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Úvodník – trochu k jaru:
Zimo, už jdi pryč
Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.
Na jaře
Na jaře se hlína budí,
sněženka ji nožkou studí.
Našlapuje lehce
nachladit ji nechce.

Sněženka (F. Hrubín)
Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima, už je pryč.
Sluníčko
Pohladilo jednou slunce chladnou jarní zem.
Na květinky zavolalo, hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze
sněhu?
Hlásí se ta malinká, malá bílá sněženka.
Ptám se, ptám se,
pampeliško
Už si vrabci koupou bříško,
už se káča točí,
kde jsi byla pampeliško, od
čeho máš oči?
Od slunce, od zlata! Jak jsem
se tam zahleděla,

- DOBRÉ

POČTENÍ !

hned jsem byla zlatá celá jako housata.
Pampelišky, povězte mi, podruhé se ptám:
Čím otvírá slunko zemi, kudy pouští jaro k
nám?
Žežulky si povídají, že jsou vrátka v jednom
háji,
ke vrátkům je zlatý klíč, petr-petr-petrklíč.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Vychází první letošní číslo našeho
zpravodaje, ve kterém vás vždy informuji o
práci zastupitelstva obce. O aktivitách ve
zlepšování prostředí naší obce, o
investičních akcích, o získávání dotací nebo
pozemků. Zkrátka o všem, co byste měli
vědět o rozvoji obce, o zachování její
samostatnosti, o rozpočtu a jeho čerpání.
Nebudu se tentokrát o těchto záležitostech
rozepisovat. Chtěl bych vaši pozornost
usměrnit jiným směrem. A to, zda-li má
vůbec význam zpravodaj vydávat, jestli jej
vůbec někdo čte. Za těch pět let co vychází,
se totiž neobjevil žádný ohlas a pokud
nějaký, tak pouze od chalupářů (výjimka je
pan Otto Macoun).
Vezměte si třeba zpravodaj číslo 4 z
loňského roku. Zmiňuji se tam o soutěži
„Vesnice roku“. Ocenění v této soutěži
považuji za velký úspěch. Za prvé diplom v
rámci kraje, za druhé Fulínova cena předaná
v Parlamentu ČR jako celorepublikové
umístění. Pro vyšší ohodnocení nám chybí

informace a propagace různých občanských
aktivit. Ve zmiňovaném čísle jsem oslovil
aktivní skupiny lidí, kteří prezentují různé
společenské zájmy - Myslivecké sdružení,
penzion Hájenka pana Rybičky, Frízský
hřebčín, OSOR a Občanské sdružení
Rodowitz.
Očekával jsem, že zástupci těchto
aktivit do zpravodaje napíší o svých
plánech,
nebo
přijdou
informovat
zastupitelstvo obce na některé pracovní
zasedání.
Bohužel, nikdo nereagoval. Pouze
OSOR nabídl záštitu nad příští poutí sv.
Antonína, která se bude konat 14. června.
Proč se tak rozepisuji? Proto, že jsem
chtěl tyto aktivity vnést do žádosti pro
soutěž „Vesnice roku 2008“ s nadějí, že
získáme onu zelenou stuhu a s ní i finanční
ocenění, které bychom použili na opravu
komunikací,
nebo
na
očekávanou
kanalizaci. Bez účasti jmenovaných spolků
by přihláška měla asi malou naději na dobré
vyhodnocení. Proto prosím ještě jednou
jmenované spolky, aby dodaly na obecní
úřad přehled své činnosti a výhledy do
budoucna, nebo osobně povyprávěly o své
práci na zastupitelstvu. Jde nám přeci o
celou obec a její dobré jméno a určitě nám
všem dělá dobře, když nám ji někdo
pochválí, vždyť my tady přeci žijeme a taky
chalupaříme.

běhají po 25 km vyznačeném okruhu
v okolí
Sloupu v Č. Vždy po dokončení jednoho
okruhu musí projít přísnou veterinární
kontrolou. Zraněný nebo vyčerpaný kůň je
okamžitě sborem veterinárních lékařů
vyloučen a dále nepokračuje. Začátečníci a
děti běhají jeden okruh a špičkoví
vytrvalostní jezdci si troufnou i na 100 km
trať. Závodníka doprovází na servisní body
doprovodný tým. Na předem určených
místech napájí koně, kontrolují výstroj a

informují jezdce o mezičasech soupeřů.
Servisní bod je i ve středu Radvance. Na
vyznačeném místě bude celý den dohlížet a
organizovat situaci pořadatel. Koně budou
projíždět v malých skupinkách. Děkujeme
vedení obce za vstřícný přístup k celé akci a
pomoc při plánování dráhy. Také zveme na
návštěvu Minifarmy všechny zájemce o
tento náročný sport s magickým názvem
ENDURANCE.

Jiří Dvořáček
starosta

Za pořadatelský tým Ljuba Stanojkovičová
Jezdecký klub Minifarma Sloup pořádá
24. 5. 2008 druhý distanční dostih
„OKOLO HAVRANÍCH SKAL“.
Studánka u pana Urgače
Zastupitelstvo obce se zabývalo
nepřiměřeným využíváním této studánky
cizími lidmi, kteří nemají v obci ani

Závod je zařazený do seriálu
mistrovství republiky. Na start v 6:00 se
postaví nejlepší jezdci z celé země. Koně
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bydliště, ani žádnou nemovitost. Studánka
je totiž na soukromém pozemku. Obec má s
majitelem zřízeno věcné břemeno na
čerpání vody pro občany Radvance a
Maxova donáškou pro
vlastní potřebu.
Zastupitelstvo
rozhodlo,
aby
byla
dodržena
podmínka
věcného břemena, opatřit
vrátka oplocení zámkem.
Klíče od vrátek obdrží
všichni
občané
a
chalupáři Radvance a Maxova, kteří vodu
ze studánky používají pro svoji potřebu.
Klíče si vyzvedněte na obecním úřadu v
úředních hodinách proti podpisu a
prohlášení, že klíc neposkytnete třetím
osobám. Studánka bude uzamčena od 1.
června t.r..

Životní výročí
Nějak nám občané Radvance
nestárnou, proto také významné vyšší
výročí neslaví překotný počet
našich občanů. Významné
výročí oslavil 8. ledna 2008
pan Otto Macoun a to 75 let
velmi
plodného
života.
Dodatečně gratulujeme a přejeme hodně
zdraví a pohodu do dalších let.

Informace z veřejného zasedání
Dne 27. března se
konalo první veřejné
zasedání zastupitelstva
obce
v tomto
roce.
Občanů i chalupářů
přišlo dost. Protože jsme
ale
dali
pozvánku
každému do schránky, mohla být účast
vyšší. Určitě je účelnější, ale i snadnější a
rychlejší vyřízení námětů, přání nebo
kritiky přednést je na zasedání, než je
neúčelně probírat v hospodách. Tak snad
příště.
Z jednání zastupitelstva bylo přijato
následující usnesení.

Antonínská pouť
Pouť se bude konat 14. června.
Organizaci poutě bude mít na starosti
osvědčená dvojice historickou část zařizuje
pan Ota Marvan, atrakce
a soutěže dětí pan Ing.
Petr Ullrich. V tomto
ročníku se jako spolupořadatel
přihlásilo
občanské
sdružení
OSOR
zastoupené
panem Ing. Přemyslem Kopáčkem. Jelikož
jsou soutěže dětí náročné na počet
pořadatelů, obracíme se na občany i
chalupáře s žádostí o jejich osobní účast a
krátkodobou pomoc. Dobrovolníci, hlaste se
u paní Ullrichové, paní Znamenáčkové, paní
Formánkové, nebo na obecním úřadu.
Děkujeme všem ochotným rukám za
soutěžící děti.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Radvanec 27.3.2008
A. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) výsledky hospodaření obce za rok 2007
s příjmy 2,579.000,- Kč a výdaji 1,762.000,.
Kč. Přebytek ve výši 817.000,- Kč zvýší
úspory obce na realizaci kanalizace.
2) zprávu o kontrole hospodaření obce za
rok 2007 provedenou jako audit KÚLK
s výhradami tří drobných administrativních
nedostatků.
3) vyrovnaný rozpočet obce na rok 2008
s příjmy a výdaji ve výši 1,556.200,- Kč. Na
straně výdajů je částka ve výši 144.400,- Kč
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veřejném zasedání. Jejich vyřešení bude
zveřejněno na příštím zasedání.

jako úspora, která bude použita jako vlastní
podíl obce na investici kanalizace. Do
rozpočtu
v příjmech nejsou zahrnuty
případné dotace nebo prodeje pozemků. Ve
výdajích nejsou vlastní podíly na
případných dotacích.

Připomínky:
- oprava komunikace a vypouštění splašků
na komunikaci u Macounů
- v jaké fázi výstavby je podzemní dům
pana Volmana a výstavba 2 RD mezi
Kyslíkovými a Pávkovými.
- oprava výkopu na komunikaci v Maxově

4) smlouvu o spolupráci při zajištění
bezpečnosti s dobrovolným sborem hasičů
obce Sloup v Čechách. Roční příspěvek
10.000,-Kč na vybavení a 5.000,- Kč na
prevenci a výjezdy.
5) žádosti obce na dotace pro rok 2008
a) komunikace, osvětlení, můstek
300.000,- Kč
b) svodidla
44.000,- Kč
c) volnočasové areály
882.000,- Kč
d) pěší stezka Radvanec-Sloup
1.200.000,- Kč

A nyní příspěvek od našich čtenářů:
Protože se nám zase pomalu blíží
doba zahájení jarních prací nejen na
chalupách, ale také v celé obci, nesmíme
pro pracovní zatížení zapomenout na akci,
která se stala tradicí a součástí
společenského dění v obci. Tou je pouť
na den sv. Antonína.
Tato akce vždy dávala obecnímu
zastupitelstvu pěkně zabrat, ale vždy byl
výsledek prvotřídní. Nemám na mysli
jenom večerní akce při taneční zábavě, ale
vše co s poutí souvisí. Loni jsme, jako
občanské sdružení, přispěli finanční
částkou, stejně, jako jiní místní podnikatelé.
Protože také letos chceme být aktivními
účastníky tradice, rozhodlo se vedení
našeho sdružení, nejen přispět peněžní
částkou, ale někteří naši členové se aktivně
zúčastní pořadatelské služby a to při akcích
pro děti. Prosíme proto všechny, kdo můžou
pomoci jakoukoliv formou, třeba jenom i
finanční, aby tak učinili a pomohli tak
našemu obecnímu zastupitelstvu v jeho
bohulibé práci pro naše děti, které se na
tento den vždy těšily a stále nedočkavě se
těší. Všichni jsme se mohli přesvědčit, že
obsazení pouťových atrakcí je rok od roku
rozšířenější a propracovanější. Spojme
proto všichni dohromady, místní obyvatelé
spolu s chalupáři, své síly tak, aby letošní
pouťová akce vyzněla ještě výrazněji, než

B. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1) rozpracovaný dodatek č. 1 plánu obnovy
venkova rámcově projednaný a schválený
31.10.2007.
2) opatření k zamezení zneužívání věcného
břemene – studánka u pana Urgače.
Studánka bude uzamčena od 1.6.2008.
Klíče si vyzvednou obyvatelé a chalupáři
Radvance proti podpisu na obecním úřadu.
3) záměr obce vybudovat pěší chodníček
v nebezpečné a frekventované části
komunikace „ U Sluníčka“.
4) informaci o provedené kontrole České
inspekce životního prostředí Liberec na
kácení stromů a keřů.
5) konání 6. pouti sv. Antonína, která se
bude konat 14.6.2008.
Zastupitelstvo se bude zabývat přednesenými připomínkami, které zazněly na
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akce minulé, i když byly sami o sobě
nezapomenutelné.
Občanské sdružení obce Radvanec

být oporou zastupitelstvu při dalších akcích,
které budou nyní následovat, ať se bude
jednat o budování kanalizace, nebo
čehokoliv,
co
bude
zastupitelstvo
připravovat, nebo plánovat.
Alois Novák
za OSOR

Nevím, jak mám začít, aby tento
příspěvek opravdu vystihl všechno, o co
nám, jako občanskému sdružení v naší obci
od samého založení v roce 1995, tedy před
třinácti lety vždy šlo. Budu ale velmi
stručný.
Sdružení
jsme
zakládali
s vědomím, že chceme podnítit všechny
radvanecké chalupáře k většímu sepětí
s místními obyvateli a přispět tak
k pochopení, že pouze společnou aktivitou
můžeme dosáhnout pozitivního výsledku
k zvelebení obce. Bohužel se nám zcela
nepodařilo v počátečních letech činnosti
sdružení
přesvědčit
tehdejší
obecní
zastupitelstvo o naší snaze, která byla
nedílnou součástí našich stanov. Nechci
dnes hodnotit přístup, nebo lépe řečeno
odstup, zastupitelstva ke sdružení, ale zcela
zákonitě tehdy přetrvávala zášť k pražákům
a tepličákům, jak nás místní jmenovali.
Nikoho nezajímalo, co práce a úsilí musel
každý z nás vynaložit na to, aby
z devastovaných a neudržovaných domů
vydupal doslova něco, čemu se mohlo říkat
chalupa k obývání. Před šesti lety změnou
zastupitelstva
došlo
k vzájemnému
porozumění a uznávání. Již nejsme v obci
talibanem, jak jsme byli nazýváni, ale jsme
právoplatným
občanským
sdružením,
majícím eminentní zájem o rozkvět obce.
Že skutečně zastupitelstvu o rozkvět obce
jde v prvé řadě, je viditelné po celé obci.
Není třeba individuelně jmenovat, protože
každý se může osobně přesvědčit o
rozdílném vedení a hospodaření při
vylepšování obecního majetku. Mohl bych
dále pokračovat, protože na kritiku bych
měl po 47 letech strávených budováním
chalupy v obci asi právo, stejně jako místní
občané. Nyní není třeba kritizovat, ale
společnými silami vylepšit vše, co se
vylepšit ještě dá. Chceme, jako sdružení,

Obecní symboly:
Protože obec dosud postrádala
obecní symboly (znak a vlajku) požádali
jsme historika pana Duchoně, autora mnoha
znaků obcí, aby z historického hlediska
navrhl nejvhodnější znak obce. Několik
předložených návrhů bylo konzultováno i
s dalším historikem PhDr. Jindrou, znalcem
místních historických poměrů. Na žádost
heraldické komise Parlamentu ČR byl znak
částečně upraven a v prosinci 2007
schválen.

Dekret Parlamentu ČR slavnostně převzal
1.4. z rukou předsedy Miroslava Vlčka
starosta obce Jiří Dvořáček.
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Protože se jedná o velice významnou
záležitost v dějinách obce, chceme důstojně
a slavnostně odhalit obecní znak i vlajku na
setkání v sobotu 24.5. od 17 hodin, na které
zveme všechny občany i chalupáře. Úvodní
slovo o vzniku obecních symbolů bude mít
PhDr.Flégl, který je znalec heraldiky a
heraldiku přednáší na Karlově univerzitě
v Praze. Součástí oslavy je i občerstvení.
Srdečně všechny zveme.
p.u.

ABK Invest Praha. Uzávěra bude od
4.5.2008 do 30.6.2008. V této době
provede
investor
dostavbu
dešťové
kanalizace, přeložku elektrického rozvodu
ze stožárů do zemně, výstavbu nového
veřejného osvětlení, vybudování nového
chodníku,
opravu a rozšíření stávající
komunikace.

Výpadek el. energie

Kanalizace a vodovod v Radvanci:
Svazek obcí kanalizace Sloup, který
řeší
výstavbu
kanalizace
v obcích
Radvanec, Sloup v Čechách a Janov (Nový
Bor) dokončil dokumentaci pro územní
řízení a podal žádost o územní rozhodnutí.
Stavební úřad nařídil na 7.4.2008 veřejné
projednání stavby, které proběhlo úspěšně,
připomínky byly na místě vyřešeny.
Dalším krokem je zpracování
projektové dokumentace pro stavební
povolení, která by měla být dokončena září.
Souběžně se bude připravovat žádost na
Statní fond životního prostředí o finanční
podporu na výstavbu.
Obec Radvanec dále v souběhu
plánuje výstavbu vodovodu a tak intenzivně
pracuje na projektové dokumentaci. Protože
projektanti už s většinou z majitelů
nemovitostí technické detaily projednali,
prosíme o pochopení, kdyby bylo potřeba
ještě něco dalšího dořešit. Děkujeme.
p.u.

Ve dnech 22.4. a 29.4.
od 7.00 hodin do 16.00 hodin
bude přerušena dodávka
elektrické energie v Radvanci
a Maxově.

Očkování psů a
koček proti
vzteklině
Očkování proběhne dne 22.4.2008
na těchto místech :
- u Minaříka 16.30 – 16.45 hodin
- u Štikarů 16.50 – 17.00 hodin
Cena 120,- Kč

Uzávěra komunikace na
Maxově:
Obecní úřad povolil uzávěru
komunikace vedoucí přes Maxov. Žádost
podal investor výstavby RD na Maxově

vydal Obecní úřad Radvanec 2008
redakce:J.Dvořáček, P.Ullrich, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@volny.cz
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