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Úvod 

Kronika obce Ralsko získala od 1. ledna nového kronikáře. V mém případě tedy 

kronikářku. Jmenuji se Tereza Kalvová, je mi 25 let, mám vystudované bakalářské studium na 

České zemědělské univerzitě. Do září jsem pracovala v místní baţantnici v Plouţnici a od října 

pracuji na Základní škole Slovanka v České Lípě jako vychovatelka ve ŠD a jako asistent 

pedagoga. Město Ralsko mi nabídlo moţnost psát kroniku obce, která nebyla několik let psána a 

já jsem tuto nabídku přijala. 

Obecní úřad 

V letošním roce se konalo celkem 10 zasedání obecního zastupitelstva. Na těchto 

zasedáních se také schvaloval rozpočet obce na příští rok. Všechna zasedání jsou veřejná.  

První zasedání zastupitelstva města se konalo 31. ledna 2019. Zastupitelstvo města 

schválilo: 

- členy kontrolního výboru 

- členy finančního výboru  

- členy majetkového výboru 

- uzavření smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci 

stavební akce „Silnice II/268 Mimoň - hranice Libereckého kraje“ s předpokládanou 

spoluúčastí 4 993 000Kč bez DPH 

- rozpočtové opatření č. 8 kdy na straně příjmů je po změně 4 181 149, 78 Kč a na straně 

výdajů 338 528, 07 Kč 

- prodlouţení budoucí kupní smlouvy č. 2017/11B formou dodatku o 1 rok  

- přistoupení obce Ralsko do Sdruţení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 48 odst. 

2 písmene e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 

Stanov sdruţení místních samospráv České republiky 

- usnesením č. Z 01/11/19 příspěvek ve výši 52 000 Kč, která bude vyplacena čtvrtletně ve 

výši 13 000Kč proti vyúčtování, na zakoupení krmiva a zajištění veterinární péče o 

zvířata v lesnickém koutku v Hradčanech, z kapitoly 1039, ostatní záleţitosti lesního 

hospodářství, 5222 neinvestiční transfery spolkům  

- usnesením č. Z 01/12/19 odkoupení staveb evidovaných na listu vlastníka č. 91 v KÚ 

v Hradčany nad Ploučnicí jako jiné stavby na pozemcích města Ralsko parcelních čísel 

16, 17, 19, 22 a 25 a to za arbitrární cenu do 150 000Kč stanovenou znaleckým 

posudkem č. 2602 - 07/18 

- usnesením č. Z 01/13/19 prodlouţení budoucí kupní smlouvy č. 2018/1B formou dodatku 

o 1 rok a návrh dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě č.2018/1 je nedílnou součástí 

tohoto usnesení jako jeho příloha  

- příspěvek pro Sociální sluţby města Mimoň, příspěvková organizace, Praţská 273/I, 471 

24 Mimoň, ve výši 20 000Kč na zajištění udrţitelnosti sluţeb za rok 2018   

- prodej pozemku p. č. 171/59 ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Kuřívody o výměře 621 m2 

za účelem zahrádkaření a cenu 20,-Kč/m2, podle návrhu kupní smlouvy 
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- usnesením č. Z - 1/17/19 vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny na bankovní 

účet ţadatelů uvedený v ţádosti nejpozději do 28. 2. 2019, jelikoţ ţadatelé postavili do 

2 let od podpisu kupní smlouvy hrubou stavbu rodinného domu 

- usnesením č. Z - 1/20/19 prodlouţení budoucí kupní smlouvy č. 2018/3 B formou 

dodatku o 1 rok  

Druhé zasedání zastupitelstva města se konalo 27. února 2019. Zastupitelstvo města Ralsko 

schválilo: 

- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 434/7 v k.ú. Hradčany nad 

Ploučnicí ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční soustavy 

-  vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny (tj. částka 290 260 Kč) na bankovní 

účet ţadatelů uvedených v ţádosti nejpozději do 31. 3. 2019, jelikoţ ţadatelé postavili 

do 2 let od podpisu kupní smlouvy hrubou stavbu rodinného domu 

- záměr města prodat pozemky p. č. 37, 36/1 a 36/2 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o celkové 

výměře 2059m2, včetně stavby umístěné na ppč. 37 a 36/2 za cenu dle znaleckého 

posudku 

- záměr města prodat pozemky p. č. 35 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře cca 1100m2, 

za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 250,-/ m2  

- záměr města prodat pozemky č. 142/5 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 1962m2, za 

účelem výstavby rodinného domu, za cenu 250,-/m2 

 

Třetí zasedání zastupitelstva města se konalo 28. března 2019. Zastupitelstvo města Ralsko 

schválilo: 

-  záměr města prodat část pozemku p. č. 18/6 o výměře cca 370 m2 k. ú. Horní Krupá za 

účelem přičlenění pozemku k nemovitosti (k RD č. p. 154) a zahrádkářské činnosti za 

cenu dle znaleckého posudku 

-  prodej pozemku p. č. 280/11 ostatní plocha o výměře 1102m2 k. ú. Kuřívody za účelem 

výstavby rodinného domu a cenu 250,-/m2 do podílového spoluvlastnictví 

- záměr města prodat pozemek p. č. 2018/12 k. ú. Kuřívody o výměře 1097m2 za účelem 

výstavby rodinného domu 

 

Čtvrté zasedání zastupitelstva města se konalo 24. dubna 2019. Zastupitelstvo města 

Ralsko schválilo: 

- finanční příspěvek do výše 40 000Kč na udrţení centrálního pomníku z roku 1866 u 

silnice E267 

- rozpočtové opatření č. 1 kdy na straně příjmů je po změně 1 787 959Kč a na straně 

výdajů 1 787 959Kč 

- finanční příspěvek ve výši 20 000Kč na dokončení a otevření Muzea Horních vsí 

v Náhlově 

- záměr města prodat pozemek p. č. 48 a 45/3 k. ú. Boreček o celkové výměře 4 433m2 za 

účelem skladování a zřízení výrobních prostor pro myslivecká zařízení a činnosti 

k tomu související, za cenu dle znaleckého posudku 
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- záměr města prodat pozemek p. č. 32/2 ostatní plocha k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře cca 1400m2 za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 250,-/m2 

- záměr města prodat pozemek p. č. 88 zastavěná plocha a nádvoří k. ú.  Hradčany nad 

Ploučnicí o výměře 458m2 za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod 

stavbou, za cenu dle znaleckého posudku 

- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 280/4, 280/10, 280/11 a 280/3 

vše v k. ú. Kuřívody ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby zařízení 

distribuční soustavy NN 

- záměr města odkoupit pozemek p. č. 130 k. ú. Kuřívody od společnosti C. Bau, spol. 

s.r.o., určený pro výstavbu čerpací stanice, za cenu 206,-/m2 dle předloţené nabídky od 

společnosti C. Bau spol. s.r.o. Dále schválilo kupní smlouvu mezi městem Ralsko a 

společností C. Bau spo. s.r.o., Pod Vsí, 149 00 Praha 4 

- usnesením č. Z - 04/13/19 vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny pozemku, 

ţadatelé postavili do 2 let od podpisu kupní smlouvy hrubou stavbu 

- usnesením č. Z - 04/14/19 vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny pozemku, 

ţadatelé postavili do 2 let od podpisu kupní smlouvy hrubou stavbu 

 

Páté zasedání zastupitelstva města se konalo 22. května 2019. Zastupitelstvo města Ralsko 

schválilo: 

-  záměr města prodat část pozemku p. č. 18/6 ostatní plocha o výměře cca 364 m2, k. ú. 

Horní Krupá za účelem přičlenění pozemku k nemovitosti (k RD č. 154) a 

zahrádkářské činnosti dle odborného posudku č. 2596-01/2018 o ceně obvyklé ve výši 

72 800,- (200,-/m2). Na koupi tohoto pozemku byl jediný zájemce. 

- záměr města prodat pozemek p. č. 32/2 ostatní plocha k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře cca 1400m2 za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 250,-/m2 a schválilo 

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 2019/3 B 

- rozhodlo o zrušení organizační sloţky města DK Brouček k 31. 08. 2019 z důvodu 

vybudování nové mateřské školky, která jiţ odpovídá kapacitou současným potřebám 

města 

- schválilo v souladu s § 84 ods. 2 písm. b) zákona o obcích č. 128/200Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, účetní uzávěrku města Ralsko, IČO: 00831514, za období 2018, 

sestavenou k 31. 12. 2018 

-   schválilo v souladu s platným zněním zákona č. 128/ 200Sb., o obcích a z č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání 

hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí, návrh závěrečného účtu města Ralsko 

za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Ralsko za rok 2018 

- usnesením č. Z - 05/06/19 rozpočtové opatření č. 2 kdy na straně příjmů po změně o 

navýšení o 210 000,- a na straně výdajů o 210 000,- 

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 2019/2 B, jejímţ předmětem je prodej 

pozemku p. č. 280/12 ostatní plocha k.ú. Kuřívody za účelem výstavby rodinného 

domu a cenu 400,-/m2 
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- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 74 a 484/4 vše v k. ú. 

Kuřívody, ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční soustavy 

kabelového vedení NN 

- obsah projektu regenerace území brownfieldu  s názvem „Areál Kuřívody - veřejné 

parkoviště, spolkový dům“ a podání ţádosti na jeho revitalizaci 

- záměr města prodat pozemek p. č. 142/6 ostatní plocha k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře 2377m2 za účelem výstavby RD, za cenu 250,-/m2 

-   záměr města prodat pozemek p. č. 142/7 ostatní plocha k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře 2222m2 za účelem výstavby RD, za cenu 250,-/m2 

- záměr města prodat pozemek p. č. 668/19 ostatní plocha k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o 

výměře 541m2 za účelem rozšíření zahrady, za cenu stanovenou odborným posudkem  

- schvaluje, aby kronika obce byla počínaje zápisy za rok 2019 vedena v elektronické 

podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření kaţdého kalendářního roku 

na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty, které se zajistí vazbou 

- schvaluje, aby byly běţné záleţitosti kroniky svěřeny starostovi města  

  

Šesté zasedání zastupitelstva města se konalo 19. června 2019. Zatupitelstvo města Ralsko 

schválilo: 

- záměr města prodat pozemek p. č. 142/6 ostatní plocha k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře 2377m2 za účelem výstavby RD, za cenu 250,-/m2 

-   záměr města prodat pozemek p. č. 142/7 ostatní plocha k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře 2222m2 za účelem výstavby RD, za cenu 250,-/m2 

- uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní č. 2019/4 B, jejímţ předmětem je prodej 

pozemku p.č. 142/6 k.ú. Ploučnice pod Ralskem o výměře 2377m2 za účelem výstavby 

RD, za cenu 250,-/m2 

- v souladu s § 55a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

v platném znění doplnění obsahu změny č. 5 ÚP Ralsko ve zkráceném postupu na 

návrh společnosti EKOSERVIS RALSKO s.r.o., se sídlem v Lukách 95/IV, 471 24 

Mimoň, IČO: 62241630 

- smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Ralsko a společnosti 

Energyholding, a.s., se sídlem Radlice, Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČO: 

27594301 na prodej pozemku p. č. 88 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 485m2 k. 

ú. Hradčany nad Ploučnicí za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku pod 

stavbou 

- prodej pozemků p. č. 24/33 ostatní plocha, p. č. 35/1 zastavěná plocha jejíţ součástí je 

stavba bez č. p., vše k. ú. Náhlov o celkové výměře 529 m2 za účelem provozování 

zahrady a cenu 25 517 Kč.   

- prodej pozemků p. č. 24/38 ostatní plocha, p. č. 35/12 zastavěná plocha jejíţ součástí je 

stavba bez č. p., vše k. ú. Náhlov o celkové výměře 244 m2 za účelem provozování 

zahrady a cenu 19 837 Kč.    
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-  prodej pozemků p. č. 24/40 ostatní plocha, p. č. 35/11 zastavěná plocha jejíţ součástí je 

stavba bez č. p., vše k. ú. Náhlov o celkové výměře 386 m2 za účelem provozování 

zahrady a cenu 22 677 Kč.    

- prodej pozemků p. č. 24/35 ostatní plocha, p. č. 35/6, 35/5, 35/4, 35/2 zastavěná plocha 

jejíţ součástí je stavba bez č. p., vše k. ú. Náhlov o celkové výměře 648 m2 za účelem 

provozování zahrady a cenu 72 808 Kč 

-  prodej pozemků p. č. 24/13 ostatní plocha, o celkové výměře cca 540 m2 za účelem 

přičlenění pozemku k nemovitosti (k RD čp. 18) provozování zahrádkářské činnosti za 

cenu dle odborného posudku o ceně obvyklé 

- upravenou zřizovací listinu ZŠ a MŠ T. Jeţka, Ralsko Kuřívody, p. o., kdy předmětem 

úpravy bylo rozšíření doplňkové činnosti školy 

- prodej pozemku p. č. 171/35 ostatní plocha k. ú. Kuřívody o výměře 897m2 za účelem 

zahrádkaření a cenu 20,-/m2, podle návrhu kupní smlouvy 

 

Sedmé zasedání zastupitelstva města se konalo 4. září 2019. Zastupitelstvo města 

schválilo: 

-  znění Smlouvy o bezúplatném převodu č. 187734 4974 na p. č. 456 k. ú. Hradčany nad 

Ploučnicí 

- záměr města prodat část pozemku p. č. 24/13 ostatní plocha o výměře cca 540m2 k. ú. 

Náhlov za účelem přičlenění pozemku k nemovitosti (k RD čp.108) a provozování 

zahrádkářské činnosti 

- uzavřít budoucí kupní smlouvu č. 2019/05 B, jejímţ předmětem je prodej části pozemku 

p. č. 24/13 ostatní plocha za účelem přičlenění pozemku k nemovitosti (k RD čp.108) a 

provozování zahrádkářské činnosti 

- návrh města Ralsko na pořízení změny (část pozemku p. č. 405/1 v k. ú. Plouţnice pod 

Ralskem převést z plochy P na plochu OV) a zařazuje jej do změny ÚP Ralsko č. 3; 

jako zpracovatele změny ÚP Ralsko č. 3 schválilo společnost SAUL, s.r.o., se sídlem U 

Domoviny 491/1 460 01 Liberec 4 

- aktualizované znění pravidel pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města Ralsko  

- uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy o spolupráci při zajištění poţární ochrany ze dne 14. 10. 

2009 s městem Mimoň 

- záměr města prodat část pozemku p. č. 161 ostatní plocha, k. ú. Plouţnice pod Ralskem o 

výměře 1115m2 za účelem výstavby RD, za cenu 250,-/m2 

- záměr města prodat část pozemku p. č. 461/1 a 461/2 ostatní plocha a část pozemku 462 

zastavěná plocha vše k. ú. Plouţnice pod Ralskem o celkové výměře 814m2 za účelem 

legalizace stavby, za cenu dle znaleckého posudku 

- rozpočtové opatření č. 3 kdy na straně příjmů je po změně navýšení o 636 971 Kč a na 

straně výdajů navýšení o 4 223 562,11 Kč 

- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p. č. 161 v k. ú. Plouţnice pod 

Ralskem ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční soustavy 

kabelového vedení NN 
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- prodej pozemku p. č. 35/10 zastavěná plocha jejíţ součástí je stavba bez č. p. vše k. ú. 

Náhlov o výměře 23 m2 za účelem provozování zahrady a cenu 15 417Kč, podle 

návrhu kupní smlouvy 

-    prodej pozemku p. č. 171/69 ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Kuřívody o výměře 

498m2 za účelem zahrádkaření a cenu 20,-/m2 podle návrhu kupní smlouvy 

- Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace majetku města Ralsko na období 2019-

2028 

- prodej pozemku p. č. 24/39 ostatní plocha k. ú. Náhlov o výměře 401m2 za účelem 

provozování zahrady a cenu 8020Kč, podle návrhu kupní smlouvy 

- uzavřít Smlouvu o udělení souhlasu s umístěním a provedením stavby na části pozemku 

p. č. 69/1 k. ú. Plouţnice pod Ralskem ve vlastnictví města Ralsko o výměře cca 36m2 

- Dotační fond města Ralsko - pravidla pro poskytování dotací a darů z rozpočtu města 

fyzickým a právnickým osobám od 4. 9. 2019 

-  vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny (částku 137.750Kč) na bankovní účet 

ţadatele 

- záměr směny pozemků v majetku města Ralsko s VLS ČR s. p. dle seznamu, který je 

součástí usnesení č. Z - 07/21/19 

- záměr města prodat pozemek p. č. 171/10 ostatní plocha, k. ú. Kuřívody o výměře 

6 758m2 za účelem zemědělské a pěstební činnosti, za cenu dle znaleckého posudku 

- záměr prodat část pozemku p. č. 426/17, k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 1499m2 

za účelem výstavby RD, za cenu 250,-/m2  

- vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny (částku 145.500Kč)na bankovní účet 

ţadatele 

 

Osmé zasedání zastupitelstva města se konalo 16. října 2019. Zastupitelstvo města 

schválilo: 

-  prodej části pozemku p. č. 461/1, 461/2 ostatní plocha a části pozemku p. č. 462 

zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Plouţnice pod Ralskem o celkové výměře 814m2 

-  záměr prodat část pozemku p. č. 426/17, k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 1499m2 

za účelem výstavby rodinného domu 

-  záměr města prodat část pozemku p. č. 461/17, k. ú. Plouţnice pod Ralskem ostatní 

plocha, k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 244m2, z důvodu přeplocení 

-  záměr města prodat část pozemku p. č. 153/1 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o výměře cca 

113m2 za účelem zajištění přístupu na pozemek 160 

-  záměr města prodat pozemek p. č. 142/10 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 

1615m2 za účelem výstavby RD 

- záměr města prodat pozemek p. č. 142/7 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 2222m2 

za účelem výstavby RD 

- záměr směny pozemku p. č. 736 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o výměře 1268m2 ve 

vlastnictví města Ralsko za část pozemku p. č. 734/2 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí ve 

vlastnictví organizace Junák - český skaut 

- rozpočtové opatření č. 4 kdy na straně příjmů je po změně navýšení o 380 215,20 Kč a na 

straně výdajů navýšení o 380 215,20 Kč 
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- přijetí daru - silnice č. III/26830 nacházející se na části pozemku p. č. 3800 k. ú. Mimoň a 

na části pozemku p. č. 125 k. ú. Plouţnice pod Ralskem a účelové komunikace 

nacházející se na části pozemku p. č. 125 k. ú. Plouţnice pod Ralskem 

- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 280/3 a 280/12 k.ú. Kuřívody 

ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční soustavy kabelového 

vedení NN  

- prodej části pozemky p. č. 161 v k.ú. Plouţnice pod Ralskem o celkové výměře 1109m2, 

za účelem výstavby rodinného domu, za cenu 250,-/m2 

-   návrh na pořízení změny ÚP Ralsko dle § 46 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění a zařazuje jej do změny ÚP Ralsko č. 3 

- upravené zadání změny č. 3 ÚP Ralsko dle § 47, odst. (5) stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., v platném znění 

- upravené znění Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Smíšená 

cyklostezka Plouţnice aţ Mimoň“; původní znění bylo Smlouva o vzájemné spolupráci 

za účelem realizace projektu „Smíšená cyklostezka - Plouţnice pod Ralskem“ 

- uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obsluţnosti Libereckého kraje 

OLP/3096/2019 na období 2020-2023, jejímţ předmětem je úhrada částky na zajištění 

dopravní obsluţnosti kraji ve výši 190 530 Kč za rok 

- vydání Změny č. 5 Územního plánu Ralsko včetně odůvodnění dle § 54 stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění formou Opatření obecné povahy 

- záměr města prodat část pozemku p. č. 112/1 k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o výměře cca 

1859m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami ppč. 113 a 114 

k. ú. Hradčany nad Ploučnicí, za cenu dle znaleckého posudku 

- záměr prodat pozemy p. č. 112/2, 115, 111 vše k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o celkové 

výměře 3066m2 za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami ppč. 

113 a 144 k. ú. Hradčany na Ploučnicí, za cenu dle znaleckého posudku  

- záměr prodat část pozemku p. č. 464/1, 461/2, 462 a 461/1 k. ú. Plouţnice pod Ralskem a 

pozemky 471 a 466 včetně staveb na nich umístěných o celkové výměře cca 7710m2 

za účelem bydlení a rekreace, za cenu dle znaleckého posudku 

- záměr města Ralsko uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení překupního práva a 

dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci; ZM souhlasilo se změnou vlastníka CZT, 

jímţ se stane společnost KOMTERM, a.s., přičemţ provozovatelem CZT a 

dodavatelem tepla nadále zůstává společnost KOMTERM Čechy, s.r.o. na základě 

stávajícího smluvního vztahu s městem Ralsko 

-  vyplatit příspěvek města ve výši 50% kupní ceny (tj. částku 129 250 Kč) na bankoví účet 

ţadatele nejpozději do 31. 10. 2019 

- odpuštění povinnosti poplatku ze vstupného dle čl. 4 a násl. OV č. 9/2010 na akci 

„Ralsko 30 let svobody“ konanou dne 19. 10. 2019. 

 

Deváté zasedání zastupitelstva města se konalo 27. listopadu 2019. Zastupitelstvo města 

schválilo: 
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- usnesením č. Z - 05/13/18 záměr města prodat pozemek p. č. 171/3 o výměře 587 m2 k. 

ú. Náhlov a dále části pozemku p. č. 157/3 a 151/3 k. ú. Náhlov za účelem zřízení 

přístupu na pozemky p. č. 171/2 a 157/2 k. ú. Náhlov, za cenu dle znaleckého posudku 

- prodej pozemku p. č. 171/3 o výměře 587 m2 k. ú. Náhlov a dále část pozemku p. č. 

157/3 a 151/3 k. ú. Náhlov za účelem zřízení přístupu na pozemky p. č. 171/2 a 157/2 

k. ú. Náhlov, za cenu dle znaleckého posudku č. 5056-94/2019, ve výši 18 700 Kč 

- záměr města prodat pozemek p. č. 668/19 ostatní plocha k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o 

výměře 541 m2 za účelem rozšíření zahrady, za cenu stanovenou odborným posudkem 

- prodej části pozemku p. č. 668/19 ostatní plocha (dle nevneseného GP č. 516-1786/2019 

ppč. 668/19) o celkové výměře 478m2, z důvodu rozšíření stávající zahrady, za cenu 

dle znaleckého posudku č. 5070-99/2019, cena za pozemek bude činit 17 200 Kč 

- záměr města prodat pozemek p. č. 142/10 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 1615 

m2 za účelem výstavby RD, za cenu dle znaleckého posudku 

- záměr prodat pozemek p. č. 142/7 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 2222m2 za 

účelem výstavby RD, za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 5067-96/2019 

a bude činit 250,-/m2 

- prodej části pozemku p. č. 426/17 ostatní plocha o celkové výměře 224m2, z důvodu 

přeplocení a za cenu 30 Kč/ m2 

- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 668/8, 671/9 a 671/27 v k. ú. 

Hradčany nad Ploučnicí ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční 

soustavy kabelového vedení NN)  

- prodej pozemků p. č. 24/37 ostatní plocha, p. č. 35/9 zastavěná plocha jejíţ součástí je 

stavba bez č. p. vše k. ú. Náhlov o celkové výměře 524m2 za účelem provozování 

zahrady a cenu 25 437 Kč, podle návrhu kupní smlouvy 

- přijetí daru - části pozemku p. č. 513 k. ú. Kuřívody, ostatní plocha, silnice o výměře cca 

195 m2 za podmínek uvedených ve smlouvě o smlouvě budoucí darovací mezi městem 

Ralsko a Libereckým krajem 

- upravený Dodatek č. 1 k Pravidlům pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví města, 

kdy dochází ke změně článku 2 odst. 8 pravidel a k doplnění pravidel 

- prodlouţení budoucí kupní smlouvy č. 2017/14 B formou dodatku, o 1 rok 

- uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 32/2, 33/1 a 34/1 v k.ú. 

Plouţnice pod Ralskem ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční 

soustavy kabelového vedení NN 

- uavřít Smlouvu o právu právu provést stavbu na pozemcích p. č. 472/1 a 472/2 vše k. ú. 

Hradčany nad Ploučnicí ve vlastnictví města Ralsko za účelem výstavby distribuční 

soustavy kabelového vedení NN 

-  v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů závazné ukazatele Rozpočtu města na rok 2020 dle přiloţené přílohy návrhu 

se schodkovým rozpočtem 

- záměr prodat pozemek p. č. 494 k. ú. Plouţnice pod Ralskem o výměře 404m2 za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou, za cenu dle znaleckého posudku 

- prodej pozemku p. č. 315/21 ostatní plocha o výměře 1008m2 k. ú. Kuřívody za účelem 

výstavby rodinného domu a cenu 400,-/m2 
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- prodej pozemků p. č. 24/34 ostatní plocha, p. č. 35/3 zastavěná plocha jejíţ součástí je 

stavba bez č. p. vše k. ú. Náhlov o celkové výměře 241 m2 za účelem provozování 

zahrady a cenu 20 237 Kč 

- prodej pozemků p. č. 24/36 ostatní plocha, p. č. 35/8 zastavěná plocha jejíţ součástí je 

stavba bep č. p. a p. č. 35/7 zastvěná plocha jejíţ součástí je stavba bep č. p. vše k. ú. 

Náhlov o celkové výměře 528 m2 za účelem provozování zahrady a cenu 40 474 Kč 

- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 

2/2016, k trvalému označování psů a vedení evidence jejich chovatelů 

- Obecně závaţnou vyhlášku města Ralsko č. 2/2019, o evidenci chovatelů a jejich trvale 

označených psů 

- upravenou Obecně závaznou vyhlášku města Ralsko č. 3/2019, kterou se zrušuje Obecně 

závaţná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku ze psů 

- Obecně závaţnou vyhlášku č. 4/2019, kterou se zrušuje Obecně závaţná vyhláška č. 

8/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity 

- Obecně závaţnou vyhlášku města Ralsko č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu. 

 

Desáté zasedání zastupitelstva města se konalo 18. prosince 2019. Zastupitelstvo města 

Ralsko schválilo: 

- záměr prodat pozemek p. č. 171/10 ostatní plocha, k. ú. Kuřívody o výměře 6758m2 za 

účelem zemědělské a pěstební činnosti, za cenu dle znaleckého posudku č. 5061-

90/2019 135 160 Kč (20,-/m2), podle návrhu kupní smlouvy č. 24/2019 

- záměr města prodat část pozemku p. č. 32/1 ostatní plocha, k. ú. Plouţnice pod Ralskem 

o výměře cca 2045m2 za účelem výstavby RD, za cenu dle znaleckého posudku 

- rozpočtové opatření č. 5, kdy na straně příjmů je po změně poníţení o 20 785 933 Kč a na 

straně výdajů o 20 785 933 Kč 

- prodlouţení budoucí kupní smlouvy č. 2017/11 B formou dodatku, o 2 roky 

- prodlouţení budoucí kupní smlouvy č. 2018/5 B formou dodatku, o 1 rok 

- bezúplatně směnit část pozemku p. č. 734/2 ostatní plocha, k. ú. Hradčany nad Ploučnicí 

o výměře 1268m2 dle nevneseného GP č. 515/-285/2019 ve vlastnictví Junák - český 

skaut, přístav Ralsko Mimoň, z. s. k převodu město Ralsko za pozemek p. č. 736 

ostatní plocha, k. ú. Hradčany nad Ploučnicí o výměře 1268m2 

- uzavřít smlouvu s Junák - český skaut, přístav Ralsko Mimoň, z. s., Malá 34, 471 24 

Mimoň III, zastoupený Bc. Matyášem Kabešem, DiS., IČO 62237527 

- záměr koupit stavbu na pozemku p. č. 88/2 k. ú. Kuřívody o výměře 391m2 za účelem 

majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou, za cenu 4.000Kč 

- znění zásad k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Ralsko č. 1/2019 

- uzavřít Nájemní smlouvu mezi společností KOMTERM, a.s., IČO 267 60 738, jako 

nájemcem, města Ralsko jako pronajímatelem (roční nájemné 3 747Kč) a společnosti 

EFIS, s.r.o., IČO 610 58 378 jako vedlejším účastníkem  

- uzavřít Smlouvu o zřízení předkupního práva mezi společností KOMTERM, a.s. a 

městem Ralsko 
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- uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o spolupráci při provozu tepelných zařízení mezi 

společností KOMTERM Čechy, s.r.o., IČO 285 10 011, společností EFIS s.r.o. a 

městem Ralsko 

- dodatek č. 9 ke Smlouvě o sběru, svozu a likvidaci odpadů na území města Ralsko č. 

02/ODP/2010 

- podání ţádosti na demolice objektů v sociálně vyloučené lokalitě Ralsko - Plouţnice na 

p. č. 17, 18, 19, 22 a 25, vše k. ú. Hradčany nad Ploučnicí 

- projekt následného vyuţití revitalizovaného území pro odstavné a parkovací plochy 

osobních vozů přilehlého sídliště 

- Dodatek č. 1 k Dohodě o úhradě nákladů spojených s pořízením změny územního plánu 

Hospodaření obce 

Rozpočet na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Ralsko dne 6. 12. 2018 č. 

usnesením č. Z - 01/08/18. Rozpočet města na rok 2020 byl schválen usnesením č. Z - 09/14/19 

Zastupitelstvem města dne 27. 11. 2019. Schválený rozpočet na rok 2020 je uveden níţe 

v tabulce. 

Příjmy 

Par Název Kč 

 Bez paragrafu 62 744 215 Kč 

1031 Pěstební činnost 1 750 000 Kč 

2310 Pitná voda 198 000 Kč 

3319 Ostatní záleţitosti kultury 30 000 Kč 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 113 900 Kč 

3612 Bytové hospodářství 16 980 000 Kč 

3613 Nebytové hospodářství  85 000 Kč 

3639 Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené 3 100 000 Kč 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250 000 Kč 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000 Kč 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 724 000 Kč 

6171 Činnost místní zprávy 596 097 Kč 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2000 Kč 

Příjmy celkem 86 623 212 Kč 
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Výdaje 

Par Název Kč 

1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 20 000,- 

1031 Pěstební činnost 510 000,- 

1032 Podpora ostatních produkčních činností 170 000,- 

1036 Správa v lesním hospodářství 2 271 700,- 

1039 Ostatní záleţitosti lesního hospodářství 105 000,- 

2219 Ostatní záleţitosti pozemních komunikací 750 000,- 

2292 Dopravní obsluţnost veřejnými sluţbami 200 000,- 

2310 Pitná voda 260 000,- 

3117 První stupeň základních škol 7 440 000,- 

3314 Činnosti knihovnické 582 000,- 

3319 Ostatní záleţitosti kultury 1 088 500,- 

3322 Zachování a obnova kulturních památek 15  000,- 

3399 Ostatní záleţitosti kultury, církví a sděl. prostředků 50 000,- 

3419 Ostatní sportovní činnost 1 374 000,- 

3421 Vyuţití volného času dětí a mládeţe 290 000,- 

3429 Ostatní zájmová a rekreační činnost 703 000,- 

3612 Bytové hospodářství 11 512 500,- 

3631 Veřejné osvětlení 910 000,- 

3639 Komunální sluţby a územní rozvoj jinde nezařazené 20 062 914,- 

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 940 000,- 

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 840 000,- 

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 700 000,- 

4312 Odborné sociální poradenství 1 342 800,- 

4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám 617 200,- 
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5213 Krizová opatření 60 000,- 

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 438 000,- 

5512 Poţární ochrana - dobrovolná část 362 640,- 

6112 Zastupitelstva obcí 2 737 000,- 

6171 Činnost místní správy 20 547 000,- 

Výdaje celkem: 94 889 254 Kč 

Výstavba 

Dne 3. října byla dokončena rekonstrukce chodníku před bytovým domem na sídlišti 

v Plouţnici. Rekonstrukce byla realizována z dotačních prostředků z grantu Libereckého kraje, 

programu Obnovy venkova.
1
 

V Kuřívodech byla dokončena vodovodní přípojka pro zahrádkáře. Dále v Kuřívodech 

proběhla obnova chodníku mezi sídlištěm a zástavbou rodinných domů ve směru na Bělou pod 

Bezdězem. 

V tomto roce také došlo k výstavbě několika rodinných domů.   

Doprava a spoje 

Od 15. prosince 2019 došlo ke změně jízdních řádů. Změna se týkala ţelezničních linek i 

autobusových linek na Českolipsku. Přehled změny jízdních řádů je uveden níţe v tabulce. 

V obci, kromě úprav jízdních řádů, nebyly zaznamenány nějaké větší změny v dopravě. 

Železniční linky 

IDOL číslo Trasa Linka Spoj Změna 

g L2 

Liberec - Česká 

Lípa - Benešov 

nad Ploučnicí (- 

Děčín) 

086 

nový 

Nový noční osobní vlak s odjezdem ve 

23:32 z České Lípy a příjezdem v 0:11 do 

Děčína - provoz v noci z pátku na sobotu a 

ze soboty na neděli. 

nový 

Nový noční osobní vlak s odjezdem ve 

01:19 z Děčína a příjezdem v 2:00 do 

České Lípy (v Děčíně přípoj od rychlíku 

z Prahy) - celotýdenní provoz. 

nový Noční osobní vlak s odjezdem v 3:32 

z České Lípy a pčíjezdem v 4:11 do 

                                                           
1
 Příloha č. 1 
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Děčína - provoz v pracovní dny. 

6601 

Ranní osobní vlak z České Lípy do Liberce 

veden jiţ ze zastávky Česká Lípa střelnice 

(odj. 3:47). 

6603 

Ranní osobní vlak s odjezdem v 4:26 

z Děčína propojen se spěšným vlakem 

s odjezdem po 5. hod, z České Lípy do 

přímé trasy Děčín - Liberec. 

nový 

Nový odpolední vlak s odjezdem v 15:20 

z Děčína a příjezdem v 16:02 do České 

Lípy - provoz v pracovní dny. 

6618 

Večerní osobní vlak s odjezdem v 22:47 

z Liberce prodlouţen aţ do zastávky Česká 

Lípa střelnice (příjezd 0:04). 

 

Autobusové linky 

IDOL číslo Trasa Linka Spoj Změna 

e 241 

Doksy - 

Mimoň - 

Jablonné 

v Podj. - 

Liberec 

500241 2 

Odpolední spoj z Liberce do Doks veden o 

60 minut později, odjezd nově ve 14:15 

z Liberce, aut. nádraţí/ 14:50 z Jablonného 

v Podj. (záměna s linskou 280) 

e 260 

Česká Lípa - 

Mimoň - 

Stráţ p. 

Ralskem - 

Hamr na 

Jezeře, 

Břevniště 

500260 

2, 13, 

30, 33, 

56, 57 

Spoje vedené do průmyslové zóny Česká 

Lípa, Dubice a zpět zkráceny do zastávky 

Česká Lípa, Svatopluka Čecha 

62 

Odpolední spoj s odjezdem v 14:40 

z Mimoně do České Lípy (provoz pouze ve 

dnech školního vyučování) zrušen z důvodu 

nízkého vyuţití a souběhu s dalším spojem 

112 

Víkendový odpolední spoj z Hamru na 

Jezeře do České Lípy odjede o 15 min 

později, tj. nově odjezd v 16:10 z Hamru. 

Spoj současně bude zajíţdět na sídliště Nové 

Zákpuy (odjezd v 16:44) 

e 261 Česká Lípa - 500261 14 Odpolední spoj s dosavadním odjezdem 
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Mimoň - 

Brniště - 

Jablonné v 

Podještědí 

v 13:50 z Jablonného v Podj. do Mimoně 

pojede pouze v úseku Brniště - Mimoň (v 

nezměněné časové poloze, tj. ve 14:10) 

z Brniště. V úseku Jablonného v Podj. - 

Brniště bude zrušen z důvodu minimálního 

vyuţití. Cestrující v trase Jablonné v Podj. - 

Mimoň mohou ve stejném čase pouţít linku 

280 přes Stráţ p. Ralskem. 

22 
Odpolední spoj ze Stráţe p. Ralskem do 

Brniště pojede o 10 min později, tj. v 13:35. 

23 

Odpolední spoj s dosavadním odjezdem 

v 13:35 z Brniště do Jablonného v Podj. 

bude zrušen z důvodu minimálního vyuţití. 

e 262 

Česká Lípa - 

Zákupy - 

Brniště - 

Mimoň 

500262 3 
Ranní spoj ze Zákup do Brniště odjede o 5 

min dřív, tj. nově v 5:30. 

e 266 

Brniště - 

Luhov - Stráţ 

p. Ralskem 

500266 všechny 
Linka zrušena a všechny spoje převedeny na 

linku 261 (beze změny trasy). 

e 270 

Liberec - 

Osečná - 

Stráţ p. 

Ralskem 

540270 

nový 

pár 

Nový pár spojů o víkendech v době letní 

turistické sezóny s odjezdy v 9:10 z Liberce 

do Stráţe p. Ralskem a v 10:25 ze Stráţe p. 

Ralskem do Liberce. 

nový 

pár 

Nový pár spojů o prázdninách s odjezdy ve 

13:10 z Liberce do Osečné a ve 14:00 

z Osečné do Liberce. 

e 272 

Petrovice - 

Jablonné 

v Podj. - 

Dubnice - 

Stráţ p. 

Ralskem 

500272 4, 24 

Ranní spoje s odjezdem v 6:50 ze Stráţe p. 

Ralskem do Jablonného a v 7:10 

z Jablonného do Petrovic propojeny do 

jedné přímé trasy. 

e 280 

Jablonné 

v Podj. - 

Stráţ p. 

Ralskem - 

Doksy - 

500280 1 

Odpolední spoj z Jablonného v Podj. do 

Dubé veden o 60 minut dříve, odjezd nově 

ve 13:50 z Jablonného (záměna se spojem č. 

2 linky 241) 
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Dubá - Praha 

e 282 

Dubá - 

Doksy - 

Mimoň 

500282 

14; 20 

Spoj s odjezdem v 15:00 z Doks do Dubé 

pojede jen o prázdninách, mimo prázdniny 

jede ve stejné časové poloze spoj linky 280 

z Jablonného v Podj. Nově v 15:50 z Doks 

do Dubé pojede spoj č. 14 navazující na spoj 

linky 241 z Liberce do Doks. 

21 

Odpolední spoj z Doks do Mimoně 

s dosavadním odjezdem ve 13:50 z Doks 

(provoz je ve dnech školního vyučování) 

bude zrušen z důvodu minimálního vyuţití. 

 

Život v obci 

Zájmové kroužky  

Místní centrum v Kuřívodech nabízí několik zájmových krouţků pro děti. Jsou to krouţek 

výtvarné výchovy a ručních prací, logopedie, krouţek výuky základu práce na PC, doučovací 

krouţek z angličtiny. Dále místní centrum nabízí zájmový Klub seniorů. V klubovně ve 

sportovním areálu v Plouţnici je organizován fotbalový krouţek, taneční krouţek a taktéţ 

zájmový Klub seniorů. 

Ples města Ralsko 

Ples města Ralsko se konal 2. března v Motorestu v Kuřívodech. Ples byl zahájen taneční 

skupinou a následně panem starostou Ing. Miloslavem Tůmou a paní místostarostkou Mgr. 

Šárkou Kalvovou. Před půlnocí byli vylosováni výherci hlavních cen v tombole. Tento úkol na 

sebe vzali pan starosta a paní místrostarostka.   K tanci hrála skupina Diesel. 

Setkání s hejtmanem libereckého kraje
2
 

Dne 25. dubna 2019 ve čtvrtek proběhlo setkání s hejtmanem Libereckého kraje. Jiţ od 

dopoledních hodin hejtman, v doprovodu starosty a místostarostky, navštívil místní podnikatele  

a od 16 hod proběhla diskuze obyvatel Ralska s hejtmanem v zasedací místnosti v místním 

centru v Kuřívodech. 

Pálení čarodějnic 

Nechybělo ani kaţdoroční pálení čarodějnic s doprovodným programem pro děti. Tento 

rok probíhalo pálení čarodějnic ve spolupráci místního centra města s klubem seniorů. Pro děti 

s jejich rodiče či doprovod byla vytvořena stezka Putování za čarodějnicí plná různých úkolů, na 

jejímţ konci si děti opekly buřta.  

                                                           
2
 Příloha č. 2 
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Dětský den
3
 

Dne 25. 5. 2019 se konal celoměstský dětský den v části Plouţnice na statku. Kaţdé dítě 

při příchodu dostalo balonek a nějakou drobnou sladkost. Na děti čekal zábavný program a 

spousta stanovišť s úkoly za sladkou odměnu a stezka za poznáním. V doprovodném programu 

bylo malování na obličej, svezení na ponících, prohlídka statku, ukázka agility místního Agility 

klubu Dogs of Needles, modelování balónků, stánek s cukrovou vatou a bludiště vytvořené 

z balíků slámy. Závěrem dětského dne bylo opékání buřtů.  

Festival Proměny 

Ve stejný den jako dětský den na statku v Plouţnici, se konal Festival Proměny, který 

oţivil zaniklou obec Jabloneček svou hudbou, divadlem a uměním pod širým nebem. 

Návštěvníci festivalu měli moţnost se setkat s umělci z Německa, Norska, České republiky a 

Islandu. 

Místní knihovna 

Místní knihovna v Kuřívodech, v prostorách bývalého kulturního domu, získala 1. 

července novou vedoucí. Knihovna je otevřena vţdy v úterý od 16 hodin do 18 hodin. 

V letošním roce byl schválen rozpočet na rekonstrukci knihovny, aby tak došlo ke zpříjemnění 

jejího prostředí, aby se čtenáři cítili v knihovně příjemně a pohodlně. Knihovna si opět získává 

nové čtenáře z řad dospělých, ale i dětí a mládeţe. 

Country zábava
4
 

Dne 20. července město Ralsko pořádalo zábavu pod širým nebem Country Pláţ 

v Hradčanech. Na této akci hráli Riding Hoppers, Handl, Schovanky a Diesel. Návštěvníkům 

bylo k dispozici záchytné parkoviště v Hradčanech, občerstvení bylo zajištěno a vstupné bylo 

zdarma. 

Loučení s létem
5
 

Město Ralsko se loučilo s létem 8. září ve 14 hodin v motorestu v Kuřívodech. Součástí 

programu byl Mořský svět s Honzou Popletou, skákací hrad se skluzavkou, který ocenili 

především děti, jízda na koních, soutěţe a malování na obličej.  

Ralsko 30 let svobody
6
 

Akce, kterou nepořádalo město Ralsko, proběhla 19. října. Tato akce byla k výročí 30 

letům svobody. Na programu akce bylo několik koncertů, vojenské ukázky z 1. světové války, ze 

2. světové války, z obsazení letiště v roce 1968, dále beseda a promítání filmu.  

                                                           
3
 Příloha č. 3 

4
 Příloha č. 4  

5
 Příloha č. 5 

6
 Příloha č. 6 
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Lampionový průvod
7
 

Místní centrum města Ralsko uspořádalo 1. listopadu lampionový průvod, který začínal 

pod městskou knihovnou v 17 hod a končil v motorestu, kde na účastníky průvodu čekalo malé 

překvapení.  

Koláčobraní aneb Jak se hasí prales
8
 

Akce proběhla 16. listopadu ve 14 hodin v Muzeu vystěhovatelství do Brazílie v Náhlově. 

Tato akce proběhla v benefičním duchu a na jejím programu byla přednáška s promítáním 

forografií, bohatá tombola, second hand, bazar, antikvariát a ke koupi byli u různé druhy koláčů. 

Vstupné bylo dobrovolné a výtěţek z této akce byl poslán na transparentní účet krizové skupiny 

Laguna - Urutau, která pomáhá hasit poţáry a ošetřovat zvířata na hranici Paraguaye a Bolívie. 

Zdobení adventních věnců
9
 

Místní centrum pro setkávání a pořádání kulturních programů v Ralsku uspořádalo akci 

„Zdobení adventních věnců“ pro občany města Ralsko. Tato akce proběhla 28. listopadu v 16 

hodin v místním centru v Kuřívodech. Vstupné na akci bylo 10,-, které slouţilo jako příspěvek 

na ozdobu věnců. 

Rozsvěcení vánočního stromu 
10

 

Rozsvěcení vánočního stromu zorganizovalo město Ralsko společně se základní školou 

Tomáše Jeţka v Kuřívodech rozsvěcení vánočního stromu, které proběhlo 2. prosince od 17 

hodin. Na programu byla velká vánoční show, vystoupení pěveckého sboru ZŠ v Kuřívodech a 

Dětského domova Česká Lípa. Na místě byly také prodejní stánky s vánočním zboţím a 

občerstvením. 

Adventní zpívání
11

 

Dne 20. prosince v 17 hodin vystoupili Věra Klásková, za doprovodu hry na kytaru 

Ondřeje Poury, a Pěvecký sbor MŠ a ZŠ Tomáše Jeţka z Kuřívod v kostele svatého Havla 

v Kuřívodech. 

Procházka do lesa
12

 

Místní centrum v Kuřívodech připravilo na 24. prosinec od 10:00 procházku pro děti do 

lesa, jejímţ cílem bylo připravit lesním zvířatům štědrovečerní večeři, která se skládala 

                                                           
7
 Příloha č. 7 

8
 Příloha č. 8 

9
 Příloha č. 9 

10
 Příloha č. 10 

11
 Příloha č. 11 

12
 Příloha č. 12 
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z usušeného pečiva, jablek, mrkve a kaštanů. Krmení pro zvířata bylo ponecháno u stromu 

v lese, dětem byly zapáleny prskavky, všichni si popřáli krásné svátky a pak se spokojeně vrátili 

domů k vánočním pohádkám. 

Sport 

Šipkový turnaj 

Sportovní komise města Ralsko uspořádala turnaj v šipkách, který se konal 30. března 

v Hradčanech. 

Nohejbalový turnaj 

Dne 27. dubna pořádala sportovní komise nohejbalový turnaj trojic. Místo konání bylo 

v Kuřívodech na hřišti a začínalo se v 10 hodin.  

Tenisový turnaj 

Sportovní komise 1. června pořádala tenisový turnaj. Turnaj se odehrál v Hradčanech. 

Lesnický den v Ralsku
13

 

Jiţ 43. ročník Lesnického dne se konal 21. a 22. června v areálu Skelné Hutě. Na programu 

byl 18. ročník mistrovství ČR v práci s motorovou pilou - Pohár VLS 2019. Dále byly pro 

návštěvníky připraveny prezentace lesnické a zahradní techniky, výstava loveckých trofejí, byl 

připraven program lesní pedagogiky. Návštěvníci mohli soutěţit v hodu sekerou na terč, 

proběhla prezentace sokolníků a trubačů VLS, ukázka loveckých plemen psů, lukostřelby a také 

zde proběhl kvalifikační závod sportovních dřevorubců na MČR - STIHL Timbersports. 

O Wilíkův pohár 

Proběhl jiţ 5. ročník tohoto závodu kynologického sportu, který se jmenuje agility. Závod 

pořádal místní spolek Agility Dogs of Needles, z.s. Na závod bylo přihlášeno téměř 40 

závodníků v kategoriích small (malí psi), medium (střední psi) a large (velcí psi). Součástí 

závodu byla i kategorie pro štěňata, tedy pro psy do věku 12 měsíců. Na tyto závody přijeli 

závodníci z celé České republiky. Z místního klubu závodilo 6 týmů. Přičemţ tým se skládá 

z jednoho psovoda a jednoho psa. 

Turnaj v minikopané
14

 

Sportovní komise města Ralsko pořádala dne 28. září od 10:00 turnaj v minikopané pro 

všechny fotbalové nadšence v druţstvech 3+1. Turnaj se konal na sportovním hřišti na 

Hvězdově.   

                                                           
13
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Turnaj v šipkách
15

 

Turnaj v šipkách se konal 29. prosince v hospůdce pana J. Matušky v Hradčanech. 

Prezence hráčů probíhala od 9:30 do 10:00.  

Turistika a životní prostředí 

Výskyt vlků v okolí Ralska dokazují některá svědectví obyvatel, kteří vlka zahlédli 

nejčastěji z oken svých automobilů. Dne 28. 3. 2019 byla v ranních hodinách sraţena osobním 

automobilem samice vlka na silnici mezi Dolní Krupou a Kuřívodami.  

Školství 

Dne 20. 3. 2019 proběhl Den odevřených dveří v MŠ a ZŠ Tomáše Jeţka době od 9 hod do 

12 hod a poté od 13:30 do 15 hod. Návštěvníci mateřské a základní školy mohli nahlédnout do 

chodu školy, seznámit se školním prostředím a prohlédnout si prezentaci dětí.  

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhl 6. 5. 2019 a náhradním 

termínem byl 13. květen 2019. Mateřská škola má tři třídy podle věku dětí.  

Zápis do základní školy pro školní rok 2019/2020 proběhl 8. 4. 2019 a náhradním 

termínem byl 15. duben 2019. Základní škola má první, druhý a třetí, čtvrtý a pátý ročník.  

Základní škola také nabízí zájmové krouţky pro děti - keramický, pěvecký a krouţek hry 

na flétnu. Součástí školy je také školní druţina určená pro ţáky první a druhé třídy. 

Počasí 

V měsíci lednu se průměrná denní teplota pohybovala od -1 do 3°C a průměrná noční 

teplota byla -2 aţ -6°C. Nejchladnější noc byla 22. ledna s teplotou -8 aţ -12°C. Nejteplejší noc 

byla 13. ledna a 17. ledna s noční teplotou 4 aţ 0°C. Nejchladnějším dnem byl 23. leden s denní 

teplotou -5 aţ -1°C. Nejteplejší den byl 17. leden s teplotou 4 aţ 8°C.  

V měsíci únoru se průměrná denní teplota pohybovala od 5 do 9°C a průměrná noční 

teplota byla 1 aţ -3°C. Nejchladnější noc byla 4. února s teplotou -6 aţ -10°C. Nejteplejší noc 

byla 21. února a 28. února s teplotou 6 aţ 2°C.  Nejteplejším dnem byl 28. únor s teplotou 13 aţ 

17°C a nejchladnějšími dny byly 4. únor, 5. únor a 23. únor s teplotami -2 aţ 2°C. 

V měsíci březnu se průměrná denní teplota pohybovala od 8 do 12°C a průměrná noční 

teplota se pohybovala od 4 do 0°C. Nejchladnější noc byla 19. března s teplotou 0 aţ -4°C. 

Nejteplejší noci byli 3. března, 4. března, 7. března, 16. března, 17. března a 23. března s teplotou 

7 aţ 3°C. Nejchladnějšími dnem byli 11. března a 12. března s teplotou 3 aţ 7°C. Nejteplejšími 

dny byly 7. března, 23. března a 30. března s teplotou 16 aţ 20°C.  

V měsíci dubnu se průměrná denní teplota pohybovala od 13 do 17°C a průměrná noční 

teplota se pohybovala od 6 do 2°C. Nejchladnější noci byli 15. dubna a 16. dubna s teplotou 1 aţ 
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-3°C. Nejteplejší noc byla 26. dubna s teplotou 14 aţ 10°C. Nejchladnější den byl 12. duben a 

13. duben s teplotou 4 aţ 8°C. Nejteplejším dnem byl 25. duben a 26. duben s teplotami 

s teplotou 23 aţ 27°C.   

V měsíci květnu se průměrná denní teplota pohybovala od 13 do 17°C a průměrná noční 

teplota se pohybovala od 9 do 6°C. Nechladnější noc byla 6. května s teplotou 3 aţ -1°C. 

Nejteplejší noc byla 27. května s teplotou 14 aţ 10°C. Nechladnějšími dny byly 5. květen a 15. 

květen s teplotou 6 aţ 10°C a nejteplejšími dny byly 27. květen a 31. květen s teplotou 20 aţ 

24°C. 

V měsíci červnu se průměrná denní teplota pohybovala od 25 do 30°C a průměrná noční 

teplota se pohybovala od 17 do 13°C. Nejchladnější noc byla 1. června s teplotou 13 aţ 9°C. 

Nejteplejší noci byli 15. června, 26. června a 30. června s teplotou 20 aţ 16°C. Nejchladnějším 

dnem byl 8. červen s teplotou 21 aţ 25°C. Nejteplejším dnem byl 26. červen s teplotou 33 aţ 

37°C. 

V měsíci červenci se průměrná denní teplota pohybovala od 24 do 28°C a průměrná noční 

teplota se pohybovala od 15 do 11°C. Nejchladnější nocí byl 8. červenec s teplotou 10 aţ 6°C. 

Nejteplejší noci byli 1. července, 20. července a 24. aţ 28. července s teplotou 18 aţ 14°C. 

Nejchladnějším dnem byl 9. červenec s teplotou 18 aţ 22°C. Nejteplejším dnem byl 25. červenec 

s teplotou 31 aţ 35°C.  

V měsíci srpnu se průměrná denní teplota pohybovala od 24 do 28°C, stejně jako 

v červenci. Průměrná noční teplota se pohybovala od 16 do 12°C. Nejchladnější noci byli 14. 

srpna a 15. srpna s teplotou 12 aţ 8°C. Nejteplejší noci byli 9. července, 27. července a 28. 

července s teplotou 19 aţ 15°C. Nejchladnějším dnem byl 21. srpen a 28. srpen s teplotou 19 aţ 

23°C. Nejteplejšími dny byli 18. srpen, 28. srpen, 29. srpen a 31. srpen s teplotou 27 aţ 31°C.  

V měsíci září se průměrná denní teplota pohybovala od 17 do 21°C. Průměrná noční 

teplota se pohybovala od 10 do 6°C. Nejchladnější noci byli 19. září a 20. září s teplotou 5 aţ 

1°C. Nejteplejší nocí bylo 1. září s teplotou 18 aţ 14°C. Nejchladnějším dnem bylo 19. září 

s teplotou 11 aţ 15°C. Nejteplejším dnem 1. září s teplotou 28 aţ 32°C.  

V měsíci říjnu se průměrná denní teplota pohybovala od 13 do 17°C. Průměrná noční 

teplota se pohybovala od 8 do 4°C. Nejchladnější noci byli 30. října a 31. října s teplotou -1 aţ -

5°C. Nejteplejší noc byla 1. října s teplotou 14 aţ 10°C.  Nejchladnějšími dny byly 30. říjen a 31. 

říjen s denní teplotou 5 aţ 9°C. Nejteplejšími dny byly 1. říjen, 13. říjen. 14. říjen a 15. říjen 

s denní teplotou 19 aţ 23°C.  

V měsíci listopadu se průměrná denní teplota pohybovala mezi 7 aţ 11°C. Průměrná noční 

teplota se pohybovala od 6 do 2°C. Nejchladnější noc byla 30. listopadu s noční teplotou -3 aţ -

7°C. Nejteplejší noc byla 17. listopadu s noční teplotou 9 aţ 5°C. Nejchladnějšími dny byly 13. 

listopad a 30. listopad s teplotou 1 aţ 5°C. Nejteplejším dnem byl 3. listopad s teplotou 13 aţ 

17°C.  
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V měsíci prosinci se průměrná denní teplota pohybovala mezi 2°C aţ 6°C. Průměrná noční 

teplota se pohybovala od 1°C do -3°C. Nejchladnějšími nocemi byli 27. prosinec a 29. prosinec 

s teplotou -3 aţ -7°C. Nejteplejší nocí byl 17. prosinec s teplotou 7 aţ 3°C. Nejchladnějšími dny 

byly 27. prosinec a 29. prosinec s teplotami -2 aţ 2°C. Nejteplejší dny byly 17. prosinec, 18. 

prosinec a 19. prosinec teplotou 8 aţ 12°C. Měsíc prosinec byl aţ neobvykle teplý.   

Zpráva kronikáře 

V letošním roce mě v naší obci překvapil počet rodinných domů, které vyrostly na místech, 

kudy často projíţdím, tj. části obcí Hvězdov, během krátké doby. Od tohoto růstu rodinných 

domů si slibuji více nových setkání a snad i nových moţností společenského ţivota v obci. Jako 

vášnivá čtenářka a vedoucí místní knihovny mám radost z její plánované rekonstrukce. Doufám, 

ţe se mi podaří rozšířit řady čtenářů ještě o něco více. A také jsem byla překvapena z poměrně 

teplého počasí v zimě. Sníh jsem tento rok viděla jen asi jeden den, neţ sníh opět roztál. Ráda 

bych do nového roku 2020 popřála všem spoluobčanům hodně štěstí, zdraví, lásky a pochopení.  

 

 

 

 

 

________________________ 

datum a podpis kronikáře 
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