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

POČTENÍ !

pak jít stát tu frontu znovu, aby mi vakcínu
píchli? Jo, mám prý pravdu, ale s tím nic
nenadělají.
Ale když tak člověk kouká na
problémy, se kterými se naše zdravotnictví
potýká, tak má dojem, že vlastně
vlastn tohle
všechno je prkotina.
Takže: prevence by měla
m
vypadat tak,
že bychom měli
li jíst co nejvíce vitamínů.
vitamín Ale
z přírodních
írodních zdrojů a ne z pilulek. Navíc jsou
prý pro nás účinn
činnější vitamíny z plodin
našeho pásma – tedy česká jablka, ať to zní
sebeabsurdněji,
ji, by měla
m
být účinnější než
dovezené citrony. Nebo naše šípky a jiné
podobné plodiny. No a pak bychom se mohli
modlit,
odlit, aby nás nákaza minula. Ta
formulace je schválně
schváln trochu násilná
vzhledem k „modernímu chápání světa“.
sv
Ale
když se zamyslíme, má to něco
n
do sebe.
Nejde tu o smysl slov, ale spíše o akceptoakcepto
vatelnou poučku,
ku, „že nemoc je odrazem
stavu duše“. A naše duše stále více úpí pod
tíhou starostí a je odrazem dění
d
servírovaného jí na obrazovkách i pomocí
reproduktorů.
Takže chvilka klidu, kdy člověk
odříkává
íkává slova modlitby, nebo nějaké
n
mantry, či prostěě medituje beze slov, může
m
působit
sobit na duchovní stav člověka jako
očistná
istná koupel. No a teď
te si jen držme palce,
aby nás nesklátila hrůza
hr
z Jobových zvěstí
chrlených z televize, novin a internetu dříve,
d

Úvodník :
PODZIMNÍ ÚVAHA
dn
Chřipka - to je téma dnešních dnů.
Začátkem
átkem podzimu se kolem nás tyčí
ty les
varovně zdvižených ukazováků a ze všech
stran zní nabádavě:: “Nechte se oočkovat!“.
Při běžné návštěvě u obvodní léka
lékařky
v našem městě se naše teta zajímala o
možnost očkování.
kování. Paní doktorka ji sd
sdělila
toto: „i jejich středisko
edisko nakupuje vakcínu
v lékárnách, odkud ji však vykoupili
potřební, kteříí podlehli mediální kampani
dříve. Takže obvod
od vakcínu nemá a mít nene
bude“.. Jako prevenci proti ch
chřipce
doporučuje vitamíny, zvláštěě pak ty přírodní
p
– ovoce.
Je tu ještě jeden zajímavý detail –
paní doktorka si prý povzdechla, že ta
vakcína lidem stejně bude na nic, protože ji
nákupem znehodnotili. Prý se musí nějakou
n
dobu nechat uležet v chladničce
chladni
(???).
Z uvedeného vyplývá, že lidé nnějakým
způsobem
sobem vykoupili vakcínu z lékáren. Ale
jak, když je jen na předpis?
edpis? Na dotaz
v lékárně mi vloni řekli,
ekli, že ať je to jakkoliv
absurdní, tak cokoliv podávaného injekčně
lze v lékárně koupit jen na předpis, i kdyby
to byla třeba
eba jen destilka. Celkem logicky
jsem namítla, proč jako musím stát frontu u
doktora na recept, na nějj koupit ampulku a
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než stačí nějaká ta chřipka vůbec propuknout.
Takže rada nakonec – udělejte si
šípkový čaj, ten si oslaďte domácím medem,
ve kterém byl naložený rakytník (jeden
z největších zdrojů vitamínů), posaďte se do
křesla, potichu meditujte a chřipka vás mine
velkým obloukem. No není to krásná
představa?
Přeji Vám hodně zdraví a slunce
v duši.
N.F.
♦

Do funkce starosty byl zvolen Petr Ullrich a
do funkce místostarosty Naďa Formánková.
Další funkce, které bylo třeba obsadit, byla
místa ve finančním výboru a kontrolním
výboru. Tyto výbory jsou povinné ze zákona
o obcích. Předsedou finančního výboru byl
zvolen Jaromír Svoboda a členy Jan Hlavina
a Miroslav Januš. Do kontrolního výboru byl
zvolen předsedou Vladimír Matoušek a
členové Miloš Pávek a Miloš Halama. Díky
rozdílným názorům obou sdružení na
kulturní činnost v obci, hlavně na pořádání
Antonínské pouti, padl návrh na zřízení
kulturního výboru. Je to další výbor, který je
u většiny okolních obcí také zřizován.
Primárně byla funkce předsedy výboru
nabídnuta představiteli sdružení „Radvanec –
Náš domov“ Pavlu Cyrusovi. Slibovali jsme
si od toho, že tyto kulturní akce budou
koordinovány a že bude do kulturní činnosti
vnesen nový prvek, který sice v předvolební
kritice tohoto sdružení nebyl zřejmý, ale
mohl by se objevit a konkretizovat v činnosti
výboru. Bohužel tuto funkci odmítl a tak
nabídka sdružení Občané pro Radvanec
nepadla na úrodnou půdu a nezbylo, než aby
se kulturní činnost ubírala ve starých
kolejích a za využití starých zkušeností, ale
také za pokračující kritiky sdružení
„Radvanec – Náš domov“.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné říjnové dny a po
delší odmlce přinášíme na začátek několik
informací:
Jaké je dnes složení zastupitelstva a
výborů a jak fungují
Dnes je to téměř rok, co po loňských
komunálních volbách zastupitelstvo zasedlo
v novém složení. A myslím si, že na začátek
by bylo dobré to zopakovat, ne každý se
účastní veřejných zasedání zastupitelstva.
Do obecního zastupitelstva se dostaly
dvě skupiny, dvě sdružení, které do voleb
nešly se stejnými cíli. Jedno sdružení je
„Občané pro Radvanec“, kde za ně
v zastupitelstvu zasedlo 6 zastupitelů - Petr
Ullrich, Naďa Formánková, Vladimír
Matoušek, Tomáš Januš, Jan Hlavina a
Jaroslav Slánský. Tady se jednalo téměř
všechno o občany, kteří se vedením obce
zabývali v předchozích obdobích. Za
sdružení „Radvanec – Náš domov“ zasedli 3
zastupitelé – Jaromír Svoboda, Miloš Pávek
a Pavel Cyrus. Zde se jednalo o nové tváře,
které měly zájem se na vedení obce podílet.

Pokud mohu zhodnotit činnost výborů
z pozice starosty, tak kontrolní výbor od
předsedy, přes členy výboru je aktivní a
vykonává řádně svoji práci. Provedl několik
kontrol, včetně inventarizačních a pravidelně
provádí kontroly plnění usnesení, z kterých
jsou výstupy ve formě zápisů.
Finanční výbor dopadl ve své činnosti
pro obec velice špatně. Za svou roční
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činnost nebyl předán ani jeden projednaný a
schválený výstup z jednání nebo kontroly, ač
vím, že proběhly. Tento stav vyvrcholil až
složením mandátu zastupitele od Jana
Hlaviny a jeho odstoupením z funkce člena
finančního výboru. Své důvody uvedl
v otevřeném dopise starostovi a hlavním
důvodem byly nepřekonatelné neshody
s předsedou pro jeho přístup a způsob vedení
výboru.

žádné chyby a nedostatky a proto byla
zpráva o kontrole hospodaření Obce
Radvanec za rok 2014 schválena
bez výhrad.
♦

Stavba vodovodu dokončena
Ke konci září došlo k převzetí dokončené stavby vodovodu od dodavatele firmy
PITTNER Česká Lípa s.r.o. Celá stavba byla
realizována za cenu
7,353.295 Kč.
Financování této akce
bylo ze třech zdrojů.
MZe poskytlo dotaci ve
výši 70% což představuje částku 5,147.000
Kč a Liberecký kraj
poskytl příspěvek ve
výši 661.770 Kč. Podíl obce v tomto případě
dělal 1,544.615,65 Kč. Další příspěvek je
v jednání se Severočeskou vodárenskou
společností a.s., jehož výše závisí na
připojenosti na vodovod. Vodovod je pod
tlakem, vzorky vody jsou v pořádku.
V areálu čističky odpadních vod vyrostla
moderní posilovací stanice s dvanácti
hodinovou akumulací vody. Ta by měla
zajistit dostatečný tlak a eliminovat případné
výkyvy v dodávkách vody. Nyní zbývá
dokončit kolaudaci a uzavřít dodatek
k nájemní smlouvě s majitelem ostatní
infrastruktury Severočeskou vodárenskou
společností (SVS a.s.) a bude se možné
připojit. Jak na to, to bude popsáno dále.

Za této situace byl povolán k práci pro
obec Miloš Halama a doplnil tak po složení
slibu zastupitelstvo. A začátkem října byl
zrekonstruován finanční výbor a v současné
době mu předsedá Pavel Cyrus ze stejného
sdružení jako předchozí předseda Jaromír
Svoboda. Členové jsou Jaromír Svoboda a
Miroslav Januš. Zastupitelstvo si od této
změny slibuje zfunkčnění tohoto výboru,
neboť ono má odpovědnost za fungování
výboru. Já z pozice starosty vítám tuto
změnu a doufám, že bude naplněno její
očekávání, protože starosta, ne zastupitelstvo
jako celek, se bude zodpovídat auditorovi
z činnosti výborů povinných ze zákona.
♦
Výsledek hospodaření obce za rok 2014
Hospodaření obce za rok 2014 skončilo
na příjmové straně 16.373 tis. Kč a na
výdajové straně 15.784 tis. Kč, tedy s
přebytkem 589 tis Kč. Skutečné příjmy i
výdaje jsou o 8.563 tis. Kč nižší, protože se
tam promítly převody mezi bankovními účty.
Auditor Krajského úřadu Libereckého kraje
provedl audit hospodaření obce, jehož
výsledky shrnul ve zprávě o kontrole
hospodaření obce za rok 2014. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny

♦
Dokončují se projektové dokumentace na
vodovodní a kanalizační přípojky
Když se připravovala stavba vodovodu
a kanalizace, zastupitelstvo v roce 2012
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předá zpracované dokumentace přípojek a
územní souhlasy. Nyní už to bude na
každém z nich. Musí dojet na SČVaK do
České Lípy a tam sepsat smlouvu na odběr
s provozovatelem. Tam každý dostane
instrukce, jak postupovat dál. Pokud se týká
vodovodu, tak doposud to bylo tak, že si
stavebník po uzavření smlouvy vystavěl
přípojku a dohodl si s provozovatelem
termín připojení. Provozovatel většinou
požadoval prohlídku vedení před zásypem
zeminou. Tento postup vysvětluje tím, že
chce předcházet černým odběrům. Obec je
připravena stavebníkům poskytnout pomoc,
jak postupovat.

prozíravě rozhodlo o zpracování projektů
vodovodních a kanalizačních přípojek.
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.
Při stavbě vodovodu se projekty
dodělaly a dnes jsou téměř všechny územně
povoleny. Podmínky, za kterých obec
financuje pro občany projekt, byly už
zveřejněny, ale raději je zopakujeme. Cena
za projekt jedné přípojky je 2500 Kč,
poplatek za stavební řízení je 500 Kč. To
znamená, že vodovodní a kanalizační
přípojka pro jeden objekt vyjde celkem na
5500 Kč.
Projektová dokumentace řeší vodovodní přípojky od napojení na vodovodní řad
až k napojované nemovitosti do místa, kde je
schválena v objektu vodoměrná souprava.
Od tohoto místa se jedná o vnitřní instalaci
rozvodu vody.
Rozsah kanalizační přípojky je od
napojení
na
konec
veřejné
části
kanalizačních stok, které jsou na hranici
veřejného pozemku a pozemku majitele
nemovitosti, až k napojované nemovitosti do
místa
připojení
vnitřní
instalace
kanalizačních rozvodů.
Navrhované vodovodní a kanalizační
přípojky jsou zaměřeny výškově technickou
nivelací pro zpracování jejich podélných
profilů. Součástí dokumentace je průzkum o
výskytu podzemních a nadzemních zařízení a
podkladů potřebných pro vydání územního
souhlasu,
včetně
projednání
řešení
s budoucím provozovatelem.
Až
bude
dokončeno
předání
vodovodu do provozu, bude svolána
schůzka s jednotlivými stavebníky a obec

♦

Výstavba kanalizace se zahajuje
Po deseti letech projektových příprav
a neúspěšných pokusů o získání financí, se
konečně povedlo Svazku obcí kanalizace
Sloup
zajistit
financování
výstavby
kanalizace v členských obcích svazku
Radvanec – Sloup v Čechách - Janov. Celá
akce byla vysoutěžena za 104,742.560 Kč.
Dotace MZe činí 46,840.000
Kč a spolufinancování ze
strany SVS a.s. (Severočeské
vodárenské společnosti) je
42,369.131 Kč. Zbytek tj.
15,533.429 Kč se rozdělí mezi zúčastněné
obce. Pro naši obec se jedná cca o částku
1,75 miliónů Kč. K tomu jsou ještě další
neuznatelné náklady, které jsou v rámci
stavby
nutné
(geodetické
zaměření,
archeologický dohled, věcná břemena, atd.).
Tyto náklady se z dotace uhradit nedají.
S těmito náklady se jedná o částku 2,24
miliónů Kč. To bylo o financích a nyní
k průběhu stavby.
Vlastní stavba bude zahájena
začátkem listopadu vytyčováním sítí a
zhruba po 14 dnech bude zahájena vlastní
4

stavba. Celá část v Radvanci, včetně dvou
čerpacích stanic a výtlaků, musí být
dokončena do konce roku 2016. Kompletní
stavba od Radvance přes Sloup až po výtlak
z Janova do Nového Boru musí být
dokončena do konce roku 2017. Na rozdíl
od vodovodu bude u kanalizace odbočný řad
ukončen na hranici veřejného pozemku. Tam
začne kanalizační přípojka pro vlastní
objekt.
Harmonogram bude s dodavatelem
stavby operativně upravován podle aktuální
situace, jak probíhá stavba. Jakmile dojde ke
změně, bude aktuální verze uveřejněna na
webovských stránkách obce a pro ty, kteří
nemají možnost připojení na internet, bude
aktuální verze harmonogramu uveřejněna na
úřední desce. Krom toho, před začátkem
výstavby určitých úseků, bude dáno
oznámení do schránky těm, kterých se bude
tento úsek týkat.
Poslední verze harmonogramu je
přílohou tohoto vydání. Je to spíš orientační,
protože dodavatel stavby minulý týden
oznámil, že přepracuje harmonogram tak,
aby stavba probíhala bez přestávky celou
zimu. A tento nový přepracovaný
harmonogram předá začátkem listopadu (ten
bude zveřejněn tak, jak bylo dříve uvedeno).
Na konec tohoto článku bych chtěl požádat
občany o pochopení a tolerantnost po dobu
stavby.

od Chudobů, přes kapličku ke studánce.
Provedla se výměna 10 svítidel.

Nová svítidla jsou úspornější, zářivková.
Jednalo by se o výměnu 43 ks svítidel na
betonových nebo příhradových sloupech
ČEZu. Spoluúčast je 50 % a předpokládané
náklady cca 180 tis.Kč. Pokud bude obec
v žádosti úspěšná, na jaře 2016 by začala
výměna svítidel.
♦
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. V červnu
se čistily a chlórovaly.
Poslední rozbory se
dělaly
v srpnu
a
výsledky
dopadly
katastrofálně. V obou
studánkách se objevily
koliformní bakterie a bakterie ecoli.
V protokolu pro studánku u Sluníčka bylo 19
koliformních a 8 bakterií ecoli a pro
studánku pod školou (u pana Jíši) to bylo 70
koliformních a 60 bakterií ecoli.
Tento stav byl konzultován a bylo
doporučeno nepoužívat vodu do odvolání
bez předchozího pětiminutového převaření.
Vzhledem k tomu, že jsou to obě průtočné
studánky, nedá se s tím mnoho dělat. Na vině
je zřejmě letošní sucho a nedostatek vody a
do stávajících přítoků se stahují i přítoky
jiné. Ty jsou kontaminované a narušují

♦

Žádost o dotaci na pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení
Na veřejném zasedání zastupitelstva
na konci srpna bylo rozhodnuto, že obec
podá žádost o dotaci z POV LK na
pokračování
rekonstrukce
veřejného
osvětlení. Na začátku roku 2014 se započalo
z vlastních zdrojů s rekonstrukcí první větve
5

zastupitelstva se započalo s myšlenkou
obnovy návsi. Hledal se vhodný přeshraniční
partner pro společný projekt. Po dlouhých
jednáních se povedlo najít Saského partnera,
obec Reichenbach, který chce realizovat
obdobný projekt na svém území. Proběhlo už
několik jednání jak u nás, tak v
Reichenbachu a na základě studií na obou
stranách se dohodlo o zahájení projekčních
prací a tím se zjistí konkrétní náklady na celý
projekt..

kvalitu vody. Koncem listopadu zkusíme
udělat nový rozbor a budeme doufat, že stav
podzemních vod se vrátí k normálu a rozbory
vyjdou. Určitě tomu nepomůže to, že někdo
bude strhávat varovné oznámení u obou
studánek.
♦
Projekt na řešení „Centra obce“- návsi
Od nepaměti tvoří náves základní
veřejný prostor obce, je místem setkávání
lidí a výměny informací. Je to také vizitka
obce pro návštěvníky. Od doby, kdy se
začalo s úpravami návsi, už uplynulo téměř
deset let a tento centrální prostor obce si říká
o obnovu. Už za působení předchozího

Cílem
architektonické
studie
„Centrum obce Radvanec“ je zkvalitnění a
dořešení stávajícího veřejného prostoru ve
středu obce Radvanec. Studie řeší
komplexně celé centrum obce v těchto třech
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dílčích částech:

obce a na provizorní vývěsce ve vestibulu u
vchodu do výčepu Hospody u Mlejna (už
více jak měsíc). A samozřejmě v tištěné
podobě je na OÚ. Pokud se najdou ze strany
občanů nějaké podněty ke studii, je možno
předložit je do 15.listopadu na OÚ.

1.Centrální část:
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Rozšíření parkovacích ploch o 4 parkovací místa na stávajícím horním
parkovišti u OÚ.
Úprava a rozšíření parkovací plochy na
stávajícím
dolním
parkovišti
u
autosalónu – vznikne 16 parkovacích
míst.
Nový hlavní spojovací chodník včetně
napojení na stávající plochy.
Nový spojovací můstek přes potok, který
nahradí stávající nevyhovující lávku.
Rekultivace plochy stávajícího rybníčku
včetně
oddrenážování
stávajících
vodních příkopů
Dlážděná víceúčelová centrální plocha
Rozšíření vodní plochy potoka a úprava
břehu.
Promenádní chodníky
Ozelenění plochy včetně doplnění
zahradních úprav a řešení zeleně.
Dětské hřiště včetně jeho oplocení a
exteriérový mobiliář v celém řešeném
prostoru.

Do konce roku je plánováno, že bude
zpracována projektová dokumentace a tím se
zpřesní celkové projekční náklady. Po té by
se měla podat žádost o dotaci do přeshraničního programu Cíl 3/Ziel 3 Česká
republika - Sasko.
♦
Obnova obecních mostů
Jak jsme již informovali, obec v létě
minulého roku požádala u Ministerstva
dopravy o dotaci na obnovu mostů v obci. Tu
obec získala a začala realizace obnovy čtyř
mostů
za
celkovou
maximální
rozpočtovanou částku 7,389,960,- Kč. Podíl
obce je 15%. Od začátku roku 2015
probíhaly projekční práce, na kterých
pracovala firma KH mosty z České Lípy a
připravovalo se stavební povolení. Dotčené
orgány se vyjadřovaly ke stavbě déle, než
jsme předpokládali, hlavně Lesy ČR, ale
koncem prázdnin začalo řízení na výběr
dodavatele prvních dvou - u č.p.29 (u
Hasičárny) a u č.p.112 (vzadu u studánky).
Tyto dva mosty se předpokládá dokončit do
konce roku 2015. Počasí letošní zimy by
mělo být k tomuto příznivé. Budeme doufat,
že to vše dopadne podle předpokladu.
Ve 43.týdnu započala stavba mostu u
č.p.112, kterou provádí firma TRAIL servis z
Ústí nad Labem a v dalším týdnu začala
stavba mostu u č.p.29, na které pracuje firma
SaM silnice a mosty Česká Lípa. Objízdná
trasa pro občany bydlící za mostem u č.p.112
je přes les od kynologického klubu, kolem

2.Horní terasa:
•

Úprava plochy horní terasy a altánu
včetně opěrných zídek a vyrovnávacích
stupňů.

3.Parčík za autosalónem:
•
•
•

Rekultivace plochy parčíku za autosalonem.
Chodníky včetně úpravy dlážděné
parkové plochy s uměleckým dílem.
Lávka pro pěší.

Studie řešení této centrální plochy
obce je zveřejněna na webových stránkách
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přeshraniční
ní spolupráci Cíl 3/ Ziel 3 Česká
republika - Sasko. Cílem první části projektu
bylo zhodnocení aktuálního stavu kompletní
stromové populace na veřejně
ve
přístupných
plochách obcí. Prů
Průzkum stavu zahrnuje
kromě
zjištění
ění
orienta
orientačních
a
dendrometrických parametr
parametrů i komplexní
analýzu stavu stromů s návrhem na optimální
postup přii jejich ošetření.
ošet
Výsledky tohoto
průzkumu jsou zveřejněny
zveř
na webovém
portále
„Stromy
pod
kontrolou“
(www.stromypodkontrolou.cz
www.stromypodkontrolou.cz).
Pro naši obec z tohoto dendrologgického průzkumu
zkumu vyplynulo mnoho
jednotlivých činností,
inností, jakým způsobem
zp
je
třeba se o dřeviny
eviny postarat
postar a některé i
odstranit. K tomuto účelu
ú
má sloužit
pokračování
ování tohoto projektu, kterým by se
měly
ly získat finance na práce s realizací
údržby této zeleně,
zeleně vyplývající z tohoto
dendrologického průzkumu.
prů
Svazek obcí
Novoborska jedná se saským partnerem obcí
Lhosou o dalším pokračování
pokra
v tomto
projektu. Tím se ušetří
ušet obecní peníze a
smysluplně se ošetří
ošetř dřeviny na veřejně
přístupných
ch plochách v obci.
♦

Havranních skal. Ti, kterých se to týká, byli
informováni dopisem i telefonicky, jak si
vyřídit na Lesích ČR
R vyjímku k vjezdu na
tuto objízdnou trasu. Pro ty, kte
kteří budou
omezeni
eni stavbou, byla zprovozněna
zprovozn
značená
objízdná trasa podél pole. V průběhu roku
2016 se pak bude pokračovat
čovat v obnově
mostu u č.p.68 (u Chudobů)
ů) a u č.p.119 (na
návsi u mlejna). Objízdná trasa pro most u
č.p.68
.p.68 bude stejná jako u mostu č.p.29, tedy
podél pole. Pokud se týčee mostu u č.p.119,
tam se objízdná trasa nedá vyřešit.
řešit. Jedná se o
jeden objekt, o dům Svobodůů a ti to, bohužel,
budou muset vydržet. Stavba těchto
t
dvou
mostů se předpokládá
edpokládá realizovat od pololetí
2016, ale o přesném
esném termínu budeme
informovat.
t. Ten se musí zkoordinovat se
stavbou kanalizace, která bude probíhat po
celý rok 2016. Stavba každého mostu bby se
měla vejít do tří měsíců.
V příštím
íštím roce bude pot
potřeba mnoho
pochopení a tolerance z obou stran, jak
dodavatelů staveb, tak i občan
čanů, neboť to
bude náročné, ale je potřeba
řeba tyto mosty
opravit, aby nám do budoucna nespadly. Na
druhou stranu je nutno říci, že obnovou
těchto mostů bude mít obec všechny mosty,
přes které vede doprava, v pořádku.
řádku.
Plán objízdné trasy dáváme do ppřílohy
tohoto vydání vobčasníku..
♦

V Radvanci máme op
opět pracovníka na
VPP
Od července
ervence 2015 do konce konce
května 2016 má naše obec opět
op pracovníka
na veřejně prospěšné
prospě
práce Lubomíra
Matouška. Jedná se o časově omezený
pracovní poměrr po dobu maximálně
maximáln 12
měsíců s využitím mzdového příspěvku
p
až
13 000 Kč/měsíc od
d Úřadu
Ú
práce.
Obec tohoto člověka využívá na
údržbu veřejných
ejných prostranství, úklid a
údržbu veřejných
ejných budov a komunikací a
sezonní práce, jako je úklid sněhu
sn
a údržba
zeleně v obci. V současné
sou
době pracuje na
údržbě zeleně a úklidu hřbitova
h
před

Pokračování projektu
rojektu „Společná
„Spole
řešení
pro původní péči o krajinu“
Projekt „Společná řešení pro původní
p
péči o krajinu“ je společný
ný projekt Svazku
obcí Novoborska, kterého se účastnily
ú
všechny obce svazku včetněě České
Č
Lípy a
Nového Oldřichova,
ichova, ale mimo Nového Boru.
Byl realizován z operačního
ního programu pro
8

Před obědem se se svými zážitky podělili
fotbaloví internacionálové Antonín Panenka
a Karol Dobiáš.

„dušičkami“ dnem Památky zesnulým.
Myslím, že to bylo vidět v minulém roce a
věřím, že to bude znát i letos.
♦
Ohlédnutí za 13.Antonínskou poutí
Letošní rok nám počasí přálo. Na zahájení se přijel podívat hejtman Martin Půta.

Po poledni přijelo Sváťovo loutkové dividlo
a po nich nám zazpívala Marcela Holanová.
Novoborské mažoretky byly opět úžasné.

Také nás navštívil senátor Jiří Vosecký.
Po nich přišel děti bavit klaun.
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V době, kdy děti vykonávaly různé úkoly a
disciplíny na soutěžním okruhu, hrála pro
dospělé hudební skupina ABC.

- zateplení střechy a půdních prostor
- zateplení stropu sklepních prostor a
podlahy
- dílčí zateplení dalších konstrukcí (např.
severní fasády)
- opravu fasády (např. prasklin a dalších
poruch fasády za účelem eliminace tzv.
tepelných mostů)
- oddělení vytápěného prostoru objektu od
venkovního prostředí (např. zádveří)
- dílčí výměna oken
- výměna vstupních a balkonových dveří
- instalace těsnění oken a dveří
- dodatečná montáž prahů vstupních dveří
- výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla nebo trojskla.
V případě budovy, která spadá do
klasifikační třídy energetické náročnosti „C“,
musí být ze strany konečného uživatele
pořízen energetický štítek budovy.
Aby na uvedená „mikro“ energetická
opatření nebylo nutné vydávat stavební
povolení ani souhlas s ohlášením stavby, je
nutné, aby tato opatření byla žadatelem o
dotaci vybrána tak, aby jejich provedením
nemohlo negativně ovlivnit zdraví osob,
požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby,
životní prostředí nebo bezpečnost při užívání
a současně nejde o udržovací práce na
stavbě, která je kulturní památkou. Současně
aby na uvedená „mikro“ energetická opatření
nebylo nutné vydávat stavební povolení ani
souhlas s ohlášením stavby, tak by tato
energetická opatření neměla zasahovat do
nosných konstrukcí stavby, neměla by měnit
vzhled stavby ani způsob užívání stavby,
nemohou vyžadovat posouzení vlivů na
životní prostředí a jejich provedení by
nemělo
negativně
ovlivnit
požární
bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy
stavby, která je kulturní památkou.
Dotaci nelze poskytnout na výměnu
kamen a krbů, na výměnu kotle spalujícího

Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci 13. Antonínské
pouti. Děkujeme i všem sponzorům. Velké
poděkování patří též paní Nadě Formánkové
za pomoc při přípravě a průběhu celé poutě.
Dík patří také paní Květě Ullrichové a
jejímu týmu, který připravil organizaci
soutěžního okruhu. Myslím si, že se letošní
pouť líbila.
♦
Informace o „Kotlíkových dotací“
V rámci „kotlíkových dotací“ mohou
fyzické osoby, které jsou vlastníky
rodinných domů, podávat žádosti o dotace na
výměnu stávajících kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním za modernější kotel na
pevná paliva s ručním přikládáním
s akumulační nádrží či automatickým
přikládáním, tepelné čerpadlo, plynový
kondenzační kotel nebo pořízení nového
zdroje tepla včetně solárně-termické
soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé
vody. Současně je nutné, v případě, že
budova nesplňuje minimálně klasifikační
třídu energetické náročnosti „C“, žádat o
dotaci i na provedení alespoň jednoho z
tzv.„mikro“
energetických
opatření,
kterými jsou:
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výdajů ze strany Krajského úřadu
Libereckého kraje proplacení výše dotace
2. forma zálohové platby = 30 % vlastní
zafinancování, po doložení záloha 50 %, na
konci proplacení zbytku dotace).
Protože veškeré transakce mezi
Libereckým krajem a příjemcem budou
probíhat
bezhotovostně
bankovním
převodem, musí mít žadatel vlastní bankovní
účet (není možno pro nárokování dotace
uvést např. bankovní účet dětí, rodičů,
apod.). Bližší informace a seznam výrobků
splňujících Ekodesign je uveden na odkazu:
http://regionalni-rozvoj.krajlbc.cz/page1620/kotlikove-dotace.
K této problematice se bude konat
v Novém Boru seminář „Kotlíkové
dotace“ pro budoucí žadatele.
Město Nový Bor ve spolupráci s Libereckým
krajem pořádá informační seminář na téma
„kotlíkové dotace“. Seminář se uskuteční
v pondělí dne 7. prosince 2015 v budově
radnice, nám. Míru 1 ve 3.patře, kde
základních informací pro budoucí
žadatele:
- první prezentace proběhne od 09.30 - 11.30
hod. a následně budou poskytovány
konzultace.
- druhá prezentace proběhne od 15.30 - do
17.30 hod. a následně budou rovněž
poskytovány konzultace.
Všem zájemcům o podání žádosti o
„kotlíkovou dotaci“ doporučujeme navštívit
tento seminář. Na základě informace z
oddělení
řízení
grantových
schémat
Krajského úřadu Libereckého kraje již v té
době budou ke stažení na jejich stránkách
formuláře žádostí o dotaci. Bude vhodné si je
vytisknout a přinést na seminář. Pracovníci
kraje zde podrobně vysvětlí jak žádost
vyplnit a které přílohy doložit.
Petr Ullrich
starosta

výhradně biomasu za kotel na uhlí, na
náhradu stávajícího kotle s automatickým
přikládáním a na výměnu zdroje tepla
v rodinných domech, kde byl již zdroj tepla
podpořen od 1. 1. 2009 z programů Zelená
úsporám nebo Nová zelená úsporám.
Maximální výše způsobilých výdajů
je stanovena ve výši 150 tis. Kč. Náklady na
„mikro“ energetická opatření mohou tvořit
max. 20 tis. Kč (z maximálně možných 150
tis. Kč).
Pro území obce Radvanec jsou určeny
následující procentní poměry dotace.
V případ, že dojde k výměně stávajícího
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
za modernější kotel výhradně na uhlí je
dotace určena ve výši 70% a vlastní podíl
žadatele 30%. V případě výměny za
kombinovaný kotel (uhlí a biomasa) nebo
plynový kondenzační kotel je dotace určena
ve výši 75% a vlastní podíl žadatele 25%.
V případě výměny za kotel výhradně na
biomasu nebo za tepelné čerpadlo je dotace
80% a vlastní podíl žadatele 20%.
Liberecký kraj předpokládá, že bude
program pro konečné uživatele vyhlášen v
prosinci 2015 a samotný příjem žádostí je
plánován na druhou polovinu ledna 2016.
Žadateli mohou být pouze fyzické osoby a
nikoliv podnikatelské subjekty, bytová
družstva, společenství vlastníků jednotek.
Nový kotel na pevná paliva, tepelné
čerpadlo, či kondenzační plynový kotel, na
jehož pořízení bude žádáno o dotaci, musí
být zapsán v seznamu podporovaných
výrobků splňujících Ekodesign. Před
jakýmkoliv čerpáním dotace musí žadatel
nejprve prokázat úhradu vlastního podílu
(zde Liberecký kraj zvažuje dvě varianty
úhrady:
1. ex post = zafinancování veškerých
prostředků z vlastních zdrojů, po schválení
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Příspěveky od občanů:
Lužická liga 14.ročník (2014--2015) – 3.liga
Tým hráčů hrajících pod hlavičkou
hlavi
„Radvanec“ soutěží
ží už od jeho založení
od roku 2009. Letos postoupili do 2.ligy.
Sehráli 18 utkání a z deseti týmů byli druzí.
Pořadí

Tým

výhry

remí pro
zy hry

skóre

body

1.

Myšáci "U Miloše",
Č.Lípa

14

1

3

81:27

29

2.

U Mlejna,
Radvanec

14

0

4

77:31

28

3.

U Jelena "C",
Velký Šenov

12

1

5

68:40

25

4.

El Stadio, Zdislava

11

1

6

57:51

23

5.

Za Humny,
Liberec – Doubí

10

0

8

62:46

20

6.

Ringo-team
Česká Lípa

9

0

9

59:49

18

7.

Hřebci Kam.
Šenov-Prácheň

8

0

10

43:65

16

8.

Kovárna, Varnsdorf

6

0

12

40:68

12

9.

Český Lev "C",
Mimoň

3

1

14

30:78

7

U Pavla "B",
Kunratice

1

0

17

23:85

2

10.

a dalším materiálem. Toto vše pro ně chystá
paní Ullrichová. Tato dětská setkání nejsou
jen ke konci roku, ale i v celém jeho
průběhu. Děti
ti se tak mají kde setkávat a vždy
se na to velmi těší.
ěší. Přijďte
Př
se na nás podívat
a můžete
žete se i zapojit.
N.F.

František Kristi
Kristiňák

Jubilanti
ubilanti v roce 2015
201
Kdo slavil nebo oslaví letos kulaté narozeniny:

Klubovny na OÚ
Jsme moc rádi, že při
ři rekonstrukci OÚ
došlo také na úpravu půdního
ůdního prostoru a
přestavbu na dvě moc hezké klubovny, které
mají hned od začátku
átku velké využití. Každé
pondělí je v jedné klubovněě kurz jógy, který
vede paní Bičišťová. V druhé klubovně
klubovn je
každou středu
edu výuka italštiny, pod vedením
paní Urbanové. Je výborné, že se občané
ob
zapojili do obou aktivit. Teď
ď před
p
koncem
roku se zde také vždy v pátek scházejí děti,
aby se naučily básničky
ky a písničky,
písni
se
kterými vystoupí při rozsvěcení
ěcení vánočního
váno
stromku. Po zkoušce vždy děti
ěti vyrábí malé
drobnosti, učí se pracovat s papírem, korálky

Štěpána Pomahačová
čová 02.08.2015
80 let
Jiřina Swobodová
12.05.2015
70 let
Helena Roubíčková
čková 07.03.2015
65 let
František Schneider 08.12.2015 65 let
Jaroslav Slavata
28.02.2015
60 let
Milan Čučnam
23.05.2015
60 let
Zdeněk Melichar
22.06.2015
60 let
Jiří Kozák
13.05.2015
60 let
Naďaa Formánková 27.11.2015
60 let
Blahopřejeme a přejeme
řejeme všem, kteří
kte v tomto
roce oslavili a oslaví své narozeniny, mnoho
štěstí,
stí, zdraví a spokojenosti.
vydal Obecní úřad Radvanec 2015
redakce: P.Ullrich, N.Formánková, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@radvanec.cz
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Obecní úřad v Radvanci
Vás zve

Obecní úřad
řad v Radvanci
zve Vás a Vaše děti
d

v sobotu 28.11.2015
v 18.00 hodin

v sobotu 5.12.2015
v 16.00 hodin

na rozsvícení
vánočního
ního stromku
na parkovišti u OÚ

na
MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
na sále hospody U mlejna

Pro děti čaj,
aj, pro dospě
dospělé grog
a svařák
ák zajištěn.
zajiště

Než přijde
ijde Mikuláš s čertem a
andělem,
lem, je pro děti
d připraven
zábavný program.
Pro radvanecké děti
d je
připravena
ipravena nadílka,
ke které se m
můžete připojit

Zazní vánoční
ní koledy a
básničky.
Na závěrr bude ohňostroj.
ohň
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