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Vedle prosby o dohled nad případným 
ničením bych byl rád, abyste tam své děti 
posílali a dopřáli tak klidu obyvatelům 
bytů v  panelových domech. Zejména ti 
starší měli oprávněné námitky při hlas-
itých hrách dětí na travnatých plochách 
mezi domy. Připravujeme i projekt na 
řešení využití domu kultury v Kuřívodech.
 
REMBAT a okolí letiště
Intenzivně probíhá likvidace objektů 
v  okolí letiště v  prostoru zvaném REM-
BAT. Současně probíhá likvidace černých 
skládek, na kterou, zejména po návštěvě 
hejtmana, přispívá i Liberecký kraj. 
V  součinnosti s  ním připravujeme další 
řešení letiště a jeho okolí i podporu 
zdejších podnikatelů.

Povodně – příspěvek
Červnové povodně sice  náš region za-
sáhly jen místy. Přesto jsme se rozhodli 
alespoň částkou 20 tis. Kč pomoci našim 
přátelům z  Mikroregionu Podralsko, 
postižené obci Pertoltice.

Parkoviště Kuřívody
Někteří z  vás nesli nelibě omezení 
dlouhodobého parkování mezi pan-
eláky v  Kuřívodech. Spokojeni určitě 
byli stěžovatelé, tj. hasiči, řidiči sanitek a 
stěhovacích vozů, dodavatelé zboží i ti 
z  vás, kteří si nyní při vykládání nákupu 
či nakládání zavazadel zajedete do blíz-
kosti domu. Oficiální parkoviště se sice 
poté zaplnilo, ale využití místa bylo velmi 
špatné. To jistě odstraní nalajnování. Sle-
doval jsem jeden úsek parkoviště, který 
se vždy zaplnil max. 12 ti auty, nyní jich 
tam stojí 17!

Vodovod Náhlov
Vodovod a kanalizace v  Náhlově je 
dlouholetý problém. Provozovatelem 
byla soukromá osoba a technický stav 
je katastrofální. Opravy zajišťovalo pro 
své obyvatele město, které nebylo a 
není vlastníkem! Nelehkých a dlouhá 
jednání se snad blíží konci. Výsledkem 
by v  dohledné době měl být přechod 
vodovodu i kanalizace pod Severočeskou 
vodárenskou společnost. Otázkou 

zůstane náš finanční podíl na opravě či 
spíše rekonstrukci zařízení.

Škola
Při pohledu do statistiky úseku evidence 
obyvatel městského úřadu je patrné, 
že naše škola pojme jen malou část 
narozených dětí. Každý rok jich přibude 
kolem čtyřiceti a převažují děti v  sídlišti 
Ploužnice. Jsem si vědom povinnosti 
města starat se o vzdělávání svých dětí. 
Závěr je tedy jednoznačný. Musíme mít 
další a větší školu a to v sídlišti Ploužnice. 
Na základě Programu rozvoje školy zpra-
covaného paní ředitelkou a posouzení 
našich možností se ukazuje jako finančně, 
časově i místně vhodnější rekonstrukce 
budovy byť ve špatném stavu než stavba 
nové budovy. Finanční rozvahu můžeme 
dělat po zpracování studie a rámcového 
rozpočtu.

Vratky
Na závěr si trochu postěžuji. Nepříjemným 
fenoménem našeho města je vracení 
dotací z minulých let v důsledku pochy-
bení při jejich administraci. Nemíním se 
bavit ani zdržovat vyšetřováním, kdo za 
to může, ani kdo se snaží mařit snahu 
současného vedení o likvidaci odvoláním 
nebo jejich prominutí. Je přinejmenším 
smutné, když mi je naznačeno, že nelze 
prominout vše, protože úředníkům vedle 
naší žádosti o prominutí vratky leží na 
stole i intervence z města Ralsko, aby pro-
minuto nebylo. Jaké jsou důsledky, když 
musíme z rozpočtu vracet desítky milionů 
korun, nemusím snad zdůrazňovat.

Přeji vám závěrem pěkné prožití 
letošního léta v  kruhu vašich 
nejbližších, pěknou dovolenou a také 
hezké letní počasí.

Ing. Miroslav Králík
starosta města

« Slovo starosty »
Máme za sebou chladné a deštivé jaro 
a všichni se těšíme, že léto bude lepší. 
Ohlédněme se tradičně za tím, co jaro 
přineslo a co v  létě můžeme očekávat 
v našem městě.

Návštěva
Návštěv máme na úřadu i několik za den. 
Jedna však byla řekněme netradiční. Mé 
pozvání do města Ralsko přijal hejtman 
Libereckého kraje p. Martin Půta. Na tuto 
celodenní návštěvu si vzal s sebou celou 
radu kraje. Aby kontakt s  problémy byl 
co nejlepší, nasedla většina krajských 
radních na kola. Jak jsem očekával, byl 
bezprostřední dojem velký a určitě lepší 
než mnoho povídání a dopisů. Řadu pro-
blému jsme společně popsali a věřím, že 
je budeme společně i řešit a odstraňovat.
 
Cyklostezky
O cyklostezce Ploužnice – Mimoň se 
dlouho hovoří. Za poslední rok se podařilo 
tuto záležitost rozhýbat a dnes máme 
všechna potřebná vyjádření a k závěru se 
blíží i jednání s majiteli pozemků. Pokud 
vše půjde podle předpokladů, budeme 
moci požádat na konci tohoto roku o 
dotaci a v  příštím roce tuto smíšenou 
cyklostezku pro kola i pro pěší dostat do 
stadia výstavby.
Naším územím bude probíhat i dálková 
Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Úsek 
od pramene u Osečné do Novin pod 
Ralskem otevřeli slavnostně starostové 
Podralska společnou jízdou. Následně 
za dva týdny totéž absolvovali úředníci 
našeho městského úřadu a to, jak má 
vypadat cyklostezka, poznali na vlastní 
kůži.

Pro mládež, zábavu a sport
Pod tímto titulkem bych rád konstatoval, 
že postupně vybavujeme a v nejbližších 
měsících budeme dále vybavovat jed-
notlivé městské části hřišti a herními či 
relaxačními prvky. Rád bych požádal 
všechny obyvatele, aby se zapojili do péče 
a dohlédli na své i sousedovy děti, jak 
s tímto zařízením zacházejí. V Kuřívodech 
jsme připravili a budeme udržovat a dále 
vybavovat trávník za domem kultury. 
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Stanovisko starosty města Ralsko 
 Závěrem bych chtěl sdělit, že plně 
podporuji výzvu pana místostarosty na 
odstoupení Ing. Tity ze zastupitelstva 
města. Je jen otázkou, zda se to týká jen 
jeho. Je přeci úžasné, když zastupitel 
města pan Václav Bilický veřejně proh-
lásí, že poslal na ÚOHS další podání. To 
by v  tom byl čert, aby město nedostalo 
ještě nějakou pokutu.
 Tento případ není ojedinělý. Stálá 
snaha našich kolegů - zastupitelů p. Tity, 
Veselého a Bilického uškodit městu Ral-
sko, když oni nejsou ve vedení města, je 
opravdu „obdivuhodná“.
 Co k tomu říci více? Snad jen tolik, že 
je mi to jako starostovi líto, mohli jsme 
opět trochu zvelebit část města.

V posledních dnech narážím na to, že je 
mezi obyvateli města Ralsko šířena lživá 
a účelová informace, že současné vedení 
okradlo naše město o 10 milionů Kč a prý 
bychom měli odstoupit ze svých funkcí. 
Tato zpráva jistě souvisí se skutečností, 
že pan místostarosta Oto Váradi vyzval na 
zasedání zastupitelstva města Ralsko dne 
27. 3. 2013 bývalého starostu Ing. Titu, 
aby se vzdal mandátu zastupitele.
 Co bylo důvodem?  V únoru roku 2012 
jsme požádali Ministerstvo pro místní 
rozvoj (MMR) o dotaci na rekonstrukci 
komunikace v sídlišti Ploužnice mezi pan-
elovými domy u hřiště. V  dubnu byla z 
MMR městu přidělena dotace ve výši 10 
milionů Kč. Těsně před podpisem smlou-
vy však byla dotace pozastavena. 

 Co bylo příčinou pozastavení oné 
dotace?  Na MMR dorazil dopis nazvaný 
„Stížnost na neoprávněné přidělení dot-
ace městu Ralsko“, který byl podepsán 
Ing. Titou !!! Současně jsme veškerou 
dokumentaci museli odeslat Úřadu na 
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) do 
Brna, který si vše vyžádal na základě dvou 
podání (rozuměj udání) z města Ralsko. 
Celodenní kontrola pětičlenné komise 
neshledala pochybení. Stejný byl i ver-
dikt ÚOHS, který nám však byl doručen až 
po osmi měsících. Použití dotací je však 
časově omezeno, a tak bylo 10 milionů Kč 
již v září přesunuto jiné obci.
 Každý si tedy může jednoduše 
udělat závěr, kdo skutečně připravil 
město Ralsko o 10 milionů Kč.

« Slovo místostarosty »
Vážení občané, 
od vydání posledního čísla Dnešního Ral-
ska uběhlo několik měsíců. Od té doby se 
v našem městečku událo mnoho nových 
věcí. 
 Jako první bych rád zmínil První jarní 
ples města v Hradčanech, kde se sešlo cca 
sto lidí. Sál byl zcela zaplněn, na některé 
zájemce se ani nedostalo. Tombola byla 
bohatá a ples se velmi vydařil. 
 Další událostí bylo několik sportovních 
akcí – tradiční turnaj ve stolním tenise na 
sále Motorestu v  Kuřívodech. Utkalo se 
šest družstev. Ceny byly tentokrát trochu 
netradiční – voněly uzeným.
 Souběžně s  turnajem ve stolním 
tenise probíhal i turnaj v minikopané na 
hřišti u Místního centra v  Kuřívodech. 
Turnaje se zúčastnila čtyři mužstva. I zde 
ceny voněly uzeným. Jaké změny se udály 
v jednotlivých částech města Ralsko:

Náhlov:
 • realizace dětského hřiště, v  současné 
době probíhá ještě jeho doplnění o další 
herní prvky
 • terénní úpravy a příprava plochy ke 
sportovním aktivitám (fotbal, nohejbal 
apod.)
 • probíhá jednání o opravě a převodu 
vodovodu a kanalizace na firmu SČVAK

Ploužnice:
 • byly realizovány terénní úpravy u bývalé 
školy
 • došlo k vyřezání zeleně a to jak u bývalé 
školy, tak u sportovního centra
 • úklid černé skládky na Rembatu

Boreček:
 • realizace malého dětského hřiště, které 
bude ještě rozšířeno o lavičky
 • přidání sběrné nádoby na papír na Dol-
ní Boreček

Kuřívody: 
 • realizace výsadby zeleně při hlavní sil-
nici na Bělou pod Bezdězem –  bylo pro-
vedeno urovnání terénu stráně a osázení 
zelení
 • u kulturního domu na sídlišti byl up-
raven herní plácek, osazen dvěma 
menšími fotbalovými brankami
 • na všech parkovištích v Kuřívodech bylo 
namalováno vodorovné značení pro par-
kování
 • všechny chodby bytových domů v ma-
jetku města byly vymalovány

Hvězdov:
 • realizace dětského hřiště, v  současné 
době ještě probíhá jeho doplnění o další 
herní prvky
 • dokončení opravy místní komunikace
 • dokončení úprav středu křižovatky u 
autobusové zastávky

VDZ parkoviště Kuřívody
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 • příprava projektové dokumentace na 
veřejné osvětlení – cesta k zastávce

Hradčany:
 • realizace dětského hřiště, v  současné 
době probíhá doplnění o další herní 
prvky
 • rekonstrukce pumpy na vodu pro 
veřejnost
 • výsadba zeleně na veřejném prostrans-
tví
 • odstranění havarijního stavu opěrné 
zdi a vytvoření plochy pro umístění 
kontejnerů na separovaný a komunální 
odpad 
 • úprava pozemku podél Hradčanského 
rybníka 

Co se chystá:
 • Na začátku července bude realizová-

no zateplení bytového domu Banks na 
Ploužnici. 
 • Budou umístěna cvičidla pro dospělé 
do Hvězdova, Ploužnice a Náhlova. Na 
Ploužnici se pro tato cvičidla chystá 
park a na Hvězdově a Náhlově budou 
umístěna u dětských hřišť.
 • Na Ploužnici budou realizovány 
přístupové chodníky k  bývalým lesáck-
ým bytovkám.
 • Na Hradčany je připravena projektová 
dokumentace na chodník kolem rybní-
ka a probíhá jednání s VLS a stavebním 
úřadem.
 Toto jsou jen některé z  věcí 
chystaných v nejbližší době. Samozřejmě 
probíhají tradiční práce, jako je sekání a 
údržba zeleně, úklid jednotlivých sídel-
ních oblastí.
 

K  dalším důležitým plánovaným ak-
tivitám: 
Městu Ralsku byla přidělena dotace na 
volnočasové aktivity z  programu Pre-
vence kriminality 2013 MV. Tento pro-
gram již běží a to ve sportovním centru 
na Ploužnici, kde ho realizuje o. s. TO-
SARA. Obsahem jsou volnočasové ak-
tivity pro děti jako jsou ruční a výtvarné 
práce, víkendové prázdniny a příměstský 
tábor. 
 Další dotací, která nám byla přidělena, 
je dotace na kamerové systémy. Tento 
projekt musí být realizován do konce 
roku 2013.
 Věříme, že všechny tyto aktivity 
přispějí k zlepšení života našich občanů.

Váradi Oto, DiS, 
 místostarosta města

Ples města Ralsko v Hradčanech
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Terenní sociální práce v Ralsku
 Po dohodě s  terénním soc. pra-
covníkem je možné přicházet do 
kanceláře i mimo úřední hodiny v neod-
kladných, naléhavých případech.
Terénní soc. pracovník převážnou část 
pracovní doby působí v terénu, kde je pro 
klienty a zájemce o službu dosažitelný.  
 V rámci poskytování terénních služeb 
nabízíme tyto služby:
. podporu se získáváním osobních 
dokumentů
. podporu s vyřizováním záležitostí sociál-
ního zabezpečení
. podporu při prosazování práv a zájmů

Od 1. 4. 2013 byly při MěÚ Ralsko 
rozšířeny terénní sociální služby. Od té 
doby při MěÚ Ralsko působí nový terénní 
sociální pracovník Margita Loosová tel. 
777 646 405.
Kromě přímého působení v  Kuřívodech 
v  Informačním centru při MěÚ je nově 
zřízena kancelář v Ploužnici, kde terénní 
soc. pracovník Margita Loosová posky-
tuje úřední hodiny ve dnech:

úterý od 10.00 do 13.00 hod
čtvrtek od 13.00 do 16.00 hod.

S  ohledem na bezpečnost našich dětí, 
především při jejich cestách do školy, 
kdy jsou nucené přecházet dosti frekven-
tované části silnice, byl realizován projekt 
„Bezpečný přechod“. 
 Cílem projektu je zabezpečit a 
předejít kolizím na komunikaci mezi 
dětmi (ale i dospělými) a ostatními 
účastníky silničního provozu.
 Pro tento projekt byli vybráni 4 
občané města, kteří absolvovali patřičná 
školení. 
 Dozor je prováděn v  době, kdy děti 
odjíždějí a přijíždějí ze škol.

. podporu při řešení bytové situace

. podporu při řešení problémů 
s nezaměstnaností
. podporu při komunikaci s  úřady a 
dalšími organizacemi
. pomoc s  administrativními úkony, do-
kumenty
. dluhové poradenství
Poradenství, zprostředkování odborné 
pomoci, osobní rozhovor, doprovod při 
jednání na úřadech.
 Pracovník je vybaven služebním 
průkazem. Projekt je financován z Úřadu 
vlády České republiky.
 

« Z úřadu »
Oprava překopů a výtluk na Hvězdově 

Bezpečný přechod

Bezpečný přechod na Ploužnici
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V  letošním roce vymezilo Zastupitel-
stvo města na únorovém zasedání 
cca 6  000  000,- Kč bez DPH na dlouze 
očekávanou investiční akci „Zateplení 
panelového domu č. p. 332 – 337 v Ral-
sku, části Ploužnice“ pro obyvatele BANK-
SU v Ploužnici. 
 Nyní probíhá výběrové řízení na za-
dání a následné provedení stavebních 
úprav. Dle plánovaného harmonogramu 
města Ralska by měly být stavební práce 
na panelovém domě zahájeny počátkem 
července a ukončeny cca koncem října 
letošního roku. 
 Obyvatelé domu budou včas infor-
mováni o zahájení a o celém průběhu 

stavebních úprav. 
Plánované stavební 
úpravy řeší kompletní 
zateplení obvodového 
pláště, provedení nové-
ho střešního pláště a 
výměnu oken u bytové-
ho domu postaveného 
panelovou technologií 
systému BANKS.
    
   Za 

rozvoj města 
Bc. Faltusová Inna, Dis.

Město Ralsko připravuje „Zateplení panelového 
domu č. p. 332 – 337 v Ralsku, části Ploužnice“

Škola v přírodě Poslův Mlýn
« Ze školních lavic »

parníkem a navštívili 
muzeum Čtyřlístku.  
 Všem se nám na 
škole v  přírodě líbilo a 
doufáme, že zase někdy 
vyrazíme.

   
Kolektiv školy

V  posledním květnovém týdnu vyjeli 
žáci naší školy a děti ze školky na školu 
v  přírodě do Poslova Mlýna. Škola 
v přírodě probíhala na téma „ POJĎME SI 
HRÁT NA INDIÁNY.“ 
 Děti si vymyslely svá indiánská 
jména, vyráběly amulety, čelenky, ko-
rále, hudební nástroje, totem, indiánské 
šaty a ozdoby. Náladu nám nepokazilo 
ani špatné počasí. Byli jsme se podívat 
na hradě Bezděz, udělali jsme si výlet 

Škola v přírodě

Zateplení panelového domu na Ploužnici
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do pirátské mapy pokladů. Vyráběli a 
psali dopisy na pergamenový papír, který 
voněl čajem. Pirátská písnička je velkou 
součástí zkoušky, i tuto zkoušku všichni 
zvládli. 
 V pátek dorazilo na poslední zkoušku 
jen 6 plavčíku, ostatní zůstali v podpalubí, 
dostali mořskou nemoc. Poslední úkol byl 
nejtěžší, plavčíci si museli vyrobit novou 
loď. Práce na výrobě lodi trvala celý den, 
ale povedlo se a loď jménem Margareta 
mohla vyplout. Pirátka Morgan pasovala 
všech 12 plavčíku na piráty a odpluli vyz-
vednout poklad na tajuplný ostrov. Ces-
tou soutěžili o největšího jedlíka koláčů 
- vyhráli kluci. 
 Za zvuku pirátské písničky - ,, …..už 
je to dávno zrezivěla kotva, co je přístav, 
neví nikdo z  nás, zub hlodá čas, v  moři 
utápíme čas, zbývá jen plout na doraz,“  
jsme šli vyzvednout ukrytý poklad. 
……,, Zkřížené hnáty kapitána Flinta, 
to se žádný kluk nevrátí a tahle píseň to 

námořní je finta, tak se množí piráti.  
 Pirátské jo.ho-ho a hurá zpátky do 
školních lavic.
 pirátka Morgana  

   Renata Němečková

Přístav Port Royal na Jamajce byl 
nejvyhladávanějším místem všech 
známých pirátů světa v 16. století. Do to-
hoto přístavu přijížděl i pirát Černovous, 
Hery Morgan, Hery Jennigs doplnit svou 
posádku pro další výpravy na moři.
 Dne 27. května léta Páně 2013 se 
škola stala přístavem Port Royal, kde  
pirátka Morgana hledala plavčíky do své 
posádky. Přišlo 12 odvážlivců, kteří přišli 
dokázat svou odvahu a přečkat všechny 
zkoušky, které měla Morgana připravené. 
Plavčíci přicházeli do přístavu v pirátském 
tričku a kalhotech, společně vyrobili 
pirátské čepice a vlajky. 
 Učili se uzlování - správný plavčík 
musí umět lodní uzel, všichni ve zkoušce 
obstáli. Orientace podle hvězd byla 
složitá, ale každy plavčík už dnes ví, ve 
kterém hvězdném souhvězdí se narodil a 
jak souhvězdí vypadá. Zajímali jsme se o 
historii pirátství, četli příběh Černovouse. 
Počítali, rýsovali a výpočty jsme zanesli 

Recyklohraní v ZŠ a MŠ T. Ježka
S  programem Recyklohraní naše škola 
opět přispěla nemalou měrou k ochraně 
životního prostředí.
 Za rok 2012 se nám podařilo odevz-
dat k  recyklaci 59 kg drobného 
elektrozařízení a 44 kg baterií.
 Díky celostátnímu programu Recyk-
lohraní, aneb Ukliďme si svět, se nám 
podařilo nejen poučit a motivovat žáky 
v  oblasti ekologie, ale také je aktivně 
zapojit do procesu ochrany životního 
prostředí.

 Spoluorganizátorem celého pro-
gramu je společnost ASEKOL, která 
zajišťuje svoz a následnou recyklaci vy-
braného elektrozařízení.
 Díky zpětnému odběru a násled-
né recyklaci elektra je možné výrazně 
přispět k  řešení problémů se zásobami  
přírodních zdrojů, jako je například voda 
nebo ropa.
 Díky sběru a recyklaci elektra se 
společnosti ASEKOL   jen v  loňském 
roce v  České republice  podařilo ušetřit 

více než 9 milionů litrů ropy, které 
mají v  současnosti hodnotu přes 123 
milionů korun nebo skoro 198 tisíc MWh 
elektřiny, což je spotřeba  celé České re-
publiky za více než jeden den.
 A na tom všem mají zásluhu ti, kteří 
si dají tu práci a zodpovědně třídí od-
pad, čímž velkou měrou pomáhají 
chránit naše životní prostředí.

           Jaroslava Ondrejková 

Muzeum Čtyřlístku Škola v přírodě

Piráti v Kuřívodech 

Pirátky z Ralska
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Rozloučení se školním rokem
Dne  27. 6. 2013 proběhne na školní 
zahradě rozloučení se školním rokem 
2012/13. Děti zde budou mít stánek 
s cukrovou vatou, občerstvením a různé 
soutěže. Od 10,00 hod. se slavnostně 
rozloučíme v Infocentru se žáky 3. třídy a  
s předškoláky. Doufáme, že počasí bude 
při nás a dětem na závěr zasvítí sluníčko.

Piráti z Ralska
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Den dětí

8. červen byl v  Ralsku ve znamení 
dětských her, zpěvu, rozpustilého 
dovádění a soutěží. Místní centrum, ve 
spolupráci se SPOZem města Ralska, 
uspořádalo tuto prosluněnou sobotu 
v rámci oslav Dne dětí odpolední dětskou 
akci ve sportovním areálu v Ploužnici na 
tamním fotbalovém hříšti.
 Děti měly možnost dovádět na 
skákacím hradě, zúčastnit se různých 
soutěží jako je skákaní v  pytlích, hod na 
cíl a mnoho dalších. Malovaly si odlitek ze 
sádry, který si samozřejmě odnesly domů, 
mohly si nechat na obličej namalovat 

obrázek podle vlastního výběru nebo 
si v  balónkové dílničce nechat vytvořit 
například zvířátko či meč. 
 Děti mohly vidět i ukázky agility M. 
Kalvy a Terezky Kalvové. Na tuto akci 
k nám zavítal i Fešák Píno a Bóni Bon Bóni, 
kteří otevřeli Bambiliónský Milky Bar. Děti 
i ostatní diváci si užili tu nejlepší zábavu, 
písničky, soutěže, tance a mnoho dalších 
letních blbinek. Odměnou pro soutěžící 
byly dětské časopisy, bambiliónské 
dárkové baličky a různé sladkosti.
 Den děti jsme si parádně užili. 
Bohužel se této akce nezúčastnili rodiče 

s  dětmi z  Kuřívod a Hradčan. Možná 
se jen nechtěli ,,obtěžovat“ jet do 
Ploužnice, protože se ve stejný den, po 
opravě plakátů ze dne 1. 6. na termín 8. 
6., měl konat dětský den v  Kuřívodech 
(pořádaný Motorestem) a stezka odvahy 
v Hradčanech. 
 Do úklidu areálu se zapojili dospělí 
i jejich ratolesti. V závěru bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě Dne dětí, zájmena děvčatům ze 
SPOZu města a panu Freiovi s paní Freio-
vou za jejich aktivní pomoc.

« MC informuje »

Beseda s p. M. Janoškem
10. dubna 2013 proběhla v Místním centru Ralsko - Kuřívody beseda s p. M. Janoškem. Součástí besedy bylo také promítání 
fotek HORNICKO - HISTORICKÉHO SPOLKU POD RALSKEM a pozvánka na Svatojiřetínskou pouť. Díky za zajímavou besedu.

Malování na obličejSetkání s klaunem

Dětský den klubovna Ploužnice
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PC kurz pro seniory
Počítačový kurz, organizovaný Místním 
centrem v  Kuřívodech, pro seniory je u 
konce. 
 Zájemci o lekce zaměřené na práci s 
výpočetní technikou byli nejen z Kuřívod, 
ale i z Ploužnice. Lektorkou byla Šárka 
Kalvová a my jí jménem všech seniorů 
děkujeme za odbornost, individuální 
přístup a trpělivost. 
 Realizace tohoto kurzu přiblížila 
tento nezbytný technologický pokrok 
seniorům. 
 Na závěr kurzu PC dostal každý   
účastnický list.

Ralsko navštívili studenti gymnázia 
Přírodní škola o. p. s. v  Praze za  účelem 
průzkumu oblasti Ralska, především 
odhalení skrytých tajemství tohoto kraje.  
 „Krajina na nás velmi zapůsobila a 
snad se tam někdy opět vrátíme. Když 
ne na expedici, tak alespoň na nějaký ten 

setkání, pohledy do nekončícího obzoru, 
zvuky zvonů v tichu soumraku, moudrost 
dávných staletí i lidí, kteří se snaží vrátit 
do zapomenutých míst radost a nový 
život..“ říká Mgr. František Tichý - ředitel 
gymnázia Přírodní škola. 
 Více na www.prirodniskola.cz 

víkendový výlet…“ míní Lukáš Kekrt.
 „Jsme rádi, že jsme s naší školou do to-
hoto krásného kraje mohli zavítat. A tak 
jako naše kroky prošly desítky kilometrů 
krajiny a snažily se na  mnohých místech 
zanechat svou dobrou stopu, zůstanou i 
v našich srdcích otištěna všechna ta milá 

Návštěva Ralska

STÁLÁ EXPOZICE PYROTECHNICKÉ ASANACE RALSKA

otevřena od 2. května 2013 do konce října  
od 13.00 hod. do 17.00 hod.

pondělí, čtvrtek, pátek, sobota, neděle

Mimořádně lze, z důvodu profesionálního zájmu, sjednat prohlídku mimo dobu 
provozu na mob. +420 606 564 972, e-mail: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

Od 6. dubna je otevřený objekt Muzea vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově. 
OTEVÍRACÍ DOBA: SO – NE 10.00 - 18.00 hod. až do konce října 

Možnost ubytování, občerstvení, cyklistická zastávka. Jinak po dohodě na tel.: 
+420602326558, 

e-mail: info@emigrationmuzeum.cz

PC kurz
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Dne 15. 6. jsme odjeli na plánovaný výlet 
do Lysé nad Labem na výstavu květin a 
ručních prací seniorů - Růžová zahrada.  
 Počasí se vydařilo, a tak bylo příjemné 
jen tak chodit a obdivovat tu záplavu 
květin. Každý si vezl domů   nějakou tu 
kytičku nebo bylinku na zahrádku nebo 
balkon. 
 Co bylo ale opravdu krásné, to byla 
velká výstava prací seniorů z různých 
měst. Máme na co vzpomínat.

M. Z.

Plánované akce pro děti a dospělé na rok 2013 – 2014
Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních, vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku

Nabízí občanům města pro rok 2012 - 2013 možnost účasti v těchto zájmových kroužcích a kurzech:

AKCE PRO DĚTI:
Kroužek výtvarné výchovy a ručních práci

Logopedie
Kroužek stolního tenisu

Fotbalový kroužek
Kroužek výuky základů práce na PC

Taneční kroužek

AKCE PRO DOSPĚLÉ:
Cvičení jógy a taichi

Setkávání seniorů
Pořádání vystav

Nabídka pro Vás – kompletní péče o nohy

Přihlášky do všech kroužků přijímá Místní centrum v Kuřívodech a Klubovna na Ploužnici od měsíce září
Dále Místní centrum nabízí možnost pronájmu místností pro organizování vzdělávacích, kulturních a sociálních 

seminářů, využití služby sociální pracovnice (tel.: 777 464 405)

Vaše připomínky, návrhy rádi vyslyšíme v MC.
Bližší informace o konání kulturních akcí budou vyvěšeny včas na informačních tabulích.

Na závěr bych popřála všem dětem krásné prožití letních prázdnin a i během prázdnin můžete navštívit 
MC – jsme stále v provozu.

 Koničková

Vyzýváme tímto všechny komise, organizace, které pořádají sportovní a společenské akce, aby nás neváhaly 
kontaktovat. Rádi jejich akce zařadíme do kalendáře akcí města, který bude pravidelně v aktualizované podobě 
vycházet ve zpravodaji města a na webových stránkách Informačního centra.
Kontaktní osoba: Anna Koničková, tel.: 487 898 133, e-mail: infocentrum@mestoralsko.cz

« Kulturní komise informuje »
Růžová zahrada

Růžová zahrada
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V sobotu 18. 5. 2013 proběhla v 
Kuřívodech akce pro děti pod názvem 
Stezka odvahy.
 Čtyřkilometrový pochod malebnou 
přírodou odstartovaly skupinky dětí v 
odpoledních hodinách od kulturního 
domu. 
 Cílem bylo projít vyznačenou trasou a 

značek.
 Úkoly byly plněny s radostí dětem 
vlastní, která byla umocněna sladkou 
odměnou a drobnou hračkou.
 Velký dík patří dobrovolníkům, kteří 
pomohli při akci.

B. F.

plnit stanovené úkoly.
 Skákání v  pytli házení šipek, pet-
ang i hod granátem zvládli i nejmladší 
účastníci předškolního věku, kteří si 
užívali her v doprovodu rodičů. 
 Akci Městského úřadu Ralsko pomoh-
la organizovat i Městská policie, která 
prověřila děti ze znalostí dopravních 

Stezka odvahy

Pálení čarodějnic v Ralsku
Dne 30. 4. 2013 proběhlo v  naší obci 
Ralsko tradiční pálení čarodějnic. Každá 
lokalita měla svou vlastní hranici s 
čarodějnicí.  
 Při pálení některé z  nich stály 
vzpřímeně, některé se hroutily, avšak 
svému osudu neunikly. 
 V  Kuřívodech se děti mohly dále po-
vozit na minimotorkách, na Ploužnici 
k  poslechu a tanci zahrála tamní sku-

pina Romance a v Hradčanech se lidé 
sešli k  opékání špekáčků pod nově 
postavenou májkou. Lidé se bavili až do 
večera. 
 Rád bych poděkoval všem 
zúčastněným, myslím, že jsme si to 
náležitě užili.

Oto Váradi

Čarodějnice z Hradčan Čarodějnice z Ploužnice
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« Příspěvky našich čtenářů»

Bývaly zlé časy, kdy se pluhy přikovávaly 
na meče a kdy se ze zvonů bily dělové 
koule.
 Ovšem, že po zimě přišlo jaro. Sed-
láci zapřáhli k  orbě a k  práci jim zase 
vyzváněly zvony.
 V  Ralsku se za více než půl století 
dvacátého věku oralo meči a zvonilo 
děly. Po druhé světové válce, kdy bylo 
odsunuto zdejší německé obyvatelstvo 
a kdy následné osídlení prakticky začalo, 
načež zde vznikl vojenský výcvikový pro-
stor. To byl počátek kulturní zkázy krajiny. 
Byly rozstříleny celé vesnice či usedlosti, 
o polích, sadech a pastvinách nemluvě. 
Za oběť kanónů padlo i velké množství 
sakrálních památek. Kostely, kapličky či 
boží muka, které tvořily nedílnou součást 
krajiny. Ba co víc došlo i k největšímu bar-
barství. Byly doslova vyrvány ze země i 
kořeny zdejších obyvatel – hřbitovy! 
 Nic netrvá věčně i zde čas oponu 
trhl. Armády odešly a krajinu si začala 
postupně brát příroda. Ta ve své 
kreativitě vytvořila estetický unikát. 

 Mám dojem, že nastal čas, aby se 
vedení obce zamyslelo a umožnilo 
obyvatelům Ralska zapustit kořeny. 
Hřbitov není jen pro mrtvé, ale je 
především místem tichým vzpomínek a 
rozjímání živých. 
 Ostatně v minulém čísle starosta kon-
statoval „Ralsko bude muset reagovat na 
nárůst dětí otevřením školy na Ploučnici.“ 
Přesto, že někdo vnímá mladou generaci 
jako povrchní ignoranty všech hodnot 
života, opak je pravdou. Na rozdíl od nás 
starších jsou mladí zahlceni informace-
mi, ale z gruntu navazují na své předky. 
Stejně jako my i naše děti musí řešit své 
nemalé problémy. Stejně jako generace 
před námi, stejně jako my, tak i naše 
děti budou mít potřebu o těchto prob-
lémech v duchu rozjímat se svými rodiči. 
Především pro ně by měli představitelé 
města zajistit tento důstojný stánek klidu 
a míru. 

M. JANOŠEK

Protože do krajiny patří i člověk, tak před 
dvaceti lety jako první osídlili Podral-
sko krajané z  daleké Volyně na Ukrajině. 
Ti svou usilovnou prací krok za krokem 
začali opět citlivě vracet část krajiny li-
dem. Ti nejstarší jsou již na sklonku života. 
Začínají cítit boží zákon o pomíjivosti 
bytí. Mají pochopitelně potřebu zapustit 
kořeny. 
 Z  vlastní zkušenosti s  kořeny mohu 
říci, můj tatínek pocházel z  moravské 
Kelče. Kdykoliv přijedu do Kelče, zajdu 
i na místní hřbitov v duchu si popovídat 
s babičkou a dědou, se strýci a tetami či 
bratranci. Na hřbitově není jediné volné 
místo, jen na náhrobcích přibývá jmen.
 Osobně jsem se narodil v tzv. Sudetech, 
již po odsunu německého obyvatelstva. 
V  době, kdy noví čeští osídlenci neměli 
potřebu zajít na hřbitov, hroby udržovalo 
několik starousedlíků. Samozřejmě lidský 
život je konečný. Hřbitovy se zaplnily hro-
by lidí, kteří zde prakticky zapustili kořeny. 
I zdejší hřbitovy se začínají podobat těm 
vnitrozemským! 

Kořeny

« Různé »
Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
17. června 2013 se v  Mimoni sešla hod-
notící komise k  hodnocení zájemců o 
získání certifikátu Regionální produkt 
Lužické hory a Máchův kraj. 
 Tato značka slouží k podpoře a propa-
gaci výrobců z daného regionu a zároveň 
jim poskytuje některé výhody. Například 
společná propagace kterou zajišťuje 
správce značky místní akční skupina 
LAG Podralsko nebo možnost požádat o 
grant Libereckého kraje na Podporu re-
gionálních výrobců, výrobků a tradičních 
řemesel.   Připravuje se také 
otevření prodejny specializující se na 
produkty s touto značkou.
 Komise na tomto jednání prodloužila 
platnost certifikátů pro 8 produktů 
kterým končila dvouletá platnost certi-
fikátu. Vyhodnotila dva nové produkty 
a oběma rozhodla certifikát region-
ální značky udělit. Podmínkou přitom je 

splnění daných kritérií: místní řemeslné 
výroby, tradici výroby v  regionu, podíl 
ruční práce, šetrnost výrobku a obalu 
k životnímu prostředí a originalita výrob-
ku.
 Seznam všech 
certifikovaných 
výrobků, místa 
jejich prodeje a 
další informace 
najdete na we-
bových stránkách: 
w w w . d o b r y -
vyrobek.cz. Na 
těchto stránkách 
jsou i podrobné 
informace pro 
případné zájemce 
o získání certifiká-
tu.   D a l š í 
možností jak zís-

kat informace je navštívit přímo kancelář 
LAG Podralsko v Mimoni, Malá ulice 168.
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V  sobotu 8. června byl hezký den a 
Společenství historie Mimoně, Ralska a 
okolí pořádalo opět, jako každý měsíc, 
vycházku do zaniklých vesnic. Tentokrát 
jsme se sešli netradičně v  Kuřívodech, 
oproti předchozím vycházkám, které 
začínaly v Náhlově. 
 Díky panu starostovi jsme mohli 
posedět a vycházku zahájit v  kulturním 
centru města Ralska, kde byli přítomní 
seznámeni s  historií vesnic, které jsme 
měli navštívit. Vesnice jsou, byly, v  okolí 
Kuřívod. Horní Krupá, Krupský Dvůr a 
Židlov. Tohoto setkání se spolu s 20 ostat-
ními zúčastnil i pan Dittrich z Mnichova 
Hradiště, jehož předci žili v  Horní Krupé 
několik století. Přiblížil nám život v  této 
obci. Poté jsme se vydali auty po silnici 
k  M. Hradišti, z  níž jsme asi uprostřed 
lesa odbočili vlevo a sjeli do bývalé obce 
Horní Krupá. 
 Zastavili jsme na místě pomyslného 
středu vesnice, kde jsme podle starých 
fotografií dedukovali, kde stála škola, 
transformátor, atd. Opět nám pan Dit-
trich pomohl se orientovat. Ukázal nám 
místo, kde stával dům jeho předků a kde 
hřbitov. Díky geodetickému vyznačení 
jeho pozemků, našel na místě hřbitova 
přesně, kde byl hrob jeho předků. Naše 
členka spolku paní Němcová se na 
tomto místě pomodlila a všichni jsme 

si uvědomili, jaká to byla doba, kdy se 
rozhrnovaly hřbitovy, bouraly kostely, 
ničily majetky. Popojeli jsme o kus dál a 
zastavili u krmelců pro zvěř, kde potůček 
tekoucí horní polovinou Horní Krupé se 
ztrácí před cestou. Popovídali jsme si 
a opět popojeli k  odbočce na Krupský 
Dvůr. Na něj jsme však nejeli ani nešli. 
Pro osobní auta je lesní cesta do prud-
kého kopce náročná a pěšky vzhledem 
k tomu, že před námi byla ještě procház-
ka po vesnicí Židlov, časově náročná. 
 Řekli jsme si tedy o dvoře při 
pohledech nahoru, kde dvůr stával 
vše, co o něm bylo zjištěno, jaká tam 
byla stavení, o chráněné lípě a dnes již 
zalesněných polích. Poté jsme se věnovali 
horní části Horní Krupé. Viděli jsme, kde 
stával mlýn, vedla cesta ke Kuřívodům, 
vedl umělý náhon na mlýn, kde byl trkač, 
který dopravoval vodu nahoru na Krup-
ský Dvůr. A to jsme se již blížili ke konci 
obce. Uvědomili jsme si, jak tato byla 
dlouhá, jak se táhla podél cesty. Pak jsme 
vyjeli na silničku, kde již byla   bývalá 
vesnice Židlov. Zastavili jsme na místě, 
kde bývala škola, hřiště, kaplička a 
vlastně jakési centrum obce. Popovídali 
jsme si a sjeli k místu, kde býval hřbitov a 
kde asi 100 metrů od cesty bydlela naše 
členka, již zemřelá paní Sedláková. Paní 
Sedláková, se kterou jsme v Židlově byli 

asi před 5 lety, tam na místě svého domu 
tenkrát našla kvetoucí pivoňky, které 
pamatovala z doby, kdy byla odsunuta do 
Mimoně. Tedy více jak 60 let. A kvetly. Šli 
jsme do těch míst, ale hledali marně. Za 
těch několik let keře povyrostly, terén se 
změnil. Snad až bude více času, půjdeme 
hledat ještě jednou. Pak již jen společné 
foto a rozloučení. 
 Naše Společenství historie Ralska a 
okolí se s  velkým zájmem věnuje právě 
tomu okolí, které má v názvu. Pořádáme 
takřka pravidelné vycházky po zaniklých 
vesnicích, na které jezdí lidé nejen z okolí, 
ale i z  daleka. Někdy se podaří přivítat 
ještě i pamětníky. Při minulé vycházce do 
Jablonečku tu byl například pan Lauryn 
pocházející z Palohlav. Dnes je mu 92 let. 
A tak se dovídáme další informace o vesn-
icích, lidech, historii a osudech.  
 O dalších setkáních a vycházkách se 
dovíte na našich stránkách www.histo-
riemimone.cz , ale již teď vás zveme na 
každoroční oslavu Horních vsí – zaniklých 
vesnic. Koná se 17. srpna od 9. hodin v 
Náhlově v  muzeu vystěhovalectví, které 
je u silnice a nemůžete ho minout.  Bude 
to povídání o zaniklých vesnicích, mše 
v kapličce, krátká naučná stezka po vesn-
icích a zase povídání. 
 Přijeďte! Budeme vás čekat!    

Výlet
Oddělení rodiny a sociálních věcí 
Městského úřadu v  Mimoni pořádá 
každoročně výlety pro děti a to v  rámci 
výkonu sociálně - právní ochrany dětí a 
mládeže. 
 Tentokrát jsme uspořádali výlet ke Dni 
dětí a s dětmi vyrazili v úterý 4. 6. 2013 do 

naparku, kde si mohly připadat jako na 
pouti, chlapci téměř odmítali opustit au-
todrom, dívky zase houpačky a řetízkový 
kolotoč. Veškeré nabízené atrakce byly 
v neustálém obležení našich dětí. 
 Na závěr děti dostaly dárečky. Nyní už 
se všichni těšíme na náš další výlet.

nedalekého Liberce, kde jsme navštívili 
Dinopark a také Lunapark v  Babylonu. 
Nadšení dětí nebralo konce.
 Děti byly ohromeny realistickou 
podobou dinosaurů, byly nadšeny 
z  promítání krátkého filmu ve 4D. 
Neméně radostně přijaly návštěvu Lu-

Vycházka do zaniklých vesnic

Výzva
Dovolujeme si upozornit, že Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí uskuteční dne 17. 8.2013 již pátý ročník „Oslav 
Horních vsí“ v Náhlově. Rádi bychom přivítali bývalé ale i současné obyvatele, rodáky, potomky, pamětníky ze zaniklých 
obcí bývalého VVP - Ralsko a uskutečnili vzájemné setkání,  kde by  byla na programu přednáška, beseda, diskuze o žití 
v těchto obcí. Samozřejmě jsou zváni přátelé, příznivci, kterým je tato oblast blízká.

Jedná se o tyto obce: Ploužnice, Kuřívody, Židlov, Hradčany, Boreček, Krupá, Svébořice, Hvězdov, Nový dvůr, Holičky, 
Náhlov, Černá Novina, Česká Novina, Kracmanov, Jabloneček, Okna, Proseč, Prosička, Medný, Ostroh, Zábelec, Kerba, 
Palohlavy, Křída, Chlum, Pytlíkovský a Zourovský Mlýn.

Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se nám zájemci - účastníci přihlásili. HYPERLINK "http://www.historiemim-
one.cz/"http://www.historiemimone.cz/ Špačková Lenka –  HYPERLINK "mailto:lenka.fogl@seznam.cz"lenka.fogl@seznam.
cz   724 522 279 Suchomelová Blažena  HYPERLINK "mailto:zalbena@seznam.cz"zalbena@seznam.cz  602 111 227 
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Hradčanská koupačka 
V  sobotu 15. června se v  Hradčanech 
uskutečnila ,,IV. Hradčanská koupačka“. 
Počasí pro tento den jako stvořený. Děti si 
prošly pohádkovou cestu a zachraňovaly 
zvířátka. Na konci etapy je čekala sladká 
odměna, diplom a pamětní list.
 Návštěvníci mohli využít mořských 
vlků a nechat se převést na pramicích zpět 
do centra dění, kde na ně čekala   west-
ernová scénka - jak to vypadá, když do 
Saloonu vejde falešný hráč. Nechyběla 
přestřelka z  koltů, kankánové dámy, křik 
a pláč nad hroby padlých kovbojů. 
 Když se slunce přehouplo do druhé 
poloviny dne, nastal okamžik, kdy se 
pár odvážlivců vrhlo v  dobových kostý-
mech do místního rybníka, a tím zahájilo 
koupací sezónu. ,,Rejžování zlata“ byla 
velká atrakce pro děti i pro dospělé. Zlaté 
nuggety, zlatinky a valounky vyměnili ve 
směnárně za dolary a ty posléze za zlaté 
čokoládové dukáty. Hod podkovou byl 
další westernovou dovednosti, kterou si 
mohli všichni vyzkoušet. 
 A když slunce zašlo za první stromy, 
přijel Sváťa se svým loutkovým divadlem a 
všichni pozorně sledovali, jak to dopadne 
s  třemi prasátky (pozn.  s napětím kou-
kali i dospělí). Po celý den bylo zajištěno 
občerstvení a také skvělá muzika, která 
nepřijela hrát za trest, ale s radostí. Velké 
díky patří městu Ralsku za finanční pod-
poru, mimoňským skautům, kapele ,,Za 
trest“ a všem, co se na akci podíleli. 

   Renata Němečková

Koupání v  Hradčanském rybníku v dobovém oblečení

Hradčanská koupačka - tanec s dětmi

Hradčanská koupačka - dobové oblečeníHradčanská koupačka - příprava na koupel
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Poradenství, aneb v čem Vám můžeme pomoci

 S manželem máme partnerské neshody, máme děti, chceme se rozvést. 
Co pro to máme udělat?

Každému rozvodovému řízení manželství, ze kterého se narodily nezletilé děti, musí 
předcházet úprava poměrů k dětem. Soudním řízení bude určeno, komu z rodičů 
budou děti svěřeny do péče a komu bude stanoveno výživné a v jaké výši. Návrh na 
úpravu poměrů k nezletilým dětem lze podat zároveň s návrhem na rozvod 
manželství. Soud upřednostňuje dohodu rodičů, kteří se zároveň mohou dohodnout i 
na úpravě styku rodiče s dítětem. 

Návrh Vám sepíše pracovnice našeho oddělení rodiny a sociálních věcí zdarma. 
Současně s návrhem na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem na dobu po 
rozvodu, je třeba podat žalobu na rozvod manželství. I s touto žalobou jsme schopni 
Vám pomoci. 

 Otěhotněla jsem s bývalým přítelem, který ale odmítá uznat otcovství 
k narozenému dítěti, co dělat?

Určitě máte možnost podat jako matka žalobu na určení otcovství, kde označíte 
bývalého přítele jako otce. Žaloba se podává podle místa trvalého bydliště 
žalovaného.

 Znám rodinu, kde se, podle mého mínění, nestarají dobře o děti, děti se 
často toulají po okolí, chodí špinavé, rodiče chodí do hospod, děti 
nechávají doma samotné, hladové, z bytu se často ozývá pláč a křik dětí. 
Co mám dělat? 

Rozhodně nepřehlížejte špatné zacházení s dětmi. Každé dítě má právo být 
chráněno a tak nezavírejte oči nad tím, pokud je mu ubližováno. Své podezření 
můžete ohlásit na MěÚ v Mimoni, Správní odbor, oddělení rodiny a sociálních věcí a  
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Jubilanti
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Ceník inzerce 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

 

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

      Ing. Miroslav Králík, starosta města Ralsko


