
Přejeme jen to nejlepší a radosti Přejeme jen to nejlepší a radosti 
kolik sneseš a to nejen dnes, ale po kolik sneseš a to nejen dnes, ale po 

zbytek tvého života.zbytek tvého života.

Všem jubilantům přejeme krásné Všem jubilantům přejeme krásné 
narozeniny.narozeniny.

D N E Š N Í  R A L S K O

Informace o oddlužovací akci pořádané státem na-
leznete na stránce 21. Kompletní návod vč. všech 

požadavků.

Z obsahu čísla

Vydává Město Ralsko  Čtvrtletník č. 03 Zdarma

Co se událo a o čem se mluví              Vychází: 17. 10. 2022

 Z města a městského úřadu
 Ze školních lavic
MC informuje 
 Policie České republiky
Hornicko historický spolek 
 ZZSLK
Mojra

 Inzerce

Milostivé léto II
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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 )

POKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY

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

Kontakt pro objednání: paní Nesvadbová, tel. 
487 898 163,  

nesvadbova@mestoralsko.cz

Dnešní Ralsko Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější fotografie z okolí 
města Ralsko. Vybrané fotky budou po souhlasu ma-
jitele použity do kalendáře na rok 2023, 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.

FOTOSOUTĚŽ
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé a přátelé,

máme za sebou další čtvrtletí.  Tentokrát se střídá léto s podzimním obdobím. Akce se pomalu dokončují a příprava 
na zimní období je v plném proudu. Děti nastoupily do školy a dny se zkracují. 

Vzhledem k tomu, že tento článek píši až po volbách do našeho zastupitelstva, tak bych vám všem rád poděkovat 
za neskutečnou podporu při letošních volbách. Budu se snažit nezklamat vaši důvěru a opět pracovat na plný plyn. 

I v tomto období máme připravené další projekty a investice. Pojďme se na ně podívat.

Konečně se povedlo vyměnit asfaltový povrch na komunikaci od 
kruhového objezdu až po odbočku do sídliště. V rámci předvolebního 
slibu jsem používal slogan, že ,,Opravíme silnici do Bělé pod 
Bezdězem“. Ano, stále to platí. V únoru jsem požádal kraj o koordi-
naci oprav a nabídl jsem pomocnou ruku. Věřím, že se domluvíme. Je 
to standartní postup, který funguje i v jiných obcích.

Kuřívody

Central Park – dokončen a zprovozněn. 

Slavnostního zahájení se zúčastnili všichni pozvaní. Dorazila i paní starostka z České Lípy a David Pražák poslanec 
PČR. Všichni se na místě shodli, že tento park je uklidňujícím místem a krásně zapadá do okolní zástavby. Možná 
budeme inspirací i pro další města. Na park byla získána dotace 60 % z OPŽP. Celková náklady byly kolem 3 mil. Kč. 

Dále se chceme zaměřit na dojednání opravy staré ČOV v Kuřívodech. Tato ČOVka by se měla předělat na 
přečerpávací stanici, která bude odvádět splaškové vody na velkou ČOV SIGMA Hradčany u letiště. Pokud se tento 
projekt bude protahovat, tak budeme mít problém se síťováním dalších stavebních parcel. Podnikl jsem jednání s 
SVS a.  s., které jsem tyto obavy sdělil. Je to velice stará záležitost, proto mne mrzí, že Smlouva o spolupráci byla 
uzavřena teprve letos. Od roku 2014 SČVK zpracovalo pouze studii. Takže musíme tlačit!

Požádali jsme o dotaci na MMR pro stavbu „Dětské dopravní hřiště u školy v Kuřívodech“. Bohužel jsme zůstali 
v zásobníku projektů a tuto dotaci jsme nezískali. Budeme to muset zkoušet dál. Věřím, že se nám akce povede 
dotáhnout.

Konečně SFŽP vypustilo seznam dotačních výzev pro další programovací období. Tyto výzvy obsahují i podporu 
podzemních kontejnerových stání, která máme naprojektovány – sídliště Kuřívody.  
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PLOUŽNICE
V sídlišti Ploužnice probíhá revitalizace ploch 

kolem bytových domů Mimoně. Nově jsme 
opravili asfaltové plochy, které byly v dezolát-
ním stavu. Budeme postupně upravovat i plochy 
kolem. Osadíme mobiliáře a herní prvky. Máme 
připraven projekt podzemních kontejnerů stejně 
jako tomu je v Kuřívodech. 

V tomto volebním období bychom rádi získali bytové domy od Mimoně do našeho vlastnictví. Máme možnost 
čerpat dotační podporu, takže to není nesplnitelný úkol. 

Probíhající akcí je připojení optické sítě internetu pro Ploužnici a Hvězdov, kde jsou k vidění chráničky v zemi. Tyto 
chráničky budou spojovat hlavní optickou páteř a jednotlivé RD. 

Z Hvězdova projektujeme výtlačný řád kanalizace a rozšíření vodovodu, který povede směr Ploužnice.

Zadali jsme přípravu projektové dokumentace na cyklostezku Ploužnice až Kuřívody. 

HRADČANY
V minulém díle jsem Vám psal o osazení dopravního značení. Do dneška se bohužel nepovedlo značení osadit, 

protože jsme celou věc předali k projednání dopravní komisi města. Důvodem byly nejasnosti v povolení osazení 
DZ. Omlouvám se za nejasnost a věřím, že značení bude o to více kvalitní a plnit svůj účel. 

V zimě bychom chtěli pokračovat s očištěním rybníka od trávy, takže počítejte s po vypuštěním. Z jara by-
chom upravili břehy a připravili dílo na turistickou a rybářskou sezónu v roce 2023. Úspěšně jsme zahájili rybolov  
– povolenky vydává p. Kamenár a Ing. Kocourek.
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V Hradčanech jsme opět pořádali kulturní akci ,,Country Pláž“, která se letos opravdu vydařila. Chtěl bych 
poděkovat všem organizátorům. Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kdo se přišli podívat, protože i přes nepřízeň 
počasí byla účast skvělá. Nově jsme vytvořili soutěž ,,Hradčany-man“, kterou vyhrál pan Stanislav Šedivý, kterému 
tímto gratuluji! K vidění bylo několik dovednostních soutěží, skvělá muzika, farmářské trhy a kulturní vložka našich 
hasičů. Akci budeme pořádat i příští rok. 
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HVĚZDOV
Na Hvězdově probíhá stavba 

optické sítě. Tato akce je zhruba  
v polovině své délky. Do konce roku 
bychom měli mít hotovo. Stavba 
probíhá dle plánu a nejsou žádné 
větší komplikace.

Čekáme na převod komunikace  
z Mimoně. Liberecký kraj sliboval 
termín přes letošní léto, ale bohužel 
se stále nedaří převod dokončit. 
Součástí převodu budou i finance na 
opravu celé silnice.

NÁHLOV
V Náhlově se konečně začal stavět vodovod a kanalizace. Po téměř 30 letech 

nefunkční sítě a problémy s provozovatelem přicházíme s vlastním řešením. 
Stavba obsahuje několik objektů – zdroj vody, vodojem, vodovod, kanalizaci, ČOV 
a výpustní objekt. 

O dotaci máme požádáno ze SFŽP (70 %) a 3 mil. Kč z Libereckého kraje. Akce 
bude stát téměř 40 mil. Kč. Stavba počítá i dalším rozvojem této oblasti.

HORNÍ KRUPÁ
Pro občany Horní Krupé mám dobrou zprávu. Získali jsme vodovod v majetku VLS a plánujeme jeho rekonstruk-

ci. Včetně opravy staré vodárny a položení nového potrubí. Akce byla zpožděna z důvodu majetkových převodů  
VLS x LČR. Nakonec jsme dosáhli shody. 

Oprava komunikace v zatáčkách bude probíhat do konce listopadu. Zatím nemáme informace o zdržení. Bohužel 
stavba negativně zasáhla do života občanů v Krupé, protože při připojení meteostanice byla narušena komunikace 
od hlavní silnice do Horní Krupé. S dodavatelem stavby řešíme opravu a vrácení do původního stavu.

BOREČEK
V Borečku máme připraven projekt pro stavbu chodníku. Čekáme na otevření výzev pro získání dotačního titulu. 

Dále bych chtěl zmínit pár kulturních akcí, které jsou už minulostí. V Kuřívodech se uskutečnil první ročník 
rozloučení s létem, který pořádali naši Hasiči ve spolupráci s infocentrem (Ing. Koničkovou). Byla to velice povedená 
akce, za kterou bych jim tímto chtěl poděkovat. 

Na sportovišti v Ploužnici proběhlo také rozloučení s létem, kde mohli děti hrát fotbal a pobavit 
se u dobré muziky. 

Ing. Miloslav Tůma

starosta města Ralsko

Stále probíhají gratulace seniorům 70 let a více, kam chodíme  
s paní místostarostkou. 

Přeji Vám příjemné podzimní chvíle a mnoho šťastných zážitků.
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
V loňském roce jsem touto dobou popisovala situaci, kdy jsme se nevyhnuli různým hygienickým opatřením díky 

COVID- 19. Velmi mě těší, že jsme letošní školní rok zahájili bez těchto komplikací. Jsou za námi 4 roky volebního 
období, kdy jsem se snažila svým rozhodováním pomáhat občanům v našem městě. Nikdy o ničem nerozhodne 
jeden člověk, vždy musí být většina ať už radních či zastupitelů, který sdílí stejný názor, nebo najdou vhodný kom-
promis, tak aby občan města odcházel s přijatelným řešením. 

Chtěla bych poděkovat všem zastupitelům města Ralsko za jejich smysluplná rozhodování při jejich jednáních ať 
už v zastupitelstvu města, radě města či všech výborech a komisích. Cením si jejich nasazení řešit jednotlivé prob-
lémy občanů v každé místní části města Ralsko. Samozřejmě, že poděkování patří i úředníkům městského úřadu, 
kteří svou precizní a kvalifikovanou prací byli nápomocní k hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky.

Když se podíváme do každé z našich místních částí vidíme velký kus práce, za kterou jsou právě ti, co jste si před 
čtyřmi roky zvolili. 

Přeji všem občanům města, aby práce na vylepšování života v Ralsku nadále pokračovala, tak jak tomu bylo  
v předešlých čtyřech letech. 

Mgr. Šárka Kalvová

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

nebyla to tak úplně náhoda.
Při stavbě kruhového objezdu se z bývalého Tržního náměstí v Kuřívodech zachovaly dvě věci, a to poslední javor 

a pod ním městská studna. Tehdy jsme studnu úmyslně přikryli panelem a zeminou, aby nedošlo k pozastavení 
stavby objezdu z důvodu archeologického průzkumu studní. Důvod byl prostý. Do dvou studní na náměstí byly 
vhozeny části morového sloupu, který naše armáda v letech 1952–3 zbourala.

Jen náhodou jsem se šel podívat na odbagrovanou zeminu ze studny při budování parku.  Pod javorem leželo 
cosi, co připomínalo pumpu.  U studny byly vyloženy lahve a kovové talíře. Mé srdce zaplesalo. Některé lahve 
byly z dob pobytu vojsk a na jejich dnech byly gruzínské nápisy, i když se podobaly našim pivním láhvím, bývala  
v nich původně minerální voda. Kovové talíře měly datum těsně před příjezdem sovětských vojsk. Mne však zauja-
la pumpa. Kdo ji vyzvedával ze studny, nešetrně ji pohodil, čímž odlomil horní část pro uchycení páky pumpy. Pojal 
jsem podezření, že pumpa nebude jen tak obyčejná. S Františkem Procházkou jsem se domluvil na jejím odvozu do 
Městského muzea. Skládala se ze tří částí. Nejzajímavější bylo torzo samotné pumpy, a i když chybí výpustná část, 
jde o pumpu, která byla vyrobena o několik desítek metrů tehdy vzdálené dílně. Výrobce nebyl kdejaký. V místech, 
kde dnes stojí sál motorestu, se nacházel až do padesátého roku jeden z největších domů lemujících náměstí. Dům 
patřil známé německé rodině a obecně se mu říkalo „GATTERHAUS“. Josef Gatter (1856-1929) v tomto domě měl 
kovodílnu s vlastním obchodem. Hlavním produktem této firmy „GATTER HÜHNERWASSER“ byla výroba vodních 
pump a čerpadel. Co by to bylo za výrobce, kdyby dopustil konkurenci osadit v Kuřívodech studny jejich výroby. 

Celý pracovní život jsem se kromě pyrotechniky také zabýval forenzními kriminalistickými technikami, jako 
byla metalografie a defektoskopie, a tak jsem se vrátil do mladých let a začal zkoumat. Na pumpě jsem začal 
odstraňovat až 7 mm usazeniny sedmdesátiletého vodního kamene a bahna, jehož vrstva zcela pokryla štítek 
samotného výrobce pumpy. Samozřejmě nebyl to nikdo jiný než „GATTER HÜHNERWASSER“ nápis tabulky se 
zachoval díky červenému základnímu nátěru, kterým byl suřík, který s železem reaguje, přičemž vznikají neroz-
pustné olovnatany železnaté a železité dokonale chránící železo. Suřík byla i zábava, když jej smícháte s hliníkovým 
práškem a malými křemínky na bouchací kuličky. To jsem ale odbočil. Právě díky suříku můžeme náš nález označit 
jako historický, vyrobený kolem roku 1880. Kromě důkazních fotografií jej můžete spatřit v našem Městském 
muzeu.

Kurátor Městského muzea | Václav Bilický
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Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Jak pracují podvodní prodejci energií
na co si dát pozor aneb jak nenaletět

Co vše se může stát a Vy podepíšete smlouvu s novým dodavatele energie, a přitom ani nevíte, na co všechno 
jste vlastně kývli, s čím vším jste souhlasili.

Podvodní prodejci snadno dokáží zmást. Mají příjemný hlas, velice slušné vystupování, vyslechnou váš problém, 
a ještě vás politují. Proč to všechno dělají? Jsou skvěle proškolení a mají jediný cíl. Sehnat dalšího odběratele. Tito 
tzv. energo šmejdi využívají současné energo krize. Po telefonu a následně i návštěvou v domácnosti vám vše 
jasně a srozumitelně vysvětlí, a pokud náhodou nikoliv, tak oni by přeci nelhali. Vždyť jsou příjemní. A dostanou 
člověka do situace, kdy podepíše jakýkoliv dokument, aniž by si jej řádně přečetl a na formulace, kterým nerozumí 
se přeptal a nechal si je někým nezasvěceným vysvětlit. 

S narůstajícími cenami energií a zvyšujícím se množstvím krachujících dodavatelů energií se výrazně zvyšuje 
riziko, že i vás někdo bude kontaktovat. Zcela záměrně vám po telefonu neřekne plný obsah smlouvy. Ale vzhledem 
k tomu, že k uzavření smlouvy po telefonu stačí říct ANO, bude smlouva platná.  Dotyčný mnohdy vůbec netuší,  
s čím souhlasil. Věty a otázky od prodejce jsou silně manipulativní.  

Zástupce dodavatele energií si často domluví schůzku přímo v domácnosti. Děje se tak zejména u seniorů. 
Schůzku si zástupce dodavatele domluví po telefonu právě proto, aby obešel zákaz domovního prodeje. Lákají 
důvěřivé seniory, kteří vítají možnost popovídat si na nové nejlevnější dodavatele energií. Vyvázání se z takovéto 
smlouvy je mnohdy velice komplikované. Zástupci dodavatele energií se mnohdy zaštiťují více společnostmi, aby 
posílili svoji důvěryhodnost. Argumentují tak, že mohou zajistit výpověď i vašeho současného dodavatele energií 
a vše za vás zařídit. Nic takového se však nestane a vy se dostanete do situace, kdy budete mít uzavřenu smlouvu 
s více dodavateli současně. 

Aktuálně se opakují nabídky Česká srovnávací s.r.o., která lidem nabízí zastupování na základě plné moci  
a vysoutěžení nejlevnějšího dodavatele energií. Lidé potom ztrácí přehled o svých platných smlouvách, zda za ně 
společnost vše vyřídila nebo ne. Takových zprostředkovatelů energií je na českém trhu bohužel mnoho.

DESATERO RAD - OBRANA PŘED ŠMEJDY V ENERGETICE

10 praktických a jednoduchých rad, jak nenaletět podvodným prodejcům a zprostředkovatelům energií.

1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vy jste dodavatele měnit nechtěli, dokud vám tuto myšlenku nezačal 
někdo, koho neznáte, vnucovat. Pokud se ke změně rozhodnete, udělejte si alespoň rámcovou představu. Pomoci 
mohou internetové srovnávače, např.: http://kalkulator.eru.cz (Energetický regulační úřad).

2. Vždy chtějte vědět, zda ten, s kým mluvíte je dodavatel nebo zprostředkovatel. V tom je velký rozdíl. 
Pro každého z nich platí jiné právní předpisy. Dodavatel vlastní licenci na dodávku energií, zprostředkovatel jen 
nabízí / přeprodává nabídky jednoho nebo více dodavatelů. Zprostředkovatel rovněž může chtít uzavřít smlouvu 
o exkluzivitě. Podpisem této smlouvy se automaticky vzdáte možnosti vlastního výběru dodavatele po předem 
sjednanou dobu pod hrozbou sankce.

3. Pokud se u vás doma objeví někdo, kdo bude tvrdit, že je zaměstnancem ERU (Energetický regulační 
úřad) nebo ČOI (Česká obchodní inspekce) velmi pravděpodobně lže. Tyto úřady energii neprodávají ani její odběr 
nezprostředkovávají. Bude zástupce, který u vás zazvonil tvrdit, že je od vašeho současného dodavatele energií? 
Ať se prokáže a své tvrzení dokáže.

4. Je u vás podomní prodej zakázaný nebo omezený vyhláškou, a přesto u vás zástupce dodavatele energií 
zazvonil? Kontaktujte městskou policii.
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5. Kontaktuje vás někdo na vašem telefonu nebo emailu? Ptejte se, kde vzal na vás kontakt a zda dis-
ponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního sdělení. Pokud váš souhlas nemá, hlaste toto jednání na ÓOÚ.  
http://uoou.cz – Úřad na ochranu osobních údajů. Během telefonického rozhovoru se k ničemu nezavazujte. 

6. Neberte si dárky, odmítněte služby za určitých podmínek zdarma. Známým příkladem jsou dárky v podobě 
LED žárovek a bezplatného poradenství. Stačí potom vypovědět smlouvu ve lhůtě bez sankce, což umožňuje en-
ergetický zákon, ale zprostředkovatel, či dodavatel vám „dárky“ naúčtuje. Zpoplatní je dle občanského zákoníku.

7. Nikdy se nezavazujte k podpisu smlouvy, kterou nemáte k dispozici. Tedy po telefonu ANO neříkejte.

8. Nikdy nepodepisujte nic – smlouvu, plnou moc, přihlášku…, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepocho-
pili. Není ostuda se jít poradit, pokud nějakým úskalím smlouvy nerozumíte. Podepište až v momentě, že jste si 
jistí, že jste všemu porozuměli. 

9. Nebuďte pasivní. Případné spory s dodavatele energií neodkládejte a řešte hned od samého začátku. 

10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, 
můžete odstoupit bez jakýchkoliv sankcí do 14 dní od uzavření a nejpozději do 15. dne po zahájení dodávek. 

Od Bc. Jana Srbová, odborný garant projektu Preventivní sociální práce v Ralsku, reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16
_052/0016597

MPSV zřídilo linku sociální asistence  
pro občany Ukrajiny

Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, 

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech: 

Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština) 

- pondělí–pátek od 9:00 do 17:00 

Krizová intervence (ukrajinština, ruština) 

- pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00 

- sobota–neděle od 12:30 do 17:00

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Měsíc září je každým rokem velkým životním mezníkem našich nejmenších. Někteří z nich poprvé zahajují svou 

vzdělávací etapu v mateřské školce a pro některé nastal čas zahájit své základní vzdělávání v základní škole. Ano 
naši prvňáčci snad nejvíce vnímají měsíc září jako ten, který jim dává svobodu a už nemusí po obědě odpočívat  
v postýlce, protože jsou už školáci. A přesně tak se odehrával den 1. září v naší základní škole. Natěšení školáci  
a nejenom ti z první třídy, postávali před školou a očekávali příchod svých učitelek, vychovatelek, ale i pana sta-
rosty, který je každým rokem vítá a přeje úspěšný školní rok.

Naše základní škola nabízí žákům i zaměstnancům příjemné, bezpečné prostředí, kde se každý z nás snaží  
o vzájemnou spolupráci, vzájemné respektování. Učitelé respektují u žáků jejich individualitu, jejich přirozený vývoj, 
neboť každému člověku vyhovuje jiný způsob učení.

V tomto školním roce je v naší základní škole přihlášeno ke vzdělávání 42 žáků, kteří jsou rozděleni do třech tříd. 
V první třídě se vzdělávají žáci 1. ročníku, ve druhé třídě žáci 2. a 3. ročníku a ve třetí třídě žáci 4. a 5. ročníku. 
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Rozvrh jednotlivých vzdělávacích předmětů byl pro naše žáky nastaven tak, aby ani ti, kteří jsou spojeni v jedné 
třídě dostali samostatný prostor v základních předmětech a byla jim věnována dostatečná péče našich pedagogů. 

V základní škole máme mladý tým pedagogů a asistentů, kterým je samozřejmě při jejich získávání zkušeností  
v praxi oporou ředitelka s letitou praxí výuky na 1. stupni a paní vychovatelka, která na naší škole působí ve školní 
družině řadu let. Našim pedagogům není cizí další vzdělávání, při kterém rozšiřují svoje dosavadní zkušenosti ze 
současné praxe.

Za jejich práci jim patří velké poděkování, povolání učitele vlastně není povolání, ale poslání, které musí být 
vykonávané s láskou.

Velmi si ceníme toho, že zřizovatel město Ralsko je nám velkou oporou. Nejenom pro nás zaměstnance školy, 
ale hlavně naše žáky. Ne každá škola si může dovolit a to především z finančních důvodů mít dvě oddělení školní 
družiny. A v naší škole díky finanční podpoře zřizovatele toto lze a je to pro naše žáky velmi důležité. Díky tzv PH 
max si může naše škola dovolit pouze 1 třídu ve školní družině pro 25 žáků, ale co ti ostatní, kteří nemají trvalý 
pobyt v Kuřívodech a musí dojíždět do nedaleké Ploužnice a Hvězdova. Má je škola po ukončení vyučování vypustit 
a dále se nezajímat jak stráví dobu do příjezdu autobusu? To by samozřejmě nikdo z rodičů nechtěl a, proto jsme 
za podpory zřizovatele otevřeli na naší škole školní skupiny a o všechny žáky je postaráno. Mzdové náklady jsme 
schopni nést pouze a jenom díky příspěvku města. A nejsme jediná malotřídní škola, která opravdu potřebuje 
finanční podporu od svého zřizovatele. Patříme mezi periferní školy, kterých je v naší republice mnoho a při set-
káních s některými z ředitelů těchto škol v rámci projektu Kam chodí vítr spát vím, že se potýkáme se stejnými 
problém. Jedním z hlavních je dopravní obslužnost, která neumožňuje v našem městě dětem ze všech místních 
částí dojíždět do naší školy, ale věřím, že i tento problém bude v budoucnu vyřešen.

Díky Informačnímu centru v Kuřívodech pod vedení paní Anny Koničkové, která je se svým nasazením člověkem 
na svém místě, se můžou i naši žáci účastnit různých sportovních a kulturních akcí. Jednou z nich bylo i semi-
finálové kolo Sportovní den mládeže s TAJV 9. září, kdy si nejen děti ze školy pod vedením sportfluencera Mgr. Jana 
Váni vyzkoušely různé týmové sporty. Došlo také i ke koordinaci zájmových kroužků, tak aby škola společně s IC 
zabezpečila co největší okruh volnočasových aktivit dětí a kroužky se nedublovaly. Žáci naší školy si mohou vybírat 
mezi zájmovými kroužky nejen ve škole, ale právě také mezi kroužky IC. 

Za školu Mgr. Šárka Kalvová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děkujeme všem rodičům, že se účastní naší soutěže  

v Recyklohraní a nosí staré baterie. Poděkování patří také paní 
učitelce Jaroslavě Ondrejkové, která nás do této soutěže zapo-
jila a stará se o její průběh a také ostatním kolegyním, které se 
na této akci podílí. 

Máme velkou radost z umístění našich dětí na soutěžích.  
I přesto, že jsme malá školka, tak zpěváčky a recitátory máme 
výborné a doufám, že budeme v soutěžích stále pokračovat.

Na Den dětí jsme jeli s dětmi do Německa, kde probíhal eko-
logický projekt zaměřený na ryby a včely.

Děti měly připravené činnosti na tato témata a plnily také 
různé úkoly společně s dětmi z Německa. Činnosti probíhaly 
v obou jazycích a naše děti byly výborně připraveny. Většinu 
věcí a úkolů znaly a správně splnily. Tento projekt navazoval 
na den, kdy jsme s dětmi byli v Ekocentru Brniště, kde byly 
činnosti zaměřeny na zvířata. Celý projekt byl financován z EU 
a na starosti za naší školu ho měla paní Renata Němečková.
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No a nyní se již připravujeme na závěr školního roku, kde se rozloučíme s našimi předškoláky a ukážeme rodičům 
a veřejnosti, co jsme se naučili. Za MŠ se můžete těšit na představení Na pasece a poté se představí žáci ZŠ.

A potom Hurá na prázdniny…
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MC INFORMUJE

Čas dovolených a prázdnin máme za sebou. Děti se vrátily do školních lavic a Místní centrum opět nabízí 
volnočasové aktivity, zájmové kroužky a příležitostní akce. Zájmové kroužky budou probíhat jak v Místním centru 
v Kuřívodech, tak i v Klubovně na Ploužnici po dobu školního roku 2022 – 2023.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI: 

• Kroužek výtvarné výchovy a ručních prací - MC Kuřívody

• Logopedie – porucha řeči, výuka výslovnosti – Školka v Kuřívodech 

• Kroužek výuky základů práce na PC – MC Kuřívody 

• Kroužek doučování angličtiny – MC Kuřívody 

SPORTOVNÍ AREÁL - KLUBOVNA PLOUŽNICE: 

• Fotbalový kroužek pro chlapce a děvčata – Fotbalové hřiště 

• Taneční kroužek ZUMBA 

Kroužky jsou pro děti od 6 let, mladší děti pouze v doprovodu rodičů.

Kroužky pro děti jsou pořádaný bez finanční spoluúčasti rodičů.

Začátek zájmových kroužků od 1. října 2022. 

AKCE PRO DOSPĚLÉ: 

• Setkávání seniorů – navázání nových kontaktů, přednášky s různou tematikou – 1x za týden

 MC v Kuřívodech – středa 15:30 – 17:00 hod.

 Klubovna Ploužnice – čtvrtek  14:00 – 17:30 hod.

• Pořádání výstav, besed s promítáním filmu, workshopů – MC Kuřívody 

• Nabídka pro Vás – kompletní péče o nohy

Využijte tuto nabídku, která je volně přístupná všem zájemcům. Těšíme se na vás! 

OHLÉDNUTÍ ZA MINULÍMI AKCEMI
Vítání prvňáčků v Místním centru

Prázdniny skončily a opět je tu nový školní rok. 1. září děti vyrazily do školy. Místní centrum v Kuřívodech již 
tradičně přivítalo žáky ZŠ T. Ježka, pro které bylo připraveno pohoštění. Prvňáčci dostali malý dáreček jako  
vzpomínku na tento den. Paní A. Koničková seznámila všechny s nabídkou zájmových kroužků a plánem kulturních 
akcí na nový školní rok 2022 – 2023.

 Přejeme všem školákům mnoho úspěchů ve školních lavicích a těšíme se na vás v našem Místním centru.
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Sportovní den
9. září 2022 na sportovním hřišti u Místního centra proběhl Sportovní den mládeže s TAJV. Zúčastnily se děti  

z Kuřívod a školní družina. S profesionálním trenérem Mgr. Janem Váňou každý účastník měl příležitost soutěžit 
o hodnotné ceny. Čtyři týmy soutěžily ve čtyřech   disciplínách. Nejlepší 4 finalisté turnaje znovu soutěžili mezi 
sebou. Tři nejlepší získali medaile, vstupenku na závěrečný šampionát TAJV, Národní finále v Poděbradech (3. 12. 
2022 – 4. 12. 2022), kde budou reprezentovat obec svým jménem a sportovními výkony. Všichni účastníci dostali 
diplomy a sladkou odměnu. I když počasí nám překazilo soutěž, děti se dobře bavily. Doufám, že touto akcí moti-
vujeme k pravidelnému aktivnímu pohybu ve volném čase ještě více děti.

sportovní den - tisková zpráva
3. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní den mládeže s TAJV v Ralsku se uskutečnil v pátek 9.9.2022  

v odpoledních hodinách na multifukčním hřišti u Informačního centra, Kuřívody. Jednalo se o semifinálové kolo  
z celkového počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy se na sportovišti utkali ve fotbale, 
florbale, házené, frisbee a tenise.

Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Vanesa Freiová, František Penzeš a Ladislav Landa. Finalisté semi-
finálového turnaje v Ralsku získali upomínkové diplomy, věcné odměny a mnoho dalších sponzorských cen. Společně 
s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní finále v Poděbradech, který se 

bude konat v předvánočním termínu 
3.12. – 4.12.2022. Na tomto turnaji 
budou postupující hráči reprezentovat 
zejména základní školu, město Ralsko 
a Liberecký kraj. Vítěz Národního 
finále v Poděbradech převezme put-
ovní pohár TAJV od ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Sportovní den mládeže s TAJV  
v Ralsku byl zrealizován za podpo-
ry Města Ralska, Krajského úřadu 
Libereckého kraje a partnerů projektu.

Mgr. Jan Váňa 
Organizátor soutěže TAJV 

www.tajv.cz
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LOUČENÍ S LÉTEM
Zábavné odpoledne, které se uskutečnilo 10. září 2022 

v Centrál parku v Kuřívodech. Čekala nás velká zábava, 
program byl pestrý: malování na obličej, fotbalový tur-
naj, skákací hrad a sportovní stanoviště. Děti si mohly 
zastřílet, zakopat míčem, vyzkoušet poražení proudem 
vody připravené naplněné láhve nebo vybarvit a složit 
hasičské autíčko. Fotbalového turnaje se zúčastnily tři 
týmy nižší věkové kategorie – dva z Ploužnice a jeden  
z Kuřívod a dva týmy mládeže. Ukrajinský tým z Kuřívod 
a tým z Ploužnice. Všichni hráči si odnesli diplom, medai-
le a poukaz na občerstvení. Odpoledne bylo plné hudby. 
Díky SDH Ralsko, byl zajištěn i stánek s občerstvením. 
Akci Loučení s létem jsme ukončili ohňostrojem. Děkuji 
všem, kdo se podíleli na provedení této skvělé akce.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ PŘEHLED AKCÍ MĚSTA RALSKO 

• Halloween 

• Mikulášské odpoledne 

• Vánoční turnaj v šipkách

* Rozsvícení vánočního stromu

 Změna terminů akcí vyhrazena. Nabídka akcí je vždy uvedena na internetových stránkách www.mestoralsko.cz 
a na informačních tabulích. Sledujte plakátky!

TIP NA VÝLET

Putovní hra Arcana – dobrodružná cesta okolím Zámku Svijany za ukrytým pokladem plná úkolů a překážek. Tato 
akce trvá do 30. 10. 2022. Více informací na www.zameksvijany.cz

První výstava v proměnách času – Jak vzniká auto. Výstava je k vidění do 30. 10. 2022 v Mladoboleslavském 
muzeu Škoda.

Více informací na www.muzeumskoda-auto.cz 

                                                                    Za Místní centrum A. Koničková
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Z KLUBU SENIORŮ

Vážení spoluobčané!  

     Bylo to v září roku 2010, kdy byl založen Klub seniorů města Ralsko a jsou tomu 
vlastně již tři uplynulá volební období co v našem městě KS působí.

Když se ohlédneme nazpět, můžeme říci, že tyto roky byly naplněny bohatou a pestrou 
činností, o kterou se zasloužili všichni jeho členové svým podílem.

Bylo to mnoho akcí, které jsme sami zorganizovali, nebo se jich v hojném počtu zúčastnili 

Společné výlety, přednášky, návštěvy divadel a řada dalších, o kterých jsme se snažili 
Vás vždy informovat, přispívaly k vzájemnému poznávání a utužování vztahů.   

Zejména poslední roky poznamenané  coronavirem ukázaly, jak si dokážeme navzájem pomáhat ať již šitím 
roušek, které byly z počátku pandemie tak potřebné, pomocí při nákupech, dovozy k lékařům atd. 

I přes nemožnost setkávání jsme zůstávali mezi sebou v telefonickém kontaktu a informovali se o zdravotním 
stavu.  

S činností KS  je trvale spojena „Komise pro záležitosti seniorů“ jejímž posláním je kontaktovat všechny seniory, 
zjišťovat jejich potřeby a snažit se o jejich naplňování v rámci města. Bylo tak zajištěno, aby byla městem propláce-
na doprava za dovoz obědů pro seniory, která byla od letošního roku neúměrně zvýšena. Komise byla nápomocná 
i občanům se zdravotním postižením, kdy napomohla ke zlepšení jejich sociálních a dalších potřeb. 

Naší snahou do budoucna bude zajistit větší zapojení seniorů do dění ve městě, přispívat ke zkvalitňování jejich 
života.

Nebylo toho málo, co jsme společně dokázali, ale to vše nám bylo umožněno za účinného přispění vedení města, 
zejména pana starosty ing. M. Tůmy a paní místostarostky Mgr. Š. Kalvové.

 Dokázali si na nás udělat čas a naslouchat nám při společných setkáních, kdy jsme u nich vždy našli pochopení  
a pomoc, za což jim patří naše poděkování.  

     Toto vydání „Dnešního Ralska“ vychází v době, kdy budou již známy výsledky posledních voleb. Můžeme si tedy 
jenom přát, aby nové zastupitelstvo bylo jednotné, rozhodovalo vždy jen ve prospěch města a k nám seniorům 
přistupovalo stejně tak, jak tomu bylo dosud.

R. Bilická

HORNICKO HISTORICKÝ SPOLEK

Muzejní noc a den otevřených dveří
10. června uspořádalo českolipské vlastivědné muzeum “Muzejní noc”. Na jaře byla ve sklepních prostorách 

muzea instalována expozice věnovaná uranovému hornictví v oblasti Stráže pod Ralskem a Hamru na Jezeře. 
Letošní muzejní noc se proto měla nést v hornickém duchu. 

Pracovníci muzea oslovili náš Hornicko-historický spolek pod Ralskem, zda by nemohl této akci přidat na 
atraktivitě. V 18 hodin vyšel z městského parku parádní hornický průvod. Za vlajkonošem šli malí permoníci, za 
nimi kamarádi s harmonikou a kytarou, následovali krojovaní horníci, mezi nimi i horníci z Mostu a kutnohorští ka-
marádi. V kočáře se vezl svatý Prokop, ředitel muzea Ing. Vitáček a hlavní organizátor, geolog muzea Petr Mužák. 
Na náměstí před radnicí přivítala horníky starostka města Česká Lípa paní Ing. Jitka Volfová, která předala havířům 
klíč města (jak symbolické! klíč je vyroben z uranového skla). Paní starostka přisedla do kočáru a průvod vyrazil za 
zpěvu hornických karmín městem k muzeu. 
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Zde na zahradě čekaly stánky plné občerstvení, návštěvníci si mohli prohlédnout techniku báňských záchranářů  
a pro děti byla připravena umělá štola. Proběhla i ukázka slavnostního přijetí do stavu hornického tzv. skok přes 
kůži. Skočila, a tak se stala slavnou semestrou i paní starostka! K poslechu až do pozdních hodin hrála dechová 
muzika Mostečanka a na samý závěr proběhla ohňová show. 

Byl to opravdu krásný hornický večer v České Lípě. 

Děkujeme a Zdař Bůh Česká Lípo!

Hned následující víkend proběhl v areálech s. p. DIAMO ve Stráži pod Ralskem “Den otevřených dveří”. 

Náš spolek byl opět osloven, zda by členové nemohli říci návštěvníkům pár slov k hlubinné těžbě uranu. Hlavní 
stan spolku byl u “památníku” na ohlubni bývalé šachty 3. dolu Hamr. Tady se prostřídalo šest autobusových 
turnusů, kterým podal zajímavý výklad Ing. Horčík, doplňovaný kamarádem Šebkem. Velkou atrakcí bylo i společné 
focení zájemců se skupinou krojovaných havířů. 

Věříme, že se dva hornické víkendy líbily a že si lidé odnesli i pozitivní náhled na hornictví!

za HHS pod Ralskem M. Janošek
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NOVÁ ZÁKLADNA ZZS LK NA LETIŠTI

Posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje na letišti v Liberci budou od září za pacienty vyjíždět 
z nové výjezdové základny. Spolu s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou, radním pro resort zdravot-
nictví Vladimírem Richterem a radním pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, 
územního plánování a rozvoje venkova Jiřím Ulvrem ji dnes slavnostně otevřel ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

Nová základna, ze které vyjíždí posádka rychlé zdravotnické pomoci k pacientům z Liberce a okolí, je plně moderně 
vybavena. Nová stavba s důrazem na ekologický provoz stála 22,6 milionů korun a z převážné většiny byla fi-
nancována z evropských peněz. „Původní stavba výjezdové základny už nesplňuje žádné limity pro provoz. Jsme  
rádi, že se nám z evropského projektu, respektive z Integrovaného regionálního operačního programu  
REACT EU, do něhož jsme se pustili v součinnosti s Libereckým krajem, podařilo vystavět nové, moderní zázemí,“ 
řekl ředitel Kramář.  

„Kraj usiluje o kvalitní zázemí pro záchranáře, kteří nasazují dennodenně ve vypjatých situacích své životy za 
záchranu životů jiných, dlouhodobě. Stav prostorů základny na libereckém letišti si tam navíc již dlouho žádal ná-
pravu. Na přípravě původního projektu se začalo již v roce 2014 a jeho aktuální dokončená verze pochází z roku 
2018. Teprve se současným vedením statutárního města Liberec se totiž konečně vyřešily majetkoprávní otázky  
a začaly se skupovat pozemky. Za důležité považuji úzkou spolupráci mezi záchranáři z výjezdových skupin  
a leteckou záchrannou službou,“ vysvětlil hejtman Martin Půta.

Původní prostory, které nevyhovovaly po technické ani kapacitní stránce, nahradí pracoviště, kde mají záchranáři 
zázemí nejen pro členy posádek, ale zároveň pro technické zabezpečení vozového parku. „Již na začátku projek-
tu jsme si stanovili podmínku, aby rekonstrukce objektu i stavba přístavby probíhaly za plného provozu, což se 
podařilo. Stavební firma dodržela předpokládaný termín dokončení a já jsem za to upřímně rád,“ zdůraznil Vladimír 
Richter, radní pro resort zdravotnictví. „V přístavbě vznikly čtyři pokoje pro personál, WC a sprcha, sklady, šatny 
a také garáž pro dvě sanitky pozemní záchranné služby. Došlo také k výměně okenních a dveřních výplní za nové 
plastové s izolačními trojskly a výměně střešní krytiny. Při jižní straně stávajícího objektu vyrostla nová zpevněná 
plocha v rozsahu 278 m2 s asfaltovým povrchem,“ dodal Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, 
investic, veřejných zakázek a informatiky.

Výstavba nové základny byla zahájena v dubnu loňského roku. „Výstavbu podpořily peníze z evropských  
zdrojů, a to do výše 85 %, což tvoří více než 20 milionů. Jednalo se o žádost do 97. Výzvy Integrovaného region-
álního operačního programu – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů. Podobné 
projekty mají rozhodně smysl,“ vysvětlil Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního  
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Stávajících prostor, které sousedí s hangárem pro vrtulník Kryštof 
18,  se ale záchranáři nevzdají. Nyní začne jejich rekonstrukce 
tak, aby i ony mohly důstojně sloužit pro potřeby záchranářů. 
Přestavbu pokryje  ZZS LK z vlastních zdrojů, odhadované nákla-
dy jsou 2 miliony korun. „Na letišti máme leteckou i výjezdo-
vou základnu, každý den je tu tedy v podstatě stále 6 a více lidí 
včetně technického personálu. Pozemní posádka je zde zatím jen 
lékařská, plánujeme ale na letiště umístit i jednu záchranářskou 
posádku a RZP sanitu,“ vysvětlil ředitel Zdravotnické záchranné 
služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
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NOVÉ VOZY PRO LÉKAŘSKÉ POSÁDKY
Čtyři nové vozy Škoda Kodiaq určené pro lékařské posádky ZZS LK ve Frýdlantě, Doksech, Turnově a v Liberci od 

letošního léta vyjíždějí za pacienty ze svých domovských základen. Dnes se ale oficiálně představily veřejnosti 
a samozřejmě také vedení Libereckého kraje. ZZS LK tak navázala na obměnu zastaralých typů vozidel, poprvé 
nahrazuje ve výjezdu „nové“ Škody Kodiaq, které si za několik let odsloužily své, modernějšími novými vozy.

„Vzhledem k tomu, že počet výjezdů za pacienty nám meziročně stále roste, logicky se i dřív opotřebují  
auta, rychleji najezdí víc kilometrů. Jsem rád, že můžeme i tímto způsobem dbát na bezpečnost pro naše zaměstnance  
a posílat je za pacienty ve spolehlivých vozech,“ řekl ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Zdůraznil, že práce zdravot-
nických posádek je nesmírně náročná a zvýšená zátěž po coronavirové pandemii rozhodně nepolevila. Denně za 
pacienty ze 14 základen v Libereckém kraji záchranáři vyjíždějí více než 160krát.

Cena jednoho nového vozu pro lékařskou posádku je 2 273 590 korun. Součástí této částky není jen pořizovací 
cena auta, ale i jeho kompletní přestavba pro potřeby záchranky. „To znamená nejen polepy, ale zejména vybavení 
zdravotnickými přístroji a komunikační či signalizační technikou,“ vysvětlil Kramář. Škody Kodiaq neslouží pro 
přepravu pacientů, ale čistě pro rychlou lékařskou pomoc, tedy dopravu lékaře k pacientovi. Vůz tak nemá lůžkovou 
transportní vestavbu, jsou v něm nicméně zachována jen tři místa pro pasažéry, zbytek zabírá technika. 

ZZS LK nová auta pořizuje díky tomu, že získala prostředky z projektu „ZZS LK – Pořízení vozidel  
Rendez–Vous“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Projekt je re-
alizován v letech 2021 – 2023, jeho celkový rozpočet je 15 984 777,60 Kč.

Stará auta, která záchranka nahrazuje, nicméně úplně ze silnic nezmizí. Po důkladném technickém servisu budou 
nadále sloužit jako záložní vozidla.

tisková zpráva
Hromadné neštěstí s velkým počtem zraněných osob. To je ve zkratce obsah třídenního cvičení, které ve spolu-

práci s polskými partnery připravila Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Frýdlantský výběžek, kde se 
cvičení konalo, tak na několik desítek hodin ožil neobvykle zvýšenou přítomností sanitek a hasičských a policejních 
vozů. Na cvičení se totiž samozřejmě podíleli všechny složky IZS.

První den cvičení byl zaměřen na „menší“ hromadná neštěstí. Rvačka v hospodě, útok střelce ve škole, dopravní 
nehoda s velkým počtem zraněných a únik amoniaku na zimním stadionu… Naše posádky si vyzkoušely, jak 
spolupracovat, pokud se na místě události sejdou s polskými kolegy nebo s dalšími, s nimiž se běžně na výjez-
dech nesetkávají. Druhý den se všechny zúčastněné posádky sjely při zásahu na vlakovém nádraží ve Frýdlantě. 
Plně obsazená vlaková souprava se zde srazila s dodávkou. To znamenalo desítky zraněných. Na místě se sjely 
všechny zdravotnické posádky, které se účastnily cvičení, několik vozů HZS ČR Libereckého kraje, Policie ČR, drážní  
hasiči, členové Horské služby a městská policie z Frýdlantu. Cílem cvičení bylo, aby si všichni vyzkoušeli, jak při zása-
hu komunikují a spolupracují. „Podobná cvičení jsou pro nás všechny nesmírně důležitá. Ověříme si, zda vše fun-
guje tak, jak má, odhalíme případné nedostatky, které můžeme včas řešit. Při reálném zásahu jsme pak připraveni  
a můžeme se držet nacvičených postupů,“ vysvětlil ředitel ZZS LK Luděk Kramář.

V Libereckém kraji, který sousedí s Polskem, je velmi důležité, aby na vysoké úrovni byla i mezinárodní spolupráce 
záchranných složek. Při zásazích se mohou potkávat a vzhledem k tomu, že každá země má trochu odlišná pravidla 
a postupy, je dobré je znát a mít vyzkoušenou souhru v terénu.

Celé třídenní cvičení, jehož součástí samozřejmě byla i teoretická příprava a vyhodnocení získaných  
poznatků, bylo realizováno v rámci projektu Jiná řeč, společný postup / Różne języki, jednakowe postępowanie. 
Jeho partnery jsou Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje a Pogotowie ratunkove Jelenia 
Góra. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj  
z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa.
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ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
Více o aktuálních a plánovaných změnách jízdních řádů se dočtete na adrese: 

https://www.iidol.cz/navrhovane-jizdni-rady.html

Milostivé léto 2022 - kompletní návod a podmínky akce
Oddlužovací akce vyhlášená státem umožňuje zbavit se vysokých exekučních poplatků, sankcí a úroků, které 

navýšily původní dluh a komplikují tak jeho splácení. Při využití Milostivého léta II stačí v období od 1. září do  
30. listopadu 2022 uhradit zbylý dluh a příslušný poplatek 1815 Kč.

PODMÍNKY AKCE MILOSTIVÉ LÉTO 2022

DLUŽNÍK MUSÍ BÝT FYZICKÁ OSOBA

Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. 
To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. 
finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou ani majetkové sankce nebo 
peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy 
způsobené na zdraví atp. Na právnické osoby se akce nevztahuje.
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PLATÍ POUZE PRO EXEKUCE ZAHÁJENÉ PŘED 28.10.2021

Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby 
je možné svou exekuci doplatit. Nicméně akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 
2021, tedy před prvním kolem této oddlužovací akce.

VĚŘITEL MUSÍ BÝT VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT

Věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt. Za veřejnoprávní subjekt je považován stát  
a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec 
majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších typů pohledávek

• Obec - nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.

• Česká televize, Český rozhlas - koncesionářské poplatky

• Zdravotní pojišťovna - neuhrazené pojištění

• Dopravní podniky - pokuty za jízdu načerno

• ČEZ - účty za elektřinu, plyn atd.

• Veřejná vysoká škola - poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v rámci akce uhradit, protože 
se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) 
podmínky Milostivého léta nesplňují, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti 
akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

MŮŽE SE DO MILOSTIVÉHO LÉTA 2022 DOBROVOLNĚ ZAPOJIT I JINÝ NEŽ VEŘEJNOPRÁVNÍ SUBJEKT?

Stejně jako v roce 2021 se i k Milostivému létu 2022 mohou dobrovolně připojit i soukromé subjekty. Které to bu-
dou a jakým způsobem, zatím není známo, oficiální prohlášení zatím žádný subjekt neposkytl. Výjimkou je Moneta 
Money Bank, která mezitím spustila pro své klienty od června do srpna vlastní obdobu Milostivého léta.

JAK POSTUPOVAT KROK ZA KROKEM

1. MÍT PŘEHLED O ZÁVAZCÍCH A KONTAKT NA EXEKUTORA

Pro využití akce Milostivé léto 2022 je nezbytné vědět, který exekutor je pověřen vedením příslušné exekuce (ex-
ekucí) a znát kontaktní údaje exekutora. Je vhodné uvést také spisovou značku, která je pro každou exekuci unikát-
ní. Všechny tyto informace lze zjistit z výpisu exekuce, který je k dispozici online zde, a to po vyplnění formuláře na 
hlavní straně.

2. VYPLNIT ŽÁDOST PODLE VZORU

Exekutora je nutné písemně informovat vyplněnou žádostí, která mimo jiné říká, že má dlužník zájem využít 
oddlužovací akci Milostivé léto 2022. V žádosti je dále kromě informací o povinném (dlužníkovi), exekutorovi  
a exekutorském úřadu vhodné uvést spisovou značku exekuce, na kterou má být Milostivé léto 2022 aplikováno.  
V případě více exekucí spravovaných různými exekutory je třeba poslat žádost každému z nich zvlášť.

3. KONTAKTOVÁNÍ EXEKUTORA

Milostivé léto trvá od 1.9.2022 do 30.11.2022, ale vyplněnou žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu, 
a to doporučeně (případně prostřednictvím datové schránky), jinak není garantováno, že exekutor žádost vyřídí.
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Stejně tak na žádosti zaslané před dnem nabytí účinnosti zákona, tedy před 1.9., nebude brán zřetel. Doplňkově 
lze vyfocené žádosti zaslat jako přílohy na e-mail exekutora.

4. ODPOVĚĎ OD EXEKUTORA A ÚHRADA DLUHU

Na základě žádosti dlužník od exekutora obdrží jak seznam jistin, tak platební údaje. V rámci Milostivého léta se 
úroky, penále a smluvní pokuty ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora plus 
paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1815 Kč (1500 Kč, pokud exekutor není plátcem DPH).

• Do popisu platby je vhodné uvést:

 “Úhrada jistiny + nákladů Milostivé léto II”

• Platbu je nutné odeslat tak, aby byla na účet soudního exekutora připsána nejpozději dne  
 30. listopadu 2022.

UPOZORNĚNÍ

Pokud k úhradě do stanoveného data nedojde, exekuce pokračuje beze změny dál, tzn. k odpuštění úroků, penále 
a smluvních pokut nedojde! Stejně tak veškeré platby zaslané před 1.9. 2022 budou pravděpodobně použity na 
úhradu nákladů exekuce nebo nákladů předcházejícího řízení, nikoli jistiny v rámci Milostivého léta.

5. KONTROLNÍ VÝPIS V REGISTRU EXEKUCÍ

Pokud dlužník splní podmínky Milostivého léta 2022 a uhradí řádně a včas požadovanou částku, bude vydáno us-
nesení o osvobození od placení pohledávek a exekuce zastavena. Exekutor má následně povinnost zápis o exekuci 
z registru odmazat. Je-li exekuce i po měsíci od zaplacení v kontrolním výpisu evidována, je nutné opět kontaktovat 
exekutora a požadovat nápravu.

Více informací a formuláře naleznete na: www.exekuceinfo.cz

OSTATNÍ

Název projektu: Pořízení elektromobilu pro sociální služby Města

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017076

Celkové náklady projektu: 1 535 000,00

Výše dotace: 1 318 500,00

Výše spolufinancování města: 216 500,00

Doba realizace projektu: 9. 11. 2021 – 31. 12. 2023

Město Ralsko realizuje projekt, jehož cílem je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování terénních sociálních 
služeb, zdokonalení materiálně-technické základny stávajících služeb na území města Ralsko. Budou podporovány 
sociální služby definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Realizace projektu povede k naplnění investiční priority IP 13, prioritní osy 6: specifického cíle 6.1 REACT-EU.  
V rámci projektu bude pořízen jeden elektromobil, což zkvalitní materiálně-technické zázemí sociální služby města 
Ralsko.

Projekt je financován Evropskou unií v  rámci reakce Unie na pandemii COVID-19, Evropským fondem pro  
regionální rozvoj, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
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Internet je bezesporu dobrým sluhou, ale může být 
také velice zlým pánem. Kromě toho, že se na brouz-
dání po internetu můžete stát velice rychle závis-
lými, je to také živná půda pro šíření dezinformací  
a pomluv. Každé sdělení se na internetu šíří rychlostí 
blesku, a tak i třeba v první chvíli nevinný vtípek 
může napáchat mnoho škod. A co teprve, když jde  
o promyšlený plán. 

Kyberšikana může mít mnoho podob. Ať už je to 
dlouhodobé a opakované zasílání obtěžujících zpráv, 
pronásledování v kyberprostoru, vyloučení z určité 
skupiny na sociálních sítích, manipulace s citlivým 
materiálem, urážení a ponižování ve veřejných diskuzích, vydírání… Poměrně novým typem kyberšikany je pak tzv.  
happy slapping, který se těší „oblibě“ zejména mezi mládeží. Jde o velmi nebezpečný „koníček“, který často končí 
vážnou fyzickou újmou. Agresor si totiž vyhlédne svou oběť, setká se s ní a fyzicky ji napadne. Často je útok oprav-
du brutální. Podstatou je, celý útok natočit a později (nebo v živém vysílání)  jej veřejně sdílet pro „pobavení“ okolí. 

JAKÁ JSOU RIZIKA? 

Stejně jako u jiných tipů šikany i zde je rizikovost opravdu veliká. Zásadním problémem je to, že agresor se často 
skrývá pod rouškou anonymity, čímž oproti oběti získá opravdu velkou výhodu a jeho chování tak není omezeno 
jakoukoliv hranicí. Dokonce, i když je agresor odhalen, nemusí být šikaně konec. A to z jednoho prostého důvodu – 
materiály jsou na internetu stále uloženy, velmi rychle se šíří, kdokoli si je může uložit… Doslova si tak žijí vlastním 
životem a je otázkou času, zda se znovu někde nevynoří. 

Oběť kyberšikany je tak pod dlouhodobým a neustávajícím psychickým tlakem, který může vyústit až v paranoiu, 
úzkosti a deprese. V nejvážnějších případech vše může vést k sebevražedným pokusům. 

CO Z TOHO PLYNE? 

Nebuďte příliš důvěřiví a nesdílejte o sobě citlivé informace. Citlivá videa a intimní fotky patří do soukromého 
archivu a ne veřejně na internet. Tak, jako chcete, aby ostatní vnímali a respektovali vás a vaše soukromí, i vy res-
pektujte je. Pokud jste se stali obětí kyberšikany, je důležité začít se včas bránit. Nenechávejte si problém jen pro 
sebe, svěřte se někomu blízkému, někomu, komu bezmezně věříte, případně vyhledejte odbornou pomoc. Aby byl 
váš boj úspěšný, musíte ukončit veškerou komunikaci s agresorem, zablokujte a odstraňte všechny své účty na 
sociálních sítích, změňte si virtuální identitu. Rozhodně si ale uschovejte všechny důkazy, jako jsou kopie emailů, 
stránek s obtěžujícími příspěvky apod. V žádném případě se nesnažte agresorovi oplácet stejnou mincí, takováto 
forma pomsty není řešením, naopak může vaši situaci ještě zhoršit. Pomoc můžete hledat také v různých orga-
nizacích, které se touto problematikou zabývají, kontaktujte linku důvěry, psychologa, obraťte se na policii.

Online psychologická poradna MOJRA.cz

www.mojra.cz

MOJRA

Psychický teror bez hranic? KYBERŠIKANA
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STÁŘÍM TO NEKONČÍ
Dříve či později přijde v životě každého z nás období, kdy si můžeme 

myslet, že na nové zážitky už nemáme čas a to nejlepší už máme za se-
bou. Řeč je o stáří. My jsme ale přesvědčeni, že stářím život rozhodně 
nekončí. Ba právě naopak, přichází ideální příležitost vrhnout se na re-
alizaci toho, na co nám dodnes nezbýval čas. 

ŽIVOT NA INTERNETU, NENÍ JEN PRO MLADÉ

Dnešní doba je plná sociálních sítí, internetu a medií. Není divu, že jim rozumí především mladá generace, která na 
nich prakticky vyrostla. Vám se tak může zdát, že vašim vnoučatům v tomto směru nestačíte. Nač ale věšet hlavu, 
život na internetu přeci není jen pro mladé. Internet vám nabízí spoustu možností a mimo jiné, můžete díky němu 
otužit vztah s vnučkou nebo vnukem.  Přinášíme pár příkladů, co vám internet může nabídnout:

• Komunikace – Elektronická pošta a sociální sítě přináší veliké usnadnění v komunikaci s vašimi blízký-
mi. Vaše zpráva se doručí okamžitě a vy nemusíte ztrácet čas s hledáním známky a cestou na poštu. Stejně tak 
můžete sdílet zážitky se svou rodinou, která vás může denně zásobovat přísunem fotografií a videí. 

• Informace – Na internetu najdete téměř vše: jízdní řády, ordinační hodiny, počasí, recepty a kuchařky, tele-
vizní programy, zprávy o kultuře, sportu apod. 

• Nakupování – Pokud jste vášnivými nákupčími a každý den přemýšlíte co a kde koupit vašim dětem nebo 
vnoučatům, tak je internet místem pro vás. Můžete sedět v pohodlí domova a brouzdat na stránkách knihku-
pectví, hračkářství nebo obchodů s oblečením. Další výhodou je to, že pokud vám okolnosti nedovolují zajít si pro 
potraviny, existují obchody, které vám zboží dovezou až před dům.

• Zábava – máte rádi šachy, piškvorky, scrabble nebo rádi luštíte křížovky, ale nemáte je s kým hrát nebo se 
vám nechce každou chvíli nakupovat nové a nové sešity? Na internetu najdete všechny druhy zábavy. Navíc se vám 
nikdy nestane, že na to budete sami, protože vaším soupeřem může být kdokoliv ze světa. 

VZDĚLÁVEJTE SE A BAVTE SE 

Až si do sytosti užijete zaslouženého klidu, který stáří přináší, je načase začít opět plánovat. Zmapujte prostředí, 
a to co byste chtěli ve vašem okolí navštívit a stihnout. Zjistěte si termíny výstav, programy divadel a kin, otevírací 
doby muzeí a jaké sportovní aktivity ve svém okolí máte. 

V dnešní době také najdete spoustu kurzů, které můžete absolvovat i v pokročilejším věku. Pokud jste vždy měli 
chuť naučit se základy angličtiny nebo snad španělštiny, jen do toho. A jestli máte spíše sportovního ducha, můžete 
si udržovat kondici v kurzech pilates nebo jógy. Pokud si nevíte rady, jaký kurz zvolit, zkuste situaci probrat s vaší 
rodinou. Možná najdete společnou řeč a vyberete aktivitu, kterou můžete absolvovat společně a stmelíte tím vaše 
vztahy.   

Ve stáří není problém ani cestování. Nemusíte tak zůstat u zasněného dívání na dokumenty o různých zemích. 
Existuje řada společností, které nabízí zájezdy včetně česky mluvícího průvodce, který vám vše představí a bude 
vám k ruce. Stačí si pouze vybrat destinaci, termín, sbalit kufr a můžete vyrazit. 

Psychologická poradna MOJRA, www.mojra.cz
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Jak se dělají děti?

magazín o vzdělávání a výchově pro rodiče

zdarma / gratis / free
ingyen / да́ром / 免費
miễn phí / frei / darem

Všechno, co jste kdy
chtěli vědět o vzdělávání 
(ale báli jste se zeptat)

Jak se dělají děti?Jak se dělají děti?Jak se dělají děti?Jak se dělají děti?

www.eduzin.cz
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Sazba a design: Jiří Serbus | www.jiriserbus.com 
Tisk: Tiskárna Duopress, Mnichovo Hradiště

(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)

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. 2022


