra-
vu možných chyb byla hříchem takřka 
smrtelným.

Mým přáním je, aby informování bylo 
opět objektivní a podložené. Všechny 
uvedené fakty je možno dohledat 
v  archívu radnice nebo na webových 
stránkách města. Rád přivítám občany, 
kteří se budou chtít přesvědčit osobně.

Ing. Miloš Tita
starosta města

R-27/06/12 schválila terénní úpravy 
hřiště Náhlov návozem materiálu, a to 
do výše 80 tisíc. Zároveň k tomuto úkolu 
vybrala firmu Slaten, s. r. o.,. Jenže ouha, 
v konečném výsledku se objevilo 6 faktur 
na cca 79 tisíc, což rozhodně nesouhlasilo 
s usnesením Rady. Přesto byly tyto faktu-
ry proplaceny. Ale co je nějakých 400 tisíc 
bez posvěcení orgánů města, prkotina… 
Tedy podle některých.

Zároveň z  výměr pozemku hřiště a 
vykázaných výkonů nákladních vozidel 
vyplývá, že by nové hřiště čnělo asi 2 
metry nad terén! A také, že firma Slaten 
má vskutku výkonná vozidla. Vykazované 
kubíky zeminy by těžko pobraly i stroje                             
od CATERPILARU.

Rovněž je potřeba zmínit drobnost, že 
navážka pocházela z  demolovaných bu-
dov v  areálu letiště, bez jakéhokoliv hy-
gienického atestu. Vždyť šlo jen o hřiště 
pro děti. Nebo šlo o něco jiného? Třeba 
o něčí obohacení? Pan tajemník tvrdí, že 
nikoliv. 

Změna na radnici
Zastupitelstvo města Ralsko odvolalo 

dne 22. 4. 2015 z  funkce starosty pana 
Miroslava Králíka a z funkce místosta-
rosty pana Otu Váradiho. Co vedlo zastu-
pitele k tomuto odvolání? 

Byl to nepravomocný rozsudek 
Okresního soudu v České Lípě, ve kterém 
byl pan Miroslav Králík dne 17. 3. 2015 
odsouzen na 14 měsíců podmíněně za 
sjednání výhody při udělení veřejné za-
kázky a zneužití pravomoci veřejného 
činitele ve věci zmanipulované zakázky 
na právní služby a také pro další obdržené 
trestné obvinění za finanční podvody při 
výstavbě náhlovského hřiště? 

Pan Ota Váradi pak byl odvolán ze 
své funkce proto, že přestože věděl o 
protiprávním jednání pana starosty, to-
muto jednání nezabránil, ani se aktivně 
proti němu nepostavil. Panu starostovi 
jistě také přitížilo jeho chování při sa-
motném soudním jednání, kdy dětinsky 
vyplazoval jazyk směrem k veřejnosti a to 
přímo do kamery. (video - youtube.com, 
Starosta Ralska před soudem)

Samotné jednání zastupitelstva bylo 
velice bouřlivé. Vedení města totiž svezlo 
své přívržence na svoji podporu. Tito lidé 
se však cítili podvedeni, že jako občané 
nemohou hlasovat pro své oblíbence 
spolu se zastupiteli. Když pak bylo ve-
dení města odvoláno, jejich vyhrožující, 
urážlivé a vulgární výkřiky byly slyšet ještě 

tedy vidím jako velice pozitivní událost 
pro většinu občanů Ralska. Osobně 
se pravidelně pohybuji v  lokalitě 
Ploužnice a sleduji, jak se společnost 
během pouhých dvou měsíců pozitivně 
proměnila, nadechla a občansky aktivi-
zovala. 

Vznikají nové zájmové kroužky. Naší 
organizaci Občanské sdružení LAM-
PA již také není bráněno provozovat 
volnočasové aktivity pro děti a mládež 
jako trest za kritiku bývalého vedení a 
Agentury pro sociální začleňování, která 
podvody pana Králíka kryla. Koncem 
června se uskuteční již třetí víkend pro 
rodiče s  dětmi. Není též porušován tis-
kový zákon ve věci práva na odpověď. 
Pracuje se na ukončení dotačních tunelů 
atd.. 

Přeji tedy novému vedení města v čele 
s  panem Ing. M. Titou do dalších roků 
mnoho pracovních a osobních úspěchů, 
vytrvalosti, ale také pevných nervů.

                 Jiří Hanzl

dlouho i po jejich odchodu ze zasedací 
místnosti. K žádným dalším výtržnostem 
však nedošlo, možná i z toho důvodu, že 
na klidný průběh zastupitelstva dohlížela 
Policie České republiky včetně psovoda 
se psem. (video - youtube.com, Odvolání 
vedení města Ralsko)

Před trestnou činností starosty však 
nezavíral oči pouze Ota Váradi, ale i celá 
koalice spolu s tajemníkem. Ale přesto se 
našel jeden zastupitel, který nesouhla-
sil s  jednáním pana Miroslava Králíka. 
Nejprve navrhoval ještě před zasedáním 
zastupitelstva dobrovolné odstoupení 
z  funkce starosty, ale když pan Miroslav 
Králík toto odmítl a stále lpěl na svém 
křesle, hlasoval posléze pro odvolání 
spolu s bývalou opozicí. 

Tento v dnešní době odvážný, radikál-
ní a ne častý občanský postoj osobně 
velice oceňuji, protože vím z  vlastní 
zkušenosti, že není jednoduché se 
jednoznačně vymezit proti podvodům 
ve společnosti. Za tento postoj si zaslouží 
naše poděkování.

Bývalé vedení města stavělo 
především na konfrontační politice, na 
boji proti opozici, likvidaci nepohodl-
ných lidí, lžích a dehonestaci každého, 
kdo nebyl jejich přisluhovačem. Vše řešilo 
pouze z pozice síly a moci. Vím, že s touto 
politikou neskončí ani v opoziční roli.

Odvolání starosty a místostarosty 



15strana 14 strana 15 DNEŠNÍ RALSKO

Celorepublikové akce dne 18. 4. 2015 
se naše sdružení zúčastnilo již podruhé. 
Letos přišlo 13 dětí, které navštěvují Níz-
koprahové zařízení Centra LAMPA, ale 
přidaly se k nám i dvě maminky. Akce se 
konala v sobotu v Mimoni, a tak všechny 
děti přišly vlastně dobrovolně a ve svém 
volném čase. V  zámeckém parku jsme 
mnoho odpadu nenašli, a tak jsme se 
přesunuli a uklízeli okolí našeho centra 
a také okolo Tesca a Penny marketu v 
Mimoni. A že bylo nakonec co uklízet. 
Dokonce se našlo i pár kuriozit. Děti byly 
velice šikovné a každý z nich spotřeboval 
hned několik pytlů na odpadky. Kromě 
kluků a holek z  Mimoně se k  nám 
připojila i děvčata z Ploužnice. Nejmladší 
ploužnické účastnici byly teprve 4 roky. 
Odměna pro všechny byla opravdu 
zasloužená. Po skončení úklidu jsme si 
společně dali malou svačinku a dortík a 
strávili společně ještě nějaký čas. Je fajn 
udělat něco pro to, aby naše okolí bylo 
čistější. Nemyslíte?

Ploužnické děti, které navštěvují 
nejen naše NZDM Centrum LAMPA v Mi-
moni, ale také námi provozovaný klub 
právě na Ploužnici, se také zúčastnily 
Dětského dne, který proběhl 6. 6. v cen-
tru v Mimoni. Všichni jsme si užili spoustu 
legrace. Pro děti byly připraveny soutěže 

města škodilo, kde mohlo, jsme se nevz-
dali a díky podpoře několika rodičů dětí 
a hlavně zájmu samotných dětí jsme tlak 
ustáli. Nyní již můžeme volně dýchat a 
pracovat s rodiči i dětmi, pořádat aktivity 
nejen volnočasové, ale i motivační a pre-
ventivní. Myslím, že se máte na co těšit, 
a to hlavně díky podpoře nového vedení 
města. 

Za OS LAMPA Romana Hanzlová

o ceny, malování na obličej, ale také 
disco párty. Tím vším je provázel klaun, 
Pipi punčochatá a Růžový zajíc . Každý, 
kdo měl splněné všechny úkoly, si odnesl 
pamětní list a balíček sladkostí. Strávili 
jsme příjemné odpoledne a děti i dospělí 
odcházeli spokojení.

Naše sdružení pracuje na Ploužnici a 
s ploužnickými dětmi již třetím rokem a 
rozhodně v  tom hodláme pokračovat. I 
v těžším období, kdy nám bývalé vedení 

LAMPA se zúčastnila celorepublikové akce 
UKLIĎME ČESKO a plánuje další aktivity v Ralsku

V Ralsku se přepřahá, došlo k  převratu, 
proběhl puč…..

Tak a podobně se v  posledních 
měsících opět hovoří o dění ve městě 
Ralsko. Stručně shrnu, co se stalo. 

V minulých číslech tohoto čtvrtletníku 
jsem vysvětlil, jak pokračuje výsledek 
trestního oznámení bývalého člena za-
stupitelstva města Ralsko, p. Veselého. 
Nebudu se tedy k tomu již vracet, v této 
kauze zatím nic nového není. Zmiňuji 
to proto, že ta skutečnost, že jsem byl 
nepravomocně odsouzen a odvolal jsem 
se, byla dle prohlášení zastupitele p. 
Tůmy (TOP 09) důvodem, aby podpořil 
dlouholetou snahu zastupitelů za KSČM 
v čele se zastupitelem Ing. Titou odvolat 
mne z  funkce starosty města. Stojí za 

vedení, úředníků a vedení Libereckého 
kraje odstartovat.

Osobně jsem přesvědčen, že si mi-
nulá koalice vedla velmi dobře. Kromě 
odbourání všech vratek a dotací ve výši 
přes 42 milionů Kč jsme narovnali vztahy 
s Ekoservisem na vybraných poplatcích za 
minulá období za skládku Svébořice, což 
přineslo městu 25 milionů Kč. Město má 
stěžejní dokumenty pro rozvoj – územní 
plán, program rozvoje apod. Podařilo se 
nám zřídit po dohodě s  Českou poštou 
poštovní výdejní místo, od 1. 1. 2015 má 
Ralsko svůj samostatný stavební úřad… 
V tom výčtu bych mohl pokračovat.

zmínku, že trestní oznámení bylo podáno 
na osm zastupitelů včetně p. Tůmy.

Výsledkem této „akce“ na zasedání Za-
stupitelstva města Ralsko dne 22. 4. 2015 
je výměna na všech hlavních postech 
vedení města (starosta, místostarosta, 
dva členové rady, předsedové výborů 
a některých komisí). To zřejmě nebude 
vše. Již dnes máme místo pěti strážníků 
městské policie pouze tři, z úřadu zmizel 
pro mne osobně stěžejní úředník, p. 
František Urban a další změny v tuto ch-
víli přesně neznám.

Důležité bude, jak toto vedení bude 
pokračovat v rozvoji města Ralsko, který 
se podařilo dobrou spoluprací minulého 
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Dvě petice části obyvatel města Ral-
sko ukazují, že obyvatelům tato situace 
není lhostejná. Obě petice na situaci 
samozřejmě nic nezmění, nově vzniklá 
koalice změnu nepřipustí. 

Co mohou obyvatelé dělat je, že mo-
hou sledovat, jak pokračují připravené 
nebo rozjeté akce ve městě (velká řada 
jich je těsně před dokončením), a co 
nového pro občany Ralska toto vedení 
udělá? Dobrou pomůckou vám jistě bude 
seznam započatých a rozpracovaných 
akcí, který byl součástí předávacího 
protokolu starosty města Ralsko. Na vše 
samozřejmě nejsou v  pokladně města 
okamžitě peníze, ale začíná nové pro-
gramovací období a lze tedy použít do-
tace. 

Předáváme městskou pokladnu 
s okamžitým přebytkem 42 milionů Kč 

itelé za SNK – ED v čele s p. Váradim.
Současně chci na tomto místě 

poděkovat za výbornou spolupráci 
všem úředníkům městského úřadu 
v čele s tajemníkem úřadu, bez jejichž 
pomoci bychom nedosáhli v minulých 
obdobích tak dobrých výsledků. Vždy 
jsem si této spolupráce velmi cenil. 
Bylo mi velkou ctí s vámi pracovat…

Ing. Miroslav Králík

Pozn. Redakce: Součástí článku p. 
Ing. Králíka byl „Výpis započatých akcí“. 
Vzhledem k  jeho rozsáhlosti jej nyní 
nezveřejňujeme a vrátíme se k  němu 
v následujícím čísle.

a 10 milionů je na cestě od firmy Ekoser-
vis. To je jistě slušný základ pro rozvoj. Na 
likvidaci pozůstatků po armádách a roz-
voj infrastruktury jsou přislíbeny peníze 
ze státního rozpočtu. Na zvýšení počtu 
strážníků městské policie je téměř 700 
tisíc Kč v  rozpočtu Libereckého kraje. Je 
nutno jednat a vyjednávat!

Já osobně vás ujišťuji, že nebudu 
pokračovat v taktice minulé opozice a 
bránit realizaci akcí a zpomalovat roz-
voj města co to jde. 

Za oba zbylé zastupitele za ČSSD 
(společně se mnou zbyl p. Hlaváč, neboť i 
p. Tůma ml. opustil řady ČSSD a následo-
val svého otce na druhou stranu) mohu 
slíbit, že nebudeme opozicí destruktivní, 
ale konstruktivní. Budeme pracovat pro 
obyvatele Ralska. Věřím, že obdobně bu-
dou postupovat i nyní opoziční zastup-

Rekce na článek pana Ing. Králíka
Pan ing. Králík v  názvu svého článku 

hovoří o převratu či dokonce puči. Má 
skvělou schopnost zapomínat! Z hlavy už 
asi vypustil situaci z března 2011, kdy se 
zmocnil starostenského křesla s  pomocí 
korumpování jednoho ze zastupitelů a 
jako důvod pro předvolání předchozího 
vedení uvedl: „…že je to dneska mo-
derní…“. Máme to v  paměti všichni, za-
znamenala to i media. To byl puč! 

Jeho odvolání bylo jasně dáno 
konkrétními důvody, a to trestním 
stíháním ve více záležitostech. Takovýto 
člověk se na místě starosty automaticky 
stává nedůvěryhodným pro partnery. 
Kdyby se Ing. Králík řídil oněmi ČSSD 
deklarovanými demokratickými principy, 
odstoupil by sám nejpozději v okamžiku 
vyhlášení soudního řízení. S  možností 
pokusit se o návrat při osvobozujícím 
rozsudku. 

Uváděné změny v  rámci úřadu si vy-
nutily okolnosti vyplývající, kromě jiného, 
z představy současného vedení o dalším 
směřování rozvoje města. Speciálně u 

divu jedním z  těch, kdo proti smlouvě 
nejvíce brojil, byl pan Ing. Králík, ač v té 
době nebyl ještě ani zastupitelem. Prý 
z  titulu předsedy občanského sdružení. 
Jím často zmiňovaný program rozvoje je 
samozřejmě součástí územního plánu, 
bez něj by nebylo možno územní plán 
zpracovat.

 V  jedné záležitosti přece jen došlo 
k  pokroku. Zatímco po volbách v  roce 
2010 pan Ing. Králík vyhrožoval, že bu-
dou nekompromisní opozicí, která ne-
zdvihne ruku pro žádný návrh koalice, 
dnes slibuje, že bude opozicí konstruk-
tivní. Tou samozřejmě byla i opozice 
předchozí, neboť i z  výsledků hlasování 
lze snadno zjistit, že v  90% docházelo 
ke shodě. To je skutečnost, kterou nelze 
„okecat“ žádnými pohádkami. 

Doufám, že předsevzetí panu Ing. 
Králíkovi vydrží.

starosta města a členové Rady města 
Ralsko

pana Urbana chci sdělit, že jsem to byl 
já, kdo si před mnoha lety jako zastupi-
tel vynutil, aby byl osloven s návrhem na 
spolupráci. Cením si jeho služeb a i touto 
cestou mu chci poděkovat za mnohale-
tou práci. Ale čas nezastavíš..

Nové vedení bude bezesporu 
pokračovat v  rozvoji města i spolupráci 
s  krajem a dalšími orgány, organizace 
a firmami. Bylo tomu tak vždy a nevím, 
proč by se to mělo měnit. Snad jen ubyde 
jistého klientelismu a přibude rovných 
šancí pro ty, kterým víc leží na srdci 
prospěch města, než prospěch osobní.

Co se týká úspěchů minulé koalice. 
Nechci jí upírat žádné skutečné zásluhy, 
ale mnohé není zcela tak, jak bylo prezen-
továno. O některých skutečnostech 
hovořím v  dalších článcích. Tady snad 
zmíním pouze to, že i pan Ing. Králík 
si přebíral před 4 lety městskou pokladnu 
s  přebytkem cca 45 milionů korun. 
Rovněž převzal smlouvu na zpracování 
územního plánu, která byla mnou 
podepsána na podzim 2010. Kupo-
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Jubilanti

Uzavírka příjímání příspěvků pro Dnešní 
Ralsko: 18. 09. 2015
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Celá strana A4        
Polovina strany              
Čtvrtina strany                    
Osmina strany      

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

Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

Přeji všem, kteří se v  uplynulém období druhého čtvrtletí roku 2015 dožili životního jubilea vše 
nejlepší do dalších let.

Ing. Miloš Tita starosta města Ralsko


