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vit dobrý tým, o čemž svědčí udělení ceny 
v  soutěži SLAĎ vyhlášené Libereckým 
krajem (více informace tajemníka úřadu 
na jiném místě). Poněkud jiná je situace 
v  Zastupitelstvu města, kde tento slib 
mohu dát pouze za osmičku zastupitelů 
tzv. koalice. Zejména „opoziční“ zastu-
pitelé Ing. Tita a Vít Veselý svou snahu 
zmařit vše, co by mohlo být ve prospěch 
města, stupňují a přidávají notnou dávku 
agresivity při jednání Zastupitelstva.
 Rok 2014 bude rokem volebním. 
Věřím, že si zvolíte do Zastupitelstva 
města takové své zástupce, kteří budou 
mít na prvém místě rozvoj města Ralsko 
a prospěch jeho obyvatel. Zejména místo 
tzv. opozičních zastupitelů by se měli 

v Zastupitelstvu objevit nové tváře.   
 Nečekejte, až vás někdo osloví a kon-
taktujte nás s  projevením zájmu práce 
pro město a jeho obyvatele. Jistě pro vás 
najdeme místo na kandidátce s volebním 
programem dle vašich představ.   
 V  jarním čísle tohoto zpravodaje se 
vám pokusíme nabídnout přehlednou 
statistiku toho, co se v  posledních třech 
letech podařilo a i statistiku hlasování 
v  Zastupitelstvu, ať máte vodítko pro 
svou volbu. Důležité je, abyste k volbám 
přišli a hlasovali ve prospěch města Ral-
sko, a tím i ve prospěch svůj.

Miroslav Králík
starosta města

« Slovo starosty »

těchto pracovních míst bylo vytvořeno 
deset, tudíž město Ralsko v  roce 2013 
zaměstnalo deset lidí, mzdy pro tyto 
zaměstnance nebyly čerpány z rozpočtu 
města Ralsko, byly vypláceny ve spolu-
práci s Úřadem práce.
 Pro rok 2014 plánujeme vytvořit 
další pracovní místa a byli bychom rádi, 
kdyby bylo možné zaměstnat dalších 
minimálně osm lidí. 
 Čtyři pracovní místa bychom chtěli 
financovat z  dotačního titulu Minister-
stva vnitra vyhlášeného 29. 11. 2013. 
Jedná se o tzv. asistenty prevence krimi-
nality, kterými by se stali občané Ral-
ska. Tento titul umožňuje pořízení pra-
covních pomůcek, vzdělávání potřebné 
pro vykonávání této činnosti a vyplácení 
mzdy. Nezatíží tedy městský rozpočet 
pro rok  2014. Zbylá čtyři místa by ob-
sadili operátoři kamerového systému ve 
městě Ralsko.

 Jak jsem již v  minulém vydání 
Dnešního Ralska zmínil, město Ralsko 
má vybudovaný kamerový systém právě 
z  dotačního titulu Ministerstva vnitra 
v ceně jednoho milionu korun. Aby tento 
systém fungoval efektivně, je nutné zřídit 
k  němu funkci operátora kamerového 
systému. Financování těchto pracovních 
míst bude ve spolupráci s Úřadem práce 
v České Lípě.
 Doufám, že v  budoucnu se naskyt-
nou nové příležitosti vytvoření dalších 
nových pracovních míst, tak, aby i 
město Ralsko přispělo ke snížení míry 
nezaměstnanosti, a to jak využíváním 
dotačních titulů, tak i spoluprací mezi 
Úřadem práce a naším městem.
 Výše zmíněné plány jsou jedny 
z  nejdůležitějších, které chceme v  roce 
2014 realizovat.

místostarosta Oto Váradi, DiS.

 Pokud tiskárna stačí vytisknout toto 
číslo před vánočními svátky, přeji všem 
obyvatelům města Ralska jejich prožití 
v klidu, pohodě, a pokud možno v plném 
zdraví. Hodně zdraví a spokojenosti vám 
všem přeji z  celého srdce i po celý rok 
2014. Nechť se vám splní všechna přání 
a plány, děti vám dělají radost a vy děláte 
radost své rodině i svým blízkým.
 Po svátcích se jistě všichni pustíme 
do práce s  řadou předsevzetí a slibů. 
Snažme se o jejich splnění. Se svými ko-
legy na radnici a Zastupitelstvu se poku-
síme splnit své plány ve prospěch města 
a jeho obyvatel. Nepochybuji o tom, že 
ve váš prospěch budou pracovat úředníci 
Městského úřadu, kde se podařilo sesta-

« Slovo místostarosty »
Vážení občané,
rok 2013 je u konce a je čas hodnocení 
toho, co bylo a plánování toho, co má 
přijít v roce 2014. 
 V  roce  2013 jsem se snažil v  našem 
městě vytvořit co nejvíce pracovních 
míst, a tím snížit míru nezaměstnanosti 
v  našem městě. Ve spolupráci s  panem 
starostou a s  lokálními partnery se nám 
povedlo vytvořit deset takových míst. 
Jedná se o místa limitovaná na jeden 
rok, kdy  město Ralsko dostává  finanční 
prostředky na platy od  Úřadu práce 
v České Lípě. Ti, kteří se ucházeli o námi 
vytvořená pracovní místa, museli splnit 
několik podmínek.
 První z  nich byla evidence na Úřadu 
práce, druhá odpracování nejméně 
jednoho měsíce u města Ralska bez 
nároku na mzdu, třetí byla trvalý pobyt 
v  Ralsku. Dalším kritériem byla zdra-
votní způsobilost. Jak bylo již zmíněno, 
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V  průběhu měsíce listopadu jsme 
připravili návrh rozpočtu na rok 2014. 
Do přípravy byli zapojeni pod takto-
vkou tajemníka úřadu prakticky všichni 
úředníci. Jejich nároky na rozpočet se 
po vzájemné konzultaci sešly v  eko-
nomickém úseku, který vše zpracoval a 
celkový rozpočet výborně připravil. Ve 
spolupráci rady města a úseku rozvoje a 
investic jsou vedle výdajů na běžný chod 
a údržbu města zařazeny následující akce 
z Programu rozvoje města:

• zateplení panelového domu čp. 332-
337 v sídlišti Ploužnice

• dokončení veřejného světlení 
v Kuřívodech včetně osvětlení ke garážím

• chodník v  Kuřívodech a veřejné 
osvětlení od křižovatky

• chodník po hrázi v Hradčanech
• projektová dokumentace na obnovu 

hřbitova
• projekt cyklostezky Mimoň – 

Ploužnice pro stavební povolení
• sezonní WC na hřišti v Kuřívodech
• demolice dalších budov v havarijním 

stavu
• oprava autobusových zastávek
• stavba mateřské školy v  sídlišti 

Ploužnice
Po řadě let tedy začínáme rok 

se schváleným rozpočtem a ne 
s  rozpočtovým provizoriem v  prvních 
měsících. To nám umožní zahájit vyj-
menované akce hned od začátku ledna. 
Schválení rozpočtu osmi hlasy koalice 
bylo provázeno řadou negativních 
až agresivních vystoupení některých 
„opozičních“ zastupitelů. Opět vynikali 
zastupitelé Tita a Veselý – čím méně toto 
současné vedení udělá, tím lépe.

Poštovní místo + terminály
Už v minulém čísle jsme vás předběžně 

informovali o zahájení činnosti tzv. 
poštovního místa v  Kuřívodech od 
února 2014. Tuto službu doplníme i 
možností platit platebními kartami na 
terminálech v účtárně městského úřadu, 

v  Informačním centru na faře a třetí ter-
minál bude mít Městská policie. 

V  prvních dvou případech bude 
možno vyzvednout si platební kartou i 
hotovost do výše 1 500,- Kč. Mnozí z vás 
na setkání se starostou a místostaros-

tou požadovali klasický bankomat. Ten 
však je vždy majetkem některé banky a 
ta ho zřídí jen tehdy, bude-li mít zajištěn 
dostatečný počet držitelů platebních 
karet.

Územní plán
Poslední základní dokument, který 

městu chybí, je Územní plán (dále ÚP), 
který určuje možnosti využití jednot-
livých oblastí a parcel města. V současné 
době je Zastupitelstvem schválen návrh 
tohoto ÚP a posudek na vliv ÚP na životní 
prostředí. Do 22. 12. mají možnost podá-

vat písemně návrhy na změnu majitelé 
pozemků a do 6. 1. 2014 pak dotčené 
orgány státní správy. 

Po zapracování jejich připomínek 
bude předložen k veřejné diskusi a poté 
schválen. Věřím, že se to podaří do konce 
volebního období. 

Byl bych rád, abychom svým 
následovníkům po volbách předali 
město se všemi základními dokumen-
ty, i když jsme začínali bez jediného (v 
závěrečné fázi byl Komunitní plán sociál-
ních služeb).

Geopark Ralsko
Obecně prospěšná společnost 

Geopark Ralsko byla založená za účelem 
rozvoje území města Ralsko a nejbližšího 
okolí. Plocha Geoparku Ralsko je vyme-
zena administrativně správním územím 
obce Ralsko, částečně i Doks a Hamru na 
Jezeře. Srdcem rekreačně turistického 
parku by měly být Kuřívody.

Mezi hlavní cíle společnosti patří 
především ochrana a uchování zmíněných 
lokalit geoparku, jejich zkoumání a osvěta, 
propagace jejich významu, zapojo-
vání veřejnosti do péče o tyto lokality a 
především dosažení trvale udržitelného 
ekonomického rozvoje regionu v sou-
ladu s podmínkami Sítě evropských 
geoparků [European Geoparks Network] 

a Světové sítě geoparků UNESCO [Global 
Geoparks Network of UNESCO]. Výše 
vymezeného cíle by obecně prospěšná 
společnost měla dosahovat především 
provozem obecně prospěšných služeb a 
doplňkové činnosti a spoluprací se všemi 
zainteresovanými subjekty.

Projekt Geoparku Ralsko počítá 
s  využitím bývalého vojenského pros-
toru Ralsko, kam veřejnost neměla řadu 
let přístup, a kde se tak podařilo uchránit 
přírodní bohatství. Mělo by se jednat o 
jeden z největších geoparků v České re-
publice.

Oblast je z  80% tvořena souvislými 
lesy a je již protkaná sítí naučných stezek 
a desítkami kilometrů cyklotras. OPS 

Geopark Ralsko požádala o udělení ti-
tulu „národní geopark“. Tato žádost byla 
kladně projednána Radou národních 
geoparků dne 22. 10. 2013 v Broumově. 
Nyní společnost připravuje podrobnější 
dokumentaci, která je potřebná pro vy-
dání certifikátu „Národní Geopark Ral-
sko“ dle směrnice MŽP 6/2007.

Pro vlastní město bude přínosem zej-
ména rozvoj infrastruktury potřebné pro 
rekreační hosty a turisty. Bude se jednat 
zejména o ubytovací kapacity, stravování, 
zdravotní služby apod. Předpokladem 
jsou desítky pracovních míst v  oblasti 
těchto služeb.

Miroslav Králík
starosta města

Rozpočet města
« Z úřadu »
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Terénní sociální práce v Ralsku
Terénní sociální pracovnice města 

Ralsko pomáhají lidem, kteří se ocitli 
v  nepříznivé sociální situaci, tak, aby 
netrpěli neznalostí svých práv a  povin-
ností a  neznalostí dostupných služeb. 
Pracuji s obyvateli Ralska při řešení jejich 
problematické situace v  místě, kde žijí, 
s důrazem na principy spolupráce a res-
pektování jejich svobodné vůle. Terénní 
sociální pracovnice podporují a motivují 
klienty k  samostatnosti při řešení svých 
problémů, při zajišťování svých sociál-
ních potřeb a  při zvyšování své životní 
úrovně.  Podporují klienty při získávání 
dovedností a  schopností potřebných k 
tomu, aby byli schopni postarat se sami 
o sebe.

Město Ralsko zřízením terénních 
sociálních služeb usiluje zejména o:

zvyšování zaměstnanosti a  o 
doplňování nebo zvyšování kvalifikace 

uchazečů o zaměstnání;
dosažení a udržení standardního by-

dlení;
předcházení a snižování neúnosného 

zadlužování;
standartní životní úroveň obyvatel 

Ralska.
Mezi základní pracovní metody 

terénních programů v Ralsku patří:
Poradenství - pracovník klien-

tovi poskytuje potřebné informace 
přispívající k  řešení jeho nepříznivé so-
ciální situace;

Pomoc s  listinami - pracovník 
klientovi pomáhá vyplňovat potřebné 
formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, 
vysvětluje klientovi obsah doručených 
úředních dopisů;

Jednání v zájmu klienta - v závislosti 
na schopnostech klienta se pracovník 
účastní jednání mezi klientem a  dalšími 
úřady;

Doprovod - pracovník,  je-li to třeba, 
doprovází klienta na úřad, do nového 
zaměstnání apod.;

Motivace - pracovník klienta motivu-
je k získání a udržení si zaměstnání, bytu, 
motivuje klienta k  řešení zadluženosti a 
poskytuje dluhové poradenství. 

Na terénního sociálního pracovníka 
se můžete obrátit s  žádostí o pomoc 
v pracovní dny od pondělí do pátku.

Lenka Nováková:
7:00 hod – 15:00 hod. tel: 

774 646 280 po domluvě i v pozdějších 
hodinách

Margita Loosová:
úterý 10:00 hod. – 13:00 hod.     

čtvrtek – 13:00 hod. – 16:00 hod., 
kancelář TSP, Ploužnice 349,

tel.  777 646 405

PF 2014…
A máme tu konec roku 2013. Roku 

prezidentských i parlamentních vo-
leb, roku plného hektických „zážitků“ a 
pohybů na celostátní politické scéně, 
roku, který určitě stojí za to zhodnotit. 
Je to na malé zastavení a bilancování, 
co se udělalo, co se povedlo či naopak 
nepovedlo, a kde máme každý nějaké své 
pohnutky a cíle, jak dál. Jsem přesvědčen, 
že před nastávajícími vánočními svátky 
a začátkem dalšího roku každý bilan-
cujeme ve svém nitru své úspěchy a 
neúspěchy, své prožitky, a také své plány 
do roku příštího. 

 Jsem velmi rád, že se městu i 
nadále daří postupně se zbavovat mno-
ho let neřešených záležitostí v  oblasti 
úklidu na katastru města, zejména všech 
těch ruin, které nám zde zanechala býva-
lá sovětská armáda, a dovolím si tvrdit, 
že naše město v tom nechal i stát. Uklidit 
celý katastr města bude ještě nějakou 
dobu trvat a velké úsilí a prostředky stát, 
ale věřím, že nemalou odměnou bude, 
pokud turista a návštěvník našeho města 
uvidí čisté rozkvetlé město místo hromad 
odpadů a různých zřícenin z minulosti. 
V průběhu roku v našem městě „vyrostlo“ 
několik odpočinkových míst, ať již jsou to 
hřiště či cvičební prvky.

 Společně s úředníky zdejší rad-
nice se snažíme, v rámci svých možností 
a zákonných mantinelů, vyjít maximálně 

nechceme zůstat pozadu, je nutné 
vytvářet dobré optimální podmínky pro 
vzdělávání našich zaměstnanců. 

 A co připravujeme? Nejpozději 
od nového roku by měly fungovat nové 
webové stránky města, které budou 
především pro občany přehlednější. 
Jsem přesvědčen, že tato změna přinese 
mnoho pozitivního ve vztahu občan-
úřad. Od února 2014 by mělo být zrea-
lizováno v  budově místního centra tzv. 
poštovní místo, které by mělo občanům 
sloužit i o víkendech, po dobu otevření 
informačního centra. Bude jistě příjemné 
poslat přes víkend dopis či si vyz-
vednout doporučenou zásilku, pokud 
mne doručovatelka nezastihne v  místě 
bydliště. Plánů je samozřejmě daleko víc. 
O ostatních záležitostech Vás budeme 
průběžně informovat na webových 
stránkách města či prostřednictvím zpra-
vodaje.

 Přeji Vám, občanům města i 
Vašim blízkým, hezké prožití vánočních 
svátků a do roku 2014 mnoho zdraví, pra-
covní i osobní spokojenosti, trochu toho 
štěstí a splnění všech těch různých přání 
a přáníček, která každý z nás nosíme ve 
svém nitru.

Mgr. Oldřich Němec
tajemník MěÚ

vstříc svým spoluobčanům všude tam, 
kde je to jen možné. Za uplynulý rok jsem 
nezaznamenal žádnou stížnost na jed-
nání a chování mých spolupracovníků, 
což svědčí o vysokém stupni profesion-
ality zdejších úředníků. Jsme připraveni 
v tomto trendu pokračovat i nadále.

 Krajský úřad Libereckého kraje 
vyhlásil na podzim soutěž „Dobrá půlka“ 
v  rámci projektu SLAĎ, jejímž cílem 
bylo ocenit a zviditelnit ty organizace 
veřejného sektoru, které si stejně jako 
krajský úřad váží svých zaměstnaných 
a vytvářejí pro ně vstřícné pracovní 
prostředí. Soutěž byla zaměřena na 
příklady dobré praxe v oblasti rovných 
příležitostí, které současně mohou být 
inspirací pro další organizace v kraji. 
Soutěž byla určena obcím Libereckého 
kraje, jejich příspěvkovým organizacím a 
příspěvkovým organizacím Libereckého 
kraje. Do soutěže se zapojilo i město Ral-
sko a získalo jedno z ocenění – speciální 
cenu za první kroky ke slaďování. Bylo 
nám ctí tuto cenu na Krajském úřadě Li-
bereckého kraje převzít. 

 Budu též v příštím roce i nadále 
preferovat, aby byl městský úřad co 
nejvíce otevřen občanům. Mojí prioritou 
je také, mimo jiné, průběžné vzdělávání 
úředníků a v  tom chci samozřejmě 
pokračovat. Naše zákony a další právní 
předpisy se neustále mění, a pokud 
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Beseda o příchodu volyňských 
Čechů do Ralska
 V  sobotu 23. 11. 2013 se v  Místním 
centru v  Kuřívodech konala beseda o 
příchodu volyňských Čechů do Ralska. 
Přátelského posezení volyňských Čechů 
u kávičky s  občerstvením se zúčastnili i 
starosta města Ralska, Ing. M. Králík, mí-
stostarosta města, O. Váradi DiS, bývalý 
starosta J. Šolc a obyvatelé Kuřívod. Za-
vzpomínalo se na časy přesídlení z Ukra-
jiny do ČR. „V roce 1991 přesídlili občané 
Malé Zubovštiny a v  roce 1992 občané 
Malinovky, celkem 62 rodin. 
 Nejprve jsme se podivili, že jsme ze 
špatného místa přesídlili do ještě horšího. 
Bývalý vojenský výcvikový prostor, kraj, 
kde lišky dávají dobrou noc. Všude kolem 
lesy, zničená a zdevastovaná kasárna 
a uprostřed toho všeho opravené tři 
finské domky, ale lidé si začali zvykat. 
Především díky prvnímu starostovi, panu 
Jindřichu Ederovi, p. V. Bilickému a paní 
R. Bilické, kteří pomáhali vyřešit problém 
naší adaptace. 
 Den 20. listopad 1991 lze plným 
právem nazývat dnem znovuzrození 
Kuřívod jako obce, a proto je tento den 
pro nás dvojitým svátkem,“ vzpomíná p. 
J. Marek. 

 A jak žijí dnes? Přicházejí nové gen-
erace. Ti mladí lidé, kteří se již narodili 
v  Čechách, jsou už dospělí, mají rodiny 
a děti. Ti nejstarší už jsou v  důchodu 
a za domov považují Ralsko, proto se 
nejčastěji ptají na možnost služby zdra-

votnictví, pošty, hřbitova. Chtějí, aby to 
tu vypadalo lépe. Pan starosta ochotně 
odpovídal na dotazy.
 Beseda se vydařila a třeba se zde se-
jdeme opět za rok.

Setkání volyňských Čechů

« MC informuje »

Návštěva v Místním centru
22. 10. 2013 se v  Místním cen-
tru   sešli   senioři z  Kuřívod. Tentokrát 
přivítali s  veselou náladou a dobrým 
občerstvením partičku seniorů z  Domo-

va důchodců v Mimoni. Při milém a 
přátelském posezení a poklábosení se 
svými vrstevníky dostal každý z  hostů 
kytičku růžiček, vyrobených z barevného 

listí. Na oplátku pozvali senioři z Domova 
důchodců v Mimoni na návštěvu k sobě 
hostitele.

Halloween 2013
V  sobotu 2. listopadu 2013 se 

v  Kuřívodech již počtvrté uskutečnila 
akce HALLOWEEN. Počasí sice nebylo 
nic moc, ale děti i rodiče se vyzbrojili 
maskami, světélky, lampiónky i dobrou 
náladou, a tak šeredné počasí nikomu 
v zábavě nebránilo.

Průvod přešel přes překážky, kde u 
každého stanoviště stály pohádkové by-
tosti se svítící dýní. Všichni účastníci to zv-
ládli bez újmy a do cíle došli s úsměvem 

ve tváři. V  cíli je čekala halloweenská 
sladká odměna a BUBU ŠKOLA. Není 
škola jako škola. Taková BUBU ŠKOLA – 
tajemná a kouzelná, naučila děti čarovat 
a jak se správně umět bát. Nejlepší ale 
byly legrační tance, které všechny zau-
jaly. Nechyběl ani kouzelník se svým 
asistentem zajícem a kouzly, do kouzel se 
zapojily i děti.

Na závěr byli všichni zúčastnění 
odměněni   v BUBU ŠKOLE dárečkem. 

Nechybělo ani  ocenění nejlepší masky a 
nejhezčího světélka.

Ti z  vás, kteří to letos na halloween-
ské slavnosti nestihli, neztrácejte hlavu. I 
příští rok se na vás těší strašidýlka.

Poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na přípravě této akce.
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Mikulášská nadílka v Ralsku
 Na mikulášské odpoledne plného 
zábavy se děti s rodiči sešly v Motorestu 
v  Kuřívodech, v  klubovně na Ploužnici 
a v  MZDM v  Náhlově. Pro děti byla 
připravená tradiční mikulášská nadí-
lka a řada milých překvapení. Na dětské 
návštěvníky navíc čekaly společenské 
hry a soutěže. 
 Po jejich absolvování si děti mohly 
u Mikuláše, čerta a anděla vyzvednout 
balíčky plné sladkostí a dobrůtek, ovšem 
musely říci básníčku, zazpívat koledu 
nebo písničku.
 Čertům nechyběla ani pekelná kniha 
hříchů, do které děti mohly kreslit své 
obrázky.
 Na toto mikulášské odpoledne se 
většina dětí svědomitě připravila a dora-
zila v převleku čertíka.  Za své nádherné 
kostýmy byly všechny děti spravedlivě 
odměněny – a jak jinak než sladkostmi. 
 Bylo to vydařené odpoledne plné 
zábavy, hudby, tance a soutěžních her.
 Děti si ho užily a už se zaručeně těší 
na příští rok, až se s Mikulášem, čertem a 
andělem zase shledají. 

Halloween

Mikulářská nadílka v Motorestu v Kuřívodech
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Mikulášská nadílka

Výroba adventních věnečků
Vánoce nás motivovaly k  pletení ad-

ventních věnců a jejich výsledná podoba 
je velmi krásná a zdařilá. 

K  výrobě adventních věnců si paní 
Zítková připravila přírodní materiály: 
větvičky tuje, jehličnany, šišky, žaludy, 
ořechové skořápky, sušená jablka, 
pomeranče, mašle a jiné drobnosti. 

Účelem tohoto setkání bylo ukázat, 
jak jednoduše lze vyrobit adventní 
věnec z obyčejných přírodnin, které jsou 
dostupné všude kolem nás.

Celkově se tato akce velmi vydařila. 
Poděkování si zaslouží paní M. Zítková 
z Kuřívod a Klub seniorů z Ploužnice.

Výroba adventních věnečků

Perníčky
Nejčastěji se pečou perníčky právě 

v  předvánočním čase. Kouzlo perníčků 
totiž nespočívá pouze ve výborné chuti 
a nádherné vůni, ale také ve vánoční 
dekoraci. Perníčky ozdobí nejen vánoční 
stůl, ale také stromek, adventní věnec či 
samotný vánoční dárek.

Paní M. Zítková a paní R. Bilická na-
pekly perníčky, připravily polevu a 
současně pomáhaly dětem zdobit. Každý 
si odnesl domů svůj ozdobený perníkový 
stromeček nebo samotné ozdobené 
perníčky. Děkujeme za ochotu a pomoc 
při práci.

Zdobení perníčků v MC v Kuřívodech
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Novinky v IC Ralsko-Kuřívody

« SPOZ informuje»
Vítání občánků

Dne 16. 11. 2013 jsme na Městském úřadě Ralsko přivítali nové občánky Ralska. 

Márii Novákovou
Petra Katarinského 
Petru Jandíkovou

Jako první přivítaly nové občánky krátkým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ T Ježka. 
Poté pronesl slavnostní řeč pan místostarosta a nakonec přistoupili rodiče k podpisu do pamětní knihy. 
Zde jim byl předán malý dárek s kytičkou.             
       Za SPOZ L. V.

Zdobení perníčků v klubovně na Ploužnici

Prodej kalendářů Ralsko 2014, cena 50,- Kč/ks
Vyzýváme tímto všechny organizace města Ralska, které pořádají spor-

tovní a společenské akce, aby nás neváhaly kontaktovat. Rádi jejích akce 
zařadíme do „Kalendáře akcí města na rok 2014“, který bude pravidelně 
v  aktualizované podobě vycházet ve zpravodaji města a na webových 
stránkách Informačního centra. Kontaktní osoba: A. Koničková tel.: 487 898 
133, E-mail: infocentrum@mestoralsko.cz

Přeji krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku a těším se na
shledání v MC.

Za Místní centrum A. Koničková
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Vánoční Praha
Dne 7. 12. 2013 uspořádal SPOZ ve 

spolupráci s IC Ralsko zájezd do Prahy. 
První zastávka byla u Staroměstského 

náměstí a druhá u Pražského hradu. Kdo 
vystoupil na druhé zastávce, mohl si v kli-
du prohlédnout Pražský hrad, výměnu 
stráží a Chrám sv. Víta. 

Potom příjemnou procházkou dojít 
přes Karlův most na Staroměstské 
náměstí, kde probíhaly vánoční trhy. 

Davy lidí prodírající se k  různým 
stánkům nám trochu tu vánoční pohodu 
narušily, ale vánoční strom byl nádherný 
a stálo za to ho vidět.

     
SPOZ 
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« Z kultury »

Betlémské světlo 
Vánoce se blíží a již opět připravujeme 

setkání s Betlémským světlem v Náhlově. 
Vzpomínáme na první Betlémské světlo, 
kdy nás bylo asi osm. Bylo to takové ko-
morní předvánoční posezení v  teple, v 
Muzeu vystěhovalectví do Brazílie, to 
ale vzniklo až později. Potom každým 
rokem počet příchozích stoupal, po-
sezení v  teple byla příjemná a cesta do 
kapličky pro světlo, zvláště když napadl 
sníh, předvánoční. Obřad zapalování 
nás vytrhává z  praktického světa, snad 
nastoupí i klid duše, pohoda. Někteří 
musí jít zapálit svoji svíčku nebo petro-
lejku dvakrát, protože často plamínek 
zhasne a někteří se musí vrátit i několik 

kilometrů zpět, když jim zhasne v autě. To 
pak může i vyvolat otázky, zasloužím si 
ho? Vždy ho ale domů dovezeme a zase 
doma posedíme s přáteli, kteří si přijdou 
připálit svoji svíčku, a to jsou ty Vánoční 
dny, kdy by měla vládnout pohoda a klid.

Betlémské světlo bude 21. 12. 2013 
v  Náhlově, v  Muzeu vystěhovalectví 
do Brazílie (u silnice) od 14 hodin. 

Všichni jste zváni na posezení, 
občerstvení, povídání. Bývá u nás 
zvykem, že někteří z nás, někdy i všichni, 
přinesou něco ze svátečního pečení, a 
tak se zase ochutnává pečení druhých. 
Káva se prodává pravá brazilská a vždy 
s  úsměvem.  Snažíme se letos pozvat 

pana faráře, zkoušíme  pozvat i bra-
zilského faráře Amselma, zpěváky 
z  Osečné, kteří se účastnili v srpnu set-
kání rodáků a byli jsme jimi nadšeni. 
Snad někdo z  nich přijde, i když v  čase 
předvánočním to je nejisté. 

Betlémské světlo je pro nás začátek 
vánočních svátků.

 Srdečně zve Společenství histo-
rie Mimoně, Ralska a okolí společně se 
Sdružením Náhlov.

 HYPERLINK “http://www.historiemi-
mone.cz/”http://www.historiemimone.
cz/ 

http://www.emigrationmuseum.cz/

Pozvánka
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí a Sdružení Náhlov Vás co nejsrdečněji zvou na již tradiční 

akci- BETLÉMSKÉ SVĚTLO.
Světlo rozvážejí skauti do větších měst a 21. 12 ve 14 hodin doputuje i do Náhlova.

Přijďte nasát pohodovou vánoční atmosféru, prohlédnout hliněný betlém v Náhlovské kapličce, 
posedět s přáteli v muzeu. Budeme se na Vás těšit a Vy si můžete odvézt světýlko do svých domovů.

HYPERLINK "http://www.historiemimone.cz/"http://www.historiemimone.cz/ 

Říjen, měsíc seniorů
Říjen byl vyhlášen jako měsíc pro seniory. 
Jelikož dojíždíme do domova důchodců 
do Mimoně jako dobrovolnice a ve-
deme tam i výtvarný kroužek, tak jsme 
se domluvily a seniory pozvaly tentokrát  
do IC  v  Kuřívodech. Tady už to několik 
seniorů zná, protože je k nám v létě občas 
přivezli na zahrádku, kde si rádi poseděli 
u občerstvení v  přírodě. Pozvání přijali. 
Těch pár hodin milého posezení u kávy a 
štrůdlu strašně rychle uteklo. 
 Chtěly bychom moc poděkovat 
dvěma místním  seniorům, kteří si s nimi 
přišli také popovídat. Pan Machoňa, který 
je jedním z  nich, babičky tak rozveselil, 
že alespoň chvilku nevnímaly své bolíst-
ky. Každá si odvážela dobrou náladu a 
v ruce kytičku růžiček dělanou z podzim-
ních listů javoru. Při další naší návštěvě 
v  domově důchodců už nechyběl náš 
třetí do party, p. Machoňa. Výtvarný 
kroužek jsme si užili při společném 
zpěvu. Už se těšíme na další setkání, kdy 
máme v  plánu, mimo jiné, vánoční zdo-
bení perníčků.

 Zítková M., Trnková B.

Výrobky seniorů
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V pondělí 2. 12. 2013 se v Kuřívodech ro-
zsvítil vánoční strom.
 Každý rok si děti ze ZŠ a MŠ T. Ježka 
připravují na tento den vystoupení. Letos 
jsme se rozhodli pro živý Betlém.   
 Děti zahrály malou vánoční pohádku 
o narození Ježíška. Na úvod pronesl pan 
starosta řeč a všechny přítomné přivítal.   
 Po skončení představení se rozsvítil 
strom a všichni jsme si zazpívali několik  

vánočních koled. Pro diváky i účinkující 
bylo připraveno malé občerstvení. 
 Děkujeme městu Ralsko za finanční 
příspěvek na tuto akci.   
   
 Za kolektiv školy Lenka Vrbová

Zpívání pod vánočním stromem

Společné setkání seniorů

« Ze školních lavic »

Živý Betlém
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Mikulášská besídka 
Tak jako loni přišel do školy za dětmi 

Mikuláš a čert. Čekání na čerta zpestřilo 
vystoupení umělecké skupiny  ze Zno-
jma, která dětem předvedla představení 
plné kouzel a triků. Do této dětské show 
byly zapojeny i děti.

 Potom přišel Mikuláš s  čertem.  
Dětem rozdali balíčky s dobrotami a děti 
zazpívaly písničky nebo řekly básničku. 
Některé děti musel čert trochu postrašit, 
aby se polepšily. Děti slíbily, že už budou 
hodné.

Děkujeme městu Ralsko za finanční 
příspěvek na mikulášské balíčky pro děti.

     
   Jaroslava Ondrejková

Škola kouzel a triků - umělecká skupina ze Znojma

Všechny děti z  Ralska dostaly od 
města mikulášský balíček. V  každé 
lokalitě probíhalo předání balíčků jinak. 
V  Kuřívodech, v  Náhlově a na Ploužnici 
měli mikulášskou besídku, kde děti po 
básničce nebo písničce dostaly odměnu, 
v  Dolní Krupé byly balíčky předány 
rodičům dětí. 

V  Hradčanech a na Hvězdově chodil 
Mikuláš a čert domů. Na Hvězdově byli 
rodiče i děti velmi překvapeni, když u nich 
Mikuláš, čert a anděl zazvonili. Některé 

děti se trošku bály, ale po písničce se jim 
rozzářila očička, když je Mikuláš pochválil 
a s andělem jim dal balíček. Čertovi děti 
slíbily, že nebudou zlobit. U každého 
domu hrála z auta vánoční hudba. 

Děkuji Mikulášovi, čertovi, andělovi 
a panu řidiči za obětování svého času, 
který věnovali pro radost dětem.

     
Lenka Vrbová

Městem chodil Mikuláš

Mikulášská nadílka
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Nákup interaktivní tabule v MŠ T. 
Ježka v Kuřívodech

Na základě přiznané dotace z  GF Li-
bereckého kraje, kterou dostalo město 
Ralsko, byla zakoupena interaktivní 
tabule do MŠ. Zároveň byl zakoupen 
program pro výuku dopravní výchovy, 

která se řadí v  dnešní době na první 
místo. Mateřská škola bude interaktivní 
tabuli používat i k  dalším výukám, jako 
například matematika, rozumová výcho-
va, výchova ekologická a další. Děti si 

budou na základě této tabule rozšiřovat 
své znalosti o světě a také se připraví na 
vstup do 1. třídy základní školy. Na naší 
škole již výuka s  interaktivní tabulí 
probíhá.

« Příspěvky našich čtenářů »
Co se skrývá v lese

Letošní podzim byl opravdu vydařený. 
Příroda předvedla svou paletu plnou 
zářivých barev. Za slunného dne houbaři 
zaplnili les, aby se vrátili s  plnými koši 
nádherných hub. Tak jsem si i já vyšel 
do lesní tišiny nasát tento přírodní elixír! 
Tu zapraská suchá haluz a nad úvozem 
pomalu mizí nádherný lopaťák - daněk. 
Na starém dubu rytmicky bubnuje straka-
poud. Vysoko na modré obloze krouží 
skupinka kání a nad pozdní květinou 
uprostřed paseky poletuje překrásný 
motýl Admirál. 

Tu seberu rodinku kovářů a ve smrčině 
několik podborováků. U statného buku se 
na mě směje hřib. Když se rozhlížím, zda 
neuvidím bratříčka, zavadím pohledem o 
starý vykotlaný pařez. Něco mi tu nesedí! 
Něco sem nepatří! Když jsem přistoupil 

blíže, vidím tři zachovalé 
protitankové střely RPG. 
Ihned jsem se vrátil do 
Kuřívod a mé kroky vedou 
do Muzea pyrotechnické 
očisty, kde pan Bilický 
potvrdil mé podezření, 
že jde o ostré střely. Vyz-
val mě, abych tento nález 
ohlásil na Polici ČR, že je 
třeba tuto nebezpečnou 
munici zlikvidovat! Druhý 
den vcházím na služebnu 
Policie ČR v Mimoni. Když 
jsem ukázal sloužícímu 
policistovi snímky mu-
nice, zahájil akci. To jsem 

opravdu nečekal. 
Myslel jsem, že mě 

vyzve, abych je někdy 
v  blízké budoucnosti 
dovedl na místo nálezu. 
Zatím se mě policista 
zeptal, zda nemám čas, 
že sežene volné kolegy 
a pyrotechniky. Za chvíli 
vedu dvojici policistů le-
sem k nálezu. Během této 
perfektně zorganizované 
akce si uvědomuji, že mě 
občas v pozdních nočních 
hodinách, kdy jezdím 
z  práce do Kuřívod, staví 
policisté, aby zkontrolova-
li mé doklady. V  pořádku! 

Policie kontroluje, zda tu nejede zloděj 
kradeným autem nebo zase v  červnu, 
když jsem šel po silnici z  Mimoně na 
Svébořice, oslovili mě strážníci z  Ralska, 
zda jsem neviděl staršího prošedivělého 
muže, který se toho dne nevrátil z hub. 

Cestou, kdy mě policista veze domů, 
v tichosti uvažuji, a jsou to veskrze pozi-
tivní myšlenky. Po letech, kdy jsem měl  
najednou pocit, že Policie slouží vyvo-
leným či movitým, a naopak k běžnému 
občanu je arogantní či ho dokonce 
šikanuje. Tento pocit mizí. S radostí kon-
statuji, že Policie dnes opravdu naplňuje 
své heslo „Pomáhat a chránit.“

M. Janošek 

Jak to vlastně je?
Všechno je jinak. Tak by se dalo naz-

vat pojmenování lokalit v  bývalém vo-
jenském prostoru Ralsko. Dlouho jsem to 
nechápal, dlouho jsem zmateným lidem 

zajímajícím se o tuto lokalitu vysvětloval, 
že to je jinak, až jsem po létech napsal 
panu Bilickému, který mi vše ochotně 
a dopodrobna vysvětlil. Nebudu zde 

vysvětlovat, jak k  tak zmatečnému poj-
menování míst došlo, jen upozorňuji, že 
to nebylo vinou MÚ Ralsko. 

Horní Krupá. Zaniklá vesnice, která 

Munice
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« K zamyšlení »

Milí čtenáři, jistě mnozí z  vás znají 
z  televizní obrazovky reklamy na různé 
„zázračné“ produkty, které vás zaručeně 
omladí či zeštíhlí v pase, doplněné foto-
grafiemi s  titulky „před“ a „po“. Většině 
z  nás je jasné, že se jedná o podvod 
a naprosto nereálné účinky daných 
produktů. 

Žel, to, co vidíte na přiložených 
fotografiích, není produktem klam-
avé reklamy, nýbrž nadšených dětí a 

vyzkoušely i v  praxi a evidentně byly 
svým dílem nadšené. Jejich radost však 
neměla dlouhého trvání, neboť již za 
několik dní výše zmínění vandalové 
některé zasazené stromky vytrhali a ro-
zházeli po okolí. 

Bohužel i toto je reklama – reklama 
poukazující na inteligenční a morální 
úroveň některých obyvatel našeho 
města……..   

Jako v televizní reklamě

nebo Dolení (nebo jiná) Jezová, protože 
s  bývalou vesnicí Jezová tato lokalita 
těsně sousedí. 

Jezová. Zaniklá vesnice, která se 
táhne opět takřka souběžně se silnicí 
z Dolní Krupé do Kuřívod po straně levé 
asi také 1 km od ní. Začínala kousek od 
dnešní „Horní Krupé“ a táhla se až skoro 
ke Kuřívodům. Opět vesnice s historií, ale 
najednou máme pod tímto názvem také 
„utečenecký tábor Jezová“, který ale leží 
až skoro u Bělé pod Bezdězem a je také 
na jejím katastru v okrese Mladá Boleslav 
a je od bývalé vesnice Jezová vzdálen 
několik kilometrů. Opět úředníci zaper-
lili.

Další nepřesnost je označení cedule-
mi za bývalou vesnicí Svébořice, směrem 

byla asi 1 km napravo od silnice vedoucí 
přes les od Dolní Krupé do Kuřívod, 
takřka souběžně s  ní. Vesnice, která 
měla svou historii, svůj život a také 
význačného rodáka, psychiatra Ben-
jamina Čumpelíka, který založil v  Praze 
a později v Kosmonosích psychiatrickou 
léčebnu a který, jako první, popsal de-
lirium tremens. Tak to byla Horní Krupá. 
A najednou čtu, že se tam prodávají 
pozemky, že tam žijí lidé. Zanedlouho 
jsem pochopil, že takto je pojmenována 
poslední část obce Dolní Krupá, která již 
leží na území okresu Česká Lípa, a tedy 
je součástí města Ralska. Neznalci z  řad 
úředníků ministerstva v letech minulých 
této části dali nesmyslně název Horní 
Krupá. Kdyby alespoň Hoření Krupá 

dospělých na jedné straně a tupých, 
omezených vandalů na straně druhé.

Dne 26. 10. 2013 proběhla společná 
akce dětí a rodičů „Zasaď si svůj strom“. 
Výsadba probíhala v  městských částech 
Hradčany, Ploužnice, Hvězdov a Náhlov. 
Tato akce proběhla v  rámci projektu: 
„Krajinné struktury v  česko - saském 
příhraničí“ – 1000129546 – s podporou 
z ERDF z programu cíl 3. Děti se naučily 
základní techniku výsadby, kterou si 

na Mimoň.
Cedule. Již před několika lety jsem 

na MÚ navrhoval, aby bývalé vesnice 
byly označeny cedulemi. Začátek, konec. 
Tak jak to je u vesnic živých. Návštěvníci 
by se orientovali, ale hlavně sloužilo 
by to k  bezpečnosti cyklistů a turistů. 
V  případě nehody, na kole, ale i jiné by 
účastník mohl přesně určit místo, kde se 
nachází. Jednoduché, že? Dodnes to ale 
není. Tenkrát mi bylo řečeno: „Máme jiné 
starosti, na tohle nemáme čas,“ i když i 
tomu rozumím, chápu, ale teď i doufám, 
že snad cedule budou. 

Všude se dělají chyby, nikde není vše, 
jak by mohlo být, vždy někdo něco zkazí. 
Bude vůle tady něco napravit?   
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« Různé »
Náhlovské víkendy 2013

Hlavním cílem projektu NÁHLOVSKÉ 
VÍKENDY 2013 bylo umožnit dětem a 
mládeži smysluplně trávit volný čas 
v  místě svého bydliště a dále posílit 
rodinné, sousedské a komunitní vztahy. 
Tento projekt byl financován z  pro-
gramu Prevence kriminality Ministerstva 
vnitra České republiky, byl předložen 
městem Ralsko a realizován Občanským 
sdružením LAMPA z Mimoně. 

Lokalita Náhlov čítá cca 120 
dospělých obyvatel a 60 dětí. Nachází se 
v  lesích bývalého vojenského prostoru 
přibližně 25 km od Mimoně. Obyvatelé 
Náhlova žijí prakticky v  šesti bytovkách.  
Děti chodí na ZŠ a MŠ v  pět kilometrů 
vzdáleném městečku Osečná. V  lokalitě 
chybí základní občanská vybavenost. Do-
pravní obslužnost je nedostatečná.

Občanské sdružení LAMPA působí 
v této lokalitě od května roku 2011 a mu-
síme upřímně říci, že jsme si obyvatele 
Náhlova, jak děti tak dospělé, zamilovali. 
Akce pro děti, na které jsou zvaní i jejich 
rodiče, organizujeme s  radostí, protože 
vidíme u těchto lidí často nepředstíranou  
vděčnost za aktivity, které naše sdružení 

také nám záchranářka Ráchel předvedla 
první pomoc v  situacích, ve kterých 
se můžeme v  běžném životě ocitnout. 
Opékali jsme buřty a společně se 
sdružením SALEM uskutečnili třídenní 
akci plnou mnoha her a soutěží pro děti, 
včetně her orientačních. Jeden z dalších 
víkendů byl zaměřen na kreativní akti-
vity, kdy jsme s  dětmi vyráběli obrázky 
z  přírodních materiálů. Na podzim bylo 
důležité vyrobit draky a byla vyhlášena 
i soutěž o toho nejhezčího. Poslední 
víkend v  rámci tohoto projektu byl 
věnován výrobě vánoční výzdob a dárků, 
kterého se zúčastnilo několik maminek a 
příbuzných dětí z řad dospělých.  Největší 
úspěch u dětí, ale i rodičů, zaznamenalo 
vystoupení kouzelníka ČAROSLAVA z 
Jablonného.

Nemůžeme v  tomto článku s  ome-
zeným rozsahem textu vyjmenovat 
všechny aktivity, zážitky a taškařice. 
Součástí projektu bylo i natáčení krát-
kého dokumentu, který bude představen 
veřejnosti v  prvním čtvrtletí příštího 
roku. Fotografie z  projektu si je možno 
prohlédnout již dnes na www.cen-
trumlampa.estranky.cz.

Na závěr bychom chtěli touto ces-
tou poděkovat všem, kteří se víkendů 
zúčastnili, ale i těm, kteří nám pomá-
hali s  organizací. S aktivitami  v Náhlově 
určitě nekončíme a v  rámci programů 
OS LAMPA, zde chceme působit i nadále. 
Náhlovští,  máme vás rádi.

Předpokládáme, že v  následujícím 
roce 2014 budou obdobné aktivity našeho 
sdružení rozšířeny i do města Mimoň a lo-
kality Ploužnice.

Jiří a Romana Hanzlovi

organizuje.
Víkendy byly v  roce 2013 rozděleny 

do deseti tematických okruhů. Do spor-
tovního víkendu se nám podařilo 
zahrnout fotbalové utkání mládeže 
s  týmem z České Lípy. Zápas se odehrál 
na sportovním hřišti ZŠ a MŠ Osečná, 
odveta se pak odehrála na hřišti v České 
Lípě. V  rámci prevence kriminality si 
kluci zahráli i s  týmem Policie ČR. Na 
tomto turnaji pak získali náhlovští po-
hár za krásné druhé místo. Kromě toho 
jsme společně s  několika mládežníky 
navštívili florbalový turnaj v  Liberci. 
Přímo v Náhlově jsme pak během léta a 
podzimu uspořádali několik sportovních 
aktivit pro děti. Jeden víkend jsme také 
věnovali tanci. Proběhl taneční work-
shop s  Veronikou, zatancovala i taneční 
skupina KALE APSA z České Lípy a Valerie 
Žigová ze stejného města. Navštívili jsme 
společně taneční vystoupení AMARE 
ČHAVE z  Krásné Lípy a zúčastnili jsme 
se též Volby Miss Roma, kde jsme zau-
jali místo porotců. Nechyběly ani aktivity 
pěvecké. Zahrála romská kapela GIPSY 
BOR BAND z Nového Boru a VERONA TU-

LEJOVÁ. 
Obyvatelé Náhlova 

měli také možnost 
podívat se na vys-
toupení KARATE KLUBU 
J. Poláka z  České Lípy 
a naučit se základy se-
beobrany. Policista - 
kriminalista předvedl 
současné a historické 
zbraně a popovídal o 
nebezpečí internetu a 

Adventní čas v Ralsku
Vážení občané,
dostali jsme se do fáze roku, kdy si 

přejeme hezké a veselé Vánoce, klid-
né svátky a šťastný Nový rok. Těmto 
svátkům předchází adventní čas, je to 
čas očekávání, čas příprav, nakupování 
dárků a všeobecného vánočního shonu. 
Doufám, že všem Ježíšek přinese to, co si 
přejí.

V  životě naší obce se tento čas pro-
jevil již tradičně tím, že město Ralsko 
rozsvítilo stromky v  několika lokalitách, 
žáci ze základní školy v Kuřívodech zazpívali 
pod stromečkem vánoční písně…a to je 

dovat jejich netrpělivost, někdy i obavy 
v  jejich očích, těsně před tím, než přišel 
Mikuláš. Každé dítko mělo pro Mikuláše 
připravenou básničku, kterou předneslo 
a za odměnu dostalo balíček sladkostí. 
Mikuláši, čertovi i andělovi za návštěvu 
děkujeme a příští rok je budeme 
netrpělivě očekávat znovu.

S  přáním klidného prožití vánočních 
svátků a mnoho štěstí a pohody do nové-
ho roku 2014.

místostarosta Oto Váradi, DiS.

ten moment, kdy pro nás začíná advent a 
příprava na nastávající svátky.

Na Vánoce se obecně nejvíce těší 
děti, přejí si spousty dárků, které ale 
Ježíšek přinese jen těm hodným. První 
prověrkou dobrého chování dětí je 
návštěva Svatého Mikuláše, čerta a 
anděla, kteří stejně jako minulý rok přišli 
do města, aby našli ty, jež zlobili, pohro-
zili jim peklem a naopak odměnili ty, 
kteří byli celý rok hodní. 

I já jsem měl možnost při mikulášské 
besídce na Ploužnici a v  Náhlově 
společně s  dětmi odříkat básničku, sle-
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Jubilanti
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Přeji všem, kteří se v  uplynulém období čtvrtého čtvrtletí roku 2013 dožili životního jubilea vše 
nejlepší do dalších let.

Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko

Poděkování
Rádi bychom prostřednictvím Zpravodaje poděkovali všem dobrovolníkům z nadace ADRA, kteří navštěvují naše klienty 

v Domově pro seniory a věnují jim část svého volného času. Klienti se na své dobrovolníky vždy těší, 
jelikož jejich návštěva je pro ně skutečným zpestřením života v domově. 

Jednou z dobrovolnic je i paní Miládka Zítková z Kuřivod, která přítomným klientům udělala radost malými dárky 
a navodila tím v úterý, 10. prosince příjemnou předvánoční atmosféru. Za to jí všichni moc děkujeme.

Za Sociální služby města Kuřívody Mgr. Vilemína Kusá

Poděkování
Výbor zdravotně postižených v Mimoni děkuje městu Ralsku za poskytnutí finanční podpory, která nám značně 

pomohla při naší činnosti. V naší organizaci jsou i občané města Ralsko, kteří se zúčastňují našich akcí.
Blíží se rok 2014. Přejeme všem občanům města Ralsko pevné zdraví a hodně úspěchů.

         Erich Eichler


