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PLNÝ NOVINEK A ZPRÁV Z RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Zjistila jsem, že většinou vydáváme
náš časopis na podzim, kdy je vlastně více
času po letních prázdninách a dovolených, je
brzy tma a venku se nedá už nic dělat.
Všechno tak strašně uteklo. Takže opět
nastal podzim.

Podzim.

- DOBRÉ

POČTENÍ !

Ale jsou i jiná podzimní rána. Tichá,
trochu smutná, ale nádherná barevnost
stromů a
spadaného listí Vám vše
vynahradí. Znám mnoho lidí, které podzim
deprimuje. Však jsem byla také jednou
z nich. Pak jsem si uvědomila, že jsem se
tak dlouho utvrzovala v tom, že na podzim
všechno hezké končí a teď už bude jen
ošklivo, pochmurno, až jsem si tu náladu
přivolala. Ale už to nedělám. Vždycky si
najdu na každém období něco hezkého a to
mě udržuje v dobré náladě. Když je teď tak
brzy tma, co třeba otevřít pěknou knihu, dát
si kafíčko nebo si jen tak poklábosit.

Foto Michal Strejček, Fotografická soutěž 2010

A co vidíte? Okno a za ním temnotu a
sychravost podzimního období. Déšť a
mraky. Ticho, které přerušuje jen dopadání
kapek na střechu. Vidíte, jak za oknem
ubíhá jednotvárně život, bez ohledu na to, co
se děje jinde. Lidé spěchají do práce, školy,
na nákupy, domů. Vidíte jejich zachmuřené
obličeje a říkáte si, jestli jste dnes ráno
vypadali také tak. Neznám moc lidí, kteří
mají rádi ráno. To opouštění teplé a měkké
postele, to loučení s odpočinkem. Ten
nástup do fungujícího systému, konec
nicnedělání a nucená aktivita.

Panenská skála na podzim. Foto Michal Strejček,Fotografická soutěž 2010

A to mě přivedlo na vzpomínku, jak
jsme milovaly jako malé děti, když se u
babičky sešly sousedky a dralo se peří.
Seděly jsme u kamen, dědeček vařil kafe,
grog a přitom jsme vyslechly takových
báchorek a zážitků, až nám šla hlava kolem.

Zpívaly se písničky, které jsme nikdy
předtím neslyšely a pohádky, které jsem
potom povídala i svým dětem. To byly
krásné večery. Nenechte se ovládat špatnou
náladou a uvědomte si, že sice jedna etapa
něčeho skončila, ale brzy Vás čeká krásný
konec roku a pak nastane jaro a všechno
rozpučí, vykvete, zrodí se – prostě zase
nějaký krásný začátek nového. Takže se
vlastně máte stále na co těšit. Jen se zkuste
podívat jinýma očima.
N.F.
♦
Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné podzimní dny a
na začátek několik informací:
Kontrola hospodaření obce za rok 2012
Krajský úřad Libereckého kraje provedl
audit hospodaření obce, jehož výsledky jsou
shrnuty ve zprávě o kontrole hospodaření
obce za rok 2012. Hospodaření obce za rok
2012 skončilo na příjmové straně 13.321 tis.
Kč a na výdajové straně 13.768 tis. Kč, tedy s
deficitem 447 tis Kč. Deficit byl způsoben
financováním vlastního podílu výstavby
1.etapy dotační akce „Vodovod a kanalizace
Radvanec“. Ve skutečnosti jsou příjmy i
výdaje o 7 mil. Kč nižší, protože se tam
promítly převody mezi bankovními účty. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky a proto byla
zpráva o kontrole hospodaření Obce
Radvanec za rok 2012 schválena
bez výhrad.

♦
Uvedení do užívání dostavěné ucelené
části kanalizace a vodovodu
Dostavěný kanalizační řad od
kapličky k bývalé škole a vodovodní řad
od kapličky do přípojného místa v čističce
odpadních vod, realizován z dotace
Grantového fondu Libereckého kraje, se
dostal do skluzu. Stavba byla sice dokončena
koncem listopadu roku 2012, ale převzetí
některých částí stavby se zdrželo o 5 měsíců,

přestože firma SaD v.o.s. z Jablonce nad
Nisou, jako dodavatel stavby, vše uvedla do
původního stavu a mnohdy i do lepšího, než
bylo před stavbou. Teprve po úspěšném
předání stavby bylo možno
žádat o vyjádření SČVaK a.s.
(Severočeské vodovody a
kanalizace). Tam vyvstal
požadavek na další kamerové
zkoušky.
Následně
bylo
možno žádat o kolaudaci. Po proběhnutí
zákonných lhůt vydal 18.9.2013 vodoprávní
úřad
rozhodnutí
o
užívání
stavby
(kolaudaci). Nyní mohly začít jednání s SVS
a.s. (Severočeská vodárenská společnost) a
SČVaK a.s. o předání stavby do užívání, aby
se mohly začít stavět přípojky a uzavírat
smlouvy na odběr. Jakmile bude tato část u
konce, budeme informovat všechny, kterých
se tato část stavby týká. Projektové
dokumentace a územní souhlasy na přípojky
jsou také připraveny.
Současně firma Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., která zabezpečuje
inženýrské činnosti, dokončuje závěrečné
vyúčtování akce.
♦
Zrušení výběrového řízení na kanalizaci
vypsaného Svazkem obcí kanalizace Sloup
(SOKS)
Po oznámení Státního fondu životního
prostředí, že SOKS nesplňuje všechny
podmínky
Evropské
komise,
svazek
zvažoval zrušit výběrové řízení. Byla tu také
možnost podepsat smlouvu o dílo a v zápětí
od ní odstoupit. K tomuto účelu byly
zpracovány právní názory, aby nedošlo
k pochybení a ke vzniku nároků ze strany
zhotovitele, vyplývajících
z uzavření
smlouvy o dílo.
Nakonec svazek na doporučení
právníků smlouvu nepodepsal a výběrové
řízení zrušil. Co bude dál, se jedná.
♦

Výběrové řízení na vodovod
Na jaře byla naše obec oslovena
Ministerstvem zemědělství (MZe), v jakém
stavu je příprava na výstavbu další etapy
vodovodu. Po podaní zprávy o naší
připravenosti nám bylo sděleno, že všechno
je v pořádku, ale výběrové řízení je
provedeno podle starého zákona o veřejných
zakázkách a tudíž je nevyhovující
podmínkám MZe. Výběrové řízení na celý
vodovod jsme totiž soutěžili v dubnu 2012,
tedy za platnosti starého zákona, protože
jsme čerpali dotaci z Grantového fondu LK.
Podle Mze musíme udělat nové výběrové
řízení. To ale také obnáší přepracovat
projektovou dokumentaci podle nového
zákona o veřejných zakázkách.
Obec
zvažuje, když už se bude dělat nová soutěž,
tak ji udělat společně s kanalizací. To ale
záleží na dohodě se Svazkem kanalizací
Sloup, který výběrové řízení na kanalizaci
zrušil. Trochu to připomíná Kocourkov, ale
bohužel, kdo poskytuje peníze, ten udává
pravidla, my to můžeme pouze akceptovat.
♦
Projekt na vodovodní a kanalizační
přípojky
Vzhledem k tomu, v jaké fázi je další
výstavba vodovodu a kanalizace, zpracování
projektu vodovodních i kanalizačních
přípojek bude na jaře pokračovat. Podmínky,
za kterých obec financuje pro občany
projekt, byly zveřejněny už v minulém roce,
ale raději je zopakujeme. Cena za projekt
jedné přípojky je 2500 Kč. To znamená, že
vodovodní a kanalizační přípojka vyjde
celkem na 5000 Kč.
Dokumentace řeší vodovodní přípojky
od napojení na vodovodní řad
až
k napojované nemovitosti do místa přepojení
vnitřní instalace rozvodu vody. Rozsah
kanalizační přípojky je od napojení na konec
veřejné části kanalizačních stok až
k napojované nemovitosti
do místa
přepojení vnitřní instalace kanalizačních
rozvodů . Navrhované vodovodní a

kanalizační přípojky
budou zaměřeny
výškově technickou nivelací pro zpracování
jejich
podélných
profilů.
Součástí
dokumentace bude průzkum o výskytu
podzemních a nadzemních zařízení a
zajišťování podkladů potřebných pro podání
žádosti o vydání územního souhlasu včetně
projednání
řešení
s předpokládaným
budoucím provozovatelem.
S občanem stavebníkem bude sepsána
dohoda a v případě, že bude přípojka
realizována do stanovené doby od dokončení
vodovodu, obec formou darovací smlouvy
převede
projektovou
dokumentaci
s
územním souhlasem na stavebníka. Smyslem
tohoto rozhodnutí zastupitelstva bylo to, aby
projektování přípojek bylo podle požadavků
stavebního úřadu a budoucího provozovatele
a hlavně, aby se občanům ulehčila práce a
projekt a územní souhlas byl včas připraven.
.
♦
Územní plán obce
V minulém roce obec začala řešit
nový územní plán. První etapa tvorby
územního plánu jsou „Průzkumy a rozbory“.
Tato etapa byla financována z dotace
Grantového fondu LK. Přestože nová
zákonná úprava posunula termín, kdy
obec musí mít nový
územní plán, bude
obec
pokračovat.
V současné době jsme
požádali
odbor
územního plánování
MěÚ v Novém Boru,
aby nám zpracoval zadání. O dalších krocích
budeme informovat.
♦
Projekt „Snížení energetické náročnosti
budovy OÚ“
Jak jsme informovali v loňském roce,
obec
v rámci
požadavku
snižování
energetické náročnosti veřejných budov

využila možnost čerpání dotace z SFŽP ČR,
Operačního programu Životní prostředí. Vše
se podařilo zdárně zadministrovat a čekáme
na podpis smlouvy o dotaci s SFŽP ČR.
Během tohoto roku se zpracovala prováděcí
dokumentace a akce se vysoutěžila. Soutěž
na dodavatele stavby vyhrála děčínská firma
DRV stavby s.r.o. Na jaře se začne.
Součástí tohoto projektu je zateplení
pláště budovy, zateplení podlahy sálu,
zateplení podkroví, výměna stávajícího kotle
za ekologický a rekonstrukce otopné
soustavy. Vysoutěžené náklady na stavbu
jsou 3,668.479 Kč
♦
Veřejné osvětlení
V rámci Svazku obcí Novoborsko
obec požádala o dotaci Grantového fondu
LK na rekonstrukci veřejného osvětlení 50
tisíc Kč. Obec plánuje z těchto peněz provézt
výměnu cca 10-12 kusů rozpadlých a
poškozených svítidel. Jsou tu už pěkných pár
let a je potřeba investovat do jejich obnovy,
aby jsme jednou nebyli po tmě. Nedávno tu
byl dvoudenní výpadek jedné větvě
osvětlení, protože vyhořel stykač.

že tvrdí, že se obec o studánky nestará, ta u
Sluníčka je závadná a už čtyři roky se
nedělal rozbor vody, uvedu to na pravou
míru.
Obě
studánky
se
pravidelně
kontrolují. Studánka u Sluníčka se v loňském
roce vyčerpala a čistila. Každoročně se
chlóruje a opravovalo se zábradlí. Poslední
rozbor se dělal na konci prázdnin a je
v pořádku.
I studánka u pana Jíši (i když hodně
lidí stále říká u pana Urgače) se také
každoročně kontroluje. Při letošní kontrole
rozbor zjistil 4 koliformní bakterie ve
vzorku. Jedná se o neškodné bakterie, ale ve
veřejném zdroji být nesmí. Podle loňských
statistik 69% domovních studní obsahuje tyto bakterie a
nikdo
je
neřeší.
Studánka byla dvakrát vypuštěna, čištěna a vychlórována
pracovníky pana Jíši, majitele studánky.
V současné době se čeká na výsledky
rozboru.
Rád bych všechny ujistil, pokud by
došlo k tomu, že by voda v některé
z veřejných studánek byla závadná, jsme
povinni udělat opatření, případně studánku
uzavřít.
♦
Ohlédnutí za 11.Antonínskou poutí
Letos nám počasí na pouť opravdu

Nová svítidla by měla být zářivková.
Mají poloviční příkon. Konzultovali jsme
použití LED svítidel v jiných obcích, ale
ještě jsou s nimi problémy, protože
elektronika těchto svítidel je ještě velmi
poruchová.
♦
Veřejné studánky v obci
Vzhledem k tomu, že po obci běhají
poplašné zprávy a někteří jdou až tak daleko,

nepřálo. Ráno začalo pršet a už jsme to
všichni viděli špatně. Nakonec se počasí
umoudřilo a mohl se rozběhnout připravený
program. Začaly novoborské mažoretky, pak
přijel kouzelník Pavel Kožíšek se svojí
asistentkou s programem Škola kouzel.
Následovalo loutkové divadélko pro děti.

okruhu. Doufejme, že i přes deštivý začátek i
konec se pouť líbila.
♦
Dotace na volnočasové aktivity
Obec požádala o dotaci z Grantového fondu
LK na volnočasové aktivity, což jsou akce
přádané obcí jako např. maškarní pro děti,
Antonínská pouť, beseda o historii
Radvance, Mikulášská nadílka, atd. Pokud
obec uspěje, dostane do 50 tisíc korun na
materiál pro volnočasové aktivity. Plánujeme
z těchto peněz obnovit část dožilých židlí a
stolů na sále. Uvidíme jak dopadneme.
♦

Po obědě vystoupila Leona Machálková se
svým programem. Odpoledne byl zase jako
vždy připraven soutěžní okruh pro děti.
Poslední děti končily okruh zase za deště.
Každé dítě bylo odměněno dárky od
sponzorů.

Děkujeme tímto firmě Novell, Zapf
Creation a všem dalším sponzorům.
Poděkování patří též paní Nadě Formánkové
za pomoc při přípravě a průběhu celé poutě a
všem, kteří pomohli i za deště ke zdárnému
průběhu. Dík patří paní Jolaně Janušové a
celému jejímu týmu za organizaci soutěžního

Novoborsko dostalo dotaci na varovný
protipovodňový systém
Svazek obcí Novoborsko byl úspěšný
v druhém kole žádostí o dotaci ze SFŽP ČR
na varovný protipovodňový systém a
digitální povodňový plán. Žádost vyplynula
z povinnosti obcí budovat protipovodňové
opatření. Projektu se účastní všechny obce
Novoborska včetně naší obce mimo Cvikova
a Nového Boru. Ty už samy uspěly
v předchozích kolech žádostí. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele.
Pokud vše poběží podle harmonogramu,
v příštím roce se začne budovat.
Varovný protipovodňový systém bude
obsahovat soubor snímačů velikosti srážek a
výšek hladin místních toků, který bude ze
sebraných dat vyhodnocovat možná rizika a
povodňové stavy. Součástí projektu je i
rozhlas.
Petr Ullrich
starosta
Příspěveky od občanů:

Loučení s létem
Na konci léta rodina Cyrusových se
svými přáteli připravila pro děti zakončení

léta. Byl to krásný okruh, kde děti plnily
jednotlivé úkoly a na konci si děti opekly
buřtíky. Po opečení buřtíků se vyhodnotilo

splnění jednotlivých úkolů a všechny děti
obdržely dáreček. Děkujeme.

počasí přálo a děti s rodiči se sešly na poli a
zkoušely pustit vyrobené draky. Žádný
vyrobený drak nevylétl, ale to dětem vůbec
nevadilo, protože měly v záloze draky
kupované. Bylo to krásné odpoledne, které si

užily jak děti, tak dospělí. Za tyto dva dny
zase děkujeme rodině Cyrusových.

Halloweenská stezka odvahy
Letos, již po páté, se konala halloDrakyjáda
Jedno podzimní sobotní odpoledne se místní
děti sešly v zasedací místnosti, kde pro ně
bylo připraveno překvapení. Děti si
vyzkoušely výrobu opravdového draka.
Musely si ho vystřihnout z papíru, přilepit
k opravdovým laťkám a potom si vzaly
vodovky a draka si namalovaly. Nakonec si
připravily mašličky na ocas. Děti byly
spokojené a začaly se těšit na nedělní
odpoledne. V neděli odpoledne nám zase

weenská stezka odvahy, kterou jako vždy
připravila se svým týmem paní Jolana

Janušová. Letos byla stezka připravena od
studánky ke křížku. U křížku vyrostlo cílové
stanoviště se zázemím a osvětlením, které
poskytli Janušovi. Na louce vzniklo pro tento
večer i sezení, aby se stezka mohla zakončit

opékáním buřtů a podáním teplých
nápojů.Cestou na stezce děti potkaly
kouzelnou truhlu, kde si děti vytáhly
překvapení. Pak pokračovaly temnou cestou

k dalším strašidlům. Cestou na ně čekala
mumie, čarodějnice a další strašidla,
opravdová perníková chaloupka, kde si děti

ulouply perníček. U některých strašidel se
dokonce vyděsily i maminky. Přesto, že nám
na začátku počasí moc nepřálo, tak si všichni
opekli buřtíky. Děti dostaly čaj, rodiče něco
na ohřátí a kdo vydržel, tak měl i opečené
brambory. Organizátorům patří poděkování.
K.U.

Novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolení jejich kácení
Novela přináší několik změn.
Z pohledu občana se nás zřejmě nejvíce
dotkne ta část, která pojednává o tom, že
v soukromých zahradách se nebude muset
žádat o povolení k pokácení stromů. Jako
majitel zahrady již nemusíte ve správním
řízení žádat o povolení ke kácení stromů,
které se nachází na Vaší zahradě. Tato
novela by měla odlehčit od administrativy
jak občanům, tak obcím. Jedinou výjimkou
budou památné stromy, těch se povolení
bude týkat i nadále.
Problematické může samozřejmě být
kácení stromů v neopodstatněných případech. Vyhláška nově definuje zahradu.
Specifikuje taky stromořadí jako souvislou
řadu nejméně 10 stromů s pravidelnými
rozestupy. Historická funkce alejí a jejich
umístění tak bude ještě více ochráněna a to
zejména díky tomu, že bude záležet na
obvodu stromu. V souvislosti s novelou
zákona jsou zde nejčastější otázky a
odpovědi týkající se ochrany dřevin a
povolování jejich kácení.
Mohu nyní pokácet strom na své zahradě ?
Ano můžete a od 15.7.2013 se na něj
nevztahuje omezení týkající se obvodu
kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než
80 cm. Pro kácení stromů nad daný průměr
bylo třeba vyřídit povolení ke kácení, toto
ale novela zrušila. Připomínáme, že jde o
kácení stromů na Vaší zahradě a jak je
zahrada definována se dočtete níže.

Co dělat, když strom na mé zahradě
ohrožuje život, je v havarijním stavu ?
Protože je strom na Vaší zahradě, povolení
již nepotřebujete, ani kdyby strom nic
neohrožoval. Povolení ke kácení v případě,
že strom roste mimo zahradu, ale stále na
Vašem pozemku, ani tak povolení
nepotřebujete. To se vztahuje na kácení
stromů jejíchž stav zřejmě a bezprostředně
ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda
značného rozsahu. Pokud za těchto
podmínek provedete kácení, oznámíte je
orgánu ochrany přírody do 15 dnů od
provedení
kácení.
Dále
je
třeba
zdokumentovat daný stav a případně
fotografie přiložit k oznámení o pokácení.
Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je
věcí
shromážděných
důkazů,
kromě
fotodokumentace je možné získat případně
před samotným kácením písemný názor
odborníka na dendrologii.
Jak je definovaná zahrada ?
Zahrada je pro potřeby vyhlášky definována
jako pozemek u bytového domu nebo u
rodinného domu, v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný
veřejnosti. Definici zahrady je třeba uvažovat jako splnění všech zde uvedených znaků.
Smí se nyní kácet stromy, i když je
vegetační období?
Platná právní úprava uvádí, že kácení se
provádí zpravidla v období vegetačního
klidu. Kácení v období vegetace není
s ohledem na tok mízy výhodné z hlediska
kvality dřeva. Mohou nastat i problémy ve
vazbě na jiná ustanovení zákona o ochraně
přírody a krajiny. Zejména v oblasti ochrany
ptáků (zákaz úmyslně poškozovat nebo ničit
hnízda ptáků, zákaz vyrušovat ptáky a
zejména na jaře ) by mohl nastat střet i
s ochranou některých zvláště chráněných
druhů, navíc v blízkosti dřevin žije řada
dalších druhů apod.
P.U.

Jubilanti v roce 2012
Kdo slavil letos kulaté narozeniny:
Otto Macoun
5.1.2013
80-tiny
Milan Kořínek
13.8.2013
65-tiny
Miloslav Pokorný 14.9.2013
65-tiny
Olga Slánská
15.9.2013
65-tiny.
Ještě jednou blahopřejeme a přejeme všem,
kteří v tomto roce oslavili své narozeniny,
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
♦
31.7.2013 nás navždy opustila paní Milada
Macounová, která zemřela náhle ve věku
nedožitých 77 let.
N.F.

Obecní úřad v Radvanci Vás zve

v sobotu 30.11.2013 v 18.00 hodin
na rozsvícení vánočního stromku
na parkovišti u OÚ
Pro děti čaj, pro dospělé grog a
svařák zajištěn.
Zazní vánoční koledy a
básničky.
Na závěr bude ohňostroj.

Obecní úřad v Radvanci Vás a Vaše děti
zve na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

v sobotu 7.12.2013 v 16.00 hodin
na sále hospody U mlejna.
Než přijde Mikuláš s čertem a andělem, je pro
děti připraven zábavný program.
Pro radvanecké děti je připravena nadílka, ke
které se můžete připojit.
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