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Vánoční otevírací doba

27. 12. 2022  8:00 – 12:00 úterý

28. 12. 2022 8:00 – 14:30 středa 

29. 12. 2022 8:00 – 12:00  čtvrtek 

30. 12. 2022 zavřeno

27. 12. 2022  9:00 – 12:00 úterý

28. 12. 2022  9:00 – 14:30 středa

29. 12. 2022 zavřeno

30. 12. 2022  zavřeno

důležité sdělení

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

městský úřad Sběrné dvory

Vážení nájemníci,

z důvodu neustálého navyšování cen na provoz a údržbu bytového fondu, dojde v roce 2023 ke zvýšení ceny 
nájemného dle zákonné normy. Podrobné informace a přesná cena zvýšení Vám bude včas sdělena. 

Děkujeme za pochopení, vedení města Ralsko.

V roce 2023 budou prováděny pravidelné kontroly nájemních bytů, zda nedochází k nelegálnímu pronájmu, či 
dlouhodobému zdržování neohlášených osob a stavu pronajatého bytu. V případě zjištění těchto porušení, nájem-
ní smlouva nebude prodloužena nebo bude zahájeno zákonné jednání o výpovědi smlouvy.
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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé a přátelé,

máme za sebou opět další čtvrtletí.  Jsme v období vánočních svátků, a tak bych vám všem chtěl popřát hlavně 
pohodové prožití svátků a úspěšný start do nového roku 2023. Věřím, že i přes všechny složitosti, které nás potkali 
v uplynulých letech, bude tento rok dobrý. 

Stejně jako v minulých číslech zpravodajů i v tomto bych rád zmínil, co se podařilo a co je naopak v plánu….

Proběhlo rozsvícení Vánočního stromu před budovou ZŠ a MŠ Tomáše Ježka v Kuřívodech. Stromeček máme 
krásný a sešlo se opravdu hodně rodičů a dětí, které si akci užili. 

Kuřívody
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Opět se nám povedlo posunout projekt – zasíťování parcel za areálem školy, který už dostává jasné obrysy. 
Tento projekt realizujeme ve spolupráci s vlastníkem pozemků DK BOHEMIA sousedících s našimi pozemky. 

Opět podáváme žádost o dotaci na rekonstrukci objektu naproti úřadu – Muzeum pyrotechnické asanace Ralsko. 

Podali jsme žádost o dotaci na podzemní kontejnery do sídliště.

Opravili jsme vnitřní prostory Hasičské zbrojnice v Kuřívodech. Pokračujeme na dalších částech objektu. 

Připravujeme žádost na dot-
aci pro opravu Kulturního domu  
v Kuřívodech. 

Velkou NOVINKOU pro ten-
to rok bude zahájení jednání  
o bezúplatném převodu Kostela 
sv, Havla na město Ralsko. 
Společně s Římskokatolickou 
farností Kuřívody jsme dom-
luvili postup převodu nemo-
vitosti a její následné opravy. 
Chtěli bychom vrátit Kostelu 
jeho původní vzhled, včetně 
ochozů a hlavních vstupů. Určitě 
bude sloužit k pořádání svateb  
a jiných obřadů. 
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PLOUŽNICE
Povedlo se opravit chodníky před zimním obdobím a ukončit opravu komunikace ke sportovišti. V příštím roce 

plánujeme z dotací Libereckého kraje opravit všechny chodníky a přístupové cesty k bytovým domům. 

HRADČANY
V Hradčanech proběhne začátkem roku 2023 

odbahnění Hradčanského rybníka – etapa 2. Jedná se  
o vyvožení dalších zhruba 10 000 m3 bahen, která 
zůstala v rybníce.  V rámci této akce budeme upravovat 
i svahy vstupů do vody – konkrétně pláž. Odstraníme 
trávu ze dna rybníku. 

PO před
Máme požádáno o dotaci na podzemní kontejnery. 

Projekt vodovodů a kanalizace pro “starou” Ploužnici je hotov. Čekáme na vydání stavebního povolení. 

Optická síť internetu je rozvedena po trase – sídliště - “stará Ploužnice” – Hvězdov. 
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HVĚZDOV

NÁHLOV

Na Hvězdově jsme před dokončením akce ,,Optická síť internetu Hvězdov – Ploužnice“. Momentálně jsou téměř 
dokončeny hlavní rozvody a probíhá realizace přípojek k jednotlivým rodinným domům. V případě dotazů se 
neváhejte obracet přímo na mě nebo na Bc. Tomáše Hudíka. Často slýchám dotazy, jestli budeme překopávat 
zahrady nebo budeme tahat kabely až do domu. Kabely lze přivést bez výkopovou technologií až k domu, kde bude 
nainstalováno zařízení od poskytovatele internetu. 

V Náhlově právě probíhá stavební akce výstavba nového vodovodu a kanalizace, včetně čistírny odpadních vod. 
Na tuto akci máme požádáno ze SFŽP o dotaci na 70% z akce. Dále čekáme na rozhodnutí, protože jsme úspěšně 
prošli věcným hodnocením. 

Na přelomu tohoto roku a roku příštího dojde k částečné uzavírce silnice na Osečnou z důvodu realizace kanalizační 
stoky v místě propustku. 
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HORNÍ KRUPÁ
V Horní Krupé se obnovil provoz 15. 11. 2022, ale bohužel se uzavřel most v Klášteře nad Jizerou, který se bude 

opravovat minimálně 2 roky. 

Stavba není zatím dokončená. Z jara bude realizována poslední vrstva povrchu a nové dopravní značení. 

Na popud občanů jsme připravili na rok 2023 realizaci nových nádob na odpady a úpravy herního placu u vodárny. 

Konečně jsme dokončili převod vodovodu. 
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BOREČEK
Na jednání zastupitelstva města dne 30. 11. 2022 jsme bezúplatně převzali do majetku řeku Ploučnici od Mimoně 

až po Boreček. 

Máme hotový projekt na chodník spojující horní a dolní Boreček. Začínáme vyřizovat povolení a majetkové operace. 

26. 11. 2022 Proběhlo na území Ralska cvičení dobrovolných hasičů z České Lípy a okolí. V rámci tohoto cvičení se 
nacvičovala evakuace osob z hořících bytů. Naši Hasiči byli na cvičení také. 

Dále bych chtěl moc poděkovat mikulášům, čertům a andělům, že navštívili naše děti v Ralsku.
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Velké poděkování patří i všem kolegyním a kolegům, kteří pracují 
pro město Ralsko a společně se snažíme rozvíjet tuto krásnou část 
země. 

Opět jsme vyhlásili soutěž o nejlépe nazdobené rodin-
né domy a okna. Přihlášky můžete zasílat emailem na  
tuma@mestoralsko.cz nebo na podatelna@mestoralsko.cz 

V měsíci říjnu jsem měl 
možnost být u předání 
ceny Gentleman/i silnic 
2022 Libereckého kraje, 
kterou obdrželi Jana a Ivan 
Schovancovi z Chocnějovic na 
Mladoboleslavsku. Manželé 
Schovancovi zastavili v Kuřívodech opilého jezdce, který byl nebezpečný 
sobě i svému okolí. Oba riskovali své životy. Jménem města Ralsko jsem jim 
poděkoval.

S kolegy z rady města jsme přijali usnesení, kde jsme finančně podpořili rodinu zesnulého hasiče Ing. Jana 
Dvořáka, který tragicky zahynul při výjezdu k požáru dřevostavby v Arnultovicích u Nového Boru. Pan Dvořák se 
velmi aktivně podílel na vybavení naší nové hasičské jednotky v Kuřívodech. Zanechal po sobě manželku v 7. měsíci 
těhotenství a malou dcerku. Tragédie, která se neměla stát. Upřímnou soustrast rodině a všem přátelům.

Závěrem bych vám všem rád popřál krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023. Nechť se vám 
splní ta nejtajnější přání a rok 2023 bude pro celé Ralsko startem do lepších zítřků.

Ing. Miloslav Tůma

starosta města Ralsko
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SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Konec roku 2022 nám ukazuje jaký Vy občané máte zájem o dění v obci. Tento zájem nám ukázaly především 

výsledky komunálních voleb, kdy jste si zvolili pokračovat v tom co bylo započato v předchozích čtyřech letech. 
Čtyři roky jsou tak akorát začít budovat, ale nestačí na dokončení všech plánů, které se snažíme našim občanům 
zrealizovat. Proto děkujeme za přízeň v komunálních volbách, která nám dala příležitost jednak dokončit nap-
lánované a již probíhající akce a zahájit další, které zkvalitní život občanů Ralska v jednotlivých místních částech.

Pro každé město je velmi důležité mít spokojené občany, pro mě místostarostku města bude i nadále prioritou 
zajištění sociální oblasti, oblasti školství a občanské záležitosti nejen našich seniorů. 

Přeji krásné a pohodové prožití vánočních svátků, do nového roku přeji občanům úspěšný vstup bez starostí  
a problémů.  

Mgr. Šárka Kalvová

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,

rád bych vám poděkoval za důvěru ve volbách a slíbil, že budu pracovat naplno pro blaho našeho krásného města. 
Je mi velkou ctí, že můžu být v týmu se staronovým vedením radnice a pokračovat v jejich nastavené práci, která 
má jasnou cestu, zřejmý cíl a již viditelné výsledky, a která vede ke zlepšení života nás všech v obci Ralsko. 

Doba, kdy píšu své první Slovo místostarosty, náleží k nejkrásnějším obdobím v roce. Je to doba adventní a čas 
předvánoční. Vánoce mají své kouzlo a všichni si přejeme tuto dobu prožít v pohodě, klidu a také v míru. Konec 
roku se nese v duchu bilancování a hodnocení. Pro mě osobně ale znamená nový začátek. Věřím, že společně  
s ostatními budeme pokračovat v práci a vy budete s naším vedením města spokojeni. Dovolte mi, abych vám 
popřál krásné, klidné Vánoce a vše dobré v roce 2023. Na závěr bych se rád podělil o osobní přání, přeji si, aby 
letošní Vánoce splnily svůj původní odkaz a opravdu byly tím nejklidnějším obdobím v roce a aby se oprostily od 
konzumu, který je v posledních letech provází.

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok

Jaroslav Hanka

místostarosta

Z MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Knihovna tento rok získala několik nových čtenářů. Jsem moc ráda za to, že je o čtení knih takový zájem. Během 
období od ledna do konce listopadu přibylo 33 čtenářů, z toho patnáct čtenářů do 15 let, čímž bych chtěla také 
vyzdvihnout podporu čtenářské gramotnosti a motivaci ke čtení místní základní školou. Radost mám také  
z mládežnických čtenářů, kteří nebydlí v Kuřívodech a dojíždí z jiných částí Ralska, především z Ploužnice. Od 
začátku roku do konce listopadu bylo vypůjčilo přes 345 svazků. V knihovně se nachází téměř 3000 svazků knih. 
Naše knihovna spolupracuje s knihovnou v České Lípě, nejviditelnější spolupráce pro čtenáře spočívá v zasílání 
výměnných souborů, což jsou zásilky knih, které nám jsou zapůjčeny až na dva roky. Díky těmto výměnným 
souborům mají čtenáři větší výběr knih. Každý rok nám v knihovně také přibývají úplně nové knihy, jejichž nákup 
taktéž zajišťuje knihovna v České Lípě.

Knihovna v roce 2022
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Ráda bych, aby knihovna i nadále podporovala čtenáře z řad dětí a mládeže. Věřím, že se nám povede z knihovny 
udělat místo, kam si čtenáři rádi chodí půjčovat knihy, kam se budou rádi vracet a kde se budou konat, nejen 
vzdělávací, akce pro všechny naše čtenáře. V příštím roce se mohou nejmladší čtenáři těšit na Andersenovu noc, 
Čtenářský maraton a další.

Ráda bych vám všem do roku 2023 přála především lásku a porozumění, zdraví a trochu toho štěstí.

ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

Žáci první třídy a posily pedagogického týmu
V září jsme slavnostně přivítali žáky první třídy a nové posily školního pedagogického týmu.  Pro nový školní rok 

jsme si připravili téma studánky víly Rozárky, na kterém spolupracujeme se školní skupinou, družinou a mateřskou 
školou. Každý měsíc společně v rámci učení venku objevujeme jednu studánku aktivit. Pro žáky je v letošním roce 
otevřeno mnoho zájmových kroužků např. atletický, házená, sborový zpěv, doučování…). 

V rámci projektového dne jsme navštívili Kamenický kopec u Zákup, kde jsme měli možnost sami si vytěžit a opra-
covat čedič. Jako každý rok podporujeme žáky ve sportu, proto i letos se pilně připravujeme na Sazka Olympijský 
víceboj. Žáci se zúčastnili sportovního dne mládeže s TA Jana Váni. Celá škola se zapojila do projektu Hrdá škola 
– den ve společenském oblečení, etika. V tento den jsme se naučili slušnému chování ve společnosti pomocí prak-
tických a hraných ukázek. Halloween byl dnem, na který se děti velice těšily, protože byla pro ně připravena ven-
kovní naučná stezka a strašidelná diskotéka s občerstvením. Vánoční atmosféru jsme si začali s žáky užívat již  
v polovině listopadu. Žáci spolupracovali na výzdobě školy, učili se nové vánoční koledy, poznávali tradiční hodnotu 
Vánoc. S nadšením a radostí se připravovali na vánoční vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku 
v Kuřívodech. Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili ranním zpíváním koled, tvorbou ozdob na stromeček, zdobení 
stromečku, projektovým dnem. V pondělí 5. 12. děti navštívil čert, anděl a Mikuláš, který si pro hodné děti na-
chystal balíčky dobrot. Na závěrečný den dětí ve škole v roce 2022 byla připravena vánoční besídka s dárečky  
a cukrovím. 

PF 2023

Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2023 Vám přeje ZŠ Tomáše Ježka Kuřívody.

Základní škola
Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka je spádovou školou pro celé město Ralsko – Kuřívody, Ploužnice, 

Hvězdov, Horní Krupá, Boreček, Náhlov, Hradčany. Bohužel autobusové spoje do některých místních částí nejsou 
dostačující, proto převážně děti z Náhlova dojíždějí do Osečné, děti z Horní Krupé do Mnichova Hradiště a děti  
z Ploužnice do Mimoně. V Mimoni je pro naše děti spádovou školou ZŠ a MŠ Mírová Mimoň, se kterou má město 
sepsanou dohodu o spádovosti a žáci, kteří přecházejí z 1. stupně naší ZŠ jsou příjímání právě do této ZŠ. V posled-
ních měsících stále často slyšíme z úst našich absolventů, proč nemáme v Kuřívodech školu až do devítky. Určitě 
by to bylo možné. Pokud by škola měla prostory, tak aby mohla požádat o navýšení kapacity a rozšířit tak výuku 
až do devátého ročníku. Tedy i druhý stupeň základního vzdělávání. V současné době to bohužel není možné. Žáci 
naší školy dojíždějí do školy právě autobusovou dopravou, nebo jsou dováženy osobními auty rodičů. Pro děti  
z mateřské školy a žáky 1. ročníku je zajištěn svoz auty MěÚ Ralsko. Tuto službu nám zřizovatel poskytuje již řadu 
let, což umožňuje docházku dětí a žáků ze všech spádový částí. Plně si uvědomujeme, že tato služba nám zajišťuje 
naší existenci. Pravdou je, že pokud má obec školu, tak by si ji měla za každou cenu udržet, neboť i to je při výběru 
bydlení jedním kritériem výběru lokality pro život.

Naše škola si zakládá na hodnotách jako je spolupráce, komunikace, individualizace, tolerance, odpovědnost, 
důvěra. Plně si ve škole uvědomujeme změny, které nejen na naši školu působí, ale také na ostatní školy v okolí 
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jak z vnitřního, tak z vnějšího prostředí. Proto si klademe jako škola takové cíle, které naši školu udělají školou 
přitažlivou pro širokou veřejnost. Jednou z podmínek je příznivé klima školy a silná kultura školy. K tomu, aby kul-
tura naší školy byla silná zajisté pomáhají naši zaměstnanci ať už pedagogičtí, tak provozní, kteří žijí pro svoji školu, 
tedy naší Základní a mateřskou školu Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody.

I naše škola se snaží vyrovnat s novými podmínkami, jak nejlépe umí, nezavíráme oči před změnami ve společnosti. 
Kvalitní kulturu školy dosáhneme sdílením přístupů, hodnot a cílů všech zúčastněných, tedy zaměstnanců, rodičů, 
žáků a široké veřejnosti, ale také otevřenou komunikací uvnitř školy i směrem ke klientům a veřejnosti. Plně si 
uvědomujeme, že otevřená dobře fungující komunikace a informovanost jak uvnitř školy, tak směrem ven, týmová 
spolupráce ve škole i s klienty, kteří vzájemně chápou potřeby a cíle ovlivňují úspěch nebo neúspěch školy. Její do-
bré jméno a prezentaci na veřejnosti. 

Do nového roku přejeme všem našim dětem, žákům a jejich rodičům, přátelům školy mnoho zdraví, štěstí a lásky. 

ředitelka

Mgr. Šárka Kalvová
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Čas adventu je zde a všichni se těší na nejkrásnější svátky roku – Vánoce, kde vládne klid a volno. Zájmové 
kroužky, vedené Místním centrem v Kuřívodech a na Ploužnici se chystají na prázdniny. Chtěla bych popřát dětem, 
aby jim vydržela po celý rok jejich aktivita a vedoucím kroužků hodně trpělivosti a nových nápadu.

V UPLYNULÉM OBDOBÍ SE KONALY TYTO KULTURNÍ AKCE:

Haloween
Lampionový průvod se konal začátkem listopadu.  

V maskách s lampiónky a světýlky se průvod vydal po 
Kuřívodech. Bohužel počasí nám vůbec nepřálo, pršelo ale 
náladu nám to nezkazilo. Cestou jsme potkali strašidýlka, 
ale statečně jsme došli do Kulturního domu, kde panovala 
tma. Schodiště osvětlovaly svíčky a svítící vyřezané dýně ve 
tvaru strašidýlka. Po chodbě se rozléhala strašidelná hudba 
a ta navozovala tajuplnou atmosféru sálu. Děti dostaly slad-
kosti při vchodu do sálu a čekala nás Halloweenská diskoté-
ka. Tanec, zábava, zpívání, soutěže, bublinová show a také 
ocenění nejlepších masek. Snad to stálo za to!

Zdobení adventních věnců v Kuřívodech
I letos v rámci výtvarného kroužku v předvánočním ob-

dobí Místní centrum pořádalo akci – Zdobení adventních 
věnců. Každý dle vlastního výběru si mohl vyrobit adventní 
věnec i s použitím přírodních materiálů. Větviček túje, šišek, 
ořechových skořápek a jiných drobností. Všichni účastníci byli 
nadšení a spokojeni. 

Vystoupení děvčat z tanečního kroužku 
Na pozvání Dětského domova z Jablonné v Podještědí předvedla děvčata z tanečního kroužku z Ploužnice malé 

představení. Tancovalo se v národních krojích a také HIP-HOP. Atmosféra byla úžasná.

Děkujeme a přejeme hodně úspěchů. 
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Mikulášská nadílka 
5. prosinec je den, kdy přichází Mikuláš, čert a anděl. Trojice, která navštíví děti Ralska každý rok navečer  

a naděluje dětem balíčky plné dobrot. Někteří mají tento den rádi, někteří ho prostě jen přetrpí. V Kuřívodech si děti pro 
balíčky přišly do Informačního centra. Každý, kdo řekl básničku, zazpíval písníčku dostal balíček dobrot. Čert pohrozil 
peklem „zlobivým“ dětem, aby příští rok byly hodnější. Děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě a konání této akce. 

Vánoční koncert 
Vánoce se nezadržitelně blíží. Úklid, nák-

upy a pečení jsme si zpříjemnili poslech-
em vánočních písní v kostele sv. Havla  
v Kuřívodech. Zazpívaly pěvecké sbory ZŠ a MŠ 
T. Ježka z Kuřívod a Dětského domova z České 
Lípy. Závěr patřil komornímu pěveckému sbo-
ru CANZONETTA z Osečné. Bylo připraveno 
pohoštění a nechyběl ani vánoční stromeček. 
Večer se velice povedl.

POZVÁNKA:

Místní centrum v Kuřívodech zve děti 24. 12. 2022 od 10:00 hod. na procházku do lesa. Připravíme zvířátkům 
štědrovečerní hostinu. S sebou si vezměte jablíčka, mrkev, kaštany, žaludy. Na závěr si zapálíme prskavky, 
popřejeme krásné svátky a vrátíme se zase domu k pohádkám.

SRAZ U KULTURNÍHO DOMU V KUŘÍVODECH! ( u VEČERKY)

Všem přeji pohodové prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. 

Těším se na shledání v Místním centru.

Za Místní centrum Anna Koničková

HORNICKO HISTORICKÝ SPOLEK

Hornické září
9. září je ten den v kalendáři, kdy horníci slaví svůj svátek! Září proto bývá velice nabité akcemi, které pořádají 

spolky po celé České republice, i jinde v Evropě. Jedna akce střídá druhou a tomu se musel přizpůsobit i náš 
Hornicko-historický spolek.

Letos jsme museli naše tradiční položení věnce u památníku na ohlubni šachty 3 v Hamru posunout z 9. září 
na 7. září. Hned následující den odjíždí tříčlenná skupina na Slovensko do Báňské Štiavnice, kde se koná největší 
letošní hornická akce – jsou to ve skutečnosti tři akce spojené v jednu. Tradiční štiavnický “Salamander”, 14. set-
kání banických měst a obcí Slovenska a konečně 17. Evropské setkání horníků a hutníků. Tady jsme si opravdu užili 
nádherný prodloužený víkend ve společnosti super kamarádů. Mimo oficiální akce jsme si samozřejmě prohlédli 
i některé štiavnické památky, např. starý zámek a překrásnou kalvárii. Navštívili jsme i muzeum a zlatou štolu  
v Hodruši – Hámrech a jednu z nejhezčích hornických osad Španiu Dolinu. Druhá část našeho spolku jela ve stejný 
čas do Sokolova na tradiční hornickou pouť, kde naše hospodářka Petra převzala medaili “Lux in Tenebris”, tedy 
Světlo v temnotě. Gratulujeme! Než jsme se vzpamatovali je tu víkend 23. - 25. 9. a my jeli do Kutné Hory na už
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26. setkání hornických měst a obcí ČR. Po deštivých dnech nás přivítalo prosluněné, nádherné, starobylé, 
královské, horní město! Fantastická byla hornická mše svatá v chrámu svaté Barbory. Poté následovala hornická 
paráda, která prošla celým starým městem. I tady v Kutné Hoře jsme navštívili několik zajímavých míst.  Ve starém 
hradě muzeum stříbra a přilehlou štolu Jiří, nebo muzeum knihtisku, Vlašský dvůr a kostely sv. Jakuba či sv. Jana 
Nepomuckého. Zajeli jsme i do nedalekého Sedlce, kde jsme si prohlédli chrám Nanebevzetí Panny Marie a ne-
daleký kostel Všech svatých s kostnicí. Cestou domů jsme ještě zastavili u Hornické boudy na Kaňku a vystoupali 
na novou rozhlednu s krásným výhledem na Kutnou Horu a okolí. 

Co dodat? Velký dík kamarádům za překrásné zážitky a svaté Barboře, že nám zařídila v deštivém září dva 
prosluněné víkendy. Zdař Bůh! 

 Za Hornicko-historický spolek pod Ralskem, Miroslav Janošek
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POZVÁNÍ NA RANČ
Spolek historie Mimoňska, přijal poz-

vání od manželů Evy a Milana Řehákových  
z Rokyté na jejich ranč. Ing. Řehák se 
zabývá chovem a výcvikem koní plemene 
Hafling. Kromě práce kolem ranče se za-
jímá o historii Rokyty.

S podivem se sešlo 16 členů a ti kteří se 
zúčastnili rozhodně nelitovali. Příchod na 
ranč, nás přivítal podzimní vkusnou výz-
dobou, krásně zbarvením listím a trošku 
chladným počasím. Pak následovala 
prohlídka stájí představení plemene koní. 
Ržáni koní, kopání koní do ohrazení, žárlivost, když jsme pozornost věnovali jinému koni. Zasvěcené vyprávění 
majitele o povaze koně tohoto plemene. Mimo stáj nám ukázal cvičení a práci s koněm – někteří odvážlivci měli 
možnost se svézt.

Na zahřátí jsme dostali kávu, čaj, či něco ostřejšího a k tomu něco k zakousnutí. To byl čas na přednášku o historii 
Rokyté, (víte co znamená Rokyta?), kdy našeho průvodce poznámkami doplňoval rodák a člen Spolku Vláďa Polák. 

Příjemně strávené dopoledne, které se všem účastníkům moc líbilo. Když pojedete z Mimoně na Mnichovo 
Hradiště přes Rokytou, (díky objížďce) všimněte si, jak je to dlouhá ves. Udržované domy, rozlehlé pastviny, koně, 
pomníky, kapličky. Kolem 150 domů, 300 obyvatel. Krásné bydlení v nádherné krajině a určitě zaregistrujete po 
levé straně perfektně udržovaný Hafling ranč, který stojí za pozornost.

Za Spolek historie Mimoňska Lenka Špačková

HORNICKO HISTORICKÝ SPOLEK

RETRO MUZEUM V MIMONI
Retro muzeum v Mimoni v ulici U hřebčína vás zve na prohlídku. Otevřeno máme každé úterý od 13-16 hodin.  

V ostatní dny vám ráda otevřu, ale jen po telefonické domluvě. V zimník měsících

Prosinec až únor máme zavřeno. Dohoda je možná na tel. 724 522 279
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Česká strana sociálně demokratická MO Ralsko děkuje svým voličům za hlasy, které dali jejím kandidátům v ko-
munálních volbách 2022 do zastupitelstva města Ralsko. Bohužel jsme nezískali dostatek hlasů a nemáme tedy 
žádné místo v zastupitelstvu města. Nemůžeme tak přímo ovlivňovat dění ve městě ani nabízet svůj volební pro-
gram. Přesto se budeme snažit pro obyvatele dělat maximum možného. V současné době jsme nabídli své členy 
a příznivce pro práci v komisích zastupitelstva a výborech rady města. Na rozdíl od minulého volebního období 
má díky volebnímu výsledku kvalitu života, rozvoj města a veškeré rozhodování plně ve svých rukách hnutí ANO. 
Věříme, že budou představitelé hnutí ANO postupovat při obsazování výborů a komisí demokraticky, jak je zvykem 
v jiných městech, a nabídku ČSSD na spolupráci přijmou. 

I v době, kdy jsme neměli nikoho v zastupitelstvu, se nám např. podařilo svou aktivitou podstatně snížit cenu 
tepla a teplé vody pro obyvatele Kuřívod. Pokud máte nějaké problémy nebo náměty na zlepšení života ve městě, 
obracejte se na nás. Kontaktními osobami jsou lidé z naší kandidátky, členové a příznivci, které mnozí dobře znáte, 
nebo přímo předseda místní organizace Ing. Miroslav Králík na e-mailové adrese kralik@horacio.cz. Budeme se 
snažit vaší důvěru nezklamat.

Za ČSSD bývalý starosta Miroslav Králík

ČSSD DĚKUJE SVÝM VOLIČŮM
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Rady s energiemi na objednávku. Novou službu nabízí odborníci spolupracující s MPO 
Úsporná opatření mohou pomoci domácnostem, podnikům i obcím omezit dopady vysokých cen energií. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) nabízí možnost si nechat zdarma v této oblasti poradit. Tuto 
službu poskytují kvalifikovaní energetičtí odborníci sdružení pod značku EKIS. Jejich služby navíc MPO nově 
rozšiřuje tak, aby tito konzultanti mohli po domluvě s představiteli obcí vyjet přímo za občany a rady 
ohledně energií tak poskytovat na více místech po celé republice.  

České domácnosti spotřebovávají v průměru o 20 procent energií více, než jaký je průměr v rámci EU a mají 
dokonce třetí nejvyšší spotřebu v EU na vytápění. To znamená, že právě v oblasti energetických úspor 
a rozumného snižování spotřeby spočívá velký potenciál české energetiky, jak se postavit současné krizi 
způsobené ruským zneužíváním energetiky jako zbraně. 

„Úspory energií pomáhají snižovat účty za energie napřímo, ale nižší spotřeba energie tlačí také na pokles cen 
energií na světových trzích. Úspory energie jsou důležité samozřejmě také z hlediska zajištění dostatečných 
zásob plynu po celou zimu. Proto je naším cílem poskytnout veřejnosti v oblasti úspor energií maximální 
podporu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že právě bezplatné služby energetických 
specialistů jsou jedním z jejích forem. Celkem je v této poradenské síti MPO sdruženo 224 odborníků 
z 36 měst.  

„Odborníci dokáží domácnostem, ale i firmám či obcím poradit s nejrůznějšími opatřeními – od výběru 
úsporného osvětlení, přes správné vytápění a plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky 
úsporných staveb. Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i s další administrativou pro získání 
dotace. Nově také bezplatně připraví návrh energetických opatření,“ říká ministr Síkela.  

Novinkou je také to, že tito odborníci nyní mohou po domluvě se zástupci obcí poskytovat své rady také mimo 
svou kancelář a vyjet přímo za občany. Tuto službu nazýváme mobilní EKIS, tzv. M-EKIS. MPO se podařilo 
zajistit služby energetických konzultantů působících napříč územím republiky tak, aby si tuto službu mohli 
objednat představitelé co největšího počtu obcí. Po domluvě s obcí přijedou a seznámí přítomné zájemce 
s možnostmi, jak uspořit energii. Jsou také připraveni provést individuální osobní konzultace přímo 
ke konkrétní nemovitosti a těmto zájemcům navrhnou konkrétní úsporná opatření. Služby mobilních 
energetických konzultantů a jejich výjezd je možné si domluvit přímo s nimi. Jejich seznam a kontakty jsou 
na www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.  

Podle jednoho z poradců ze sítě EKIS Pavla Konečného je způsobů, jak ušetřit energie, velké množství. 
„V kontextu zvyšujících se cen energií se nás lidé nejčastěji ptají na úspory energií a jejich zdroje. Tedy na to, 
jakým způsobem zateplit, jestli využít tepelné čerpadlo nebo zůstat u stávajícího způsobu vytápění, případně 
jak nainstalovat fotovoltaickou nebo fototermickou elektrárnu,“ říká odborník Pavel Konečný. Sám mezi 
prvními kroky při realizaci úspor doporučuje instalaci úsporných spotřebičů od žárovek po pračku nebo 
zateplení budovy kvůli únikům tepla, které může zamezit ztrátám tepla ve vyšších desítkách procent. 

Dalším opatřením, které může obcím se snižováním energií pomoci, jsou dotace na zpracování Místní 
energetické koncepce. „Místní energetická koncepce by tak měla být dokumentem, podle něhož by místní 
samospráva měla postupovat při komplexním řešení zajištění dodávky a spotřeby energie v příslušné lokalitě 
nebo také při dílčích řešeních v rámci jejích jednotlivých částí,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela 
a dodává: „Města a obce mohou požádat o dotaci na zpracování této koncepce. Ta by měla být nástrojem 
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a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v konkrétní obci nebo 
dobrovolném svazku obcí.“  

Koncepci je možné vytvořit pro jednotlivé obce nebo města a také pro dobrovolné svazky obcí v případě, 
že jde o několik obcí, u kterých lze zpracovávat místní energetickou koncepci dohromady. Alokace výzvy 
pro rok 2023 činí 13 milionů korun. Více informací k výzvě najdete zde.  

Škola hrou: Pojízdná učebna techniky 

Ministerstvo dále nabízí možnost využít pojízdnou učebnu techniky – speciálně upravený a moderními 
technologiemi vybavený kamion, který může dorazit do kteréhokoliv města nebo obce v Česku. Pojízdná 
učebna představuje žákům techniku a řemeslo v moderním hávu. Projekt se shledává s mimořádným přijetím 
zejména v menších obcích a městech, kde se podobné aktivity z různých důvodů realizují jen výjimečně. 
Příkladem může být nedávná návštěva základní školy v Bohumíně – Pudlově, kde byli z projektu nadšeni nejen 
žáci, ale i učitelé. Cílem projektu je zvyšovat zájem o techniku a řemeslo u dnešní mládeže a současně ji vést 
k odpovědnému a udržitelnému využívání moderních technologií a obecně k ekologickému chování.  

V rámci projektového dne je pro žáky připraven nově program zaměřený na úsporu energií a udržitelnou 
spotřebu vody a tepla. Další novinkou je spolupráce s projektem EKIS. V rámci odpolední části projektového 
dne mají zejména učitelé, ale i rodiče a další obyvatelé obce možnost zdarma využít nabídku bezplatných 
konzultací energetických specialistů. 

Informační linka 1212 

S aktuální vládní pomocí s vysokými cenami energií a s úsporami poradí linka 1212. Operátoři jsou dostupní 
každý všední den od 8:00 do 16:00. Volání na linku je zpoplatněno dle tarifu volajícího. Součástí rozsáhlé 
poradenské sítě ministerstva jsou manuály jak pro domácnosti, podnikatele, tak malé a střední firmy a státní 
správu. Samotný resort jde příkladem – díky úsporným opatřením uspořil už 20 procent plynu a 13 procent 
elektřiny.  

Aktuální informace o vládní pomoci s vysokými cenami energií včetně poradenství a manuálů na úspory 
energií jsou dostupné také na webu www.energiezamene.cz, kde ministerstvo začne mimo jiné zveřejňovat 
aktualizovaná data o stavu zásobníků a o aktuální spotřebě. 

Kampaň ke státní pomoci a poradenství 

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo kampaň ke státní pomoci a poradenství v oblasti energií. Cílem 
kampaně je informovat veřejnost o možnostech bezplatného poradenství EKIS v oblasti úspor energií 
a o technických detailech státní pomoci občanům, firmám a veřejným institucím s vysokými cenami energií. 
A také o tom, co je třeba, aby potřební na tuto pomoc dosáhli. „Samotný spot dále cílí na společenskou 
soudržnost a na to, že její důležitou součástí jsou i úspory energií. Vidíme, že snižující se spotřeba má velmi 
pozitivní efekt v podobě klesajících cen a zároveň zvyšuje jistotu, že plynu bude v zimě dostatek,“ říká ředitel 
odboru komunikace a tiskový mluvčí Vojtěch Srnka. 

 

OSTATNÍ
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Využijte online finančního úřadu a podejte daňové přiznání k dani 
z nemovitých věcí elektronicky z pohodlí domova 

 
Proč bych měl/a podávat daňové přiznání elektronicky? 

• s ohledem na přetrvávající epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru 
SARS CoV-2 je pro Vás bezpečnější učinit podání v klidu ze svého domova  

• vyhnete se možným frontám na finančních úřadech a tím i riziku možné nákazy 
• po přihlášení do daňové informační schránky Plus (dále jen „DIS+“) si můžete požádat 

o zaslání údajů z posledního přiznání pro předvyplnění přiznání k dani 
z nemovitých věcí, takže nemusíte vyplňovat do daňového přiznání nemovité věci, 
které jste již v minulosti přiznal/a 

• daňové přiznání pošlete přímo z DIS+ a nemusíte chodit na poštu 
 
Jak mám ale podat daňové přiznání, když nemám kvalifikovaný certifikát nebo datovou 
schránku? 
Pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí Vám postačí, abyste měli tzv. 
bankovní identitu. Pokud máte přístup do internetového bankovnictví níže uvedených bank 
a byla Vám zřízena bankovní identita (pro zřízení zkontaktujte Vaši banku), postačí Vám 
přihlásit se do online finančního úřadu (www.mojedane.cz) a aktivovat si svoji daňovou 
informační schránku+. 

 
 
Jak se přihlásím do online finančního úřadu? 
Jednoduše! Půjdete na stránky www.mojedane.cz, kliknete na Online finanční úřad a 
vyberete si způsob přihlášení. Pokud máte internetové bankovnictví výše uvedených bank, tak 
kliknete na PŘIHLÁSIT SE u dlaždice Identita občana, vyberete řádek BANKOVNÍ 
IDENTITA a následně svou banku a přihlásíte se. Pak již stačí potvrdit aktivaci daňové 
informační schránky+. 
Bankovní identitu získáte u Vaší banky. V případě nejasností s přihlašováním přes Identitu 
občana se obraťte přímo na poskytovatele této služby. 

 
Jak vyplním daňové přiznání k dani z nemovitých věcí prostřednictvím online 
finančního úřadu? 
Po přihlášení do online finančního úřadu a aktivaci DIS+ vstoupíte  
do DIS+ kliknutím na dlaždici s Vaším jménem.  
 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí naleznete v sekci  

 
kliknete na  

 
a následně na 
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Pro další postup je rozhodné, zda jste již poplatníkem daně z nemovitých věcí 
a podáváte daňové přiznání, protože došlo u Vás ke změně okolností rozhodných pro 
stanovení daně, nebo zda podáváte daňové přiznání poprvé. 
 
1. Podávám daňové přiznání poprvé 
V případě, že podáváte daňové přiznání poprvé, nemůžete využít služby získání údajů 
z posledního přiznání pro předvyplnění daňového přiznání. Máte ale dvě možnosti, jak vyplnit 
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. 
 
Pro nezkušené uživatele doporučujeme využít aplikaci průvodce daňovým přiznáním 
k dani z nemovitých věcí, tj. kliknout na tlačítko VYPLNIT Z PRŮVODCE.  

 
Průvodce Vás provede vyplněním daňového přiznání krok za krokem za použití návodných 
otázek.  
 
Pro zkušené uživatele doporučujeme využít elektronický formulář daňového přiznání k dani 
z nemovitých věcí, tj. kliknout na tlačítko Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.  
 

 
Následně se Vám zobrazí formulář v aplikaci pro Elektronická podání Finanční správy České 
republiky (EPO), do kterého by se Vám měly doplnit Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rodné 
číslo a adresa). Ve formuláři uvedete nemovité věci, které jste získal/a. Uvedená aplikace 
obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání, tj. obsahuje koeficienty 
a sazby daně nutné pro výpočet daně, takže nemusíte nikde nic hledat. Pokud si nebudete 
vědět s něčím rady, můžete postupovat následovně: 

a) kliknete na ikonu písmene „i“  u řádku, kde si nevíte rady, a zobrazí se Vám 
nápověda 
 

b) přepnete se do průvodce vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pomocí 
tlačítka „přepnout do průvodce“ v horní části obrazovky a vyplníte daňové přiznání 
v průvodci, který Vás povede: 

 
 

c) podíváte se do pokynů pro vyplnění daňového přiznání, které naleznete na tomto 
odkazu https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450-1_23.pdf?202207121109 

 
d) v případě obecných dotazů se podíváte na článek - Nejčastější dotazy na dani 

z nemovitých věcí - https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-
veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych 
 

e) v případě konkrétních dotazů ohledně vyplnění daňového přiznání si najdete kontakt 
na správce daně na tomto odkazu - https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-
z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/SARS-CoV-2-informace-pro-
poplatniky-dane-z 
 

 
Pokud jste daňové přiznání vyplnili, klikněte na tlačítko „Možnosti pro ukončení“ v levém menu: 

 
Následně doporučujeme spustit protokol chyb a případné chyby odstranit: 
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Po odstranění chyb je možné přiznání odeslat prostřednictvím DIS+ stisknutím tlačítka odeslat 
prostřednictvím DIS+ jméno uživatele: 

 
Po stisknutí výše uvedeného tlačítka dojde k odeslání daňového přiznání na příslušný finanční 
úřad. Stav Vašeho podání můžete dále sledovat v DIS+ v sekci formuláře.  
 
2. Jsem již poplatníkem daně u daného finančního úřadu a musím podat daňové 

přiznání z důvodu změn 
V případě, že již nějaké nemovité věci u příslušného finančního úřadu přiznáváte, můžete 
využít nové služby  

 
 
Tato funkce slouží k získání údajů z posledního daňového přiznání a stanovení daně pro 
předvyplnění řádného (úplného) nebo dodatečného daňového přiznání k dani z nemovitých 
věcí. Jedná se o údaje z daňového přiznání na předchozí zdaňovací období přepočteného dle 
aktuálních sazeb a koeficientů nebo o údaje z posledního vyměření v aktuálním roce pro účely 
podání dodatečného přiznání. Po předvyplnění daňového nebo dodatečného daňového 
přiznání údaji z předchozího vyměření daně již nebudete muset vypisovat všechny 
nemovité věci, u kterých jste poplatníkem na zadané zdaňovací období, ale pouze v něm 
provedete příslušné změny, tj. v případě daňového přiznání zapracujete změny 
okolností rozhodné pro stanovení daně na dané zdaňovací období, a obdobně v případě 
dodatečného přiznání dodatečně zjištěné změny oproti předcházejícímu daňovému 
přiznání na dané zdaňovací období. 
 
Po stisku na tlačítko ZÍSKAT ÚDAJE Z POSLEDNÍHO PŘIZNÁNÍ PRO PŘEDVYPLNĚNÍ 
kliknete na tlačítko  

 
a v menu vyberete zdaňovací období, na které chcete připravit údaje  

 
a finanční úřad, ze kterého chcete údaje zaslat.  

 
 
Pak kliknete na tlačítko odeslat žádost. 

 
Nejpozději do několika minut by se Vám měly vrátit údaje z finančního úřadu. 
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Následně stačí kliknout na daný řádek a zobrazí se Vám detail, ve kterém kliknete na tlačítko 
NAČÍST. 

 
 
Poté zvolíte tlačítko úprava ve formuláři: 

 
Následně se Vám načtou data do formuláře v aplikaci pro Elektronická podání pro Finanční 
správu České republiky (EPO). Ve formuláři provedete změny u nemovitých věcí, které nastaly 
v průběhu předchozího roku. Například pokud jste nemovité věci prodal/a, zrušíte listy s těmito 
nemovitými věcmi. Pokud jste některé nemovité věci koupil/a, vložíte nové listy s těmito novými 
nemovitými věcmi. Pokud si nebudete vědět s něčím rady, můžete postupovat následovně: 
 

a) kliknete na ikonu písmene „i“  u řádku, kde si nevíte rady, a zobrazí se Vám 
nápověda 
 

b) přepnete se do průvodce vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pomocí 
tlačítka „přepnout do průvodce“ v horní části obrazovky a vyplníte daňové přiznání 
v průvodci, který Vás povede: 

 
 

c) podíváte se do pokynů pro vyplnění daňového přiznání, které naleznete na tomto 
odkazu https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450-1_23.pdf?202207121109 

 
d) v případě obecných dotazů se podíváte na článek - Nejčastější dotazy na dani 

z nemovitých věcí - https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-
veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych 
 

e) v případě konkrétních dotazů ohledně vyplnění daňového přiznání si najdete kontakt 
na správce daně na tomto odkazu - https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-
z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/SARS-CoV-2-informace-pro-
poplatniky-dane-z 
 

 
Pokud jste daňové přiznání vyplnili, klikněte na tlačítko „Možnosti pro ukončení“ v levém menu: 

 
Následně doporučujeme spustit protokol chyb a případné chyby odstranit: 

 
Po odstranění chyb je možné přiznání odeslat prostřednictvím DIS+ stisknutím tlačítka odeslat 
prostřednictvím DIS+ jméno uživatele: 

 
Po stisknutí výše uvedeného tlačítka dojde k odeslání daňového přiznání na příslušný finanční 
úřad. Stav Vašeho podání můžete dále sledovat v DIS+ v sekci formuláře.  
 
Více informací k funkcionalitám daňové informační schránky+ naleznete v příručce 
uživatele online finančního úřadu na tomto odkazu: 
https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_pub/dpr_info/prirucka_uzivatele_dis_plus.pdf 
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Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí 

 
 

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí 
 

Katastrální úřady průběžně provádějí revizi katastru nemovitostí (dále jen „revizi 
katastru“) z důvodu nesouladu údajů o nemovitých věcech evidovaných v katastru 
nemovitostí se skutečným stavem v terénu, neboť bylo zjištěno, že v řadě případů 
vlastníci nemovitých věcí nesplnili svou ohlašovací povinnost a příslušnému 
katastrálnímu úřadu neoznámili změny u nemovitých věcí v jejich vlastnictví, přičemž 
v souvislosti s některými změnami může poplatníkovi daně z nemovitých věcí vyvstat 
povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.  
 
Činnosti katastrálních úřadů při revizi katastru upravuje ustanovení § 43 vyhlášky č. 357/2013 
Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.  
  
Předmětem revize katastru jsou zejména hranice pozemků, obvody budov a vodních děl, druh 
pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a způsob využití stavby. Podle potřeby se dále 
revidují i hranice katastrálního území, další prvky polohopisu, místní názvy a pomístní jména 
a další. 
 
Rozsah, ve kterém bude revize prováděna, určuje ve vyhlášení revize katastrální úřad. Revizi 
údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu 
údajů katastru a jejich skutečným stavem v terénu a provádí ji za součinnosti obcí, případně 
dalších orgánů veřejné moci, a za účasti vlastníků a jiných oprávněných. 
 
Vyhlášení revize katastru oznamuje katastrální úřad nejpozději 2 měsíce před jejím zahájením 
obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje 
příslušná obec způsobem v místě obvyklým. Informace o zahájení revize je rovněž umístěna 
na úřední desce příslušného katastrálního úřadu. Zjistí-li nesoulad v údajích katastru, projedná 
způsob jejich odstranění. 
 
Dojde-li v důsledku provedené revize katastru ke změnám rozhodným pro stanovení 
daně, tj. například 

 ke změně druhu pozemku, nebo 
 ke změně výměry pozemku, 

vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých 
věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku revize došlo, na zdaňovací 
období následující po roce, v němž byly změny zapsány do katastru, a to v  zákonem 
stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období. 
 
V případě pochybností doporučujeme se obrátit s konkrétním případem na příslušného 
správce daně z nemovitých věcí.  
 
Pokud tak poplatník v zákonem stanovené lhůtě neučiní, může mu podle ustanovení § 250 
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vzniknout povinnost 
zaplatit pokutu. Není-li daň zaplacena včas, je poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení 
podle § 252 téhož zákona.  
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ZALOŽTE  SI 
IDENTITU OBČANA

Úřadujte na gov.cz

Pořiďte si Identitu občana. Je to snadné, rychlé a pohodlné.
 

S Identitou občana se rychle, zdarma a bezpečně
můžete přihlásit do různých portálů veřejné správy.
 

Portál občana Datové schránky Online aplikace
Katastru

nemovitostí

Očkovací portál eRecept Portál vaší obce
nebo vašeho

kraje

Pomocí Identity občana se prokážete při online
komunikaci s veřejnou správou.
 

Jaké portály to můžou být?

Pomocí Mobilního klíče eGovernmentu
 

Pomocí NIA ID
 

Jak přihlášení pomocí Identity občana funguje?
 
Existuje několik přihlašovacích prostředků, pomocí kterých 
se můžete přihlásit na vámi vybraný portál.
 

Mobilní aplikace je dostupná ke stažení v Google play či Apple
store.
 

Jedná se o prokázání totožnosti pomocí jména, hesla a SMS 
s jednorázovým kódem.
 

Podrobnější informace o dalších přihlašovacích
prostředcích a informace o zřízení Mobilního
klíče eGovernmentu nebo NIA ID naleznete 
na webu chciidentitu.cz.
 

Založte si identitu občana

DÍKY NOVÉMU ZPŮSOBU PŘIHLÁŠENÍ DO VŠECH PORTÁLŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY. NENÍ TAK NUTNÉ SI PAMATOVAT 
VELKÉ MNOŽSTVÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ, ALE STAČÍ VÁM JEN JEDEN, KTERÝM SE BEZPEČNĚ PROKÁŽETE 
A PŘIHLÁSÍTE. KOMUNIKACE S ÚŘADY A PŘEHLED O VAŠICH INFORMACÍCH JE TAK NÁSOBNĚ JEDNODUŠŠÍ.
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Katka 
šla radši
na výlet.

Nečekejte.
Používejte datovku

Jděte na chcidatovku.cz

Katka už nechtěla ztrácet čas ve frontách. 
Založila si datovku a teď je pro ni úřadování 

snadné. Veškeré formality vyřídí rychle 
a pohodlně z mobilu nebo na počítači.
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Odteď můžete komunikovat s úřady online – kdykoliv, 
odkudkoliv a zdarma. I posílání zpráv ostatním uživatelům 
(třeba dodavatelům nebo jiným fi rmám) je mnohem levnější 
a jednodušší než dopisy. 

Úřadování snadno 
a rychle s datovkou

• papírování přes e-Portál ČSSZ,

• výpis ze živnostenského rejstříku,

• daňové přiznání (MOJE daně).

S datovou schránkou vyřešíte online třeba: 

Zapněte si upozornění 
a buďte stále v obraze.  

chcidatovku.cz

Používat datovku je jednoduché. 

Zjistěte víc na:

Od 1. ledna 2023 získají datovku automaticky všichni živnostníci 
a nepodnikající právnické osoby. Tak dlouho ale čekat nemusíte. 
Používejte datovku už teď a dělejte, co vás baví.
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Do fotosoutěže se nám přihlásili tři soutěžící, kteří poslali opravdu moc krásné fotografie z okolí Ralska. Na 
Informačním centru se můžete podívat na jejich výtvory.

Fotky jsme také použili do nástěnného kalendáře města Ralsko 2023. Který je v prodeji na Informačním centru. 

Zde je malá ukázka z fotosoutěže

Martin Veselý
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Martin paldus
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Petr Hanuš
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Jak psychicky zvládnout (nejen) energetickou krizi? 
Vysoké nároky, nepolevující 

požadavky, tíživá finanční situ-
ace, závažné životní změny, poc-
it bezmoci… To vše v nás vyvolá 
dlouhodobý stres. Ten se pak projeví 
nejen na psychickém rozpoložení 
(deprese, úzkosti, nespavost…), ale 
i na fyzickém zdraví (bolesti hlavy, 
snížená imunita, časté infekce…). 
Problém je, že čím déle jste v zajetí 
chronického stresu, tím méně jej ve 
své podstatě vnímáte. Jednoduše 
naše tělo začne fungovat v určitém 
automatickém módu, který je ale 
dlouhodobě neudržitelný a může 
vést jen k jedinému – k naprostému 
vyčerpání organismu. 

Jedním ze způsobu prevence stresu je vyhledávání informací. Dává nám to pocit určité kontroly. Ovšem pozor! Je 
potřeba vyhledávat ověřené informace, filtrovat hoaxy a netrávit tím více než 6 hodin týdně. Ne nadarmo se říká, 
že všeho moc škodí. Velké množství informací (zejména těch negativních – válka, krize společnosti…) totiž může 
naopak zhoršit náš emocionální stav. 

Nezapomeňte se starat o své zdraví. Při stresu hůř spíme, tolik se nehýbeme a nedáváme pozor na stravu, proto 
se zaměřte i na tyto oblasti. Někdy se budete muset přinutit jít na procházku, pravidelně jíst, dostatečně spát. Ale 
je to potřeba a výsledky se dostaví. Najděte si čas na odpočinek a buďte k sobě laskavější. Vyzkoušejte relaxaci 
a relaxační dýchaní. Rozvíjejte své zájmy a koníčky. Trávit čas věcmi, které vás baví, vám může pomoci odvrátit 
pozornost od stresující situace. Pokud se cítíte osamělí nebo izolovaní, nové koníčky mohou být také dobrým 
způsobem, jak poznat nové lidi.

Stanovte si reálné cíle. Dělejte něco pravidelně, i když je to malé. Třeba můžete šetřit menší částky každý měsíc, 
aby vás pak nepřekvapilo vyúčtování za energie. Uskromněte se na Vánoce, nemusíte obdarovat všechny dospělé, 
zaměřte se spíše na děti. Všichni cítíme strach. Zvláště, když čelíme změnám. Pokud čelíte výzvě a cítíte se para-
lyzováni, zeptejte se sami sebe: “Jaká je ta nejmenší věc, kterou mohu udělat, abych mohl začít?” Když na něco 
přijdete – udělejte to.A v neposlední řadě - mluvte o svých pocitech a obavách. Nedržte je v sobě, ale pobavte se  
s někým blízkým, nebo se zkušeným psychologem. Sledujte a pozorujte, co funguje a co ne. To, že někomu pomáhá 
nějaká taktika, neznamená, že vám také musí. Hledejte svůj vlastní způsob jak stresové situace zvládnout.

Psychologická poradna MOJRA, www.mojra.cz
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Sazba a design: Jiří Serbus | www.jiriserbus.com 
Tisk: Tiskárna Duopress, Mnichovo Hradiště

Uzavírka přijímání příspěvků pro 
Dnešní Ralsko: 1. 3. 2022

Celá A4   1200 Kč
Polovina strany    700 Kč

(Ceny jsou uvedeny vč. DPH)
Čtvrtina strany    400 Kč
Osmina strany    200 Kč

Ceník inzerce


