
K životnímu jubileu Vám
přejeme spokojený život,

naplněný zdravím,
radostí , štěstím
a porozuměním.

Vše nejlepší!

D N E Š N Í  R A L S K O

Vážení spoluobčané, 
velice se omlouváme, ale ples se pro letošní rok 
2020 ruší. Bohužel nebude ani náhradní termín na 
podzim. Lístky můžete vracet na Infocentru u paní 
Ing. Koníčkové.

Posseltová

ZRUŠENÍ PLESU

Z obsahu čísla

Vydává Město Ralsko  Čtvrtletník č. 03 Zdarma

Co se událo a o čem se mluví              Vychází: 10. 10. 2020

 Z města a městského úřadu
 Ze školních lavic
MC informuje 
 Z kultury a sportu
Hornicko - historický spolek 
 Zdravotní záchranná služba 
Ostatní

 Inzerce
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Kuřívody - provozní doba:

Pondělí: 09.00 - 17.00
Úterý: 09.00 - 13.00  
Středa: 10.00 - 14.30
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 09.00 - 13.00
Každá sudá sobota:  09.00 - 11.00

Zákonná přestávka je v pracovní dny vždy od 11.30 hod. do 12.00 hod.

V ostatních případech vždy po telefonické 
domluvě s odpovědnou
osobou paní Kavenskou tel: 774513151

Ploužnice pod Ralskem

V pracovní dny od 08:00 hod. do 14:30 hod. po
telefonické domluvě s odpovědnou osobou 
panem Kavenským (tel:777/836594)

Náhlov

V pracovní dny vždy od 08.00 - 14.30 hod.  po 
telefonické domluvě s odpovědnou osobou 
panem Peštou ( tel: 775646026 )

POZOR ZMĚNA POKLADNÍCH ÚŘEDNÍCH HODIN
Městský úřad Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko

Změna je platná od 06.01.2020 až do odvolání

Kontakt pro objednání: paní Nesvadbová, tel. 487 898 163,  
nesvadbova@mestoralsko.cz

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Úterý:  pouze pro objednané
Středa: 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Čtvrtek: pouze pro objednané
Pátek:  zavřeno Změna agendy správa domů a bytů – paní 

Tamara Léblová, tel. 487 898 166

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sběrné dvory - informace

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější fotografie z okolí města 
Ralsko. Vybrané fotky budou po souhlasu majitele použity do 
kalendáře na rok 2021, uveřejněny ve zpravodaji Dnešní Ralsko  
a samozřejmě vítězové obdrží i malý dárek.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií na téma: jaro, léto, podzim, 
zima.
Zúčastnit se může každý, jen připomínám, že fotky mohou být 
pouze z okolí města Ralsko.
Fotografie můžete zasílat na email: podatelna@mestoralsko.cz, 
nebo je donést osobně na Místní centrum v elektronické podobě. 
Nezapomeňte uvést jméno a kontakt.
Soutěž trvá do 15. října 2020

Foto soutěž
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SLOVO STAROSTY

září 2020 Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení občané, sousedé a přátelé,
opět máme čtvrt roku za sebou. Letní prázdniny jsou u konce a děti vyrazily do škol. Měl jsem tu čest letos opět 
přivítat 1. ročník v naší ZŠ Tomáše Ježka v Kuřívodech. Ještě jednou přeji dětem, rodičům a pedagogům úspěšný 
školní rok. 

Dále se povedlo dovést do úspěšného konce 2. směnu 
s Vojenskými lesy a statky ČR. Tato směna byla největší 
majetková operace tohoto roku a opět pomohla ucelit 
pozemky v našem vlastnictví a ucelit i pozemky, které mají 
ve správě VLS. Výčet těchto pozemků je dlouhý a napříč 
všech katastrálních území. Celkově se jednalo o plochu 
cca 150 ha, kterou jsme v téměř stejné výměře obdrželi 
od České republiky. V tomto ,,balíku“ pozemků jsou ve-
lice důležité lesní celky, které budou navazovat na ty naše, 
strategické pozemky pro naše investice a pozemky v CHKO. 
Dále bych zmínil pozemek, který měl v pronájmu Radek 
,,Bill“ Zika, právě tento pozemek jsme obdrželi v cel-
kovém součtu pozemků a budeme moci vybudovat 
pomník pro Billa, aby se na jeho odkaz nezapomnělo.

Rád bych poděkoval firmě BORDER WAR MILSIM, která v u nás pořádala airsoftovou akci a věnovala do 
školky hračky a 10 000 Kč.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Kuřívody
V Kuřívodech právě probíhá oprava silnice II/268 Mimoň až hranice 
Libereckého kraje. Bohužel jsme museli i přes původní plány vydržet 4 
dny kompletní uzavírky úseku Kuřívody až Sklená Huť (směr Ploužnice) 
a to od 14. do 18. 09. 2020. Další problém přichází s kácením úseku 
Sklená Huť až Ploužnice, kde jsme se domluvili na neoficiální objízdné 
trase přes cestu na letiště Hradčany a poté sídliště Ploužnice. Trochu 
mě mrzí, že stavba takové důležitosti a takového rozsahu je řešena, 
tak jak vidíme. Investor (Liberecký kraj) má sice zástupce na kon-
trolních dnech, ale zbytek řešíme my. Doufám, že se stavba povede 
dovést do úspěšného konce. Udělám pro to maximum!
Momentálně nás čeká dokončení propustků a otevření úseku Skelná 
Huť až Ploužnice a to nejpozději 4. 10. 2020. 
Dále v Kuřívodech zahajujeme stavbu ,,17 TI Ralsko“. Označení TI zna-
mená technická infrastruktura, u které jsme získali dotaci na budování 
kanalizační stoky kolem 17 nových parcel za Kulturním domem v 
Kuřívodech. Dotaci poskytuje MMR  - Ministerstvo pro místní rozvoj 
a je v celkové výši 80 tis. Kč/ 1 parcela. V rámci této stavby zbudujeme 
i nový vodovod a později i asfaltovou komunikaci s veřejným osvětlením. Akci zahájíme 1. 10. a dokončení musí 
být nejpozději do 31. 12. 2020. Žadatelé se tedy dočkají, že příští rok budeme nabízet kompletně zasíťované 
parcely.

Opět jsme pokročili k realizaci opravy Kulturního domu v Kuřívodech. Zadali jsme projekt pro stavební povolení 
na tuto akci. Termín odevzdání projektu je 03/2021. Následně budeme hledat vhodný dotační titul 
a připravovat realizaci. Realizace by tak mohla proběhnout v roce 2022. V rámci této stavby se počítá 
s obchodem, knihovnou, sálem, ordinací pro lékaře a další.
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Ploužnice

Hradčany

Na Ploužnici jsme zahájili výběr dodavatele na akci ,,Smíšená Cyklostezka Mimoň až Ploužnice“. Výběr doda-
vatele musíme provést do konce roku a příští rok akci provést. Je to neskutečný úspěch, když si uvědomím 
od kdy se tato akce řeší. První zmínky o cyklostezce z 
Ploužnice do Mimoně jsou na úřadě od roku 2004. Takže 
po 16ti letech bude konečně plynulé a bezpečné spojení 
z Ploužnice do Mimoně.
Dále se na Ploužnici chystáme rozšiřovat parkovací 
plochy mezi bytovými domy. Vzniknout by nově mělo 
dalších 14 parkovacích míst. 
Příští rok mohou občané očekávat větší provoz na 
hlavní silnici k letišti, protože musí dojít k opravě mostu 
směrem na Mimoň. Předpokládám, že dopravu odkloní 
Liberecký kraj na Boreček. Opět se budeme snažit, aby 
tato zátěž probíhala minimální dobu.

V Hradčanech stále probíhá rekonstrukce Hradčanského rybníku. Momentálně máme vypuštěný rybník, který 
se bude do konce roku opět odbahňovat. V rámci stavby jsme se uchýlili k řadě změn, které nám ušetří více 
náklady a zároveň pomohou stavbu vybarvit jako přírodě blízkou. Hlavní změnou projde plánovaný chodník po 
hrázi, který se z původního betonu změní na dřevěnou lávku (částečně vysutou nad rybník), která bude místy 
rozšířena a osazena mobiliářem. 
Momentálně jsou na hrázi osazeny značky, které snižují rychlost po hrázi, protože jsme na konci léta zjistili únik 
vody přímo v tělese hráze. Naštěstí dle sdělení geologů nemůže dojít k sesuvu nebo nějakému většímu pro-
blému, ale je třeba udělat geofyzikální sondy, které si zhotovitel zajišťuje. Vzhledem k této skutečnosti by se 
mohlo stát, že se Hradčanský rybník letos pořádně ani nenapustí a rovnou se dílo dokončí.
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Horní krupá
Na Horní Krupé jsou naši občané bohužel odříznuti 
od hlavního tahu na Kuřívody. Kompletní uzavírka 
by měla skončit nejpozději do 15. 10. 2020, protože 
METROstav dodělává svodidla na nové komunikaci.
Momentálně už je vše překryto asfaltem a stavba 
této části je téměř u konce. Během stavby se mi 
ozvali 2 lidé, kteří si stěžovali na hluk při přejíždění 
zálivů pro propustky. Tyto podněty jsem předal 
zástupci KSSLk, ovšem stavba zhodnotila, že je to 
hlavně o řidičích, že tam jezdí moc rychle a zvyšují 
hlukové napětí v místě. Věřím, že snad už bude 
v tomto úseku brzy klid a naši občané se budou 
moci těšit z nové silnice.
Na posledním setkání mikroregionu jsme se s panem starostou Nedvědem z Dolní Krupé bavili o možnosti na-
pojení Horní Krupé na nově plánovaný vodovod. Chceme se v příštích týdnech sejít a probrat možnost napojení.  
Vzhledem k velikosti území by to nemuselo být ani finančně tolik nákladné a mohli bychom ulevit VLS, které 
jsou v současné době provozovateli vodovodu na Krupé.

náhlov

BOREČEK

Na Náhlově je nejvíce očekávánou událostí stavba nového vodovodu a kanalizace. Tento projekt máme skoro 
dokončený. Projektant Ing. Kreisel má termín do 20. 12. 2020, takže letos bychom měli mít stavební povolení. 
Pokud vše půjde podle plánu, tak bychom mohli příští rok stavbu zrealizovat a konečně po dlouhých letech mít 
vyřešený celý problém s vodou a kanalizací. Dále na tuto stavu budou navazovat kompletní opravy povrchů 
a chodníků. Věřte, že i tuto akci dotáhneme do konce a lidé na Náhlově se po dlouhém čekání dočkají pitné 
a kvalitní vody (jako např. na Borečku).

Na Borečku jednáme s KSSLk ohledně zřízení nezpevněné krajnice podél hlavní silnice směr Doksy. Bohužel 
nám VLS nepřenechali pozemek naproti zástavbě (louka), kde prý čerpají dotace na sekání, takže se budeme 
muset dostat mezi RD a silnici. Projednáváme s projektantem zřízení ,,chodníku“ formou nezpevněné krajnice. 
Což bychom mohli poměrně rychle řešit. 
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Hvězdov

Ing. Miloslav Tůma
starosta města

Na Hvězdově se podařilo konečně přidělit první dotace na domovní ČOV. Vyhodnoceni byli 3 uchazeči, kteří 
podali kompletní žádosti a dostali, tak dotaci na 80% z uznatelných nákladů. 
Jsem rád, že plníme sliby, které jsme Vám dali na osobním setkání a při jednání Zastupitelstva na Hvězdově.

Další dotační výzvu si hlídejte na www.mestoralsko.cz/mesto/dotacni-fond/  
Hezké podzimní dny Vám všem,

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: 
Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Jan Amos Komenský

Období léta nám skončilo, a i v tomto čase byl život v našem městě provázen hygienickými opatřeními, která 
se vydávala na základě zabránění šíření nákazy covid 19 v Libereckém kraji. Dodržování těchto opatření je na 
nás samotných, na naší zodpovědnosti. Jak bude probíhat následující období tohoto roku záleží na nás.  I přes 
veškerá omezení, která nás provázejí se nám daří pro občany stále vytvářet podmínky pro klidný a spokojený 
život ve městě. 

V únoru tohoto roku rada města schválila svým usnesením příspěvek pro seniory na dopravu obědů, které 
zajišťuje příspěvková organizace SSMM. Tuto finanční podporu naši senioři využívají a my jsme rádi, že 
alespoň touto formou můžeme pomoci. V letním období jsme se setkali s vedením SSMM (Sociální služby 
města Mimoň), kde jsme se společně s paní ředitelkou a vedoucí terénních služeb SSMM domluvili na 
schůzkách pro občany zaměřených na poradenství o poskytování sociálních služeb. Uvědomujeme si, že do-
pravní dostupnost do Mimoně je pro seniory či osoby zdravotně postižené problematická, proto vzešel tento 
návrh pravidelných setkání a město velmi rádo poskytne prostory. O termínech setkání se zájemci dozvědí 
formou letáčků a mobilního rozhlasu. 
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Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Podařilo se nám také získat dotaci na projekt APK (asistent prevence kriminality) a DP (domovník preventista). 
Obě tyto pozice se v našem městě  
v minulosti osvědčily, proto jsme rádi, že můžeme v této aktivitě od 1. 9. 2020, která pomáhá zkvalitňovat 
život v místních částech, pokračovat. Dalším úspěšným projektem je sociální projekt, kde se nám podařilo zís-
kat taktéž dotaci, i nadále bude probíhat pomoc lidem v sociálních záležitostech, formou terénní sociální práce, 
práce s mládeží, především se zaměření na oblast sociálního začleňování, tak abychom budovali pocit bezpečí 
místních obyvatel nejen ve vyloučených lokalitách v Ploužnici a Náhlově. 

„Smyslem sociálních služeb dostupných pro potenciální i stávající klienty, je kromě jiného pomáhání daným 
uživatelům, aby nebyli vystaveni riziku postavení stranou společnosti primárně ani pocitově, následkem své 
dočasně, či dlouhodobě nepříznivé sociální situace všeobecně. („Komunitní plán města Ralsko“)

Cílem je budování důvěry občanů ve vlastní samosprávu, proto i nadále budeme pokračovat v pravidelných 
setkáváních vedení města s občany v jednotlivých osídlených místních částech.

Když se projedete městem Ralsko, každý si všimne upravených zelených ploch, což je obrovskou zásluhou 
zaměstnanců údržby zeleně. Velmi nás těší, že návštěvníci z okolních měst i turisté přijíždějící z větších vzdále-
nosti chválí upravenou veřejnou zeleň města. Bez zaměstnanců údržby zeleně pod vedením pana Františka 
Procházky by to opravdu nešlo a za to jim patří velké poděkování.

Tak, jak to vypadá v jednotlivých městských částech, je také dáno vztahy občanů k prostředí žijících v těchto 
místech. Neustále se potýkáme s problémem udržení pořádku v sídlišti na Ploužnici. I tomuto by měl napo-
moci projekt zaměřený na bezpečnost v Ralsku, díky kterému město na pozici asistenta prevence kriminality 
vytvoří čtyři pracovní místa a čtyři pracovní místa v pozici domovník preventista.

 Při setkání s občany ve sportovní klubovně na Ploužnici byl vznesen požadavek na vybudování místa s 
lavičkou, tak aby to nerušilo ostatní obyvatele. Místo se zřídilo, ale naši zaměstnanci údržby zeleně několikrát 
v týdnu tento prostor uklízí od odpadků, které se válí všude v okolí. Cedule s prosbou k udržování pořádku 
nejsou nic platné, opravdu není v našich silách denně sbírat odpadky, které lidem odpadnou od ruky, byť se v 
místě nachází odpadkový koš. Lavička a stůl, který měl v těchto prostorách sloužit k setkávání, se stal terčem 
vandalů a musel být odvezen k opravě. Po jeho opravě bude umístěn na místo, které je ve viditelnosti kam-
erového systému. Vím, že by se někde chtěli občané setkávat, ale když je jim tato možnost dána, tak si prostor 
neváží a místo devastují.  Velmi nepříjemné je také v období teplých dnů, když si chcete doma otevřít okno  
a vyvětrat, tak si skupinka občanů rozdělá piknik přímo pod vašimi okny, a vy místo pouštění čistého vzduchu 
dýcháte cigaretový kouř, který se line přímo do vašeho bytu. Nemůžeme nikomu zakazovat, aby se scházel 
na veřejném prostranství, ale chtěla bych každého požádat o ohleduplnost k ostatním. Zvažte, zda byste si tu 
cigaretu mohli vykouřit tam, kde nebude opravdu nikoho obtěžovat. Je velmi nepříjemné, když nekuřák musí 
dýchat cigaretový kouř ve svém bytě. Další nešvar, který se na sídlišti rozšiřuje, je oprava osobních automobilů 
na veřejném prostranství, který omezuje běžný život ostatních občanů.

Závěrem bych chtěla pár vět věnovat vzpomínce na letní akci, která se uskutečnila 4. 7. 2020 ve sportovním 
areálu na Ploužnici pod názvem Hurá na prázdniny. Díky Hygienickým opatřením jsme nemohli pro děti 
uspořádat oslavu MDD, proto jsme tuto akci nahradili jinou, která rovněž potěšila naše nejmenší. Odpoledne 
plné zábavy zorganizovala Ing. Anna Koníčková z MC v Kuřívodech. Pro děti byly připraveny zábavné atrakce, 
jako jízda na ponících, zábava s využitím zorbingových koulí, skákací hrad, tvoření z nafukovacích balónků, cuk-
rová vata, a nemohlo chybět vystoupení děvčat pod vedením Viery Šveňhové a výtvarné dílničky paní Milady 
Zítkové. Toto vše měly naše děti zcela zdarma. Pro zájemce bylo zajištěno i občerstvení. Akce se velmi vydařila 
a úsměv dětí na tvářích to jenom dokazoval.  Prázdniny skončili a naši školáci opět zasedli do školních lavic, 
přeji všem, aby školní rok probíhal v poklidu s dobrými školními výsledky.

Mgr. Šárka Kalvová
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Podle dostupných údajů je zadluženost obyvatel  
v okrese Česká Lípa nejhorší v rámci  
Libereckého kraje. „Lidé se zde potýkají velmi 
často s mnohačetnými exekucemi, s čímž velmi 
úzce souvisí problémy se získáním vhodného 
bydlení.  
V případě, že ještě v exekuci nejsou, nezvládají 
své závazky splácet,“ vysvětluje Ing. Miloslav 
Tůma, starosta města. „Někteří nemají po za-
placení nájemného finance na další základní 
potřeby, ať už pro sebe, nebo pro rodinu. Mají dvě 
možnosti – buď se zadluží, aby přežili do dalšího 
měsíce, nebo riskují ztrátu bydlení,“ dodává Ing. 
Tůma.

Od září 2020 budou právě s dluhy a bytovou 
situací v rámci projektu Preventivní sociální 
práce v Ralsku pomáhat sociální pracovníci, 
kteří se zaměří na práci s ohroženými skupinami 
přímo v terénu. Otevřena bude také dluhová 
poradna, kterou může vyhledat každý obyvatel 
Ralska, pokud se ocitne v nesnázích. „Každému 
se může stát, že se ocitne v těžké situaci. Naším 
cílem je, aby se problémy lidí neprohlubovaly, 
a aby oni sami měli možnosti a schopnosti je 
řešit. Soustředit se budeme také na mladé lidi, 
u kterých se budeme snažit působit hlavně 
preventivně,“ říká Mgr. Šárka Kalvová, místosta-
rostka. 

V ulicích bude možné od září dále potkávat asis-

tenty prevence kriminality. Jejich úkolem je pro-
cházet městem a zejména sociálně vyloučenými 
lokalitami, kde pomohou řešit různé konflikty 
a potenciální problémy. Vzniknou také místa 
domovníků-preventistů, kteří se budou starat  
o zajištění bezproblémového soužití ve svěřených 
domech a jejich bezprostředním okolí. Pozice 
asistentů prevence kriminality i domovníků-
preventistů vznikly v rámci projektu Komplexní 
řešení problematiky sociálně patologických jevů.

„Asistenti prevence kriminality se osvědčili  
v mnoha městech České republiky i v Ralsku. Jde 
většinou o lidi, kteří si sami zažili, jak se žije  
v sociálně vyloučené lokalitě. Fungují tedy 
jako pojítko mezi policií, městem a lidmi z lo-
kalit a dalších částí města. Předcházejí mnoha 
zbytečným nedorozuměním,“ popisuje René 
Nesvadba (velitel MěP Ralsko).

Ralsko se staví k sociálním problémům čelem. 
Do ulic povolává sociální pracovníky a preventisty 
kriminality

Dluhy jsou problém, který se netýká jen obyvatel sociálně vyloučených lokalit, ale také celé řady 
dalších občanů. Předluženost navíc úzce souvisí s dalšími životními komplikacemi – někteří lidé 
kvůli dluhové pasti ztratí bydlení, jiní se mohou uchýlit k drobné kriminalitě. Město Ralsko se ro-
zhodlo, že bude tyto problémy aktivně řešit. Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování za-
jistilo sociální pracovníky, domovníky-preventisty a asistenty prevence kriminality. Ti budou od září 
roku 2020 mít na starosti, aby se lidé cítili ve městě bezpečně, a aby měli lidé v potížích možnost se 
z těžké životní situace dostat.
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PREVENTIVNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE V RALSKU
Od září 2019 realizuje město Ralsko pro své občany projekt Preventivní sociální práce v Ralsku, který si klade 
za cíl snížení míry sociálního vyloučení přímou podporou ohrožených osob, žijících v sociálně vyloučených 
lokalitách Ralska. A to především komplexním přístupem k odstraňování či mírnění příčin sociálního vyloučení. 
Jedná se tak o podporu cílové skupiny v přístupu k bydlení, řešení dluhové problematiky a stabilizace rodinného 
rozpočtu. Navazujícími aktivitami jsou snížení míry negativních patologických jevů u mladých osob starších 15 
let.

Prostřednictvím projektu naši pracovníci nabízejí pomoc lidem ohroženým na zasaženým ztrátou či nejistotou 
v oblasti bydlení, nabízejí pomoc s dluhy či exekucemi, lidem s nízkou finanční a právní gramotností. Pomoc je 
nabízena všem, kteří se dostali do konfliktu s obecně uznávanými společenskými normami. 

Tito lidé se potýkají s problémy v mnoha oblastech, přičemž propad do obtížné situace je tak hluboký, že již 
není možné věrně definovat, které znaky jsou příčinou a které důsledkem. Navzájem se totiž ovlivňují a posi-
lují ukotvení jedince i celých rodin v sociálním vyloučení a kultuře chudoby. Tento stav je bez pomoci takřka 
nemožné překonat. Proto se neváhejte na nás obrátit. 

Je pro vás připraveno poradenství v oblasti bydlení, dluhů, exekucí a dalších sociálních nebo finančních 
problémů. 

Rádi vám pomůžeme:

• přezkoumat oprávněnost exekučního řízení,

• od oddlužení - insolvenci,

• přehodnotit Váš měsíční rodinný rozpočet,

• pochopit principy hospodaření s vlastními, dostupnými finančními prostředky,

• získat dovednosti stanovením priorit v oblasti hostpodaření a snižování výdajů,

• pomůžeme Vám získat informace o vašich právech a povinnostech, o řešení či vyřešení zadluženosti i 
řešení neprávem vymáhaných dluhů,

• vysvětlíme rizika zabezpečení vašich potřeb prostřednictvím půjček.

!!! Veškeré tyto služby jsou poskytovány BEZPLATNĚ !!!

Se svými dotazy se můžete obrátit na odborného garanta projektu:

Bc. Jana Srbová

E – mail: srbova@mestoralsko.cz 

Tel.: 774 646 280 

Preventivní sociální práce v Ralsku, reg.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016597
Projekt je spolufinancován EU, prostřednictvím ESF Operační program Zaměstnanost, 
státního rozpočtu ČR a rozpočtu města Ralsko
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Školní rok 2019/2020 byl zcela výjimečný nejen pro naše žáky, ale i pro každého čtenáře tohoto zpravodaje. Od 
března jsme se s celým prvním stupněm učili distančně. I přesto získali žáci za celoroční sportovní výkony na 
konci školního roku zlatou medaili.

Kam kráčíš školo?

Školní rok 2019/2020 byl zcela výjimečný nejen pro naše žáky, ale i pro 
každého čtenáře tohoto zpravodaje. Od března jsme se s celým prvním 
stupněm učili distančně. I přesto získali žáci za celoroční sportovní 
výkony na konci školního roku zlatou medaili.

Již nastal nový školní rok a my se nemůžeme dočkat našich dětí a žáků.
Pro nový školní rok jsme pro naše děti z mateřské školy připravily nové 
hrací prvky na školní zahradě, starší prvky jsme renovovali, aby byly více 
atraktivní pro všechny věkové skupiny. 

Chceme, aby děti trávily v přírodě ještě více času. Důvod? Chceme je 
naučit nejen více vnímat přírodu, ale i zvýšit jejich fyzickou zdatnost 
a sportovního ducha. Připraveny jsou pravidelné poznávací středeční 
výlety do okolí mateřské školy.

Také školní družina je připravena realizovat odpolední venkovní  
aktivity nejen v prostředí zahrady školy, ale i v blízkém okolí „za plotem“ 
školního komplexu.

Propracovali jsme ještě více distanční vzdělávání, které je nyní nabízeno 
všem žákům i v době jejich běžné nemoci (dítě z prostředí domova může 
být přítomno ve školní výuce přes on-line spojení a tím nemusí zameškat 
probírané učivo ani atmosféru ve třídě). Rodiče tak nemusí děti po návratu 
z práce složitě doučovat. Všechny ročníky jsou vybaveny novými moderní-
mi učebnicemi i pracovními sešity, které více motivují děti k učení a děti 
tak mají pocit, že se neučí, ale že si hrají.  Učebnice jsou navíc jak digitálně, 
tak i papírově zpracované. 
Dokoupili jsme další nové notebooky, dále jsme vnitřní i venkovní prostory 
doplnili o spoustu esteticko-naučných prvků.
Hned od prvních dnů začneme naplno – září zahájíme adaptačním kurzem, 
který zakončíme celodenním výletem zaměřeným na poznávání ryb, lesní 
zvěře a znalosti rostlin lesa. 



12

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

JUBILANTI

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

V letošním školním roce nabízíme nízký počet žáků v každém ročníku, což povede jak ke zlepšení interakce mezi učitelkami a žáky, tak i k většímu indi-
viduálnímu přístupu ke každému dítěti. 
Výuku anglického jazyka realizujeme postupně a přirozeně již od posledního ročníku mateřské školy, což pak plynule přechází i na základní školu ve formě 
kroužku. Děti stojí v centru naší pozornosti, podněcujeme u dětí touhu poznávat a rozvíjet své silné stránky. Žáky vedeme k zodpovědnosti za své chování 
a vzdělání. Jsme rodinnou školou, kde se všichni znají a snaží si vycházet vstříc. Vyhověli jsme požadavkům rodičů a prodloužili provoz školy od 6:30 do 
16:30 hod. Aktuální informace zveřejňujeme na nových a funkčních webových stránkách školy. A také při nově nastavených on-line třídních schůzkách  
s rodiči ve večerních hodinách, kdy se mohou přihlásit z pohodlí domova v čase od 18:00 hodin.
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MC INFORMUJE...
Prázdniny skončily a opět je tu nový školní rok, děti se vracejí do školních lavic a Místní centrum opět nabízí 
volnočasové aktivity, příležitostné akce a zájmové kroužky, které budou probíhat v Místním centru v Kuřívodech 
a v Klubovně na Ploužnici, po dobu školního roku 2020 – 2021.

Místním centrum pro setkávání a pořádání kulturních, 
vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku
NABÍZÍ OBČANŮM MĚSTA PRO ROK 2020 – 2021 MOŽNOST ÚČASTI V TĚCHTO ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH 
A KURZECH:

Zájmové kroužky pro děti:
Kroužek výtvarné výchovy a ručních prací  - MC Kuřívody 
Logopedie – porucha řeči, výuka výslovnosti – Škola v Kuřívodech 
Kroužek výuky základů práce na PC – MC Kuřívody 
Kroužek doučování z angličtiny – MC Kuřívody 

MC INFORMUJE

Sportovní areál – Klubovna Ploužnice:
Fotbalový kroužek pro chlapce a děvčata – Fotbalové hřiště 
Taneční kroužek 
Doučovací kroužek 
 
Kroužky jsou pro děti od 6 let, mladší děti pouze v doprovodu rodičů.
Kroužky pro děti jsou pořádané bez finanční spoluúčasti rodičů.
Začátek zájmových kroužků od 1. září 2020. 
Využijte tuto nabídku, veškerá činnost je založena na zájmu a dobrovolnosti a je volně přístupná všem 
zájemcům. Těšíme se na vás!

Akce pro dospělé:
Kurz angličtiny
Kurz základu a práce na PC pro seniory
Cvičení dle zájmu
Setkávání seniorů – navázání nových kontaktů, přednášky s různou tématikou – 1x za týden – MC  
v Kuřívodech, Klubovna Ploužnice
Pořádání výstav, besed s promítáním filmů, workshopů – MC Kuřívody
Poradenské sociální služby – MC Kuřívody, Klubovna Ploužnice
Nabídka pro Vás – kompletní péče o nohy
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Ohlédnutí za uplynulými akcemi…
Dne 6. července se konala na Ploužnici akce Hurá, prázdniny! Na hřišti 
se sešli rodiče s dětmi a mohli si užívat pestrého programu připraveného 
Místním centrem. Nechybělo taneční vystoupení, výtvarné dílničky, jízda 
na koních, modelování balonků, zábavný program, cukrová vata, bubble 
home. Největší zábavou, jak pro děti tak i pro dospělé byla hasičská pěna. 
Občerstvení bylo zajištěno, počasí nám přálo, takže tento den se velmi 
vydařil. Děkuji všem za výpomoc.

MC INFORMUJE

Dne 1. září po dlouhé pauze se děti opět 
vrátily do školních lavic. Stejně jako škola 
i Místní centrum uvítalo žáky v novém 
školním roce. Obzvláště slavnostní den to 
byl pro žáčky první třídy, které do školy i do 
Místního centra doprovázeli jejích rodiče.
 A. Koničková všechny přítomné seznámila 
s novým plánem akcí a kroužků, které jsou  
v MC připravené pro letošní školní rok a předala 
prvňáčkům malou pozornost jako vzpomínku 
na tento den. Na závěr popřála dětem hodně 
úspěchů ve škole a hojnou návštěvnost 
MC. Pro děti bylo připraveno pohoštění  
a také se mohly s úsměvem na tváři bavit.

Za Místní centrum A. Koničková

Vítání prvňáčků v Místním centru
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Kulturní a společenské akce města Ralsko
Závody Agility O Wilikův pohár       
Vítání občánků       
Halloween 2020
Výroba adventních věnců

26. 9. 2020      
26. 9. 2020     
6. 11. 2020

Změna termínů akcí vyhrazena. Nabídka akcí vždy je 
uvedena na internetových stránkách 
www.mestoralsko.cz a na infotabulích. 
SLEDUJTE PLAKÁTKY!

Nově vzniklá pyrotechnická služba Veřejné bezpečnosti na území stále ještě Vojenského újezdu Ralsko měla za 
úkol kromě ničení nalezené munice také první pyrotechnické prohlídky objektů po odcházející sovětské armádě. 
Požadavek ministerstva vnitra o zajištění absolutní bezpečnosti ve všech objektech byl nadlidský úkol. V té 
době nebyly síly ani prostředky ke splnění tohoto požadavku, který ztěžoval průvodní jev nově vznikající „de-
mokracie“. Byly to téměř každodenní anonymní telefonáty o hrozbách výbuchů ve veřejných objektech. 
V polovině léta roku 1990 se o vyprazdňované objekty na Jablonečku začal zajímat tehdejší náměstek ministra 
vnitra Jan Ruml. Důvodem nebyla revitalizace bytového domu sovětských důstojníků a  kasárenského celku 
pro vznikající potřeby budoucích obyvatel Ralska, ale, jak začalo prosakovat, byl zde zájem o poskytnutí azylu 
aktérům dosud neznámého fenoménu „uprchlictví“ z bývalých socialistických zemí.  Tehdy to byli obyvatelé 
Rumunska, kteří bez prostředků přešli naše hranice a chtěli emigrovat dále na západ.

PŘED TŘICETI LETY
Z KULTURY A SPORTU
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Základna obsluhy bývalého skladu raket střední skupiny vojsk byla situována do údolíčka se zaniklou obcí 
Jablonec, jejíž název se ustálil ve zdrobnělém pojmenování Jabloneček. Základna zůstala po odchodu vojsk zcela 
soběstačná. Nejdůležitějším objektem pro „kvalitní“ ubytování byl čtyřpodlažní obytný dům postavený z bílých 
cihel o dvou vchodech. Nepoškozená a funkční kuchyně s jídelnou, budovy staré německé a české školy 
a původní sokolovna, která sloužila jako kulturní sál. Objekty byly vytápěny centrální kotelnou. V několika dnech 
byla postavena nová čistírna odpadních vod. Přesto, že bylo místo odlehlé, a ještě téměř deset měsíců ob-
klopené sovětskými posádkami, nevyhnul se příjezd 194 rumunských občanů rozsáhlým protestům obyvatel 
okolních sídel. Podnět k protestům zavdaly zejména zprávy o výskytu nakažlivých chorob, jakou byla například 
cholera. 

„CHCEME ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ PRO NAŠE DĚTI“     
„NOVÁ DIKTATURA? NE!“         
„NECHCEME ŽÁDNÉ TÁBORY CHCEME KLID“

Pyrotechnické službě přibyl navíc úkol zajistit na pátek 24. srpna 1990 bezpečný průjezd autobusů od Kuřívod 
přes Židlov a Kracmanov do Jablonečku. Předem ohlašované barikády této komunikace se však neuskutečnily, 
přesto jsme měli k dispozici i těžkou techniku k jejich odstranění. Obavy však byly z nevybuchlé munice 
nacházející se v okolí komunikace, která mohla být k maření akce použita. 
     Jak rychle uprchlický tábor vznikl, tak byl i zrušen a přestěhován o několik kilometrů jižně do základny 
„JAVOR 52“ nad Vrchbělou. Tato základna depotu pro jadernou munici byla vytvořena původně pro 205 
příslušníků armády, z nichž bylo 54 důstojníků a 28 praporčíků, navíc zde bylo ubytování minimálně pro 
150 občanských pracovníků a rodinných příslušníků, a tak mohla přijmout na samém počátku více než 350 
uprchlíků, kteří zde nalezli komfort, o jakém se jim ani nezdálo…

Mjr. v.v.Václav Bilický

Městské muzeum
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Slušná reprezentace našeho města na 
motokrosových soutěžích v Chotyni u Liberce

Co k tomu dodat, dva kluci z Hvězdova, Honzík s bráchou 
Lubošem, si od běžných klukovských her odskočili na motokroso-
vou soutěž v Chotyni ve dnech 13. 6. 2020 a 22. 8. 2020. Bez 
možnosti řádných tréninků a jen s několika radami od starších,  
ale zato na slušných strojích, si mladší z nich Honzík vybojoval  
2x třetí pozici v kubatuře 85 CCM. 
Je škoda, že ve čtvrtém největším městě v republice, co do  
rozlohy, se nedaří najít místo, kde by se tomuto sportu, byť i jen 
jako hobby, mohla naše mládež věnovat.
                                                               Zastupitel  František Procházka

Z KULTURY A SPORTU
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Oslavy Horních vsí 2020 v Náhlově jsou minulostí
HORNICKO - HISTORICKÝ SPOLEK

Vzhledem k situaci ohledně Covidu – jsme se obávali menší účasti návštěvníků. Přesto se 22. 8. 2020 v 9:30 
hodin sešlo kolem 50 lidí. 
V 10 hodin nás začal zvon v kapličce sv. Floriána svolávat ke krátké mši-zdravici slova, kterou letos poprvé  
celebroval mimoňský farář pan Richard Cenker. Zdravice byla podána „lidsky“ a srozumitelně i pro ateisty.  
Zajímavé bylo i vyprávění o působení pana faráře na misii u indiánů.
Po tradičním fotografickém zadokumentování před kapličkou, jsme přešli na naučnou stezku- prohlédli znovu 
nainstalovanou informační desku, zkontrolovali lípu, kterou jsme zasadili v roce 2018 u příležitosti 100. výročí 
vzniku republiky, pověděli si něco o tabulích na naučné stezce. Poté dostali slovo přátelé, rodáci Margit  
a Werner. Došlo na křest kalendáře Mimoně na starých pohlednicích na roce 2021. V budově muzea se 
promítalo 50minutové DVD, které natáčel p. Steinfelder v r. 2009. Účastníci OHV si prohlédli muzeum, kde je 
část věnovaná vystěhovalectví do Brazilie a druhá část artefaktům ze zaniklých obcí. Mohli si zakoupit knihy  
o Zaniklých obcí, také knihu Vyprávění tety Emmy o žití v Jablonečku a konečně i mimoňský kalendář.
Po celou dobu nechyběl perfektní hudební doprovod Řehečského kvarteta, který rozezpíval všechny přítomné. 
Před muzeem byla ukázka 10 historických kočárků, které zapůjčilo Retro muzeum v Mimoni.
OHV se konaly už po 12 a to vždy za významné pomoci Města Ralsko – děkujeme za spolupráci, za zapůjčení  
a stavění stanu, lavic a stolů.
Děkujeme všem, kteří dorazili, a jak už bývá zvykem, dovezli něco k zakousnutí na ochutnávku i pro ostatní.
Děkujeme Martinovi za uvaření guláše, Lence, Helče, Monice za jejich tradiční působení v kuchyni a Dáše za 
skvěle zvládnutý bar, Věrce za prodej… a všem ostatním, kteří se podíleli na zdárném průběhu OHV.

Za organizátory a Spolek historie Mimoňska 
Lenka Špačková
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Nová výjezdová základna záchranné služby v Rokytnici nad Jizerou
Posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje od poloviny srpna za pacienty vyjíždějí z nové výjez-
dové základny v Rokytnici nad Jizerou. Spolu s hejtmanem Martinem Půtou, jeho statutární náměstkyní pro 
oblast ekonomiky, správy majetku a informatiky Jitkou Volfovou a náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnic-
tví Přemyslem Sobotkou ji slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé zdravotnické pomoci k pacientům z Rokytnicka, Harrachova, 
Jablonce nad Jizerou, Vysokého nad Jizerou a přilehlých oblastí, je plně moderně vybavena. Původní prostory, 
které nevyhovovaly po technické ani kapacitní stránce, tak nahradí pracoviště, kde mají záchranáři zázemí 
nejen pro členy posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového parku. Nová stavba s důrazem na 
ekologický provoz stála zhruba 17 milionů korun a z převážné většiny ji financuje právě Liberecký kraj.
„Zajištění zdravotní péče, je jednou z našich priorit. Proto je nezbytné zajistit moderní podmínky zejména pro ty, 
kdo se o zdraví a životy občanů starají. Jsem rád, že v případě rokytnické základny ZZS LK se to povedlo 
a že jsme našli nezbytné prostředky. Výstavbou je zajištěn dojezdový čas pro celou oblast,“ uvedl náměstek 
Sobotka. Zdůraznil, že nová stavba nebude jen funkční, ale splňovat bude i veškerá ekologická kritéria.

Zhruba rok a půl sídlili rokytničtí záchranáři provizorně v nedalekém Domově pro seniory, kterému za spolupráci 
patří velké poděkování. „Původní stavba výjezdové základny už nesplňovala žádné limity pro provoz. Vše nám 
tu padalo na hlavu, nebyly zde základní hygienické podmínky. Provoz v ní už nebyl možný. Jsme rádi, že nám 
Liberecký kraj umožnil vystavět novou, moderní základnu,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. 
V této souvislosti vyzdvihl zejména moderní technologie k recyklaci dešťové vody, která bude využívána na 
mytí vozidel, základna má i vlastní studnu. K vytápění bude sloužit tepelné čerpadlo, které zajistí jak nízké 
náklady, tak i malou ekologickou zátěž.

Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu loňského roku.  ZZS LK za ni z vlastních zdrojů zaplatila 3,6 
milionu korun, 13 milionů korun poskytl Liberecký kraj. V roce 2019 vyjeli rokytničtí záchranáři k cca 1 300 
případům, nejvytíženější jsou vzhledem k svému umístění zejména v zimních měsících.

NOVÁ VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA
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Léto se neúprosně krátí a brzy zase nastane doba, kdy se děti budou muset vrátit zpátky do školních lavic. 
Spousta dětí se už nemůže dočkat, až zase uvidí své spolužáky, jiní se naopak do školy netěší vůbec, zvykly si 
na domácí pohodu a hodlají v ní pokračovat.  

MOJRA

Jak se vyhnout zbytečným stresovým situacím při 
zahájení školního roku?

Prázdninový režim se od toho školního docela 
podstatně liší. Děti si během léta zvykly na to, že si 
můžou přispat a večer se jim do postele moc nechce. 
Postupně zkuste posouvat večerku na dřívější hodiny, 
v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do 
hry klidně i budík. Začnete-li se změnou režimu 
v dostatečném předstihu, můžete ho měnit postupně, 
po malých krůčcích a děti se tak vyhnou náhlému 
šoku.
Připravte se taky na to, že zvídavé děti budou mít 
letos nejspíš více otázek. Půjdeme normálně do 
školy nebo budeme s paní učitelkou zase mluvit přes 
počítač? Já už se tak těším na Alenku, budeme ve 
třídě všichni pohromadě? 
Letošní školní rok byl pro děti prostě v mnohém jiný 
a není proto divu, že si budou chtít udělat jasno v tom, 
co je od září bude čekat. Obrňte se proto trpělivostí 
a připravte se na různé pocity, které vaše ratolesti 
mohou prožívat. Možná budou potřebovat sdílet 
radost a nadšení z toho, jak se těší na kamarády. Je 
taky možné, že si budou chtít postěžovat, že se jim do 
školy vůbec ale vůbec nechce. Děti v takových chvílích 
potřebují z vaší strany hlavně porozumění a pocho-
pení.

Ve všech možných reklamních letácích se postupně 
začíná objevovat sortiment Zpátky do školy. Nákupy 
nových školních potřeb jsou dobrou příležitostí, jak 
děti na návrat naladit. Místo stresujícího nakupování 
na poslední chvíli, udělejte z výběru nových školních 
pomůcek příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou 
aktovkou s Elsou nebo novým penálem se superhrdi-
nou, se do školy každý školák hned těší o něco více.
A kam si ty nové sešity, pastelky a pouzdro dát? 
Nejvyšší čas na úklid pracovního místa. Klidně můžete 
dětem nechat volnou ruku, aby si svůj stůl zorgani-
zovaly a připravily podle vlastních představ. 
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím, jestli s koncem 
prázdnin začít s dětmi pomalu opakovat učivo. Pokud 
vaše dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo 
si bude chtít hrát na školu, určitě se ho v tom nebojte 
podpořit. Pokud víte, že s něčím v minulém roce silně 
bojovalo, můžete nenásilně, třeba formou hry, učivo 
postupně procvičovat. Nedoporučujeme dítě do učení 
příliš nutit, určitě není potřeba, aby se poslední týdny 
prázdnin každý den několik hodin věnoval škole. Přeci 
jen prázdniny ještě neskončily a děti mají právo si své 
volno pořádně užít.
A jakou radu pro vás máme na závěr? Milí rodiče, 
myslete taky na sebe a svoji pohodu! V klidu si nap-
lánujte, co všechno je potřeba do nového školního 
roku zařídit. Nejen dětem, ale i vám se s koncem 
prázdnin změní režim, bude potřeba znovu naskočit 
do kolotoče domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte 
se proto trpělivostí a klidem a ještě než to všechno 
zase propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední 
volné dny.

PhDr. Michaela Miechová

Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

                                            www.mojra.cz

Jak děti na návrat do školy připravit?
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Proč si kupovat nové oblečení, 
když ho potřebuji jen na několik 
večerů? Proč kupovat nové 
oblečení děcku, když z něho hned 
vyroste? Proč plýtvat oblečením, 
když to není nutné? Na tyto i další 
otázky nabízí odpověď mimoňská 
pobočka Šatníku, která je již půl 
roku otevřena na náměstí 1. máje. 
V útulném, designově navrženém 
interiéru najdou zákazníci textilní 
sortiment všeho druhu, který je 
pro každého, kdo si chce vybrat 
něco hezkého na sebe, a to i pro 
náročnějšího zákazníka. 
Funkční a čisté oblečení, které 
věnují Farní charitě Česká Lípa 
dárci z celého Českolipska, je 
veřejnosti k dispozici převážně 
za drobné úplaty, které jsou však 
důležité pro udržení chodu Šatníku 
a také podporují chod organizace.
Nechcete-li plýtvat ošacením, ale 
chcete něco pěkného na sebe  
a navíc chcete podpořit  
aktivity Farní charity Česká Lípa, 
pak neváhejte navštívit Šatník  
v Mimoni.

Mgr. Jiří Gottlieber
Mediální koordinátor

Levné oblečení pro děti i dospělé

Neplýtvejte spolu s námi oblečením.
Dejte věcem další šanci!

Šatník 
nám. 1. máje 49, Mimoň
po, út, čt, pá: 8:00–14:00
st: 8:00–16:00  

Kojenecké oblečení od 15 Kč

Plavky od 25 Kč
Trika od 25 Kč
Svetry od 50 Kč
a mnohé další

Levné oblečení
pro děti i dospělé

Levné oblečení pro děti i dospělé

Levné oblečení pro dě i dospělé
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Šatník 
nám. 1. máje 49, Mimoň
po, út, čt, pá: 8:00–14:00
st: 8:00–16:00  

v Mimoni

Provozuje Farní charita Česká Lípa

25
 K

č

50
 K

č

Šatník v Mimoni oslavil půl roku 
a nabízí oblečení pro všechny

Farní charita Česká Lípa
Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

487 829 871, 774 116 412
Dubická 992, Česká Lípa

www.fchcl.cz | info@fchcl.cz 



24

Dnešní Ralsko

INZERCE

Dnešní Ralsko, čtvrtletník, evidenční číslo MK ČR E 13152. Vydává: Město Ralsko, Kuřívody 701, 471 24 Ralsko, tel. č.: 487 898 121, IČO 831 514.

Vychází dne: 10. 10. 2020, Náklad: 950 ks, Redakční rada: P. Posseltová, H. Holešovská, V. Bilický, P. Švarcová, Mgr. O. Němec. Dopisy 
a příspěvky čtenářů nemusí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce.

Sazba a design: Jiří Serbus | www.LCUT.cz
Tisk: Tiskárna Duopress, Mnichovo Hradiště
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Celá A4   1200 Kč
Polovina strany    700 Kč
Čtvrtina strany    400 Kč
Osmina strany    200 Kč

Ceník inzerce

Uzavírka přijímání příspěvků pro 
Dnešní Ralsko: 1. 12. 2020


