RANEC

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

- DOBRÉ

POČTENÍ !

na tom stromě rostou šišky a žádné ovoce,
řekl s upřímností dítěte, že je to škoda, a že
by ten strom „apgrejdoval“.
Vím, že je nutné, aby dnešní děti
uměly ovládat PC a veškerou moderní
elektroniku, ale také z některých z nich roste
nový homo gaučový sádelňák. Nevím, co by
dělaly v přírodě, kdyby se musely postarat
sami o sebe.
Přeji Vám ještě nějakou dobu babí
léto, aby jste si s dětmi, vnoučaty nebo sami
užili lesa a hlavně hub a hezkých chvilek
strávených venku.
N.F.
♦

Úvodník:
Prázdniny právě skončily, i když ještě
nedávno jsme se tak těšili jak bude léto, na
sluníčko, na koupání a děti především na
prázdniny. A všechno tak rychle uteklo.
Rodiče spěchali s nákupy školních potřeb a
vybavení pro děti do školy a v obchodech na
nás za zbytky školních tašek již vykukuje
čokoládový Mikuláš a bude čas přemýšlet
nad vánočními dárky.
Jen málo dní jsme byli doma a přitom
není moc o čem psát, protože tam, kam jsem
chtěla jsem se nedostala. Ne z časových
důvodů, ale dohnalo mne zdraví, tedy úraz.
A tak jsme alespoň zajeli občas k přátelům
do srubu uprostřed lesa, kde bylo nádherně,
zahráli na kytaru a zazpívali. Setkává se zde
parta dobrých přátel a jezdí tam již jejich
děti se svými přáteli a tak nás tam občas
bylo jak na malé svatbě. Je to trochu se
vymykající dnešní době. Vím, že dnešní děti
jsou jiné. Je to dané dobou a tak dnešní děti
umí zapnout počítač, otevřít prohlížeč a
najít si tam obrázky, znají termín jako mp3,
fleška, hardisk nebo youtube. Když přijela
kamarádka se sedmiletým synem a vzala
jsem je do lesa, ptal se pod smrčkem, co za
ovoce roste na tom stromě jestli je už zralý.
Tak to jsem byla zralá já. Řekla jsem mu, že

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné zářiové dny a u
většiny už po zasloužené dovolené, ti
šťastnější ji mají ještě před sebou. Na
začátek několik informací:
Kontrola hospodaření obce za rok 2013
Auditor Krajského úřadu Libereckého
kraje provedl audit hospodaření obce, jehož
výsledky shrnul ve zprávě o kontrole
hospodaření obce za rok 2013. Hospodaření
obce za rok 2013 skončilo na příjmové straně
13.692 tis. Kč a na výdajové straně 13.095 tis.
Kč, tedy s přebytkem 597 tis Kč. Skutečné
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příjmy i výdaje jsou o 10.664 tis. 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 2013
schválena bez výhrad.

s.r.o. Tato firma měla nabídkovou cenu ve
výši 7,353.295 Kč.
Do konce září musíme doložit všechny
náležitosti a pokud vše proběhne v pořádku
MZe poskytne dotaci ve výši 70%. S
Libereckým krajem stále jednáme resp.
s náměstkem pro resort životního prostředí a
zemědělství panem Jadrným o 10%
příspěvku kraje. Podíl obce by v tomto
případě dělal 20% (tj. 1,470.659 Kč). Další
příspěvek je v jednání se Severočeskou
vodárenskou společností a.s., jehož výše
závisí na připojenosti na vodovod.
Pokud
bude
vše
v pořádku
zadministrováno, začne se stavět. Je
pravděpodobné, že podle harmonogramu
uvolní MZe část financí už na podzim 2014.
Pokud to půjde, bude snaha co nejvíce
potrubí položit metodou řízeného protlaku.
Tím by neměla být obec tolik rozkopána.
Přesto bych chtěl požádat občany o
pochopení a tolerantnost po dobu stavby.

♦
Přípojky kanalizace a vodovodu na nově
postavené části
Kanalizační řad od kapličky k bývalé
škole a vodovodní řad od kapličky do
přípojného místa v čističce odpadních vod,
který byl realizován z dotace Grantového
fondu Libereckého kraje, byl předán do
provozu. Jednotlivým stavebníkům obec
rozdala zpracované dokumentace přípojek a
územní souhlasy. Nyní už to je na nich. Musí
sepsat smlouvu na odběr s provozovatelem
(SČVaK a.s.), vystavět přípojky a dohodnout
si s provozovatelem termín připojení. Všem,
kterých se to týka, je obec připravena
poskytnout pomoc jak postupovat.

♦
Pokračování prací na projektu vodovodních a kanalizačních přípojek
Vzhledem
k tomu,
že
stavba
vodovodu je na spadnutí, 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

♦
Výběr dodavatele na stavbu vodovodu
Jak jsme informovali, na jaře byla
naše
obec
oslovena
Ministerstvem
zemědělství (MZe), v jakém stavu je
příprava na výstavbu další etapy vodovodu.
Po dlouhých jednáních s MZe se nepodařilo
prosadit platnost výběrového řízení, které
bylo provedeno podle starého zákona o
veřejných zakázkách. Z tohoto důvodu jsme
museli připravit novou soutěž a vybrat
nového
dodavatele.
Projektovou
dokumentaci přepracoval v části rozpočty
ing.Zahradník, který zpracovával celou
dokumentaci. Administraci otevřené soutěže
na podlimitní zakázku provedla firma VRV
a.s. V současné době je soutěž dokončena a
připravuje se k podpisu smlouva s vybraným
dodavatelem firmou PITTNER Česká Lípa
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s.r.o., která vyhrála tuto zakázku, dokončuje
stavební práce. Součástí tohoto projektu se
zateplil plášť budovy, zateplily se podlahy
sálu, zateplilo se podkroví, vyměnil se
stávající kotel za ekologický automat a
rekonstruovala se celá topná soustava.
Náklady na stavbu jsou 3,668.479 Kč. Obec
bude financovat vlastní podíl, který by měl
činit 780 tisíc Kč. Přesný podíl, bude
vyčíslen po vyhodnocení akce celé.

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.
.
♦

V současné době obec řeší projekt
zastřešení teras, který není součástí tohoto
projektu. Pro představu máme k dispozici
model ve 3D.

Projekt „Snížení energetické náročnosti
budovy OÚ“
Obec v rámci požadavku snižování
energetické náročnosti veřejných budov
využila možnost čerpání dotace z SFŽP ČR,
Operačního programu Životní prostředí.

Od Lesů ČR jsme dostali dva
čtyřmetrové modřínové kmeny, ze kterých
obec nechá vyřezat stojany na kola. Tam
návštěvníci budou mít místo, kam odložit a
zabezpečit své oře. Umístěny budou u
náhonu. Poděkování patří panu Janušovi,
Hlavinovi a Suchému, kteří pomohli kmeny
dopravit na místo.

Vše se podařilo zdárně zadministrovat a
současné době děčínská firma DRV stavby
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Rekonstrukce části veřejného osvětlení
V rámci Svazku obcí Novoborsko
obec požádala o dotaci Grantového fondu
LK na rekonstrukci veřejného osvětlení. Tato
žádost nebyla úspěšná, proto zastupitelstvo
přistoupilo k tomu, že část veřejného
osvětlení zrekonstruuje z rozpočtu. Po
zhodnocení stavu osvětlení bylo rozhodnuto
provézt výměnu 10 svítidel a to kompletně
na jedné komunikaci od křižovatky u
Chudobů přes kapličku ke studánce.

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, Mikulášská nadílka,
rozsvěcení vánočního stromu, atd. Uspěli
jsme a dostali jsme 30 tisíc korun na materiál
pro volnočasové aktivity. Jak jsme plánovali,
dotace částečně přispěla na obnovu dožilých
židlí a stolů na sále a v hospodě. Zbylou
větší část rozhodlo zastupitelstvo dofinancovat z rozpočtu. Chtěl bych poděkovat panu
Tiborovi Cicu, že nám pomohl dojednat ve
výrobním závodě v Poděbradech dodávku za
velkoobchodní cenu a panu Tomášovi
Janušovi, který pro obec zdarma zařídil
dopravu z Poděbrad.

Svěšená svítidla se použijí na
náhradní díly pro opravy zbylých. Nová
svítidla jsou úspornější zářivková. Celkové
náklady činily 35.659 Kč. LED technologii
jsme zatím nepoužili, protože zkušenosti
z okolních obcí nebyly dobré. Pořizovací
náklady jsou zatím velmi vysoké a
poruchovost také.
Na obrázku je vidět, že se vzhled sálu
opravou ale i novým nábytkem, hodně zvedl.
Takto to vypadalo před jednou akcí –
svatbou – k nepoznání.

♦

Veřejné studánky v obci
Rádi bychom vás informovali o tom,
jak se nacházejí veřejné studánky z hlediska
kvality vody. Obě studánky se opět letos
kontrolovaly. Poslední rozbory se dělaly
v červnu. Studánka u Sluníčka se pravidelně
i chlóruje má rozbory v pořádku.
Studánka u pana Jíši
(pro některé stále ještě u pana
Urgače) se také každoročně
kontroluje.
Při
letošní
kontrole rozbor zjistil, že je
také vše v pořádku.

♦

Varovný systém obyvatelsta
Jak jsme informovali Svazek obcí
Novoborska byl úspěšný s žádostí o dotaci
ze SFŽP ČR na varovný protipovodňový
systém a digitální povodňový plán. Tímto
naše obec splní zákonnou povinnost mít
varovný systém obyvatelstva. Zároveň bude
splněna povinnost budovat protipovodňové
opatření a zpracovat digitální povodňový
plán.
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letošního listopadu včetně digitálního
povodňového plánu. Celkové náklady, které
činí 613,925 Kč. Finanční podíl obce na
tomto projektu je 10%.

V současné době probíhá výstavba
místního rozhlasu, který je součástí
varovného systému obyvatelstva. V obci
jsou osazena vysílací hnízda. V rámci akce
se bude montovat ústředna, která bude umět
vysílat i varovné SMS a komunikovat
s JSVVO (Jednotný systém varování a
vyrozumění obyvatelstva).

♦
Opravy obecních mostků
Po poslední povodni jsme nechali
udělat mostní prohlídky specialisty na mosty
firmy KH mosty s.r.o. u čtyřech mostků, o
jejichž
dobrém stavu jsme
nebyli
přesvedčeni. Jedná se o mostky u č.p.68 (u
Chudobů), u č.p.29 (u Hasičárny), u č.p.119
(na návsi u mlejna) a u č.p.112 (vzadu u
studánky). Nutno říci, že výsledky nebyly
zrovna k jásání. Všechny mostky byly více
méně ve špatném až havarijním stavu.
Před začátkem prázdnin vypsalo
Ministerstvo dopravy (MDo) a Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) výzvu pro dotaci
na obnovu mostků poškozených povodněmi.
Zpracovali jsme s firmou KH mosty s.r.o.
čtyři žádosti do programu na MDo a čtyři
žádosti do programu na MMR a doufali
jsme, že něco vyjde.
Koncem prázdnin jsme obdrželi
registrační list všech čtyřech akcí.
V překladu to znamená, že byly vybrány
všechny naše čtyři projekty na obnovu
mostků. Tři se dle rozhodnutí budou dělat v
roce 2015 a jeden v roce 2016. Celková
maximální rozpočtovaná cena za všechny
čtyři mostky činí 7,389,960,- Kč. Podíl obce
je 15%. Podle podmínek dotačního programu
během září zahájíme projekční práce, které
završí čtyři stavební povolení. Na jaře podle
projektu bude vypsána soutěž na výběr
dodavatele na každou akci zvlášť. Pokud
bude vše v pořádku zadministrováno, do
konce roku 2015 budou obnoveny tři
mostky. Myslím, že to bude náročné pro
všechny občany, kterých se týká příjezd
k domovům přes tyto mostky. Projekt musí
samozřejmě řešit i objízdné trasy, ale bude

Varovný protipovodňový systém
obsahuje soubor snímačů velikosti srážek a
výšek hladin místních toků, který bude ze
sebraných dat vyhodnocovat možná rizika a
povodňové stavy. Tyto výsledky budou pro
občany prezentovány na webu obce
v digitálním povodňovém plánu. V naší obci
už je vedle mostu u Chudobů instalováno
ultrazvukové hladinové čidlo.

Celá akce „Varovné protipovodňové
systémy“ bude dokončena do konce
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potřeba pochopení a toleranci z obou stran,
jak dodavatele, tak i občanů.
Na druhou stranu je nutno říci, že
obnovou těchto mostků bude mít obec téměř
všechny mostky v pořádku. Vlastně všechny
přes které vede doprava.

V Radvanci máme pracovníka na VPP
Veřejně prospěšné práce v obcích
přináší především zaměstnání osobám, které
mají problémy s uplatněním na trhu práce.
Jedná se o časově omezený pracovní poměr
po dobu maximálně 6 měsíců s využitím
mzdového příspěvku až 12 000 Kč/měsíc od
úřadu práce. Pracovní poměr se dá se
souhlasem
tohoto
úřadu
prodloužit
maximálně na 12 měsíců. Pracovníky obce
můžou využít na údržbu veřejných
prostranství, úklid a údržbu veřejných budov
a komunikací a sezonní práce, jako je úklid
sněhu a údržba zeleně v obci.
Od 1.6.2014 má naše obec pracovníka
na veřejně prospěšné práce Lubomíra
Matouška, který dělá tyto práce pro naši
obec a myslím, že je to i vidět.

♦
Projekt „Společná řešení pro původní péči
o krajinu“
Jedná se o společný projekt Svazku
obcí Novoborska, kterého se účastní všechny
obce svazku včetně České Lípy a Nového
Oldřichova, ale mimo Nového Boru. Je
realizován z operačního programu pro
přeshraniční spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká
republika - Sasko. Cílem projektu je
rozvíjení přeshraniční spolupráce místních
samospráv v oblasti péče o krajinu, zaměřené
především na problematiku ochrany a
obnovy historické krajiny při současném
zachování charakteru kulturní krajiny. Budou
hledány společné návrhy konkrétních
opatření pro řešení daných problémů.
Stromové aleje, háje ovocných stromů a
stromy solitéry vytvářely vzhled místních
částí obce Lohsa i jednotlivých obcí Svazku
obcí Novoborska. Vlivem stáří jednotlivých
stromů a také vlivem životního prostředí
(bouře, zatížení sněhem apod.) došlo k
výraznému prořídnutí těchto krajinotvorných
prvků. Stanovené plánování a tvorba
historického uspořádání krajiny klade důraz
na vyvážený poměr sídelních ploch a
volných prostranství.
První činností bude zhodnocení
aktuálního stavu kompletní stromové
populace na veřejně přístupných plochách
obcí. Průzkum stavu bude zahrnovat kromě
zjištění orientačních a dendrometrických
parametrů i komplexní analýzu stavu stromů
(cca 12.000 ks stromů) s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření.
Výsledky tohoto průzkumu budou zveřejněny na webovém portále veřejnosti.

♦
Ohlédnutí za 12.Antonínskou poutí
Chtěl bych ještě jednou poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci 12.
Antonínské pouti. Děkujeme i všem

sponzorům a hlavně firmě Novell.
Poděkování patří též paní Nadě Formánkové
za pomoc při přípravě a průběhu celé poutě.
Ač byla po úrazu a nemohla chodit, přesto na
zapůjčeném invalidním vozíku organizovala
rozmístění stánkařů. Dík patří také paní
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Květě Ullrichové a jejímu týmu, který
připravil organizaci soutěžního okruhu.

Příspěveky od občanů:

Návštěva z Velikonočního ostrova v prázdninovém Radvanci
Niko pochází a žije na Rapa nui, tedy
Velikonočním ostrově v městě Hanga Roa.
Tedy v městě - jiné tam prostě není. Ostrov
obývá 2600 původních obyvatel a je to jakýsi
trojúhelník, jeho odvěsna měří 20 km.
Proslavily jej především obří kamenné sochy
moai, kterých je na ostrově 800. Nejbližší
pevnina na východ je Chile (pod jehož
správu patří) je 4000 km. Pevnina na západ
je také vzdálena 4000 km a je to Tahiti. Říká
se mu Pupek světa. Je to nejodlehlejší místo
na Zemi.
Niki, jeho dívka, je Češka a na Rapa
nui žije s ním. Při návštěvě Radvance pocítili
nutkání nám zatancovat svůj domorodý
tanec, což také učinili na návsi u hospody U
mlejna. Bylo to nečekané, bezprostřední a
milé.

I přes horké počasí, které panovalo letos, se
pouť líbila.
Petr Ullrich
starosta
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Ostrov byl velmi izolovaný – připlouvaly tam dvě lodě za rok. Jedna přivezla
zásoby a druhá palivo. Létaly tam dvě letadla
týdně. Tak tomu bylo ještě před pár lety. Byl
to opravdu přírodní zázrak.
Ten ale pomalu ztrácí kouzlo. Dnes na
ostrov létají dvě letadla denně a rostou
luxusní hotely. Turisti se jen hrnou. Přesto je
ještě čas spatřit tajemné místo v Pacifiku,
které vám ukáže, že lidem, kteří tam žijí,
naše starosti připadají nepochopitelné.
Jan Nádvorník

Hledání pirátského pokladu
Na začátku září připravili Cyrusovi
pro děti loučení s létem s tématikou Hledání
pirátského pokladu.
Děkujeme organizátorům za příjemné
nedělní odpoledne, které pro děti připravili.
K.U.

Jubilanti v roce 2014
Kdo slavil nebo oslaví letos kulaté narozeniny:

Lenka Matoušková 04.01.2014
60 let
Eva Nádvorníková 26.01.2014
60 let
Josef Januš
06.03.2014
75 let
Jiří Kyslík
05.05.2014
70 let
Milan Houdek
19.05.2014
65 let
Marta Slavatová
22.05.2014
65 let
Hana Kořínková
24.05.2014
65 let
Věra Šupinová
04.09.2014
60 let
Josef Vyskočil
09.10.2014
65 let
Olga Potocká
21.10.2014
75 let
Blanka Mejtská
23.11.2014
60 let
Blahopřejeme a přejeme všem, kteří v tomto
roce oslavili a oslaví své narozeniny, mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti.

Děti se vydaly na cestu od křížku až
na místo zvané Na Vorech. Cestou hledaly
schované plyšáky a sbíraly potřebné body.
Před koncem cesty musely předat nasbírané
body a splnit těžký úkol. Pokud úkol splnily
dostaly puzzle. Na Vorech musely všechny
děti dát hlavy dohromady a složit obrovské
puzzle k tomu, aby se jim otevřely dveře k
pokladu. Vše se jim povedlo a nakonec i
vysloužený poklad našly. Na závěr si všichni
odpočinuli u ohně a opekli si buřtíky.

vydal Obecní úřad Radvanec 2014
redakce: P.Ullrich, N.Formánková, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@radvanec.cz
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