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

POČTENÍ !

radostí přicházející vánoční svátky a vše co
k tomu patří.
Naštěstí
stí se možná blýská na lepší
časy, neboť se jedná o zrušení střídání
st
letního a zimního času, jen se musí
dohodnout, který jee vlastn
vlastně ten lepší.
Zapomeňte
te tedy na stresy, únavu,
nerváky, problémy a užijte si vánoční
váno
svátky
v klidu a pohodě a vykročte
vykro pravou nohou do
Nového roku.
Přeji
eji všem krásné Vánoce a ššťastný Nový rok
2019
N.F.

Úvodník:
Úvaha nad změnou času
Myšlenka
spoření
ení
denního
světla
sv
posouváním času
asu vznikla v 18.století.
Nejprve to byla nadsázka, ale bě
během dalších
sta let se z nadsázky stala reálná ekonomická
úvaha. Poprvé byl zaveden během 1.světové
1.sv
války, postupně ho zavedlo nněkolik
evropských zemí a poté i USA. Ovšem už
v těchto
chto dobách nebyl moc populární. B
Během
dalších let byl postupně zrušen a znovu
zaveden. Během těch
ch 100 let jsme si tedy
mohli na tento čas
as zvyknout. Přesto
P
toto
střídaní působí některým
kterým lidem stále potíže.
Je too podobné, jako kdyby se pů
půl roku jezdilo
na křižovatkách
ižovatkách na zelenou a druhý ppůlrok
na červenou. Se změnou času
asu se narušuje
náš biorytmus, vzniká tělesná
lesná a psychická
disharmonie. A disharmonie sebou nese
poruchy tělesného
lesného a psychického stavu. Těla
T
na všech úrovních musí vydat spoustu
energie, aby dosáhla zpětt harmonického
stavu. Někomu
komu to trvá krátkou, jinému velmi
dlouhou dobu. Nevím jak někomu
ěkomu z vás, ale
mě to trvá celkem dlouhou dobu, než si moje
tělo zvykne. Připadám
ipadám si stále unavená a nic
mě nebaví dělat. Naštěstí
stí tento stav již
pominul a tak můžu
žu chystat s energií a

Vážení občané
ané Radvance a také chalupáři
chalupá
Přicházíme
icházíme v začínajícím adventním
čase, v čase předváno
edvánočního shonu a příprav
vánoc. Vydáním našeho Radvaneckého
vobčasníku se budeme
udeme snažit přispět
p
k jeho
zpříjemnění. Na záv
ávěr roku se ohlížíme a
hodnotíme to, co se nám letos podařilo
poda
a
zároveň tvořit
it a plánovat aktivity pro další
rok.
Na úvod bych se chtěl zmínit o několika
nezáživných
čísl
číslech.
Proběhl
audit
hospodaření roku předchozího,
př
roku 2017.
Hospodaření
ení obce za rok 2017
201 skončilo na
1

To jak se stavba dostala do slepé
uličky jsem popisoval v minulem občasníku.
To, že celá neskončila u soudu, bylo pro
všechny zúčastněné dobře. Nikdo by na tom
nevydělal.

příjmové straně 5.798 tis. Kč a na výdajové
straně 2.610 tis. Kč, tedy s přebytkem 3.188
tis Kč. Přebytek byl způsoben plánovaným
přebytkem ve výši 837 tis. Kč, platbou za
vodovod od SVS a.s. ve výši 1.300 tis. Kč a
velký podíl na tom měl výrazně dobrý
daňový příjem ze státního rozpočtu a hlavně,
díky zpožděné výstavbě kanalizace se v roce
2017 žádné významné investiční akce
neprováděly.
Audit hospodaření obce, jehož
výsledky shrnul auditor Krajského úřadu
Libereckého kraje ve zprávě o kontrole
hospodaření obce za rok 2017 výrokem, že
při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky a proto byla
zpráva o kontrole hospodaření Obce
Radvanec za rok 2017 schválena bez výhrad.
Připravený návrh rozpočtu na rok
2019 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 3.110 tis. Kč a
na výdajové straně 2.355 tis. Kč. Přebytek ve
výši 755 tis.Kč byl plánován na financování
vlastních podílů dotačních investičních akcí
a těch bylo na financování dost.

A takto to dopadlo:
Radvanec
Náklady
stavby
Dotace
MZe
Příspěvěk
SVS

CELKEM

16 620 053 Kč 117 613 052 Kč
8 598 199 Kč

45 985 000 Kč

5 369 116 Kč

48 804 378 Kč

Dotace LK

471 545 Kč

4 000 000 Kč

Ostatní
náklady

643 031 Kč

3 751 427 Kč

Vlastní
podíl

2 824 225 Kč

24 898 870 Kč

Výsledná částka pro naši obec je 2 824 225
Kč. Komplexní zkoušky celého systému
proběhly bez problémů a nyní už od
1.10.2018 je možno se do kanalizační sítě
připojit. K tomu zopakuji ještě několik
technických věcí. Po vybudování přípojky
podle projektu na vašem pozemku je třeba se
spojit
se
zákaznickým
centrem
Severočeských vodovodů a kanalizací
v České Lípě (SČVaK), kde sepíšete
smlouvu o připojení. K této smlouvě je třeba
dodat projekt přípojky, uzemní souhlas od
stavebního úřadu, revizi přípojky a
geodetické zaměření. Pokud nebudete mít
geodetické zaměření, SČVaK s vámi sepíše
smlouvu pouze na půl roku a pak budete mít
čas tento doklad doplnit. Kdo sepisoval
smlouvu v době, kdy se připojoval na
vodovod a kanalizační přípojku má

♦
Co nás stála stavba kanalizace ?
Stavba kanalizace v členských obcích
Svazku obcí kanalizace Sloup (Radvanec,
Sloup v Čechách, Janov) se značně protáhla.
Stavba se měla ukončit v Radvanci a Sloupu
v listopadu 2016, v Janově v dubnu 2017. A
kolik to celkem stálo? 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 takto to
mělo být.
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zaregistrovanou, musí na SČVaK doložit už
jenom revizi přípojky a geodetické zaměření.

Nový územní plán Radvanec
Díky změnám příslušných zákonů
jsme byli donuceni pracovat na novém
územním plánu.

Pro zajištění revize kanalizační přípojky je
třeba se spojit s paní Neubajerovou, tel. 487
521 521 a ta Vám zajistí termín návštěvy
pracovníků SČVaK. Při provádění revize je
třeba mít připraven přístup k vodoměru, kde
se odečte stav a dále 620,- Kč v hotovosti na
poplatek za zhotovení této revize.
Pro geodetické zaměření je třeba si pozvat
geodeta.
Uvádíme kontakty na geodety v regionu:
- Ing. Chmelíček, tel. 602 493 639, přípojku
zaměří za částku cca 1500,- Kč s DPH
- Geodézie On Line, spol. s r.o.,
tel. 731 187 005, zaměří přípojku za částku
cca 1500,- Kč s DPH
- DOLEŽAL NB, s.r.o., 777 600 599,
777 600 699, zaměří přípojku za částku cca
1500,- Kč s DPH
- Ing. Ladislav Kovář, 603 253 123
- HRDLIČKA, spol. s r.o., 487 522 783

Našemu současnému plánu končí platnost v
roce 2020. Územní plán byl zpracován,
v letošním roce do něj byly promítnuty
změny
v rozsahu
novely
vyhlášky
č.500/20016 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací
činnost jak vyplývá ze změn provedených
vyhláškami č.458/2012 Sb. a 13/2018 Sb. a
13.12.2018 je oznámeno konání společného
jednání s dotčenými orgány a sousedními
obcemi, kteří se do 14.1.2019 musí vyjádřit
k tomuto dokumentu. Do 28.12.2018 je
lhůta, kdy může každý uplatnit své
připomínky u pořizovatele územního
plánu a to v úředních dnech. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
Funkci pořizovatele pro naší obec vykonává
paní Ing.Měchurová z MěÚ Nový Bor, odbor
územního plánování. Ta bdí nad správným
průběhem tvorby tohoto dokumentu a
koordinuje práce na jednotlivých fázích.
Po ukončení této fáze bude následovat
veřejné projednání. O jeho termínu budete
všichni informováni a pozváni na úřední
desce.

Samozřejmě si můžete poptat jakéhokoliv
jiného geodeta, s kterým spolupracujete.
Pokud nebudete stavět kanalizační přípojku
svépomocí, můžete oslovit např.:
- Jan Vrána /Autodoprava – zemní práce,
Sloup v Čechách,
IČO: 478 04 998, 602 893 920.
- DOLEŽAL NB, s.r.o., Lipová 756,
Nový Bor, tel.:487 722 290,
e-mail: info@dolezalnb.cz
- ELGO CZ s.r.o., Újezd 1400, Česká Lípa,
tel.:777 733 961, 777 733 959,
hloucal@elgocz.com

SČVaK bude pravidelně provádět kontroly v obci, aby zamezil neohlášenému připojení.
Obec je připravena stavebníkům poskytnout
pomoc, jak postupovat.
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ukončení 30.6.2018. Je to poslední, co je
ještě potřeba dát na budově do pořádku.

Oprava střechy OÚ
V minulém roce jsme žádali o dotaci
z fondu obnovy venkova Libereckého kraje
na opravu střechy budovy OÚ, nebyli jsme
úspěšní. Avšak letos byl náš projekt
podpořen 50% uznatelných nákladů.

♦
Stavba „Chodník - Radvanec
V září
jsme
dokončili
stavbu
„Chodníku – Radvanec“. Stavba chodníku
byla zahájena 1.4.2018. Stavbu prováděla
firma SaM silnice a mosty a. s. z České Lípy.

Celková částka nákladů stavby byla
3 843 240 Kč bez DPH, tj. 4 650 321 Kč s
DPH. Státní fond dopravní infrastruktury
(SFDI) podpořil tuto stavbu financováním
85%
uznatelných nákladů. Stavba
zahrnovala i odvodnění, rekonstrukci
autobusové zastávky po obou stranách a
obnovu veřejného osvětlení v celé trase
chodníku. V průběhu stavby se ale vyskytly
nějaké problémy, které bylo nutno vyřešit.

Z posouzení stavu vyplynulo, že vlivem
nedostatečného odvětrání střešní konstrukce,
dochází k šíření plísně a to i po chemickém
ošetření, které proběhlo při zateplování
budovy. Oprava bude obsahovat výměnu
záklopu a krytiny i některých napadených
částí krovu. Nová skladba střešního pláště by
měla tyto nedostatky odstranit.

Propustek, kterým se měla odvádět voda z
celého chodníku, byl v dezolátním stavu a
bylo ho nutno opravit. To prokázala
kamerová
zkouška.
Dále
správce
komunikace trval na drenážích pod

Zakázku vysoutěžila firma Milan
Szabo, Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa.
Vysoutěžená cena je 773 805 Kč bez DPH.
Začátek realizace je stanoven na 1.4.2019 a
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stožárů, svítidel a
kabeláže v hodnotě 150 tisíc Kč.
Liberecký
kraj
podpoří naši žádost 50% uznatelných nákladů.
Z tohoto programu jsme obnovili
6 světel veřejného
osvětlení na nově
postaveném chodníku a 3 světla
kolem komunikace u autosalonu.
Jedná
se
o
moderní LED svítidla s nízkou spotřebou a splňující normy
světelného smogu.

obrubníky a to v celé délce. Po hutnících
zkouškách se zjistilo, že původní materiál se
nedá zhutnit na požadované hodnoty a proto
bylo potřeba ho vyměnit za jiný, který této
podmínce vyhověl. Všechna úskalí se
nakonec podařilo úspěšně odstranit a stavba
se začátkem září předala do užívání.
V současné
době
probíhá
závěrečné
vyúčtování této akce.

První část tohoto komplexního řešení
bezpečnosti chodců a potažmo i cyklistů
pohybujících se z Radvance do Sloupu v
Čechách a také z Radvance do Nového Boru
je hotova. Je to 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.
Projekční práce na tuto kombinovanou
stezku z Radvance do Sloupu byly
v polovině listopadu dokončeny a byla
podána žádost o podporu tohoto projektu na
SFDI. Jak jsme dopadli, se dozvíme na jaře.
Pokud tento projekt bude podpořen, začne
příprava stavby.
♦

♦
Komunikace kolem pole
V době výstavby kanalizace a opravy
mostků byla komunikace kolem pole velmi
vytížená objížďka do zadní části obce. Po
ukončení výstavby kanalizace zastupitelstvo
odsouhlasilo opravu. S nákladem cca 250
tisíc Kč byla v září finišerem položena vrstva
frézované. Tato vrstva byla zhutněna a pak
už jsme doufali, že si s tím slunce poradí a
zapeče to. Zatím to vypadá, že to bude dobré,
ale přes to je třeba tam jezdit s rozumem.

Obnova veřejného osvětlení
Liberecký kraj podpořil společnou
žádost několika obcí Svazku obcí
Noboborska z programu POV (Program
obnovy venkova) na vybudování a obnovu
veřejného osvětlení (VO). Naše obec se do
této akce také zapojila obnovou 9 kusů
5

odpad, vedl k tomu, že jsme se pokusili 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.
Z tohoto programu máme v úmyslu si pořídit
kontejnery na bioodpad, nádoby na
separovaný odpad a štěpkovač. Součástí
projektu je i zřízení zpevněné plochy na
třech stanovištích:
1. stanoviště je u hasičárny - zpevní se
plochy trojúhelníku vedle mostu
2. stanoviště je naproti vývěsce u autosalonu
- zatrubní se část příkopu
3. stanoviště na Maxově - je nové, původně
bylo situováno ve spodní části maxovské
zástavby, ale po dohodě s občany jsme našli
nové umístění.

Komunikace přes Maxov
Po ukončení výstavby kanalizace
skončilo i období objížděk a výrazně
zvýšeného používání komunikace na
Maxově. Stav této komunikace je však velmi
špatný. Díky uzávěrám komunikací při
stavbě kanalizace ve Sloupu byla hojně
využívána jako objížďka.
Nechali jsme zpracovat rozpočet
opravy, který spočívá v natažení nového
povrchu v celé šíři. Částka se vyšplhala na
1,2 mil. Kč. Stihli jsme zpracovat pasport
této komunikace a v lednu 2018 jsme
požádali o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR). Podpora ze strany MMR
měla být ve výši 50% uznatelné částky.
Bohužel prostředky byly vyčerpány.

V současné době připravujeme žádost
do další výzvy, která byla vypsána koncem
listopadu. Zpracovává se žádost s textovou
částí a přílohami. Pasport komunikace byl
zpracován letos v lednu. Nedílnou přílohou
je rozsáhlá fotodokumentace současného
stavu komunikace, která spočívá v pořízení
fotografie po 25 m v celé délce plánované
opravy. Proto bylo nutno na komunikaci
barvou nastříkat v intervalu 25 m
vzdálenosti. Předpokládám, že bude žádost
zpracována a podána do konce roku.

Jedná se o pozemek p.č. 943/9 v majetku AZ
TRADE INVEST,s.r.o. S majitelem už jsem
jednal a nemá s tím žádný problém.
Podání žádosti však bylo o rok
přeloženo, takže předpokládaný začátek
realizace by měl být po vyhodnocení
poskytovatelem dotace v druhé polovině
roku 2019.
A na závěr tohoto tématu bych měl ke
všem jednu prosbu nebo spíš připomínku.
Vkládejte do nádob na separovaný odpad
pouze to, co tam patří !!! Při svozu to
způsobuje velké problémy. Děkuji.

♦
Kontejnery a nádoby na tříděný odpad
Jak jsme informovali minulý rok,
výrazný nárůst pronájmu nádob na tříděný
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části obce, která má vézt kolem studánky.
V plánu bylo dostavět tuto část spolu se
stavbou stokové sítě Radvanec-Sloup-Janov.
Bohužel stavba probíhala tak, jak probíhala a
proto o dostavbě nemohla být ani řeč. Vrátili
jsme se k tomu až po kolaudaci celé stokové
sítě. V současné době jednám s Libereckým
krajem o podpoře této akce. Na jaře by se
měl otevřít Program vodohospodářských
akcí z Fondu ochrany vod. Podpora ze strany
kraje by měla být 70% uznatelných nákladů,
jako to bylo v minulých letech. Připravujeme
prováděcí dokumentaci, která je nutná
k vypsání soutěže na veřejnou zakázku,
abychom byli připraveni.

Prodloužení stoky C1
V současné době pracujeme také na
prodloužení stoky C1kanalizace, na které
jsme nechali zpracovat projekt už před
čtyřmi roky. Jedná se o část stoky C1 v zadní

♦
Připojení nové zástavby
Druhá část, která je potřeba dotáhnout
do konce, je připojení nové zástavby nad
Slánskými k nové stokové síti. Podstatou je
rekolaudace stávající dešťové a splaškové
stoky na veřejném pozemku na splaškovou
stoku a ze zbylé části udělat sdruženou
přípojku. Další podstatnou věcí je stavebně
upravit stoku na standardy SČVaKu, aby se i
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tato část stoky mohla předat k provozování
jako celá stoková síť. To znamená, vyměnit
nestandardní šachty a provézt přepojení
stoky vedoucí do potoka do již funkční
stokové sítě. Stavebně je již hotovo, i když
finální úprava povrchu asi zbude na jaro, až
bude lepší počasí. Projektová dokumentace
je také připravena. Čeká se na vyjádření
SČVaKu a můžeme změnu podat na
vodoprávní úřad.
Zastupitelstvo už před dvěma roky
svým usnesením odsouhlasilo, že veškeré
náklady na tuto akci ponese obec.
Podle mého názoru po dokončení
těchto dvou vodohospodářských akcí, obec
připravila téměř pro všechny nemovitosti,
které projevili zájem se připojit na kanalizaci
a kde to ale bylo technicky možné,
podmínky pro připojení na kanalizaci i
vodovod. Sucho, které už po tři roky přináší
nedostatek vody ve studnách nebo výrazné
výkyvy v její kvalitě, je možno řešit
připojením na vodovod. Předejít problémům
s vodoprávním úřadem, který avizuje
kontroly vyvážení septiků a kontroly
funkčnosti domovních čistíren, lze předejít
kanalizační přípojkou. Ale podrobnosti o
těchto záměrech asi už sami slýcháte ze
sdělovacích prostředků.

Projekt "Aktivně ve zdravé přírodě“
Finanční prostředky v Programu
spolupráce Česká republika- Svobodný stát
Sasko 2014-2020 byly vyčerpány. Bylo zde
velké množství žádostí a náš projekt se
dostal pod pomyslnou čáru, která odděluje
podpořené a nepodpořené projekty. Byli
jsme odkázáni na další programové období,
které by mělo být zahájeno v roce 2020.
S partnerem projektu, německou stranou
Městem Reichenbach/OL, jsme v kontaktu a
i oni mají zájem projekt realizovat.
♦
Hospoda „U Mlejna“
Nájemce pan Jaroslav Tomek ke konci
roku končí v naší hospůdce „U Mlejna“.
Vyhlásili jsme nabídku pronájmu od
1.1.2019 a přihlásil se nám jeden uchazeč.
Takže pokud to vše dopadne, tak by provoz
bez přerušení pokračoval hned po Novém
roce. Nyní nezbývá než doufat, aby byla dále
naše hospůdka zase vyhledávaným cílem
turistů a cyklistů navštěvujících naší obec,
ale také místem pro setkávání našich občanů.
♦
16. Antonínská pouť 2018
U letošní poutě bych se chtěl ještě
jednou zastavit. Rád bych poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci letošní pouti.
Poděkování patří též paní Nadě Formánkové
za přípravu a organizaci průběhu celé poutě.
Děkujeme i všem sponzorům. Z průběhu
letošní poutě jsme nechali udělat videospot,
který je zveřejněný na stránkách obce.
A jako každoročně bych také chtěl
poděkovat všem, kteří pomáhali v průběhu
roku s organizací akcí, ať už se jedná o
dětský maškarní bál, dlabání dýní a
Halloweenskou stezku odvahy, mikulášskou
nadílku, rozsvěcení vánočního stromu a o
další dětské večery v klubovně OÚ.

♦
Dětské hřiště na Maxově
Vypadá to, že záměr zřídit v nové
zástavbě jednoduché dětské hřiště, se mezi
tamními obyvateli ujal. K tomuto záměru nás
vedl nárůst mladých rodin s dětmi v této
lokalitě. Současný zastupitel pan Bc.David
Fof má úkol s obyvateli probrat podobu a
rozsah tohoto záměru. Na financování této
akce by bylo možné oslovit nadační fond
ČEZ, nebo využít některý z národních
dotačních programů. Uvidíme, co se podaří.
♦
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dohromady opět zajímavý program jak pro
dospělé, tak hlavně pro děti. Pozvání
k vystoupení přijal Elvis Presley revival,
Vláďa Hron. Pro děti přijelo divadélko
Trumpeta, klaun. K dispozici byla skákací
loď, trampolína, kolotoč, vláček a mnoho
stánků a pro všechny bylo připraveno
občerstvení. Na konci byl jako vždy
připraven soutěžní okruh pro děti
s odměnami.

♦
Nakonec bych chtěl popřát všem
spoluobčanům a chalupářům klidné a
pohodové
Vánoce
plné
lásky
a
spokojenosti a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a mnoho osobních i
pracovních úspěchů v novém roce.
Petr Ullrich
starosta

Ohlédnutí za rokem 2018 v kultuře
Antonínská pouť
9.6.2018 proběhla již tradiční
Antonínská pouť. Letošní léto začalo
opravdu velmi brzy, takže na pouť bylo
opravdu velké vedro. Podařil se nám dát

Škoda, že ke konci poutě začal
vydatný liják, takže nemohla být pouť
zakončena pěnovou show, připravená hasiči.
Přesto se pouť vydařila a snad byli všichni
spokojeni.
♦
Rozloučení s létem
29.8.2018 jsme připravili pro děti
„Rozloučení s létem“ formou soutěží a her.
Největší úspěch mělo malování na obličej a
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hlavně obří bublinování, které pro děti
připravila a vyrobila Šárka Znamenáčková.
Nájemce hospody pro děti i dospělé připravil
velké grilování.
♦

3.11.2018 proběhl již 10.ročník
Halloweenské stezky odvahy pro děti, které
se rády bojí a jejich rodiče. Děti si musely
svou odměnu zasloužit a tak chodily po
stanovištích, kde je vítaly masky a tam plnily
různé úkoly. Byl slyšet občas křik, děs a
někde byla uroněná slzička.

Dlabání dýní
2.11.2018 jsme s dětmi připravili
dlabání dýní, abychom jimi ozdobily
následující Halloween a poté si je děti
odnesly domů. Setkalo se tolik dětí, že nám
klubovna ani nestačila a museli jsme dlabat
na 2 etapy. Jsme rádi, že se zapojily také děti
z Maxova.

Na konci stezky všechny děti čekal
buřtík a kouzelný nápoj, pro dospělé byl
přichystaný muchomůrčí lektvar. Tak za rok
zase na shledanou.
Dýně nám daroval pan Tomáš Velíšek (nový
majitel nemovitosti po Kopáčkových) jako
sponzorský dar. Děkujeme

♦
Na stojáka
10.11.2018 vystoupil v Radvanci na
sále Arnošt Frauenberg v „Arny Show –
Stand Up Comedy speciál“. Arnošt
Frauenberg je komik z pořadů „Na stojáka“ a
„Comedy club“. Byla to celovečerní show

♦
Halloweenská stezka
strašidla v Radvanci

odvahy,

aneb
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jednoho komika. Nikdo nevěděl, co můžeme
očekávat, ale nakonec to byl velmi vydařený
večer. Sál byl úplně zaplněný a všichni se
velice dobře bavili, čehož důkazem byl
potlesk ve stoje a neutuchající smích.

Takto krásně vyzdobený stromek
bude také důležitý při VÁNOČNÍ
NADÍLCE, kterou pro děti připravujeme.

♦

Rozsvícení vánočního stromečku
1.12.2018 jsme v Radvanci na
1.adventní sobotu rozsvěcovali vánoční
stromeček. Vystoupil pěvecký sbor ze školy
v Novém Boru a hlavně naše děti přednesly
básničky, které se právě během listopadového pátečního scházení naučily. Počasí
nám tento den vyšlo předpisově. Napadlo
trochu sněhu, konečně nám nepršelo, tak
jako téměř každý rok. Aby se všichni zahřáli,
připravili jsme čaj a svařák. Na závěr byl
krásný ohňostroj.

♦

Tvoření dětí
Od začátku listopadu jsme se scházeli
s dětmi, abychom nacvičovali básničky na
rozsvícení stromečku. Zároveň děti tyto
pátky tvořily krásné věci, které jsme dále
využili.
MIKULÁŠ, ČERT a ANDĚL. Děti si
přinesly zavařovací sklenice a na ně nalepily
vlasy, rohy a vousy. Moc se jim to povedlo.
Tyto ozdoby jsme pak použili na vyzdobení
stolů při mikulášské nadílce na sále.
VÁNOČNÍ OZDOBY. Děti vyráběly
vánoční ozdoby všech tvarů a barev a
barevný řetěz. Těmito ozdobami jsme pak
ozdobili vánoční stromek, který jsme také
použili pro výzdobu mikulášské nadílky.

♦
Mikulášská nadílka
2.12.2018 jsme pro děti připravili
„Mikulášskou nadílku“. Děti si nejprve
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Slánská Olga
Janák Jaromír
Kopáčková Soňa

zasoutěžili, chvíli si zahráli a pak přišel
Mikuláš, anděl a čerti. Některé děti se trochu

15.09.2018
04.10.2018
26.12.2018

70
65
70

Ještě jednou blahopřejeme a
přejeme všem, kteří v tomto
roce oslavili své narozeniny,
mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Bohužel nás v tomto roce navždy opustil pan
OTTO MACOUN, dlouholetý veřejný činitel
a kronikář obce Radvanec, který 8.1.2018
s námi ještě oslavil své 85.narozeniny. Čest
jeho památce.
Naďa Formánková
místostarostka

bály, některé moc ne a některé si hrály na
hrdiny. Ale protože dostaly samé dobroty,
strach je trochu přešel. Možná díky tomu, že
pršelo, mnoho dětí nepřišlo. Ale ty, které
přišly, byly spokojené a moc se jim to líbilo.

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

♦
Naši jubilanti v roce 2018

Autorem těchto ozdob v barvách vlajky Radvance je Jiřina Hercíková

Kdo slavil a oslaví letos kulaté narozeniny:

Mikš Jiří
Kořínek Milan
Pávek Miloš
Pokorný Miloslav

02.02.2018
13.08.2018
26.08.2018
14.09.2018

70
70
60
70

vydal Obecní úřad Radvanec 2018
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