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

POČTENÍ !

kompromis a vztahy s prarodiči jsou
harmonické, našim vnoučatům
v
to náramně
prospěje
je a obohatí je to. Budou mít blízké
bytosti, s nimiž je fajn trávit čas. Budou mít
blízké, jimž se mohou svěřit. Budou mít
přející
ející osoby, které jim zprostředkují
zprost
svůj
pohled na světt a v neposlední řadě budou mít
někoho, kdo je bezz přehnaných
p
nároků má
bezpodmínečně a z celého srdce rád.
Přeji
eji Vám krásné chvíle se svými
nejbližšími a ještěě krásnější
krásn
prožití Vánoc.

Úvodník:
POKLADY Z PŮDY
Náš vnuk rád chodí na naši půdu,
p
protože jsem za ta léta nahromadila bedny
plné vzpomínek po babičce
ce a dědovi,
d
kteří
přišli z pohraničí a v zabraných domech
zůstala spousta opuštěných
ných předmětů,
př
které
se nám malým tak líbily. Také plno krabic
krab po
mamince a tatínkovi, kteříí už bohužel nežijí,
ale moc rádi četli
etli a hráli ochotnické divadlo.
A tak – zrovna jako včera – si sedneme na
půdě na měkké
kké duchny a prohlížíme drobné
předměty,
ty, které nám je všechny připomínají
p
a hlavně fotografie. Vnuk samozřejmě
samoz
nedokáže pochopit, že babička
ka a dědeček
d
byli
také malé děti
ti a kouká na naše fotografie
jako z jiného světa
ta a diví se, jaké to máme
koloběžky a hračky. Ale začnu
nu mu vyprávět
vypráv o
vesnickém životě naší doby a o radosti a
volnosti, který nám v naší dob
době vesnický
život poskytoval. Bohužel manžel jako
městské dítko takové štěstí
stí neměl,
nemě ale protože
jeho babička byla sečtělá
lá a ppředevším
vlastenka tělem
lem i duší, má zase jiné
vzpomínky. Babička
ka ho Prahou provedla po
všech muzeích, památkách a vyprávěla
vypráv mu o
všem s takovým zápalem, že ví o naší historii
velmi mnoho a to zase předává
ředává našemu
vnukovi slovním vyprávěním.
ním. Moc rádi na
všechny vzpomínáme. Souznění
ění prarodičů
prarodi a
vnoučat je jedinečné.
né. A když najdeme dobrý

N.F.

Vážení občané
ané Radvance a také chalupáři
chalupá
Přejeme
ejeme všem krásný za
začátek
listopadu a po delší odmlce přinášíme
p
na
začátek několik
kolik informací:
Výsledek hospodaření
ení obce za rok 2015
Hospodaření
ení obce za rok 2015 skon
skončilo
na příjmové straně 8.151 tis. Kč a na výdajové
straně 10.112 tis. Kčč, tedy s deficitem 1.961
tis Kč.. Deficit byl způsoben
zp
financováním
dotačních
ních akcí. Konkrétně
Konkrétn se jedná o vlastní
podíl na výstavbu vodovodu, obnovu mostu
u č.p.29
.p.29 a obnovu mostu u č.p.112.
Auditor Krajského úřadu
ú
Libereckého
kraje provedl audit hospoda
hospodaření obce, jehož
výsledky shrnul ve zprávě o kontrole
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hospodaření obce za rok 2015. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky a proto byla zpráva
o kontrole hospodaření Obce Radvanec za
rok 2015 schválena bez výhrad.

postup.
S dokumentací
a
územním
souhlasem je třeba prvně dojet na kontaktní
místo SČVaK do České Lípy (ulice Újezd
1400). Tam je potřeba dle dokumentace u
techniků zaregistrovat obě přípojky, jak
kanalizační, tak vodovodní. Projdete kolem
dvou prosklených pracovišť kontaktního
místa a rovně vzadu sídlí technici. Pokud
toto budete mít vyřízené, pak se vrátíte
k jednomu z prosklených pracovišť a
uzavřete smlouvu na
vodné a stočné. Smlouva
na vodné se aktivuje až
instalací
vodoměru,
kterou si dojednáte
s technikem na telefonním čísle, které bude
uvedeno ve smlouvě a
smlouva na stočné se
aktivuje až revizní zprávou technika
SČVaKu, na kterého bude telefonní číslo
rovněž uvedeno ve smlouvě.
Pokud se týká vodovodu, tak se
spojíte s technikem provozovatele uvedeným
ve smlouvě a on vám sdělí, jak postupovat.
Objednáte-li si firmu, která má „autorizaci“
od SČVaKu, tak si většinou postup domluví
sama.
Kanalizační přípojku si můžete
připravit, ale nesmíte ji zatím používat.
Prvním připojeným objektem na nově
vybudovanou druhou etapu vodovodu byla
budova obecního úřadu. Tím se vyřešily
trvalé problémy se stále kolísající kvalitou
vody a tím i problémy s KHS.
Obec je připravena stavebníkům poskytnout
pomoc, jak postupovat.

♦
Vodovodní a kanalizační přípojky
Vodovod je pod tlakem, vzorky vody
jsou v pořádku už od podzimu 2015.
Smlouva o provozování se Severočeskou
vodárenskou společností však byla uzavřena
až v dubnu 2016. A od této doby je možno se
připojovat. V areálu čističky odpadních vod
vyrostla i moderní posilovací stanice
s dvanácti hodinovou akumulací vody. Ta by
měla v budoucnu zajistit dostatečný tlak a
eliminovat případné výkyvy v dodávkách
vody. Nyní odběr ještě není tak velký, tak
není v plném provozu.
Kdo má platnou projektovou dokumentaci na přípojky, mohl se od této doby
připojit na vodovod. Platnou dokumentaci a
územní souhlas mají téměř všichni, protože
pro ty, kteří se přihlásili, ji zaplatila a nechala
zpracovat obec.
Projektová dokumentace řeší vodovodní přípojky od napojení na vodovodní
řad, tedy až z komunikace po napojovanou
nemovitost, respektive do místa, kde je
schválena v objektu vodoměrná souprava.
Od tohoto místa se jedná o vnitřní instalaci
rozvodu vody. Proto by bylo lepší a pro
stavebníky levnější, udělat přípojku ještě
před tím, než se budou dělat povrchy.
Rozsah kanalizační přípojky je od
napojení
na
konec
veřejné
části
kanalizačních stok, které jsou na hranici
veřejného pozemku a pozemku majitele
nemovitosti (tedy mimo komunikaci), až
k napojované nemovitosti do místa připojení
vnitřní instalace kanalizačních rozvodů.
Pro ty, kteří ještě neabsolvovali
uzavření smlouvy na SČVaKu, zopakujeme

♦
Výstavba kanalizace se stále prodlužuje
Stavba kanalizace v členských obcích
Svazku obcí kanalizace Sloup (Radvanec,
Sloup v Čechách, Janov) se stále prodlužuje.
Celá akce byla vysoutěžena firmou POHL
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a.s. 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. Vlastní stavba byla zahájena začátkem
listopadu 2015. Celá část v Radvanci, včetně
dvou čerpacích stanic a výtlaků, měla být
dokončena do listopadu 2016. Kompletní
stav-ba od Radvance přes Sloup až po výtlak
z Janova do Nového Boru musí být dokončena do konce roku 2017. Vlastní stoková
síť v Radvanci měla být podle harmonogramu předloženém dodavatelem stavby
do-končena v červnu 2016. Dosavadní
průběh stavby a výběr subdodavatelů asi
nepotře-buje komentáře. S přibližujícím se
termínem smluveného dokončení stavby
začíná „papírová válka“ mezi zhotovitelem a
svazkem. Právníci si vyměňují dopisy a
stavba od 4.11.2016 oficiálně stojí. Dokončí
se rozdělané věci, hlavně asfaltové povrchy.
Zhotovitel řeší špatnou geologii a tím i
zvýšené náklady na stavbu s projektantem.
Doufejme, že se vše do jara vyřeší a bude se
pokračovat.
V současné době je dohodnuto, že do
konce listopadu 2016 (podle počasí případně
i do konce roku) dojde v Radvanci
k dokončení povrchu na trase stoky C2 a
části stoky C1 (od čerpací stanice č. až po
opravený most u č.p. 68 (u Chudobů). Další
část, kde se dokončí povrchy, je trasa stoky
C-1-1-1 (od OÚ k mostu u č.p. 68) a trasa
stoky C-1-2 (od Macounů k Halčinům).
Všechny majitele nemovitostí kolem těchto
tras jsme kontaktovali a myslím, že si
všichni zřídili vodovodní přípojky, které je
třeba kopat od řadu k nemovitosti, tedy z
komunikace. Kanalizační přípojka zatím
potřeba řešit není. V rámci stavby se zřizují
tzv. odbočné řady, které jsou vyvedeny
mimo komunikaci a tím stavebníci nebudou
do ní zasahovat.
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♦

vodovod, který se nám povedl postavit za pět
minut dvanáct.

Rekontrukce veřejného osvětlení
Vzhledem k tomu, že jsme byli
úspěšní se žádostí o dotaci z POV LK na
pokračování rekonstrukce veřejného
osvětlení, jsme na
jaře vyměnili 43 ks
svítidel na betonových nebo příhradových sloupech ČEZu.
Nová svítidla jsou úspornější zářivková.
Celá akce byla za 146.299,31 Kč včetně
DPH, což bylo cca o 20% méně, než byly
předpokládaných 180 tisíc Kč. Pro obec
činila spoluúčast 50 %, tj. 73.149,65 Kč.

♦
Obnova obecních mostů se dokončuje
Jak jsme v minulém roce informovali,
obec v létě 2014 požádala u Ministerstva
dopravy o dotaci na obnovu čtyř mostů
v obci. Žádost byla úspěšná a tímto začala
realizace obnovy čtyř mostů za celkovou
maximální rozpočtovanou částku 7,389,960,Kč. Podle rozhodnutí ministerstva dopravy
se měly dva z nich dokončit do konce roku
2015, další dva do konce roku 2016. Stavba
mostu u č.p.112 (vzadu u studánky) provedla
firma TRAIL servis z Ústí nad Labem a
stavbu mostu u č.p.29 (u hasičárny) provedla
firma SaM silnice a mosty Česká Lípa.
Žádost o kolaudaci jsme podali hned na
začátku roku 2016, oba mosty však byly
zkolaudovány až v květnu 2016, opravdu na
poslední chvíli.

♦
Kvalita vody ve veřejných studánkách
Přinášíme jako v minulém roce
informaci o kvalitě vody v obou studánkách.
Situace se opakovala jako v minulém roce, i
když ne v takovém rozsahu. Letos rozbory
nezaznamenaly přítomnost bakterií ekoli,
které jsou zdraví škodlivé, ale potvrdily
v letních měsících přítomnost koliformních
bakterií. Ty by podle získaných informací
neměly zdravému člověku uškodit, ale
doporučení je, vodu převařit.
Vzhledem k nepříznivému vývoji
podnebí v naší oblasti, se dájí očekávat letní
sucha i v dalších letech. Tím se nedá
očekávat
zlepšení
kvality
vody
v povrchových
studánkách
obecně.
Vychlórování má krátkodobý efekt. Obě
studánky jsou totiž průtočné a také
povrchové, proto se s tím nedá mnoho dělat.
Několikrát jsme to konzultovali, jediné
doporučení je, připojit se na veřejný
vodovod, kde je kvalita vody průběžně a
velmi striktně kontrolována. Jsme na tom prý
lépe, než v některých jiných obcích, protože
máme alternativu zdroje pitné vody -

Do konce května jsme měli termín podat na
ministerstvo dopravy závěrečné vyúčtování
včetně kolaudace. Důvodem byl nepovedený
zákon o pozemních komunikacích, který
dosti nešťastně od 1.1.2016 změnil
kompetence a díky tomu se stal speciálním
stavebním úřadem pro stavby na místních
komunikacích obecní úřad v Radvanci.
Odbor dopravy MěÚ v Novém Boru, jako
speciální stavební úřad, který dosud
povoloval stavby a také povoloval stavbu
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A závěrem, jak bude dokončování
probíhat? Most u č.p.68 (u Chudobů je
dokončen, chybí už jen asfaltový povrch. Je
domluveno, že firma ZEPS s.r.o. a firma
POHL a.s., která staví kanalizaci, zkoordinují
pokládku živičného povrch společně a to do
konce listopadu. Most u č.p.119 (na návsi u
mlejna) bude dokončen do 20.11.2016 s tím,
že nebude ještě nějakou dobu průjezdný, až
do doby vyzrání betonu. Potom nastanou
administrativní úkony, které musí být do
konce ledna 2017 dokončeny.
Tím by měla být akce obnova všech
čtyřech mostů úspěšně dovršena a budeme
mít všechny mosty v obci, přes které vede
doprava, opraveny a zbudou opravit dvě pěší
lávky na návsi.

prvních tří mostů, předal naše žádosti o
kolaudaci na krajský úřad do Liberce. Ten
vyhláškou určil, že tyto dva mosty bude také
kolaudovat. Než proběhly zákonné lhůty, byl
květen. Ale nakonec se všechno stihlo a oba
mosty byly v pořádku i administrativně
dokončeny.
Další dva mosty se dokončují, musí
být hotovy včetně kolaudace a předání
závěrečného vyúčtování na ministerstvo
dopravy do konce ledna 2017. Jedná se o
most u č.p.68 (u Chudobů) a u č.p.119 (na
návsi u mlejna). Na posledně jmenovaný
most, díky nepovedenému zákonu, dělal
stavební povolení obecní úřad v Radvanci,
jako speciální stavební úřad. Oba mosty staví
firma ZEPS s.r.o., Lindava, která vysoutěžila
zakázku za nejnižší cenu.
Vzhledem k tomu, že se zatím
nepovedlo chybu v zákoně napravit, zřejmě
bude kolaudovat oba dva poslední mosty
také obecní úřad v Radvanci. Za to, že se
povedlo udělat v březnu 2016 stavební
povolení na most u č.p.119, a že se můžeme
pustit do kolaudace mostů u č.p.68 a mostu u
č.p.119, patří poděkování odboru dopravy
MěÚ v Novém Boru za odbornou pomoc. A
teď trochu čísel, z čehož je patrno, kolik
obec stála obnova těchto čtyř mostů.
Most
u č.p. 29

u č.p. 119
Celkem

Projekt „Aktivně ve zdravé přírodě“
Projekt "Aktivně ve zdravé přírodě“
se připravuje v rámci Programu spolupráce
Česká republika- Svobodný stát Sasko 20142020.Celkový rozpočet pro Obec Radvanec
je ve výši maximálně 320.000 €, německá
strana
Město
Reichenbach/OL
má
rozpočtovanou částku zhruba dvojnásobnou.
Na oba partnery připadne částka na vlastní
podíl ve výši 10 % z celkové částky.

Náklady na
obnovu Výše dotace

Vlastní podíl

3 361 375,09 2 693 684,-

667 691,09

u č.p. 112 1 166 921,25
u č.p. 68

♦

952 442,-

214 479,25

1 573 518,56 1 337 490,-

236 028,56

983 512,32

835 903,-

147 512,32

7 085 230,22 5 819 519,- 1 265 711,22

Podíl obce na obnově všech čtyř mostů je
1 265 711,22 Kč, což činí 15% z celkových
nákladů.
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Oba partneři uzavřeli smlouvu o
spolupráci na projektu "Aktivně ve zdravé
přírodě“. Spolupráce se týká tvorby nových
nabídek cestovního ruchu. V obci Radvanec
se jedná konkrétně o zřízení 2 naučných
stezek a rozšíření singltrekové trati
„Swamptrejl“, včetně zázemí a vybudování
potřebné turistické infrastruktury, což
představuje vybudování „Centra obce“ –
návsi. Podoba řešení centra obce uveřejněná
ve studii, zůstává až na nějaké drobnosti
téměř stejná.

s.r.o. na obec. Tím mají majitelé nových
rodinných
domů
přístup ke
svým
nemovitostem
už
z veřejné
obecní
komunikace. Zjednoduší se pro ně do
budoucna některé administrativní úkony.
Zároveň bylo na obec převedeno veřejné
osvětlení. Tím už se o údržbu komunikací a
veřejného osvětlení musí starat obec. Ostatní
pozemky (především travnaté plochy) nadále
budou v údržbě výše jmenovaných firem.
♦

Rekonstrukce sociálních zařízení v budově
obecního úřadu
Obec podala úspěšnou žádost na
Liberecký kraj o dotaci z programu POV. O
projekt na rekonstrukci se postarala firma
Severoprojekt CL s.r.o. z České Lípy za
23.716 Kč. Vlastní stavební práce při
rekonstrukci vysoutěžila stavební firma
Versana s.r.o. z Kytlic za 362 286,82 Kč
včetně DPH. Realizace této zakázky by měla
proběhnout během listopadu. Výsledkem by
mělo být nové moderní sociální zařízení
s novými závěsnými splachovacími záchody,
pisoáry s elektronickým splachováním a
automatické
bezdotykové
baterie
u
umyvadel.

Projekt je zpracován, stavební
povolení na související stavby se dokončuje
a žádost byla podána letos začátkem
června.Vzhledem k tomu, že stavební
povolení trvalo déle než jsme čekali, tak se i
hodnocení projektu a rozhodnuti o akceptaci
žádosti zdrží. Předpokládá se 2.kvartál 2017.
Pokud uspějeme, tak se předpokládá začátek
realizace bohužel až koncem roku 2017,
možná až začátkem roku 2018.

♦
Tvorba
strategického
dokumentu
„Program rozvoje obce“ na roky 20162020
Pracujeme na tvorbě strategického
dokumentu „Program rozvoje obce“ na roky
2016-2020
(PRO) dle platné metodiky
vydané Ministerstvem pro místní rozvoj.
Obec v současné době má POV (Program
rozvoje vesnice), který zveřejněním nové
metodiky pozbyl platnosti. Téměř všichni
poskytovatelé dotací (ministerstva, fondy,
přeshraniční poskytovatelé i krajský úřad)

♦
Nové komunikace na Maxově
Na Maxově
došlo k zaměření
skutečného
stavu
nově
postavených
zpevněných komunikací v nové zástavbě a
převodu těchto pozemků od AZ TRADE
INVEST s.r.o. a Developer domy Radvanec
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zkoumají, zda realizovaný projekt, na který
je žádáno o finanční prostředky, je v souladu
s tímto rozvojovým dokumentem. Z tohoto
důvodu může dojít i k vyřazení žádosti.
Nehledě na to, že PRO je dlouhodobý
koncepční dokument, dle kterého se řídí
rozvoj obce až do roku 2020. Součástí tvorby
PRO je i projednávání v pracovní skupině,
která je dle rozhodnutí zastupitelstva složena
ze všech jejich členů. Pracovní skupina
dostane dokument v nejbližší době a posoudí
dokument a plánované projekty, které
obsahuje.
Jedním z posledních kroků bude i
veřejné projednání za účasti občanů a po té
bude následovat schválení zastupitelstvem
obce.

generace si rády zavzpomínaly na jeho
písničky. Celým programem nás provázela
skupina Alabama Music. Návštěvou nás
poctil také senátor
Jiří
Vosecký
s
manželkou.

♦
Ohlédnutí za 14.Antonínskou poutí
14. Antonínská pouť se konala
11.6.2016. Byli jsme rádi, že se povedla
vůbec uskutečnit. Budování kanalizace nám
značně zkomplikovala organizaci, hlavně
příjezdové cesty.

Josef Náhlovský a Josef Mladý nás
překvapili svým úžasným vystoupením „Ein
klesl bžundes“ . Byl to velice vtipný návrat
krušnohorců. Všichni se za břicha popadali.

Program
začaly
Novoborské
mažoretky. Ať to byly minimažoretky,
kadetky nebo seniorky, všechny byly úžasné.
Dalším účinkujícím byl Walda
Matuška revival. Jak starší, tak i mladší
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Nesmíme též zapomenout na pořady pro děti.
Sváťovo loutkové divadlo přišlo se svou
pohádkou „Tři prasátka“ a na sále bylo
k vidění planetárium, kde se dětem promítaly
pohádky.

Projekt „Chodník Radvanec“
Tento
projekt
řeší
bezpečnost
v silničním provozu, konkrétně bezpečnost
chodců, kterých se po silnici III/26847
pohybuje, hlavně v letních měsících, velké
množství, ať už je to z Nového Boru do
Radvance, nebo z Radvance do Sloupu
v Čechách a naopak. Jedná se o dlouhodobý
cíl, který chceme zakotvit i do
připravovaného PRO (Programu rozvoje
obce). Představuje vybudovat v první fázi
chodník na silnici III/26847 od křižovatky
(od Bártů), kolem RS Kladno na odbočku na
Maxov. Na tuto stavbu už dokončujeme
stavební povolení a pokud se to stihne, tak
do konce roku požádáme SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury) o dotaci na tuto
akci. Projekt řeší i autobusové zastávky na
obou stranách s místem pro přecházení přes
silnici III.třídy.
Druhou fází by byl chodník pro pěší a
cyklisty z Radvance do Sloupu kolem ČOV.
Na tuto část je zatím vytvořena studie a
předpokládá spolupráci s Obcí Sloup.
Třetí fází by byl chodník pro pěší a
cyklisty z Radvance do Nového Boru kolem
Lesního hřbitova. Tato část je zatím ve fázi
záměru a předpokládá spolupráci s Městem
Nový Bor. Tím by se chodci dostali v celé
trase silnice III/26847 mino komunikaci.

Samozřejmě, že ke každé správné
pouti patří i kolotoče, střelnice a pouťové
stánky s cukrovinkami a s perníkovými srdci.

♦
Na pohádkovém okruhu děti překvapil čert a
do cíle si pro dárek dorazili všichni. Večer
pokračoval Antonínskou zábavou, kde hrála
hudební skupina Proxima. Kdo chtěl, tak si
z celého dne vybral a pobavil se. Počasí
přálo.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci 14.
Antonínské pouti. Velké poděkování patří též
paní Nadě Formánkové za přípravu a
organizaci průběhu celé poutě. Děkujeme i
všem sponzorům.

Vítání občánků
Dne 15.10.2016 jsme slavnostně a
oficiálně přivítali do naší obce jako
právoplatné očany tyto nově narozené děti:
FORMÁNKOVÁ Sofie
FREUDL Maxim
KUNCOVÁ Kateřina
NITKA Vojtěch
PELCOVÁ Nikol
VANÍČKOVÁ Liliana
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Paní místostarostka Naďa
ďa Formánková
představila oslavence. Starosta
tarosta přál novým

Vyhlásili jsme výběrové řízení a bohužel se
nikdo nepřihlásil.
ihlásil. Po termínu však přišel
p
pan
Roman Krzák, bratr našeho maxovského
občana
ana Karla Krzáka, že by měl
m
o
provozování hospody zájem. Pokud se 28.11.
schválí nájemní smlouva a pan Krzák si
stihne vyřídit
ídit svoje, mělo
m
by se otevřít 3.12.
na „Mikulášskou nadílku pro děti“ a pokud
se to podaří,
í, tak večer
ve
by měla být pro
dospělé
lé mikulášská zábava. Když by došlo
k nějaké
jaké komplikaci, tak se to o týden odloží.
Držme palce, aby byl
byla naše hospůdka opět
v provozu.
♦
Na závěr ještě upozornění
upozorn
nebo prosba:
Nedávejte do kontejneru na B
BIO odpad to,
co tam nepatří (plastové
plastové lahve, igelitové
pytle, …). Děkujeme.
kujeme.

občánkům zdraví a štěstí a jejich rodi
rodičům,
prarodičům a příbuzným mnoho radosti se
svými ratolestmi. Jitka Šťástková,
ťástková, Veronika
Halamová a Nela Slánská přednesly
p
básničky a poté byl předán
edán oslavencům
oslavenc
a
jejich rodičům pamětní
tní list, malý dárek
a kytička
ka na památku dnešního dne.

Petr Ullrich
starosta

Příspěveky od občanů
čanů

Dětské tvoření
ení a nacvičování
nacvi
básniček na
rozsvícení stromečku
čku
Na začátku
átku října
ř
jsem oslovila, jako
každý rok, všechny radvanecké děti.
d
Kdo
chtěl, tak se přihlásil
ihlásil a od té doby se s dětmi
d
scházíme každý pátek v klubovn
klubovně na
obecním úřadu
adu a připravujeme
př
básničky na
rozsvícení stromečku.
čku.

♦
Hospoda „U Mlejna“
Jak jstee všichni zaznamenali, naše
hospůdka „U Mlejna“ je od 27.10. zav
zavřená.
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V sobotu 5.11. navštívila naší vesnici
opravdová strašidla. Pro děti byl připraven
strašidelný okruh, na který se vydaly i za
nepříznivého počasí.

S dětmi si užíváme docela dost
legrace. Tvoříme, hrajeme si a při tom se
učíme. Vyráběli jsme obrázky z listů,
vymalovávali halloweenské omalovánky,
dlabali dýně, aby nám byly ozdobou na akci

„Halloween aneb strašidla v naší obci“.
Myslím, že je to velmi baví.
K.U.

Opekly si buřta na ohýnku, vypily
skřítkův lektvar a pokračovaly v řádění na

Halloween aneb strašidla v naší vesnici.
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opravené komunikace. Bohužel všichni jsme
jezdili po rozbité silnici déle, než bylo nutné,
za což bych se jako zastupitel rád omluvil
hlavně obyvatelům Maxova.
Na
celé
věci mě nejvíce mrzí to, že důvodem celého
zpoždění byla neschopnost a ne zcela
kompetentní
požadavky
opozičního
zastupitele, kterého jsme již na přelomu
června a července požádali o pomoc při
vyjednávání s firmou PV Sloup s.r.o. Aniž
bychom obdrželi jakoukoliv informaci, tak
jsme po více jak 3 měsících, k našemu úžasu
zjistili, že jednání ztroskotalo. Jsem rád, že
se do celé záležitosti vložil pan starosta a
opravu zajistil. A dokonce za nižší náklady
než jsme předpokládali. Firma PV Sloup
s.r.o. ve svém rozpočtu uvedla, že výsledná
částka bude dle skutečně použitého materiálu
(asfaltové živice), neboť je velmi složité
přesně stanovit jeho spotřebu při tomto typu
opravy. A tak se i stalo. Výsledná cena
33 638 Kč místo rozpočtovaných 44 346 Kč.
Upřímně jsem rád, že pořád jsou v našem
okolí slušné a solidní firmy, které si práce
váží a ne jen ty neslušné a nesolidní, jak je
nám
tímto
zastupitelem
neustále
podsouváno.
Vím, že nejlepší by bylo provést
opravu v celé šíři povrchu, ale to je poměrně
nákladné. To se dá řešit pouze v rámci
dotace, o kterou se při nejbližší příležitosti
budeme určitě ucházet.
Bohužel v části obce Radvanec je
situace mnohem horší. Na hlavní sinici od
křižovatky do lesa se setkali dvě stavby a to
jak výstavba kanalizace (ve zpoždění), tak i
oprava mostu po povodních. Tímto se stala
tato komunikace téměř neprůjezdnou. Pro
nás, co bydlíme v zadní části Radvance, je
jediná využitelná přístupová cesta nově
vybudovaná objížďka. Což není nic jiného,
než bývalá polní cesta, která byla vyspravena
pro účely opravy mostků. Bohužel neslouží
jen
občanům,
ale
také
vozidlům

sále. I přesto, že nám počasí nepřálo, přišlo
se na strašidla podívat docela dost dětí a
rodičů.
Povedlo se nám
na tento večer
zprovoznit
i zavřenou hospodu. Předpokládáme, že se stejně provizorně
zprovozní
i
na rozsvěcení vánočního
stromu.
K.U.

Naši jubilanti v roce 2016
Kdo slavil oslaví letos kulaté narozeniny:

Znamenáček František
Matoušková Marie
Krzák Karel
Jarošová Anna
Strejček Pavel
Hubená Jana
Znamenáčková Miluše

19.3.1951
12.4.1946
5.6.1951
2.9.1936
17.9.1956
14.10.1956
21.10.1951

65 let
70 let
65 let
80 let
60 let
60 let
65 let

Blahopřejeme a přejeme všem, kteří v tomto
roce oslavili své narozeniny, mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti.

Kdo nás letos opustil:
18.2.2016 Přemek Kopáček
20.2.2016 Zdeněk Halčin
23.10.2016 Eva Kyslíková
Vzpomínáme.
N.F.

Cesty v Radvanci
O víkendu jsem projížděl Maxovem a
nemohl jsem si nevšimnout konečně
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provádějícím stavební práce v obci a to
v hojné míře.
Tuto velmi vytíženou objížďku se
snaží několik občanů Radvance udržovat
provozuschopnou za velmi nízkých nákladů.
Občané pracují ve svém volnu a bez
odměny. Materiál zajišťuje obec na své
náklady. Věřte, že někdy je to nervy drásající
práce, když jeden den provedete opravu a
druhý den po ní několikrát projede pásový
bagr a můžete začít znovu. Také nás mrzí
poznámky některých spoluobčanů, ale věřte,
že to neděláme proto, že nemáme nic jiného
na práci, ale proto, že je to potřeba. Chceme
jen zajistit přístup do zadní části Radvance.
Také jsme přistoupili k rozšíření cesty.
Důvodů je hned několik. Objížďku budeme
pravděpodobně využívat až do léta 2017.
Proto chceme po celé délce, kde je to možné,
zajistit vyhnutí dvou osobních vozidel.
Zbytek šíře je příprava pro odvodnění, které
bude v budoucnu nutné vybudovat. Musíme
myslet i na zimu, kdy při větší sněhové
nadílce by nebylo pro úzký profil možno
udržovat sjízdnou cestu běžným plužením,
ale pouze sněhovou frézou. Také jsme
využili příležitosti, kdy podkladovou část
rozšíření získáme zdarma při výměně zásypů
potrubí z jiných částí obce, které musí být
vyměněny před asfaltováním. Tento materiál
by jinak skončil na skládce, což je
minimálně škoda a obci to ušetří nemalé
finance.
Tímto článkem jsem vám chtěl
přiblížit situaci, která v současnosti kolem
cest v obci panuje. Rád bych také poděkoval
všem spoluobčanům, kteří se na tomto
jakkoliv podílejí. Jakákoliv pomoc od
ostatních je vítána.
T.J.

Obecní úřad v Radvanci Vás zve

v sobotu 26.11.2016
v 18.00 hodin
na rozsvícení vánočního
stromku na parkovišti u OÚ
Pro děti čaj, pro
dospělé grog a
svařák zajištěn
zdarma.
Zazní vánoční
koledy a
básničky.
Na závěr bude
ohňostroj.

Obecní úřad v Radvanci
zve Vás a Vaše děti
v sobotu 3.12.2016 v 16.00 hodin
na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
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

vydal Obecní úřad Radvanec 2016
redakce: P.Ullrich, N.Formánková, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@radvanec.cz
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