RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁV Z

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Listopad

Listopad - to lístek spad´
ze stromu, který tu stojí,
byl maličký a bál se snad,
že v konkurenci listí neobstojí..
Vždyť každý lístek, který spadne na
zahradu,
je krásný hlavně v listopadu...

autor: jedlayda

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Podzimní vydání zpravodaje se
konečně dostává do vašich domovů. Stromy
jsou krásně zabarveny a celá obec působí

- DOBRÉ

POČTENÍ !

přívětivým dojmem, až na to současné
počasí. Ale vem hrom
počasí, když už obec
působí
přívětivě,
zkusme se naladit na
stejnou notu přívětivosti mezi sousedy.
Kdyby se to podařilo,
to by byl nejen krásný podzim, ale celý rok.
Mám pro vás zajímavé informace, tak tedy
pozorně čtěte.
Vesnice roku
V soutěži Vesnice roku 2007 jsme
obdrželi v krajském kole diplom za kvalitní
květinovou
výzdobu a celkový vzhled obce.
Komise složená
ze zástupců ministerstva zemědělství, ministerstva pro místní rozvoj, kraje a svazu obcí a
měst vysoko hodnotila uspořádání a vzhled
obce. Jenom těsně nám unikla zelená stuha,
za kterou je již finanční odměna až do výše
400.000,- Kč. K získání stuhy nám chyběly
občanské aktivity. Přesto považuji ocenění v
soutěži, které jsme se zúčastnili poprvé, za
úspěch. Proto chci poděkovat všem, kteří na
výzvu v minulém zpravodaji uklidili okolí
svých nemovitostí a urovnali hromady
různých dřev a věcí.

Pro příští rok chceme zkusit štěstí
opět a doufám, že to bude i s pomocí všech
občanů a chalupářů obce.

Ne všichni občané a chalupáři, ale i
my členové zastupitelstva obce, nejsme
seznámeni s mnohými činnostmi sdružení a
spolků, které v obci fungují.
Uvedu některé případy, i když ne zcela
zasvěceně a doufám, že představitelé těchto
aktivit sami do našeho zpravodaje dodají
odborné informace a výhledy
svých
představ.

pobývají na volných pastvinách a jsou často
obdivovány
a
navštěvovány rodinami s dětmi. Chov
těchto ušlechtilých
koní je v Čechách
zcela ojedinělý v
tomto
rozsahu.
Určitě do vesnice
patří a obec se může
chlubit tímto podnikáním. Zcela určitě má šéf farmy další
plány, něco jako hypoterapie. Ale to snad
pan Pazourek zveřejní sám v některém z
příštích čísel zpravodaje.

Myslivecké sdružení Radvanec

OSOR

V obci působí od
nepaměti, jejich činnost
je vidět při procházce v
lesích. Tam zásobují
zvěř senem a kaštany.
Jindy jsou slyšet, když
mají hony. Škoda, že už
nepořádají mysliveckou
zábavu „Poslední leč“ jako v minulosti.

Vzniklo asi před 7 - 8 lety a velice
aktivně plnilo svůj program. Valná hromada,
nebo zasedání sdružení dávalo podnětné
náměty zastupitelstvu, kam by mělo zaměřit
svoji pozornost. Často se jednalo o velmi
blízký názor zastupitelstva.
Protože sdružení považuje svůj úkol
za splněný, navrhlo na své poslední schůzi,
že by registraci OSORu převzali Maxováci.
Něco jako osadní výbor, nebo pan Wünsch Zahradnické
centrum
a
uchovávání
přírodních krás ve své původní podobě.
Oba subjekty se rozmýšlejí, jak by mělo
vypadat jejich programové zaměření.
Doufám, že nejdéle na jaře bude někdo z
oslovených v činnosti pokračovat.

Občanské aktivity

Penzion U Rybičky
Z bývalé hájenky vybudoval pan
Rybička jakési centrum pro pobyt tělesně
postižených. Dále provádí instruktáž školení
mladých horolezců. Velmi často se na jeho
nemovitost sjíždějí cyklisté. Sám cestovatel
a horolezec pan Rybička na požádání
provedl ochotně několik besed o svých
cestách po světových horách. Doufám, že
ještě letos budou spolu s panem Pokorným
vyprávět na sále o Himalájích.
Fríský hřebčín pana Pazourka
velmi

Na jižní stráni Maxova se nachází
pohledná koňská farma. Koně

Občanské sdružení RODOWITZ
Bylo založeno teprve nedávno, ale už
se má čile k světu. V rámci mezinárodní
česko-německo-polské spolupráce uspořádalo již několik dlouhodobých akcí se
zaměřením na Radvanec a okolí. Výsledkem
jejich několikadenního pobytu jsou pak
veřejně přístupné akce, zpravidla na
obecním sále. Na těchto setkáních s občany
a chalupáři Radvance předvádí účastníci

výsledky svého pozorování. Jsou to filmové
šoty, články, rozhovory a v poslední řadě i
četba z publikace, která v barevném
provedení vznikla z posledního setkání. K
tomu účelu byla utvořena žurnalistická dílna
v penzionu u pana Rybičky v rámci projektu
Laterna futuri.
Přeji tomuto sdružení bohatou a záslužnou
činnost do budoucna. A opět prosím, aby
některý představitel zviditelnil program a
cíle v našem zpravodaji.
Vyhodnocení výzev
V letním vydání zpravodaje jsme
zadali soutěž na využití staré trafostanice
proti obecnímu úřadu.

Hasiči
Další
výzva
byla
adresovaná
především chlapům z Radvance. Chtěli jsme
založit jednotku hasičů. Podmínka
byla alespoň 12 členů. Nepřihlásil
se nikdo. Buď proto, že myšlenka,
mít obecní hasiče, byla pošetilá,
anebo jsou v Radvanci pohodlní
chlapi. Škoda, mohla by mít obec
užitek, chlapi svůj zájem a ještě by
se při tom užila legrace. Nemluvě o tom, že
by se mohla vytvořit dobrá parta. A obec by
potřebovala mít partu dobrých sousedů,
přátel a kamarádů.
Spolek žen

Termín přihlášek byl do konce prázdnin. Na
obecní úřad došel jediný návrh, docela
zajímavý. Doporučoval cvičnou lezeckou
stěnu a místo střechy odkrytou terasu jako
rozhlednu. Návrh byl zastupiteli přijat a byl
požádán odborný horolezec k předložení
technické a cenové nabídky. Akce by byla
zařazena do programu „Volnočasové areály“
financo-vané z grantu vlády ČR. V průběhu
přípravy se však objevily technické
problémy se zajištěním bezpečnosti,
zejména kolem-jdoucích lezců. Obec zadala
jednodušší provedení lezecké stěny v rámci
projektu dětských hřišť, sportovišť apod.
firmě TAXUS. Ta zajistí bezplatně projekt k
projednání na zastupitelstvu a na stavebním
úřadu.

Když to nešlo s chlapama, tak
zkusíme ženy. Pokud by byl zájem, mohli
bychom po Novém roce uspořádat kurz a
párty pro ženy od 15 do 100 let. Programem
kurzu, trvajícím 3 měsíce, by byly
rozhovory o zdravém
způsobu
stravování,
pokud by některá chtěla,
tak i o hubnutí nenásilnou
formou. Akce by byla 1 x
týdně 1 - 1,5 hodiny. Na
závěr by jste si zacvičily.
Tak co ženy, zvednete tuto rukavici? Do
konce roku nahlaste svůj zájem na obecním
úřadu.
Jiří Dvořáček
starosta

Radvanec ve starých pohlednicích
Soubor historických pohlednic vyšel
péčí historika dr. Vladislava Jindry a
sběratele Ladislava Komůrka v knize :
Historická panství Sloup v Čechách na
starých pohledech a fotografiích (vydavatel

Jíša s.r.o). U jednotlivých lokalit
miniregionu, (v čele se Sloupem v Č.), jsou
uvedeny základní historické údaje a soubory
pohlednic, vydávaných od konce 19.století
zhruba do roku 1940, s výstižnými
popisnými texty.
Náš milý Radvanec je zastoupen
reprezentativním
souborem
sedmnácti
fotografií. Nejstarší jsou z roku 1899 (obě
s pohledem na obec s dominantou kaple
sv.Antonína). Další záběry zachycují např.
Údolí samoty, celkové pohledy na obec i na
domy, z nichž některé již neexistují. Další
předvádějí horu Klíč na horizontu i oba naše
místní kopce, Strážný a Špaččí vrch (lidově
Pomahaček). Na některých pohlednicích si
můžeme přečíst texty pozdravů a vzkazů
dávným adresátům. Pohlednice mají
nesporně dokumentární hodnotu a současně
jsou půvabnou a působivou připomínkou
života a Radvanci v minulosti.
M.Fl.

V dušičkový večer
rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše
při nich za dušičky.
Poslední již svíce
zvolna dohořívá,
za duše, jichž nikdo,
nikdo nevzpomíná.

Přerušení dodávky el.energie
Dne 16.11.2007 od 8,45 - do13,15 hod.
přerušena dodávka el.energie v
Maxově od čp.1 (bývalý letní tábor) až po
trafostanici u tábora
OPS Děčín.

Pozvánka na veřejné zasedání

Dušičky
Na den 1.11. připadá svátek Všech
svatých a den nato Památka všech
zemřelých – dušičky. Oba tyto dny
vzpomínali pozůstalí na
své zemřelé příbuzné a
přátele. V tyto dny
všichni přicházeli na
hřbitovy, kde očistili
okolí
hrobu,
kde
pokládaly věnce, květiny a zapálili svíčku,
aby se pak v tichu pomodlili za spásu duší.
Modlitba živých prý pomáhala dušičkám
očistit jejich hříchy:
Na dušičky pamatujme,
z očistce jim pomáhejme!
Budou na nás vzpomínat
až my budem umírat…

Zastupitelstvo obce vás zve na veřejné
zasedání, které se bude konat

ve středu 31.10.2007 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Hlavní body programu budou I. změna
rozpočtu obce na r. 2007 a informace o
přípravách na zavedení vodovodu a
odkanalizování obce.

vydal Obecní úřad Radvanec 2007
redakce:J.Dvořáček, P.Ullrich, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@volny.cz

