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

POČTENÍ !

totiž mysl bloudí a řeší, co všechno nás čeká, tím
méně jsme šťastní.
astní. Zapome
Zapomeňte alespoň na chvíli
na stresy, nerváky, problémy a užijte si váno
vánoční
svátky v klidu a pohodě a vykročte pravou nohou
do Nového roku.
Přeji
eji všem krásný a šťastný
šť
Nový rok 2018

Úvodník:
Nevím jak Vám, ale měě poslední dobou
vše hrozně letí. Ještě nedávno jsme byli s vnukem
na dovolené a najednou chystáme Vánoce a
bude konec roku 2017 a vše začne nanovo, jen
tak nějak člověkk rychle o jeden rok zestárnul.
Nestěžuji
žuji si, protože jsem celý rok prožila prací,
kterou mám ráda a hlavně s dětmi
ětmi a vnoučaty,
vnou
která mě velmi zaměstnala a s nimiž mi právě
práv ten
rok tak rychle uběhnul,
hnul, ale naprosto
dědečkovsky a babičkovsky
kovsky krásně
krásně. Soužití s nimi
je nádherné.
Letos jsme veškeré přípravy
ípravy na Vánoce a
příchod nového roku pojali velmi klidně.
klidn S dětmi
totiž ani není mnoho času
asu se věnovat
vě
velkému
úklidu, pečení, vaření, nakupování a tak jsme
nad vším tak trochu mávli rukou a vida, ono to
jde. Máme dokonce čas
as na návšt
návštěvy známých,
přátel
átel a rodiny a najednou je to všechno
v pohodě a klidu.
Vím, že Vás některé
které rozčiluje, jak to te
teď
u nás ve vesnici vypadá, ale vzpome
vzpomeňte si, že
když děláte vánoční
ní úklid, musíte nejprve vše
vyházet – udělat nepořádek – a pak postupn
postupně
uklízíte, až je vše naprosto k Vaší spokojenosti.
To platí i o práci na naší kanalizaci. Tak m
mějte
ještě chvíli trpělivost, nerozčilujte
ilujte se a zkuste se
povznést nad některé
které nedostatky, než se to dá do
pořádku.
Chcete-li udělat něco
co pro svůj
sv
klid,
nejlépe některá očekávání
ekávání zcela zrušte. Čím více

N.F.

Vážení občané
ané Radvance a také chalupáři
chalupá
Věřím,
ím, že jste prožili vánoční čas
v klidu a pohodě v kruhu svých blízkých a
určitě tato atmosféra pokračuje
pokra
při očekávání
oslav konce roku a vítání roku nového.
Doufám,, že i tímto vydáním radvaneckého
občasníku přispějeme
ějeme k jeho zpříjemnění.
zp
Závěr roku patří
ří k období, kdy se máme
možnost ohlédnout a zhodnotit
zhodnot to, co se nám
letos podařilo a zároveň
zárove upozornit na aktivity
a plány roku následujícího.
Na začátek
átek uvedu jenom několik
n
čísel. V
letošním roce,, jako každoročně,
každoro
proběhlo
vyhodnoceníí a audit hospodaření
hospoda
roku
předchozího,
edchozího, tedy roku 2016. Hospodaření
obce za rok 2016 skončilo
skon
na příjmové straně
12.556 tis. Kč a na výdajové straně
stran 14.627
tis. Kč, tedy s deficitem 2.071 tis Kč. Deficit
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Z poptávkového řízení vzešel dodavatel firma TENET, spol. s r.o., architektonický
ateliér Trutnov, se kterým byla uzavřena
smlouva na částku 237.160 Kč. Funkci
pořizovatele pro naší obec vykonává paní
Ing.Měchurová z MěÚ Nový Bor, odbor
územního plánování. Ta bude bdít nad
správným
průběhem
tvorby
tohoto
dokumentu a bude koordinovat práce na
jednotlivých fázích. Na zpracování tohoto
dokumentu se povedlo získat dotaci
z ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a
obec tímto zaplatí pouze 20% nákladů.
Před koncem roku byla dokončena
1.fáze dokumentu - návrh pro společné
projednání.
V průběhu
ledna
dojde
k vlastnímu
společnému
projednání.
Z výsledků
tohoto
projednání
bude
následovat tvorba dokumentu pro veřejné
projednání. O jeho termínu budete všichni
informováni a zároveň budete na něj
pozváni.

byl způsoben financováním dotačních akcí a
byl vyrovnán naspořenými prostředky na
bankovním
účtu.
Konkrétně
z těch
nejvýznamnějších se jednalo o vlastní podíl
na obnovu mostů a splátka vlastního podílu
na výstavbu kanalizace.
Auditor Krajského úřadu Libereckého
kraje provedl audit hospodaření obce, jehož
výsledky shrnul ve zprávě o kontrole
hospodaření obce za rok 2016. Při
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky a proto byla
zpráva o kontrole hospodaření Obce
Radvanec za rok 2016 schválena bez výhrad.
Rozpočet na rok 2017, schválený
zastupitelstvem,
byl
sestaven
jako
přebytkový. Každoročně se snažíme, aby
tomu tak bylo, abychom měli dostatek
financí na realizaci dotačních investičních
akcí. Na příjmové straně měl schválený
rozpočet 3.014 tis. Kč a na výdajové straně
2.218 tis. Kč. Přebytek ve výši 836 tis.Kč byl
plánován na financování vlastních podílů
dotačních investičních akcí.
Podle
předběžných
výsledků
hospodaření za tento rok se ukazuje, že díky
zpožděné výstavbě kanalizace se letos žádné
významné investiční akce neprováděly.
Nutno říci, že se všechny síly směrovaly na
stavbu kanalizace. Ale o tom podrobně
později. Na příjmové straně se skutečnost
vyšplhala na 5,291 tis.Kč a na výdajové
straně na 2,501 tis. Kč. Na tomto rozdílu se
významně podílela zálohová platba od SVS
a.s. za vodovod ve výši 1,280 tis. Kč a
úsporné hospodaření.

♦
V tomto roce jsme také žádali o dotaci
z fondu obnovy venkova LK na opravu
střechy budovy OÚ. Je to poslední, co je
ještě potřeba dát na budově do pořádku.
Nechali jsme posoudit stav a zpracovat návrh
opravy. Z posudku vyplynulo, že vlivem
nedostatečného odvětrání střešní konstrukce,
dochází k šíření plísně i po proběhlém
chemickém ošetření. Navrhuje výměnu
záklopu a krytiny i některých napadených
částí krovu. Nová skladba střešního pláště by
měla
tyto
nedostatky
odstranit.
Rozpočtované náklady by se měly vyšplhat
na 786.576 Kč bez DPH. Vzhledem k těmto
poměrně vysokým nákladům jsme chtěli
využít dotační financování. Bohužel jsme
letos nebyli s žádostí úspěšní. Zkusíme to
příští rok.

♦
V roce 2017 jsme zahájili práce na
novém územním plánu Radvanec. K tomuto
kroku nás donutily změny příslušných
zákonů, které ukončily náš současný územní
plán v roce 2020. Proto už byl nejvyšší čas
začít na tomto dokumentu pracovat.

♦
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Tím se zvýšila částka, kterou obec dotuje
tuto činnost. Zastupitelstvo obce zatím
nepřistoupilo k úpravě poplatku za odpad.
Výrazné navýšení se týkalo pronájmu nádob
na tříděný odpad a kontejnerů na bioodpad.
To vedlo k tomu, že se pokusíme uspět ve
společné projektové žádosti Svazku obcí
Novoborska (SON) na dotaci z výzvy
operačního programu životní prostředí
(OPŽP), který podporuje přípravy k
recyklaci odpadu, oddělený sběr odpadů,
atd.. Jednoduše řečeno, pořídíme si z tohoto
programu kontejnery na bioodpad a nádoby
na separovaný odpad. Vzhledem k 85%-ní
podpoře OPŽP se jedná se cca o 70 tisíc Kč,
což je nájem těchto nádob za jeden rok.
Součástí tohoto projektu je i úprava ploch
v těchto sběrných místech. V návaznosti na
pořízení nových nádob dojde úpravě a
doplnění některých stanovišť i k rozšíření o
nové stanoviště na Maxově v nové zástavbě.
Kontejnery jsou objemově větší a tím se lépe
bude tvořit svozový plán, protože třeba u
kontejnerů na plasty je už na maximu.
Pracuje se také na technické zprávě na
úpravy stanovišť, která k tomu postačuje,
protože stavební řízení na tyto úpravy není
nutné. Pro informaci uvádím umístění
zpevněných ploch, jak je zpracovala paní
projektantka:
1. stanoviště je u hasičárny, kde po zpevnění
plochy trojúhelníku vedle mostu, dojde
k rozšíření některých druhů separovaných
odpadů (sklo, papír).

V tomto roce jsme dokončili přípravu
na stavbu, která má pracovní název
„Chodník – Radvanec“. Jedná se o první část
komplexního řešení bezpečnosti chodců a
potažmo i cyklistů pohybujících se
z Radvance do Sloupu v Čechách a také
z Radvance do Nového Boru. První část
tohoto řešení je chodník od křižovatky do
Nového Boru až na křižovatku na Maxov u
čističky. V tomto místě bude navazovat na
kombinovanou stezku pro pěší a cyklisty do
Sloupu v Čechách, která se napojí na
současnou cyklostezku Nový Bor – Sloup.
Na tuto kombinovanou stezku z Radvance do
Sloupu byly v tomto roce zahájeny projekční
práce, které by měly být ukončeny na konci
příštího roku žádostí o dotaci na Státní fond
dopravní infrastruktury (SFDI) o finanční
podporu. V podstatě byl zahájen proces
přípravy, který předcházel i stavbě „Chodník
–Radvanec“. Tato stavba chodníku bude
zahájena 1.4.2018 a dokončena by měla být
31.7.2018. Stavbu vysoutěžila firma SaM
silnice a mosty a. s. z České Lípy za částku
3,328.291 Kč bez DPH, tj.4,027.232 Kč s
DPH.
SFDI
podpořil
tuto
stavbu
financováním 85% nákladů. Vlastní podíl
obce bude tedy 15% nákladů. Stavba
zahrnuje i odvodnění, autobusové zastávky
po obou stranách a rekonstrukci veřejného
osvětlení po celé trase chodníku.
♦
Ke konci roku 2016 nám skončila
desetiletá smlouva o sběru, přepravě a
odstraňování odpadu. Vzhledem k tomu, že
smlouva nekončila jenom naší obci, spojilo
se 7 obcí z novoborska a vypsaly společnou
veřejnou zakázku podle zákona o veřejných
zakázkách na sběr, přepravu a odstraňování
odpadu, jak směsného, tak separovaného.
Zakázku vysoutěžíla firma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Ceny za svoz a
likvidaci se však zvedly oproti roku 2016.
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začátek realizace by byl po vyhodnocení
poskytovatelem dotace v druhé polovině
roku 2018.

2. stanoviště je naproti vývěsce u autosalonu.
Tady dojde k zatrubnění části příkopu a na
tuto zpevněnou plochu přibude nádoba na
tetrapak.

♦
Jak je to s výstavbou kanalizace? Tak takové
otázky dostávám stále. Stavba kanalizace v
členských obcích Svazku obcí kanalizace
Sloup (Radvanec, Sloup v Čechách, Janov)
se značně protáhla. Celou akci firma POHL
a.s. měla ukončit v Radvanci a Sloupu v
listopadu 2016, v Janově v dubnu 2017.
Celkové náklady měly být 104,742.560 Kč.
Dotace ministerstva zemědělství (MZe) činí
46,840.000 Kč a spolufinancování ze strany
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
(SVS) je 42,369.131 Kč. Zbytek tj.
15,533.429 Kč se rozdělí mezi zúčastněné
obce. Tak to byla čísla a termíny, se kterými
jsme do toho šli.
Od srpna 2016 probíhala „papírová
válka“ mezi zhotovitelem a svazkem, kdy si
právníci vyměňovali dopisy, dělaly se
posudky a sháněly se argumenty, proč je
stavba zpožděná. Nekonečná jednání
nakonec dospěla ke kompromisu. Dodavatel
doplnil projekt o řešení ztížené geologie a
zvládnutí vysoké hladiny podzemních vod.
Celková cena díla se navýšila o 15 mil. Kč,
termíny se posunuly na hranici možností a
práce na stavbě se v srpnu 2017 konečně
hnuly. Ale pro svazek to znamenalo vyřešit
financování těch zmíněných 15 mil.Kč. Po
dalších kolech jednání se podařilo domluvit
navýšení příspěvku o 7,5 mil.Kč od SVS
a.s., za což jí patří veliký dík. Zbylá část se
musí rozdělit mezi obce. Podle objemu prací
připadajících na naší obec, se jedná o částku
cca 1,4 mil.Kč.
Z mého pohledu, to co proběhlo,
vypadalo jako příprava na soudní spor. Jsem
rád, že to až tak daleko nezašlo. To by pro
obě strany nedopadlo dobře. Ke dnešku
musím říci, že „už vidím světlo na konci

3. stanoviště je nové, ve spodní části
maxovské zástavby. Rozšířil se tam počet
obyvatel a tak pro tuto oblast se zřizuje nové
stanoviště. Zároveň na původní vyhýbací
záliv komunikace umístit uzavíratelný
kontejner na bioodpad. Tyto zálivy měl
developer v projektu, když tam ještě měl
navrženu obousměrnou dopravu.

V rámci této dotace zvažujeme i
pořízení nějakého slušného (benzínového
nebo naftového) štěpkovače. Ročně se náletů
likviduje docela dost. A štěpka se dá použít
na zahradnické úpravy. Vlastní finanční
podíl je také 15%.
Vzhledem k tomu, že termín podání
dotace je únor 2018, tak předpokládaný
4

tunelu“. V Radvanci jsou dnes položeny
všechny trubky i výtlaky, je vystrojena
čerpací stanice ČSOV 7 u autosalonu
(kromě elektra). Jsem rád, že navržená
řešení na zvládnutí geologie a vysoké
hladiny podzemních vod zafungovaly a
práce mohly pokračovat. Ale tím ještě není
s kopáním konec. Kamerové prohlídky
objevily ještě závady na dvou místech.
Začátkem ledna dojde k jejich opravám.
Jedna je u Kopáčků, to je ještě po
předchozím subdodavateli, který tuto část
dělal v lednu a únoru 2016. Druhá je
v uličce u Hlavinů, kde současný
subdodavatel udělal protispád, prý díky
špatně fungujícímu laseru. Ještě chybí asi 4
přípojky, ty se dodělají také po novém roce.
A pak už bude následovat úklid a jakmile se
otevřou obalovny, což je konec února až
začátek března, dojde k obnově asfaltového
povrchu komunikace od mostu u Chudobů
až k mostu u studánky.
Všechny majitele nemovitostí kolem
těchto tras jsme kontaktovali a myslím, že si
všichni stihli zřídit vodovodní přípojky,
které je třeba kopat od řadu k nemovitosti,
tedy z komunikace. Po obnově povrchů to
nebude možné bez uvedení do původního
stavu, tedy i s asfaltovým povrchem.
Kanalizační přípojku zatím potřeba řešit
není. V rámci stavby se zřizují tzv. odbočné
řady, které jsou vyvedeny mimo komunikaci
a tím stavebníci nebudou do ní zasahovat.
Kanalizační přípojku si ale
můžete
připravit, nesmíte ji však zatím používat.
Obec je připravena stavebníkům poskytnout
pomoc, jak postupovat.

projednávat monitorovací výbor programu.
Takže uvidíme, jak dopadneme. S partnerem
projektu, německou stranou Městem
Reichenbach/OL,
jsme
v kontaktu
a
doplňujeme do projektu vyžádané věci.
Podle mého názoru, pokud vše dobře
dopadne, tak zpoždění tohoto projektu nám
až tak nevadí. Když si představím, že by se
měla
koordinovat
zpožděná
stavba
kanalizace a do toho budovat „Centrum
obce“ – náves, tak to by bylo další rozkopané
místo v obci.

♦
Na Maxově došlo díky stavbě
kanalizace
ke
značnému
poškození
komunikace. I když se stavba této
komunikace fyzicky nedotkla, ale díky
uzávěrám komunikací byla hojně využívána
jako objížďka. A nejinak to bude ještě
v lednu 2018. Ve Sloupu bude uzavřena
Radvanecká ulice.
Jak bylo uvedeno, po loňské
provizorní opravě budeme hledat možnost,
jak tuto komunikaci komplexně opravit.
Nechali jsme zpracovat rozpočet opravy,
který spočívá v natažení nového povrchu
v celé šíři. Částka se vyšplhala na 1,2 mil.
Kč. Pokud se stihne zpracovat pasport této
komunikace, tak by bylo možno požádat o
dotaci na MMR už v lednu 2018 a podílet se
na této opravě 50% částky. Pasport je totiž

♦
Projekt "Aktivně ve zdravé přírodě“ v
rámci Programu spolupráce Česká republikaSvobodný stát Sasko 2014-2020 nabírá
zpoždění. V programu je velké množství
žádostí a náš projekt přijde na řadu až
v prvním čtvrtletí 2018, kdy ho bude
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obce. Projednání v pracovní skupině se bude
konat v průběhu ledna 2018 a pak bude
oznámen termín veřejného projednání.

nutnou podmínkou k tomu, aby se mohla
podat žádost. Pokud to nevyjde, tak si vše
připravíme do další výzvy.
A když už jsem u komunikací, tak
bych se chtěl zmínit o velmi vytížené
objížďce do zadní části obce. Tato objížďka
bohužel neslouží jen občanům, ale také
vozidlům provádějícím stavební práce v obci
a to v hojné míře. Tuto velmi vytíženou
objížďku se snaží několik občanů udržovat
provozuschopnou. Chtěl bych jim za tuto
činnost poděkovat. Pracují ve svém volnu a
bez odměny, s materiálem, který zajišťuje
obec na své náklady. Není to jednoduchá
činnost, často to je nervy drásající práce.
Jejich úsilí někdy vydrží sotva pár dní a za to
obdrží nemístné poznámky některých
spoluobčanů. V současné době se povedlo do
toho zapojit i zhotovitele kanalizace.
Doufejme, že nutnost používání této
objížďky brzy pomine.

♦
Jak jste všichni zaznamenali, naše
hospůdka „U Mlejna“ je opět od konce října
zavřená. Vyhlásili jsme výběrové řízení a
přihlásil se pan Jaroslav Tomek z Kunratic u
Cvikova. V současné době se snaží se svými
rodinnými příslušníky připravit provoz
k zahájení, které bude 6.1.2018 od 11 hodin
vepřovými hody. Držme palce, aby byla naše
hospůdka zase vyhledávaným cílem turistů a
cyklistů navštěvujících naší obec, ale také
místem pro setkávání našich občanů.
♦
Chtěl bych také ještě jednou
poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci 15. Antonínské pouti. Velké
poděkování patří též paní Nadě Formánkové
za přípravu a organizaci průběhu celé poutě.
Děkujeme i všem sponzorům.
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří
pomáhali v průběhu roku s organizací akcí,
ať už se jedná o dětský maškarní bál, dlabání
dýní,
Halloweenská
stezka
odvahy,
mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního
stromu, zdobení perníčků a dalších tvořivých
dětských večerů v klubovně OÚ.

♦
Jak jsme informovali minulý rok,
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)
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.
Tvorba tohoto dokumentu se dostala
do fáze projednání v pracovní skupině a
veřejného projednání za účasti občanů a po
té bude následovat schválení zastupitelstvem

♦
A závěrem bych chtěl popřát všem
spoluobčanům a chalupářům štěstí,
zdraví, lásky a
mnoho osobních i
pracovních úspěchů v novém roce.

Petr Ullrich
starosta
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Příspěveky od občanů

Rozsvícení vánočního stromu
Rozsvícení vánočního
ního stromu je pro
všechny velká událost. Naše dě
děti se na tuto
událost těšily a celý měsíc
síc si ppřipravovaly
básničky,
ky,
které
následně
p
předvedly
v programu večera.
Mikulášská nadílka
I letos k nám
dorazil
Mikuláš
s čerty. Děti si
připravily básničky a jen jednoho
zlobivého kluka si
chtěl čert odnést
do pekla. Jenže
jim slíbil, že se
polepší, tak ho
zase pustili. Po
nadílce si děti
v klidu pohrály a
zatancovaly.

Dalšími vystupujícími byly děti z pěveckého
sboru při ZUŠ v Novém Boru pod vedením
pana učitele Štróbla. Zazněly nádherné kole-

Dlabání dýní
Jako každý rok jsme se sešly s dětmi v klubov-

dy, kde se místní občané
ané mohli přidat.
p
Těsně
před
ed rozsvícením našeho stromu byl jako
vždy velký ohňostroj. Pro všechny byl
připraven svařák a děti měly
ly pro zahřátí
zah
čaj.
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Naši jubilanti v roce 2017
Kdo slavil oslaví letos kulaté narozeniny:

Strejčková
Čermák
Matoušek Vladimír
Čučmanová
Bártová
Fischer Jiří
Janušová
Vyskočilová Hana
Derková
Štikarová Věra

ně a vydlabaly si strašidelné dýně. Děti dlabání bavilo a své dýně si pak odnesly domů.

19.2.1957 60 let
26.2.1952 65 let
27.3.1952 65 let
11.6.1957 60 let
13.7.1937 80 let
25.8.1947 70 let
21.8.1947 70 let
26.9.1957 60 let
19.10.1947 70 let
23.10.1957 60 let

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

Halloween stezka odvahy aneb strašidla
v naší vesnici.
Halloweenská stezka odvahy se povedla jako
každý rok. K vidění byla krásná i ošklivá
strašidla.

Nakonec si všichni mohli opéct buřtík a
ohřát čajem nebo svařáčkem.

Hodně štěstí, zdraví a osobních
i pracovních úspěchů v novém
roce přejí pracovníci obecního
úřadu a zastupitelstvo obce

Vítání občánků
Naše obec se stále rozrůstá o nové občánky,
takže jsme jim udělali oficiální přivítání do
naší obce a to dne 22.4.2017. Právoplatnými
občany se staly tyto nově narozené děti:
ČUČMAN Josef
DOHNÁLEK Kryštof
KUNC Jakub
MICHALÍK Timon
ŠTURMOVÁ Sofie
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