RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁV Z

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Zuzana Kopecká
ČERVEN

Ahoj děti! Červen je tu!
S ním jsme o krok blíže k létu.
Ahoj děti! Hola! Hola!
V červnu přece končí škola!
STAN

Stan je domek z tenké látky,
můžeš tam a můžeš zpátky.
Nemá dveře, ale zip,
v létě se v něm spává líp.

Vážení občané Radvance a také chalupáři.

Podle čínského kalendáře probíhá rok
ve znamení prasete a to by měl být rok
pohody, zdraví a porozumění.(Na rozdíl od
minulého roku, který byl ve znamení psa a
ne všechno se dařilo). Přesto, že je nám
zvěrokruh příznivý, skutečnost je trošku
jiná. Nelíbí se nám velká sucha, velká vedra,

- DOBRÉ

POČTENÍ !

přívalové deště. Ale ani v mezilidských
vztazích se velmi nedaří, často se sousedé na
sebe mračí a to i z malicherných důvodů.
Zkusme proto naplnit předpoklad tohoto
znamení a buďme tolerantní a přátelští,
pomůže to zcela jistě naší náladě i zdraví.
Ještě k Velikonocům
Zdá se, že počty koledníků v naší
obci rostou. Řada z nich zazpívá i koledu.
Ale velikonoční výzdoba některých domů
stále chybí, aby atmosféra Velikonoc byla
dokonalá. Stejně tak je to i se stavěním
májek v májových dnech. Napočítal jsem
jich v obci celkem sedm, bohužel ani jedna
májka nepatřila k trvale obydleným domům
(starosty nevyjímaje). Zkusme se příští rok
polepšit, obci to bude slušet.
Soutěž Vesnice roku 2007
Jak jsem již informoval ve zpravodaji
i na veřejném zasedání, přihlásili jsme obec
do soutěže a to na základě charakteristiky,
která bude na pokračování přílohou tohoto
článku.
Řada občanů na výzvu o provedení
pořádku před blížící se hodnotící komisí
skutečně pořádek měla. Bohužel právě
v bezprostředním okolí obecní úřadu
zklamali někteří chalupáři a nájemce
restaurace tím, že neposekali své pronajaté
pozemky a neprovedli úklid. Možná měli
vážné důvody, ale já to píšu proto, že se tady

projevila ta naše česká nátura – když nám
teče do bot, tak táhneme všichni za jeden
provaz. A to se ukázalo právě v tento
okamžik. Celou situaci zachránili manželé
Ullrichovi a Strejčkovi a paní Vyskočilová a
Štikarová. Ti se chopili nářadí, zanedbané
plochy posekali, zametli, uklidili – práce na
celé odpoledne. Moc jim děkuji. Druhý den
přišla komise a moc se jim naše obec líbila.
Veřejné zasedání 18.5.2007
Zastupitelstvo obce schválilo návrh 1.
změny územního plánu obce, kde bude
zahrnuto rozšíření technického zázemí
koňské farmy.
Dále byly schváleny prodeje pozemků pro 4
nové rodinné domky. Schválena byla i
úprava stanov zakladatelské smlouvy
Svazku obcí kanalizace Sloup. Byla podaná
podrobná informace o přípravách zavedení
vodovodu
a
kanalizace
do
obce.
Předpokládaný časový průběh zpracování
projektu je konec roku. Do poloviny příštího
roku by mělo být vydáno stavební povolení
a pak budeme shánět peníze a dodavatele.
K problematice vypouštění odpadních
vod je v příloze zpravodaje přiložena
směrnice ministerstva životního prostředí.
Pouť sv. Antonína
Protože o pouti podrobně informuje
další článek, chci jen stručně o přípravách.
Celou organizaci poutě měli na svých
bedrech manželé Ullrichovi a pan Marvan
s panem Wünschem. Odvedli obrovský kus
organizační práce. Byl to nápor na čas a
někdy i na nervy. Hlavně, když se sháněli
pomocníky, zejména pro organizaci dětské
soutěže. Výsledek práce jmenovaných byl
skutečně velkolepý, taková pouť v Radvanci
ještě nebyla. Jmenovaným organizátorům
velmi děkuji za jejich obětavost. Dále chci
poděkovat za sponzorské dary a panu faráři
z Nového Boru za jeho již čtvrtou účast a
vysvěcení sakrální památky.

Hasiči
Zastupitelstvo by chtělo
v obci založit sbor dobrovolných hasičů. Minimální počet
základní jednotky je 9 členů.
Optimální počet by byl 12
členů. Žádáme všechny zájemce o tuto
činnost, aby se přihlásili na obecním úřadu,
nebo kterémukoliv členu zastupitelstva.
Trafostanice
Naproti obecnímu úřadu ve stráni
stojí stará trafostanice, ke které vede
schodiště. Zastupitelstvo vypisuje soutěž na
její využití, úpravu a opravu.

Žádáme občany i chalupáře, aby svůj
návrh
v písemné
formě,
eventuelně
jednoduchým náčrtem a popisem, předali na
obecní úřad do konce prázdnin. Nejlepší
návrh bude odměněn 500,- Kč.
Jiří Dvořáček
starosta

Ohlédnutí za 5. Antonínskou poutí
Přípravy na naši pouť začaly již o
hodně dříve, ale ve čtvrtek odpoledne už
začalo jít do tuhého. Přivezla a postavila se
tribuna. Chlapi co tribunu stavěli, ušetřili
obci docela dost peněz, protože jí postavili
sami. Chlapci, děkujeme Vám všem.

V pátek dopoledne se v naší obci objevili
houpačky, kolotoč a střelnice. Všem bylo
jasné, že se tady u nás zase bude něco dít.
Sobotní ráno nám začalo krásným po-

časím. Tedy nám organizátorům se strašně
ulevilo a přáli jsme si, aby toto krásné
počasí vydrželo po celý den. Časně ráno
přijeli jako vždy stánkaři , kteří postavili

své stánky na návsi a na cestě kolem
bývalého autosalónu. Tím nám vznikla
krásná
uvítací
cesta
pro
příchozí
návštěvníky. Stánků bylo víc než jindy. Na
parkovišti u hospody se začaly stavět další
stánky a nechyběly zde ani pouťové koláče.
Dále nesmíme zapomenout na krásné
zákoutí vytvořené u mlýna, kde se bylo
možno občerstvit dobrým čajem, vidět
přadlenu při práci , uměleckého kováře a
také shlédnout práci sklářského výtvarníka
Davida Wünsche.

Pokud jste se z tohoto krásného zákoutí
vraceli zpět k místní hospůdce, tak se před
Vámi objevil krásný pohled na plochu, kde
bylo vše připraveno k občerstvení a
k poslechu kulturního programu. Tak a teď
mohli začít chodit první návštěvníci. Jako
první našim návštěvníkům přišel zahrát pan
Otto Macoun na harmoniku, za což mu
mnohokrát děkujeme.
V čase, kdy nám hrál pan Macoun na
pódiu u hospody, se nám v další části obce
začalo připravovat dětské centrum, kde si
děti
v dopoledních
hodinách
mohly
zasoutěžit a hrát. Dále jsme pro děti
postavili skákací hrad, který mohly děti
využívat po celý den zdarma. Tento skákací
hrad nám zapůjčil obecní úřad ve Sloupu
v Čechách, za což jim velice děkujeme.
Děkujeme též Jardovi Slánskému a Mirkovi
Janušovi, kteří celý den dělali dozor u hradu
a dohlíželi na bezpečnost dětí.

Dále bychom chtěli poděkovat Mironovi
Pazourkovi, který nám celé dopoledne
zdarma vozil děti na koni. Všem se jízda na
koni moc líbila.
Pro děti bylo připraveno 10 soutěží,
za které děti dostávaly ceny. Všechny ceny
na dopoledne i odpoledne nám poskytli
hlavně sponzoři. Někteří nám dali obnos
peněz (AVE,
OSOR,
Obermajerovi,
Štikarovi, paní Petrů), jiní poskytli věcné
dary, bonbóny,lízátka, tužky, plyšáky,
klíčenky, atd. (Pražská plynárenská a.s.,
Crystalex a.s., Nádvorníkovi, Cyril Čapka,
Vyskočilovi, Průšovi). Tímto bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům za krásný den.
Dále v tuto chvíli musíme poděkovat všem,
kteří nám pomohli u jednotlivých soutěží jak
dopoledne, tak odpoledne. Z místních
občanů nám pomohli paní Janušová,
Slánská,
Znamenáčková,
Pazourková,
Vyskočilová, Formánkovi, pan Fejtek ml.,
sl. Svobodová. Je opravdu smutné, když
musíme shánět pomoc v okolních vesnicích,
protože někteří místní občané nám odmítají
pomoc. Většinou jsou to jen výmluvy a
doufáme, že příští rok se připojí více
místních občanů. Pokud chceme, aby se
k nám lidé vraceli, tak musíme připravit
program, který se jim bude líbit. Tento
program bez pomoci občanů nelze zajistit.
Např. v poledne jsme byly nuceni skákací
hrad vyfouknout, protože i obsluha se
musela najíst a napít. Pak bylo smutné
potkat ubrečené děti, že si chtějí zaskákat a
hrad zrovna není v provozu. Hrad se tedy
znova nafoukl odpoledne a bylo po slzách.
Dopolední hraní nám mělo ukončit loutkové
divadlo a také zakončilo, sice na jiném místě
než se předpokládalo, ale děti jsou děti, oni
si prostě v tom shonu našly i to loutkové
divadlo. A kde se vzali, tu se vzali, do
parného dne přijeli ze Severního pólu i dva
obrovští sněhuláci.

V čase, co probíhaly dětské hry, tak
nám u hospody hrála k poslechu skupina
K.T.P. z Mladé Boleslavi, kterou zajistil
pivovar Klášter.
Kolem poledne se všichni běželi
naobědvat. Musíme uznat, že obsluha vše
zvládala perfektně. Děkujeme tedy panu
Vlasákovi a všem jeho lidem, kteří
zajišťovali občerstvení na několika místech
kolem hospody. Lidí bylo, jako vždy,
hromada. Z dobrého rozložení všech stánků
na pití a jídlo nevznikaly fronty v hospodě.
Pro lidi byly připraveny stolky s deštníky,
kde se mohli občerstvit a pod deštníkem
schovat před sluníčkem. Většina z nich pak
už jen čekala na hlavní program, který pro
Vás všechny zajistil a sponzoroval pan
senátor Jan Nádvorník, za což mu velmi
děkujeme.

Vystoupení Petry Černocké bylo
pěkné a věříme, že se všem líbilo. Na své si
přišly i děti, které si mohly vyzkoušet zpívat
na pódiu s opravdovou zpěvačkou.
Během vystoupení Petry Černocké
probíhala v kapli mše. Po mši šlo procesí
s panem farářem a s historickou muzikou ke
skalnímu reliéfu u Nováků. Zde proběhlo
vysvěcení.

Po té začal tradiční dětský soutěžní
okruh. Pro nás dospělé to byla hromada
práce a pro děti hezká zábava. Podle počtu
dětí, musíme říct, že naše připravené soutěže

se všem líbí. Celodenní sluníčko nám
rozpálilo hrad natolik, že ti co neměli
ponožky musely přestat skákat. Na ty, co si
přišli odpoledne zasoutěžit, čekal v cíli
dárek. Děti dostaly nejenom památeční
pouťovou skleničku s mnoha drobnostmi a
sladkostmi, ale také poukázku na chutnou
zmrzlinu, kterou věnoval náš nový
radvanecký zmrzlinář.

Večer probíhala na sále místní
hospody tradiční Antonínská zábava.
K poslechu i tanci hrála kapela Alabama city
pod vedením kapelníka Petra „Dědka“
Šusty. Myslíme, že i ta se vyvedla.
Tak toto bylo celé ohlédnutí za naší
poutí. A ještě jednou za organizátory Vám
všem děkujeme a doufáme, že jsme na
nikoho nezapomněli.
Máme k Vám občanům a chalupářům
v naší obci jednu prosbu. Příští rok bude
určitě zase probíhat další Antonínská pouť.
Tato pouť by se mohla trošku změnit, ale
potřebujeme nápady. Pokud nějaké máte, tak
s nimi přijďte a zkusíme je realizovat.
K.U.

Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek
pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a
Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem
soutěže je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, jejich představitelů a občanů, kteří
se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci. Jednou
z podmínek účasti v soutěži je vypracování
charakteristiky naší obce. A s touto
charakteristikou, tak jak byla sepsána,
bychom Vás rádi seznámili:
Charakteristika obce Radvanec
1) Obec byla založena v r. 1384. Počet trvale
bydlících občanů k 1.4.2007 je 114 ve
složení 8 dětí, ženy a muži na 50%.
Zástavba obytných domů, kterých je v obci
35, je roztroušená podél Dobranovského
potoka. K tomu nutno přičíst dalších 50
staveb, které slouží pouze k rekreaci.
V období prázdnin se tak počet obyvatel
rozšíří až na 350. Dopravní obslužnost pro
školáky i dojíždějící do zaměstnání převážně

do 3 km vzdáleného Nového Boru je
vyhovující. Část občanů obce dojíždí do
zaměstnání vlastními auty. Pracovní
příležitost v obci téměř není. Malá stavební
firma zaměstnává 2 – 3 pracovníky.
Autoservis byl přestěhován, zůstali pouze 2
zaměstnanci. Sezónní zaměstnávání je
k dispozici v obecní hospodě a v rekreačním
středisku – dříve Poldi Kladno. Krajina je
velmi malebná, od severu je obec chráněna
nevysokými stráněmi, většinou zalesněnými,
k severozápadu se pak rozprostírá šikmá
rovina s převážně obilnými poli. Spádová
oblast kulturně společenská více k Novému
Boru. Počasím se kloní k České Lípě a
Litoměřicím, i když vlivem údolí a několika
potokům je počasí mírně drsnější.
Urbanistická studie – jako Studie obnovy
vesnice – byla vydána roku 1996 zpracována
Architektonickým ateliérem Praha, Prof.
ing. arch. Emilem Hlaváčkem a byla
projednána na veřejném jednání za účasti
autora. Připomínky občanů, jako protest
proti výstavbě satelitního městečka Maxov,
nebyly akceptovány. Další připomínky byly
zapracovány
veřejným
zasedáním
21.12.2000. Program obnovy vesnice
vycházel
z Urbanistické
studie,
byl
vypracován obcí v roce 2000. Aktualizován
podle současných potřeb obce v roce 2003 a
projednán
na
veřejném
zasedání
zastupitelstva, závažné připomínky občanů
nebyly, spíše se projevila spokojenost, že si
zastupitelstvo vytklo náročné úkoly. POV se
také stalo jedním ze základních materiálů
pro konstrukci ÚPO.
Rozpočet obce v roce 2006 byl přebytkový.
Obec dlouhodobě hospodaří úsporně a
hromadí finance na pořízení kanalizace a
vodovodu. Proto také základním kritériem
při utváření rozpočtu na r. 2007 je
úspornost, ale ne na úkor prioritních akcí a
běžné údržby. Současnou prioritou, stejně
jako v r. 2006, jsou komunikace, které jsou
financovány právě z dotací KÚ Liberec a
vlastního podílu z úspor z minulých let.
Sponzorské dary se vyčerpají na konání

pouti, dětské soutěže a rozsvícení vánočního
stromku. Celkové finanční dary se pohybují
okolo 10.000,- Kč za rok.
2) Staré tradice a zvyky téměř vymizely, až
na velikonoční svátky, kdy je bez ohledu na
režim v obci množství koledníků. Od roku
2003 s volbou nového zastupitelstva obce je
snaha obnovit dřívější tradice a zvyky,
každoročně se koná pouť sv. Antonína,
pálení čarodějnic, slavnostní rozsvícení
vánočního stromu a konání půlnoční mše.
V obci jsou registrovaná dvě občanská
sdružení. Při obecním úřadu je vždy
jednorázově určena pracovní skupina pro
organizování dětské soutěže u příležitosti
pouti. Nepravidelné, spíše občasné, bylo
zúčastnění ve fotbalové soutěži okolních
vesnic. Obnova vesnice je konkretizovaná
v POV a na jeho tvorbě se zúčastňuje celé
sedmičlenné zastupitelstvo. Obec vydává
zpravodajský občasník 5 – 6x do roka. Má
k prodeji vlastní pohlednice. Kronika,
knihovna ani výstava v obci nejsou. Obec
ale pořádá 1x ročně besedu s pamětníky o
historii obce. 1x ročně jinou zajímavou
besedu např. o zdraví, o cestování po
světových horách anebo jen setkání občanů
a chalupářů. Veškerá činnost kulturní,
sportovní, nebo zlepšování vzhledu obce je
publikovaná mimo veřejná zasedání také již
zmíněným zpravodajem.
3) Dobrovolná práce občanů spočívá
zejména v úpravě obecních pozemků, hlavně
sekání trávy před vlastními nemovitostmi
občanů. Drobné opravy zařízení obce, jako
jsou obecní studánky, dopravní značení,
péče o hřbitov a jiné, jsou prováděny formou
práce na smlouvu za úplatu. Začlenění dětí a
zejména mládeže pro jejich velmi malý
počet je velice sporadické. Udržování
vesnických vztahů, jako obecního celku,
nemá ty správné parametry dřívějších dob.
Občané se ale sami sdružují v nepočetné
kolektivy, které se navzájem navštěvují a
podporují. Vyloženě přestárlé občany zatím
obec nemá i když populace zvolna stárne.
Sociálně slabší občané bohudíky v obci

rovněž nejsou. Spolupráce s občany je
zejména na úřadě a pak denním stykem
zastupitelů. Obec nemá žádného uvolněného
zastupitele. Proto tedy služební záležitosti
dostávají sousedský rámec. Obecní komise
jsou zvoleny dvě, jak stanoví zákon o obcích
– kontrolní a finanční. Obecní úřad provádí
průzkumy a to ve věci infrastruktury (zájem
občanů o zavedení plynu, kanalizace,
vodovodu). Jinak zastupitelstvo formou
výzvy na veřejných zasedáních i ve
zpravodaji žádá občany, aby podali své
připomínky při tvořících se ročních
rozpočtech, při tvorbě územního plánu obce
a zejména návrhy na zlepšení života a
vzhledu v obci.
4) Podnikání v zemědělství doznalo téměř
úplné likvidace drobných zemědělců. Půdní
majetek, pole a louky patří vesměs státu.
Ten je pronajímá velkým farmám se
zahraniční účastí. V obci zůstali pouze 2
zemědělci s licencí, kteří získali polnosti
jako restituci. Česko-německá společnost,
která okolní pole obdělává, nenabízí žádnou
spolupráci obci a to ani při tvorbě územního
plánu. Velmi dobrá spolupráce obce je
naopak s Lesy ČR. Lesy ČR po dohodě
s obcí provádí opravu turistického značení,
provedly rekonstrukci studánky v Údolí
samoty, vystavěly přístřešek pro turisty u
Havraních skal a na vyhlídkovou věž
nainstalovaly zábradlí a provedly obnovu
schodiště. V obci se úspěšně rozvíjí
nezemědělské podnikání dvou subjektů.
Vzniká zahradnické centrum na dosud
bažinaté půdě, firma přináší zaměstnanost
místním občanům, navíc udržuje a chrání
přírodu. Jako své sídlo si firma zvolila starý
mlýn, který od základu vystavěla jako
roubenou historickou repliku. Druhá
podnikatelská činnost je firma na pěstování
a výchovu koní, která doplňuje romantický
vzhled obce. Majitel koní ochotně půjčuje
koně na projížďky v rámci pouti.
V budoucnu plánuje realizovat malý
hypodrom spojený s rehabilitační činností
pro veřejnost. V katastru obce bylo

v minulosti vybudováno velké množství
hromadných rekreačních objektů o kapacitě
kolem 500 míst.Velká většina funguje pouze
sezónně s naplněním do 30%. Nově vznikla
v obci ubytovna ze staré hájovny. Ta se
specializuje na programy pro postižené,
osamocené matky, mladé skupiny se
zájmem o historii obce, filmování a
horolezectví. Majitel ubytovny, po dohodě
s obcí,
pořádá
zajímavé
přednášky
s diapozitivy v obecním sále.
V obci je jediná hospoda se sálem v majetku
obce a je provozovaná celoročně nájemcem
s dobrou úrovní stravování a běžného
občerstvení. Nájemce pořádá taneční
zábavy, plesy, zabijačky a připravuje další
kulturní události. Jeho aktivita je spojena
s účastí zastupitelstva obce. Obec vzhledem
ke svému charakteru a počtu občanů
nevyvíjí žádné podnikatelské aktivity.
5) V intravilánu obce se nenacházejí žádné
chráněné nemovitosti. Všechny objekty, ať
historické nebo současné, jsou majetkem
soukromým a také péče a údržba je věcí
majitelů. Převážně je nutno ocenit většinu
majitelů za snahu udržet hezký vzhled obce.
Mezi obnovu původního rázu staveb je
nutné vyhodnotit snahu chalupářů. Na
starých základech historických budov
vystavěli nové objekty v původní podobě.
Nová zástavba je řešena schváleným
územním plánem obce jako roztroušená
s požadavkem na stavebníky, aby se jednalo
o vesnické stavby svým charakterem i
provedením.
6) Obec nemá vybudované žádné inženýrské
sítě, mimo nadzemního elektrického vedení.
Obec nemá vodovod, kanalizaci ani plyn. Ve
svém dlouhodobém plánu, současně i
v ÚPO, jsou tyto stavby zahrnuty. Na
plynofikaci obce je vydáno stavební
povolení, ale vzhledem k ceně plynu nemají
občané zájem se připojit. Obec proto
vyčkává s realizací na výhodnější situaci.
Pro zavedení kanalizace a vodovodu bylo
založeno Sdružení obcí Radvanec, Sloup
v Čechách a Janov. V současnosti je

zpracována
studie
odkanalizování.
Likvidace
odpadů
je
prováděna
prostřednictvím firmy AVE týdenním
svozem. Třídí se plasty a sklo na třech
stanovištích v obci. Velkoobjemový odpad
je řešen přistavením kontejnerů 2x ročně na
určená místa. Stejně tak probíhá separovaně
sběr nebezpečného odpadu, pneumatik a
domácích spotřebičů. V katastru obce se
nenacházejí žádné černé skládky. Stálým
tlakem na občany a chalupáře nemá obec
téměř neplatiče za svoz odpadů.
7) Čistota a pořádek na veřejných
prostranstvích i soukromých pozemcích,
stejně jako výzdoba v době Vánoc a
Velikonoc, je na velmi dobré úrovni,
s porovnáním s některými malými obcemi
dokonce příkladná. V posledních třech
letech byly zrekonstruovány a opraveny
celkem čtyři křížky – Boží muka. Dva z nich
byly při příležitosti pouti sv. Antonína i
vysvěceny farářem z Nového Boru. Dále
byly
opraveny
dva
skalní
reliéfy
s náboženskou tématikou. Postupně dochází
k realizaci obecní návsi. Z neupravené
plochy, částečně zamokřené
bažinou
uprostřed
obce,
vzniká
příjemná
odpočinková zóna s lavičkami a rybníčkem.
Této návsi dominuje na jedné straně „Lípa
porozumění“, kterou obec v roce 2004
vysadila a vedlejší tesaný sloupek s výjevem
sv. Antonína Paduánského, kterému je
zasvěcena i kaple na protější straně.
Vyvýšený prostor bude sloužit jako malý
amfiteátr pod nádhernou skalní stěnou a dále
malé dětské sportoviště. Realizaci převážně
provádí vznikající zahradnické centrum.
Zeleň udržuje obec i občané. Výsadba
nových stromů v počtu asi 60 kusů byla
provedena na březích Dobranovského
potoka Povodím Ohře za účelem
kořenového zpevnění břehů. Novou výsadbu
zatím obec neplánuje. Naopak se setkáváme
s problémem vysokých přestárlých stromů
uprostřed obce, které ohrožují obyvatele i
nemovitosti.
Údržbu
vodního
toku
Dobranovského potoka podle projektu

„Revitalizace a ochrana proti povodním“
provádí převážně firma „Zahradnické
centrum“ na jejímž pozemku je více jak
70% koryta neregulovaného potoka. Vrchní
část potoka je regulovaná. Obec se marně
snaží, aby správce potoka a majitel toku
prováděl údržbu. Velký Radvanecký rybník
– dříve Vlaštovčí jezero je v majetku obce
Sloup v Čechách, která investuje značné
finanční
prostředky
na
zkulturnění
přírodního koupaliště.

Životní výročí
Blahopřejeme paní Aleně Bartové, která
oslaví 13.7. sedmdesátiny.
Přejeme ji hodně zdraví a
svěžesti, aby ještě dlouho
mohla pečovat o zahrádku
a svého pejska.

Vysvědčení a prázdniny
Dítka školou povinná již mají za sebou
poslední měsíc písemek a
urputného zkoušení. Než se
budou
moci
oddat
prázdninovému lenošení, musí
zdolat
poslední
nástrahu,
kterou jim resp. jejich rodičům škola přinese
- vysvědčení.
Holčičky v sukýnkách, chlapečci
ve svátečních kalhotách, pugéty
pro paní učitelky a vše
prostupující vzrušení.Vysvědčení
je významným mezníkem v životě
každého školáka a občas dokáže pořádně
zčeřit hladinu poklidné rodinné pohody.
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