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

POČTENÍ !

bydlení, okolí, tak společenský život – pro
dospělé i pro děti. Pomozte nám svými
nápady, připomínkami a poznámkami,
abychom věděli co je Vašim přáním zlepšit
v naší obci a co udělat pro naše soužití a pro
naše děti.

Úvodník:
Vážení přátelé,
dovoluji si Vás takto nazývat, neboť za
těch více jak dvacet let jsme společně prožili
v naší obci mnoho příjemného, něco
špatného, hodně veselého, málo smutného.
Ale znám dobře Vaše děti a prožívala jsem
s nimi několik krásných let setkávání.
Nedávno jsme si uvědomila, jak mi naše a
Vaše děti rychle vyrostly, když jsem chystala
„Rozloučení s létem“. Byla jsem v klubovně
na úřadu a brala jsem do ruky různé výrobky
a výkresy, které tam zůstaly po našich
setkáních, kdy jsme se téměř každý pátek
setkávali a vyráběli cokoli pro různé
příležitosti. Dneska potkávám samé slečny a
mladé muže, kteří samozřejmě již nemají
zájem scházet se za tímto účelem v klubovně.
Je mi trochu smutno, ale díky Radovánku
pokračuje tak trochu moje práce – práce
s nejmenšími a je radost se na ně dívat a vědět
co vše podnikají. Mám z toho velkou radost.
Covidová doba nám vzala trochu vítr
z plachet, když jsme se nemohli setkávat a tak
se mnoho lidí naučilo být doma, nechodit mezi
ostatní a neúčastnit se raději společenských
událostí. Bohužel se to dotklo hlavně dětí,
které jsou velmi společenské. Chtěla bych jen
při této příležitosti připomenout, že na Vás
myslíme, pokoušíme se Vám zpříjemnit jak

Přeji Vám krásný podzim a teplou zimu.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
V tomto čase, kdy pro většinu z nás je
čas po dovolené, pro děti po prázdninách,
přicházíme s vydáním našeho Radvaneckého
občasníku. Doufáme, že už to opravdu letos
byl čas prázdnin a dovolené. Snad letošní
podzim a zima bude normální a ne obdobím
plný Covidových lapálií. Pevně v to věřím,
protože oproti minulému roku už větší část
populace prošla očkováním, nebo prodělala
onemocnění a je chráněna protilátkami.
Jak se stalo již pravidlem, tak úvodem
Vás čtenáře seznamuji s hospodařením obce
v minulém období 2021. Koncem června
dokončila auditorka odboru kontroly
Krajského úřadu Libereckého kraje kontrolu
hospodaření naší obce. Ve zprávě o kontrole
hospodaření obce za rok 2021 bylo uvedeno,
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že nebyly zjištěny
žádné chyby. Zpráva
o kontrole hospodaření byla postoupena zastupitelstvu
k projednání spolu
se závěrečným účtem. V závěrečném
účtu, který vypovídá
o tom, jak skončilo hospodaření obce za rok
2021, se uvádí, že hospodaření obce skončilo
na příjmové straně 7.776.262,59 Kč a na
straně
výdajové
4.653.538,18
Kč.
Hospodaření tedy v roce 2021 skončilo
s přebytkem 3.122.724,41 Kč. Tento přebytek
bude použit na investiční akce v budoucích
obdobích, kterým se budeme věnovat dále.
A jaký byl návrh rozpočtu pro rok
2022. Návrh byl sestaven velice obezřetně.
V letošním roce jsme vycházeli z vývoje
posledních dvou Covidových let. Rozpočet je
navržen jako schodkový, protože je tam
promítnuta zesmluvněná dotační akce
„Prodloužení stoky C1 kanalizace“ – cca
2,262 tisic Kč. Na příjmové straně v roce
2022 však není k této akci příjem. Záloha na
dotaci na tuto akci od Libereckého kraje
dorazila těsně koncem roku, tedy až po
schválení rozpočtu. Dále tam je promítnuta
dotační akce na údržbu zeleně a zbytek
nákladů na projekt stezky pro pěší a cyklisty
Radvanec – Nový Bor. Na tyto dvě posledně
jmenované akce se dotace (tedy příjmy) do
rozpočtu dostanou až v průběhu roku.
Z tohoto důvodu je návrh rozpočtu
schodkový.
Když to převedeme do čísel, tak úhrn
příjmů byl navržen 3,905.600 Kč a úhrn
výdajů byl navržen 5,859.276 Kč. Rozpočet
byl tedy navržen jako schodkový s částkou
1,953.676 Kč.
♦

zrealizovat z dotace od Libereckého kraje z
Fondu ochrany vod - Program vodohospodářských akcí (PVA) poslední část
plánované ka-nalizace. Jedná se o prodloužení stoky splaš-kové kanalizace C1. V rámci
stavby „Odkanalizování obcí
Sloup
v Čechách,
Radvanec
a
Nový Bor – Janov“ realizované v letech 2015
– 2018 nedošlo po dohodě mezi zástupci
zhotovitele a investora stavby k realizaci
koncového úseku stoky C1 v místě podchodu
koryta Dobranovského potoka u studánky.
Tento úsek byl jako některé úseky splaškové
kanalizace podél Dobranovského potoka
problematický
z hlediska
základových
poměrů. Vzhledem k problematickým
základovým poměrům a výskytu vysoké
úrovně hladiny podzemní vody byl podchod
pod
Dobranovským
potokem
řešen
bezvýkopově řízeným protlakem. Stoka je
vedena ještě před studánkou, aby nebyl
ohrožen pramen studánky. Stoka bude
napojena
na
již
zrealizovanou
a
zkolaudovanou stoku C1, která tvoří
kanalizační systém Radvance.

Celkové náklady na prodloužení stoky
C1 jsou 1,746.195,93 Kč bez DPH, což je
2 112 897,07 Kč s DPH. Liberecký kraj
z fondu ochrany vod přispěl na první část (od

Projekt „Prodloužení stoky C1 kanalizace“
V letošním roce 2022 se podařila
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Celkové náklady na výrobu a instalaci byly
124.000 Kč. Použitý materiál je zárukou, že
stavba bude mít dlouhou životnost.

napojení na stávající stoku, kolem studánky,
až na komunikaci) 65% a na zbytek 70%
uznatelných nákladů, tj. částkou 1,351.409,50
Kč.

♦

Ze stejné dílny je i nová třídílná
vývěska s jednou prosklenou částí a
turistickou mapou na Maxově. Nahradila
rozpadající se starou vývěsku.

V současné době je postaveno a teď
v průběhu září a října se snad podaří i
kolaudace
a
předání
k provozování.
Posledním krokem bude vyúčtování a
kontrola ze strany poskytovatele dotace.
I ta je z dubového dřeva s modřínovým
šindelem. Vyrobena byla ve stejném stylu
jako vývěska u autosalonu. Celkové náklady
na výrobu a instalaci byly 64.000 Kč.

♦
Přístřešek nad studánkou
Jak jste zaznamenali, tak v průběhu
realizace stavby „Prodloužení stoky C1
kanalizace“ vyrostl nad studánkou stylový
přístřešek o rozměrech 3,8 x 2,9 m. Ručně

♦
Kontejnery a nádoby na tříděný odpad
Společný projekt Svazku obcí
Novoborska
(SON)
spolufinancovaný
z Operačního fondu Životní prostředí (OPŽP)
s názvem „Dovybavení sběrných kapacit na
Novoborsku“ byl dokončen.

Obsahem projektu bylo pořízení
kontejnerů na bioodpad a nádob na
separovaný odpad (plasty, sklo, papír,
tetrapak a kov). Záměr vybavit se vlastními

vyrobený přístřešek z dubového dřeva se
střechou celovalbovou pokrytou modřínovým
šindelem vznikl v dílně Ondry Volmana.
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Naproti jsou umístěny kontejnery na
bioodpad, krytý na trávu a listí a otevřený na
větve.

nádobami vznikl z důvodu, že už několik let
výrazně narostly náklady na pronájem nádob
na tříděný odpad. V rámci projektu jsme si
pořídili i štěpkovač. Odseparováním trávy a
listí do zastřešených kontejnerů a větví do
otevřeného kontejneru se zlevní i likvidace. A
nakonec z větví, které se dají seštěpkovat,
bude k dispozici i štěpka pro další použití.
Pokud bude někdo mít větší množství větví,
které by nám zaplnilo kontejner, je možné to

2. stanoviště je za obecní vývěskou a živým
plotem.

seštěpkovat přímo na zahradě. Kontejner na
trávu a listí je spolu s kontejnerem na větvě
umístěn u hasičárny a druhý kontejner na
trávu a listí je provizorně umístěn na Maxově
ve slepé komunikaci v nové zástavbě. Ten se
po dostavění komunikací v druhé části
přesune tam.
Součástí projektu bylo i zřízení
zpevněných ploch na třech stanovištích:
1. stanoviště je u hasičárny.

3. stanoviště v nové zástavbě na Maxově.
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Revitalizace zeleně
Projekt „Revitalizace zeleně - Radvanec“ se
zabýval revitalizací zeleně na vybraných
plochách. Jedná se o tyto plochy:
Hřbitov
- návrh pěstebních zásahů
U autosalonu
- návrh výsadeb, návrh pěstebních zásahů
Stromy u turistické stezky
- návrh pěstebních zásahů
Olše u potoka
- návrh pěstebních zásahů
Parčík u potoka
- návrh pěstebních zásahů

Na stávajícím stanovišti u vývěsky na
Maxově zůstává pouze kontejner na plasty a
papír.
♦
Dopady nového zákona o odpadech
č.541/2020 Sb.
Nový odpadový zákon č.541/2020 Sb.
mezi jiným řeší jednu podstatnou věc.
Upravuje platby za skládkovné, které budou
mít strmý nárůst. Dále zákon stanovuje tzv.
třídící slevu. Obec může tuto slevu uplatnit
ke svým odpadům u provozovatele skládky
prostřednictvím svozové firmy. Celkové
množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu,
nesmí přesáhnout množství 200 kg na
jednoho obyvatele obce. V případě, že
přesáhneme těchto 200 kg na obyvatele, tak se
na nás vztahuje vyšší sazba za skládkovné.
Toto navýšení zaplatíme svozové firmě.
Jak jsme dopadli v roce 2021?
Nedopadli jsme dobře. Už koncem října jsme
vyčerpali 200 kg na obyvatele a od listopadu
nám byla účtována vyšší sazba za skládkovné.
Nutno říci, že ten rozdíl sazeb na osobu nebo
rekreační objekt v první roce platnosti (2021)
byl „nepatrný“. Sazba za osobu nebo
rekreační objekt s uplatněním třídící slevy
byla 776 Kč a sazba bez třídící slevy byla 819
Kč. V letošním roce (2022) je základní sazba
na osobu nebo rekreační objekt 718.35 Kč a
sazba bez třídící slevy je 1218,35 Kč. Dopad
této zákonné úpravy bude vyhodnocen na
konci roku.
A na závěr informací o odpadech ještě
znovu apeluji se žádostí na Vás všechny:

Okolí obecního úřadu
- návrh pěstebních zásahů
Maxov - lípy u křížku
- návrh pěstebních zásahů
Maxov
- návrh pěstebních zásahů
Stromy v úvoze u zahrádkářské kolonie
- návrh pěstebních zásahů
Plocha u trafostanice
- návrh pěstebních zásahů
Dále na vybraných místech na
veřejných prostranstvích byly umístěny
lavičky a odpadkové koše.

Vkládejte do nádob na separovaný
odpad pouze to, co tam patří a
udržujte na stanovištích pořádek !!!
Při svozu to způsobuje velké
problémy. Děkuji všem.
Cíl projektu byl splněn, dendrologický
průzkum vyhodnotil dřeviny a určil

♦
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- část 2 - 8 ks svítidel a stožárů - místní část
Maxov u komunikace p.p.č. 1105/1.

perspektivní a neperspektivní. V rámci
návrhu
pěstebních
opatření
navrhl
neperspektivní dřeviny ke kácení. U dřevin se
střednědobou až dlouhodobou existencí
navrhl pěstební zásah pro prodloužení jejich
existence. V rámci návrhu výsadeb dřevin
tvoří ponechané dřeviny s novou výsadbou
jeden celek.
První a hlavní část projektu je
ukončena a zbývá následná dvouletá péče. Po
té bude projekt ukončen. Náklady akce byly
531.195,57 Kč a z OPŽP MŽP (Operačního
programu Životního prostředí) přispěje 60%
uznatelných nákladů.

- část 3 - 2 ks svítidel a stožárů - podél
komunikace III/26847.

Oprava veřejného osvětlení
V letošním roce nás ještě čeká
zrealizovat projekt „Oprava veřejného
osvětlení v obci Radvanec“. Projekt řeší
výměnu stávajících svítidel veřejného
osvětlení na místních komunikacích v
Radvanci a místní části Maxov. Stávající
svítidla včetně stožárů jsou v havarijním stavu
a budou vyměněna. Výměna proběhne ve 3
částech obce:
- část 1 - 6 ks svítidel a stožárů - Radvanec u
komunikace p.p.č 1037/1.

Celkem se bude měnit 16 ks svítidel.
Na stávající pozice budou instalovány nové
osvětlovací body. Navržená svítidla splňují
požadovaná kritéria a jsou kompatibilní s již
instalovanými LED svítidly v obci. V
Maxově bude provedena i výměna části
poškozené zemní kabeláže a vyměněn
rozpadající se rozvaděč.
Z proběhlé soutěže o veřejnou zakázku
vzešel zhotovitel zakázky, firma COMPAG
CZ s.r.o. z Mimoně. Vysoutěžená cena
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projektu je i veřejné osvětlení kolem Lesního
hřbitova a nové parkovací plochy. Požadavek
Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS
LK) vyvolal posun osy komunikace v části
stavby kolem hřbitovní zdi. V ulici
Rumburských hrdinů vznikne místo na
přecházení a v obou směrech rovněž
vzniknou dvě autobusové zastávky. Každý
kdo tyto linky použil, ví, že se tam v obou
směrech vystupuje do křižovatky, což není
bezpečné.

zakázky je 598 572,30 Kč bez DPH, tj.
724 272,48 Kč vč. DPH. Termín dokončení
zakázky je konec listopadu 2022.
Projekt podpořil
Liberecký kraj
50%
dotace
z dotačního fondu pro Oblast
podpory č.2 - regionální rozvoj, Program 2.1
– Program obnovy venkova.
♦

Současně s tímto projektem Liberecký
kraj přislíbil, že provede v rámci stavby
stezky celoplošnou opravu silnice III/26847
od křižovatky v Radvanci až na křižovatku
ulice Rumburských hrdinů a Liberecká
v Novém Boru. Na základě tohoto příslibu
byla uzavřena smlouva o společné projektové
přípravě.

Stezka pro pěší a cyklisty Radvanec –
Nový Bor
Jak jsem se zmiňoval, v minulém roce
probíhaly práce na projektové dokumentaci
pro vybudování stezky pro chodce a cyklisty,
která propojí obec Radvanec s městem Nový
Bor. Tím se naváže na záměr propojení obcí
Sloup v Čechách – Radvanec – Nový Bor
podél silnice III.třídy a odkloní cyklisty a
chodce z nebezpečných úseků frekventované
silnice III/26847 do Nového Boru. Oslovili
jsme Město Nový Bor a zastupitelstvo města
na svém zasedání schválilo realizaci tohoto
společného projektu a tak byla následně
uzavřena smlouva na spolupráci mezi naší
obcí a Městem Nový Bor.
Stezka pro pěší a cyklisty Radvanec –
Nový Bor povede od křižovatky v Radvanci
kolem Lesního hřbitova v Novém Boru až na
sídliště Rumburských hrdinů. Součástí

Koncem roku 2021 jsme na tuto stavbu
začali zpracovávat žádost o dotaci. Tu jsme
hned po nabytí právní moci stavebního
povolení v únoru 2022 jako hlavní nositel
projektu podali na Státní fond dopravní
infrastruktury (SFDI). Do žádosti jsme
zahrnuli již zpracovaný
projekt
města Nový Bor
na propojení na
bývalý cyklistický
areál. Vytvoří se tak ucelený okruh pro
cyklisty. Celkové náklady na toto komplexní
řešení jsou 35,582.591 Kč. Na realizaci
celého projektu jsme získali dotaci ve výši
28,400.490 Kč, což je 85% uznatelných
nákladů. Rozpočtové náklady na část stavby
pro Radvanec jsou 8,986.214 Kč, na část pro
Nový Bor jsou 22,706.220 Kč a náklady na
propojení na bývalý cyklistický areál jsou
3,890.157 Kč. Konkrétní vysoutěžené
náklady bychom měli znát do konce roku
2022, abychom mohli v únoru 2023 zahájit
stavbu a dokončit ji do konce roku 2023.
V současné době se připravují podklady pro
7

do Cvikova. Trasa rozšíření komunikace a
chodníku je navržena v délce 146,70 m.
Chodník je navržen dle materiálového řešení
stávajících chodníků na Maxově.
Z
důvodu
velkého
převýšení
stávajícího terénu v místě před napojením na
silnici III/26846 a z důvodu rozšíření
komunikace a návrhu chodníku bude
navržena opěrná zeď z drátokošů, vyplněných
lomovým kamenem v délce 45,80 m a výšky
v rozmezí od 0,50 m – 2 m. V rámci studie
jsou navrženy technické úpravy a vyvolané
investice stavby. Podrobné technické řešení
bude řešeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Orientační investiční náklady
na zhotovení chodníku včetně rozšíření
komunikace a opěrné zdi jsou odhadovány na
1,2 mil Kč. To je úkol na příští období, získat
financování této akce.
Na tyto dvě akce související s II.
etapou projektu „Zóna rodinných domů –
Radvanec – Maxov“ a rozšířením
komunikace navazuje ještě jedna idea, která je
výzvou do dalšího období. Jedná se stavbu
chodníku dvou zastávek, místa na přecházení
a veřejného osvětlení podél silnice III/26846
ze Sloupu v Čechách do Cvikova. Tato
myšlenka vznikla díky budoucímu nárůstu
rodinných
domů
na
Maxově
a
předpokládanému většímu pohybu chodců
v této časti. Zvýšení pohybu chodců se dá
očekávat i v souvislosti s tím, že se majitel
pozemků na Maxově rozhodl začít realizovat
myšlenku kempu, kde by měl být prostor
nejen na stany, chatky, bazén a sportoviště.
Ale je to ještě ve fázi studie a musí
proběhnout standartním stavebním řízením.

vyhlášení veřejné zakázky a smlouva mezi
naší obcí a Libereckým krajem o společném
zadání veřejné zakázky tak, aby obě
zastupitelstva mohla dokumenty schválit.
♦
II. etapa dle projektu „Zóna rodinných
domů – Radvanec – Maxov“
Práce na zasíťování pozemků v rámci „II.
etapy přípravy zóny rodinných domů –
Radvanec – Maxov“ jsou v plném běhu. Jak
uvedl zástupce majitele a investora firmy AZ
TRADE INVEST, s.r.o., Praha má být akce
dokončena do konce ledna 2023. Firma také
vyšla vstříc požadavku obce, aby v části podél
zóny došlo k rozšíření průtahové komunikace
na šířku 5 m, aby bylo vyhýbání vozidel
bezproblémové. Podle požadavku dopravního
inženýra PČR budou v této části komunikace
obě křižovatky v celé ploše zvýšené, čímž se
zklidní doprava v tomto úseku a i přehlednost
pro dání přednosti zprava.

V souvislosti s touto akcí obec nechala
zpracovat studii na úpravu navazující části
komunikace. Návrh navazuje na řešení
komunikace a chodníky v rámci výstavby
zóny rodinných domů II. etapa dle projektu
„Zóna rodinných domů – Radvanec –
Maxov“, investora AZ TRADE INVEST,
s.r.o. včetně výstavby pokračování chodníku
až na silnici III/26846 ze Sloupu v Čechách

♦
Komunikace na hřbitov
Další akce, která zůstává do dalšího
období, je oprava komunikace na hřbitov a
vytvoření parkovací plochy u brány hřbitova.
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Cesta je ve špatném stavu a půda z pole je
posunutá do cesty, díky orání.

To je v kostce asi vše, co se v minulém a
letošním roce událo a co se připravilo nebo
připravuje na další období. Přeji všem hezký
podzim plný slunečných dnů.
Petr Ullrich
Starosta

Ohlédnutí za rokem 2020 v kultuře
Vítání občánků
3.10.2021 jsme přivítali nové občánky
naší obce. Během covidu se u nás narodilo
mnoho nových miminek a protože se nemohlo
v covidové době nic pořádat, najednou jsme
museli vítání nových občánků udělat ve 2
termínech.

♦
Mobilní rozhlas
V rámci modernizace komunikace
s občany obce jsme už před rokem zavedli
systém pro tzv. SMART komunikaci Mobilní Rozhlas. Díky tomuto systému vám
doručujeme ty nejdůležitější informace z naší
samosprávy přímo do vašeho telefonu a nic
vám tak neunikne, ať jste kdekoliv.
Pro ty, kteří ještě nejsou zaregistrováni,
uvádíme jak se registrovat?
Zaregistrujte se zde:
https://radvanec.mobilnirozhlas.cz/registrace
Služba je zdarma!
Registrovat se můžete také přímo na našem
úřadu - rádi vám pomůžeme.
Stáhněte si také aplikaci naší samosprávy
Součástí systému je i stejnojmenná aplikace
“Mobilní Rozhlas”. S aplikací budete mít
všechny informace a kontakty kdykoli při
ruce. Díky užitečným funkcím jako je
nahlašování podnětů, zvířecí detektiv, nebo
pátrání po pohřešovaných osobách, můžete
pomoci svému okolí a v případě nouze může
aplikace pomoci i vám.
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Každý rok je jiný, jiná strašidla, ale křik a
občas i brek se ozývá stejně. Strašidla byla
trochu strašidelnější než jindy, některá ovšem
milejší. Děti se i přesto těší na každé strašení.
Však jich také přišlo víc než obvykle. Pro
dospělé byl opět přichystaný muchomůrčí
lektvar.

Nově narozené děti – Pohorský
Dominik, Kollros Antonín, Dolejšová Nina,
Dolejš Vojtěch, Fof Viktorie, Kunc Štěpán,
Poláčková Anna, Jíšová Jindřiška, Šturma
Matyáš, Šulcová Daniela.
Všem blahopřejeme a vítáme je do
života a do obce.
♦
Halloween
30.10.2021 proběhl již 14.ročník
Halloweenské stezky odvahy pro děti, které se
rády bojí, a jejich rodiče.

Tak snad letos opět na viděnou.
♦
Rozsvícení vánočního stromečku
Na 1.adventní sobotu 27.11.2021 jsme v Radvanci rozsvěcovali vánoční
stromeček. Vystoupil pěvecký sbor Gaudí
ze
Sloupu
v Čechách pod
vedením Míši
Suchardové.

Jako vždy byl odměnou za různé úkoly buřtík
a teplý čaj.
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Ti nejmenší ze skupiny „Radovánek“
společně s ostatními dětmi z Radvance se
naučily básničky a pak se všechny děti spojily
se sborem a zazpívaly vánoční písničku.
Pro dospělé jsme připravili svařák.

místní děvčata několik písniček pod vedením
Jitušky Šťástkové a poté nám pozvaná
kosmetička předvedla názornou ukázku na
Jitce Matouškové, jak se líčit pro denní
použití a pro večerní příležitost.

Na závěr byl jako vždy krásný ohňostroj.

Následovala ochutnávka vín včetně
připraveného občerstvení. Víno bylo velice
chutné a občerstvení úžasné.

♦
Country bál
Hospoda u Mlejna uspořádala v sobotu
26.2.2022 Country bál. Byla to první příjemná
akce po trýznivé covidové době. Účast byla
velká a všichni se dobře bavili.

Posezení se velmi vydařilo. I účast byla hojná,
včetně našich nejstarších obyvatelek.
♦
Maškarní bál pro děti
13.3.2022 jsme uspořádali pro děti
maškarní bál, na kterém se děti vyřádily při
soutěžích a hrách. Tentokrát jsme vsadili na
nové pořadatelky, které se ujaly celého
odpoledne. Petra Formánková a Jitka

♦
Posezení u kávy
6.3.2022 jsme pro místní ženy připravili
posezení u kávy. Nejprve nám zazpívala
11

Matoušková – přestrojené za pohádkové
postavičky „kouzelná beruška a černý
kocour“- bavily, hrály hry a soutěžily s dětmi.

Hospodský kvíz
25.3.2022 jsme na sále uspořádali
„Hospodský kvíz“ . Pozvali jsme si pořadatele
těchto kvízů, které již probíhaly v okolních
obcích a dokonce s velkým úspěchem.

Vybíraly se nejhezčí masky. Děti dostávaly
odměny a všem se bál moc líbil.
Přestože je to soutěž anonymní a avizovali
jsme velké odměny, mnoho účastníků se
nepřihlásilo. Škoda, protože večer byl
zábavný, vtipný a přítomní si zopakovali
některé znalosti a také se přiučili. Doufám, že
příště bude návštěvnost větší.
♦
Stand Up Speciál
9.4.2022 nás navštívil se svým progra-

Moc se nám líbilo, že sál byl zcela zaplněný a děti
se náramně bavily.
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mem TOMEŠOU ze série Stand Up Speciál.
Je to brněnský komik a vystupuje v pořadu Na
stojáka.

Nakonec jsme zjistili, že se nám ty
čarodějnice nějak rozmnožily, takže příští rok
budeme muset chytnout a dát na hranici další.

♦
Pálení čarodějnic
30.4.2022 se sešly děti i s rodiči, aby
zapálily hranici s čarodějnicí. Počasí přálo a
tak pro děti byly připraveny výtvarné
dílničky.

♦
Antonínská pouť
Ve dnech 10. a 11.6.2022 proběhla již
tradiční 20. Antonínská pouť.
Podařil se nám dát dohromady
zajímavý program, jak pro dospělé, tak hlavně
pro děti. Po dlouhé době jsme měli pravé
pouťové atrakce – kolotoče, vláček,
skluzavku, střelnici a jiné.
Stánků nebylo tolik jako jindy, neboť mnoho
lidí po covidu muselo svou činnost ukončit,
ale ty co byly, postačily.
Pozvání k vystoupení přijal bavič Faltus,
vystoupil kouzelník Čaroslav s pohádkou
13

„Na slovíčko Kašpárku“ spolek Nopoď,

Pouť tentokrát pokračovala ve venkovních
prostorách až do pozdních večerních hodin
vystoupením Lukáše Písaříka.

vystoupení měly mažoretky, country kapela
složená z mladých studentů LŠU NB Tunes,

Počasí nám vyšlo a návštěvnost byla velká.
Hlavně děti si pochvalovaly pouťové atrakce,
neboť pro tentokrát byly za retro ceny.

Kabáti revival a další.

Na sále také bylo pro děti připravené
planetárium
s promítáním
„Soumrak
dinosaurů“.
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♦
Rozloučení s létem
27.8.2022 jsme připravili pro děti
„Rozloučení s létem“ formou soutěží a her
ve stylu „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“.

Škoda, že dětí nepřišlo
zakončení prázdnin.

Pozvali jsme si divadelní ochotnickou
společnost Nopoď, jejíž členové se převlékli
do pohádkových kostýmů, rozmístili se po
obvodu sálu a děti musely plnit úkoly a
soutěžily ve stylu pohádkových bytostí.
Bohužel nás vypeklo počastí, takže se soutěže
odehrávaly na sále, neboť venku pršelo a tak
by kostýmy a kulisy byly zničené. Velký
úspěch mělo obří bublinování, které jsme pro
děti připravili venku a když přestalo pršet,
mohly si děti vyzkoušet různé obří bubliny.

více.

Krásné

♦
Pokud budete mít nápady, co se dá udělat pro
to, aby se bavili děti i dospělí, aby se účastnili
pořádaných akcí, rádi uvítáme Vaše
připomínky a nápady.
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Oslavenci v roce 2022 a jejich jubilea:
Parkmannová Věra
Parkmann Jiří
Matoušek Vladimír
Bártová Alena
Janušová Vladimíra
Fischer Jiří
Plechatý Václav
Formánek Jiří

22.01.
07.02.
27.03.
13.07.
21.08.
25.08.
14.09
15.09.

60 let
60 let
70 let
85 let
75 let
75 let
60 let
65 let

♦
Pozvánka na vystoupení „Honza Popleta
v ZOO“
V neděli 18.9. ve 14 hodin začíná
odpolední program, ve kterém bude spousta
soutěží s odměnami, skákací hrad, cukrová
vata a Waff truck. V rámci odpoledne bude
představení „Honza Popleta v ZOO“.
Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130
Kč. Dospělí a děti do 2 let ZDARMA.

Ještě jednou blahopřejeme a přejeme
všem, kteří v tomto roce oslavili své
narozeniny, mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti.
♦

Příspěveky od občanů

Radvanecké čtení
Radovánek zve děti na
dětské
a
pohádkové
Radvanecké čtení, které
probíhá
o
nedělích
v klubovně na OÚ. Začátek
vždy
v 18:30,
polštář
s sebou.
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