RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁV Z

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Rána už chladná jsou,
slunce už zlaté vlasy zaplétá si
a země od podzimu
dostane svůj šat.
V odstínech zlata, mědi
po létu odlesk zdědí
a v noci k našim duším
zavane svůj chlad.

Vážení občané Radvance a také chalupáři

Vychází zpravodaj v pořadí druhý,
tudíž se značným zpožděním. Vinou toho
jsou různé kauzy, odehrávající se v obci,
které mi nedávají tu správnou redakční
atmosféru a chuť něco sdělovat. Snad bude
zítra, nebo někdy příště, lépe a vrátí se zase
pohoda a hlavně zájem o to společné a to je
naše krásná vesnička.
Protože se toho událo velmi, vybírám
to nejzajímavější. Zajímavé by zajisté bylo,
kdyby se naše obec přihlásila do soutěže
„Vesnice roku 2008“. Jsem přesvědčen, že
naděje na umístění a finanční odměnu obci
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POČTENÍ !

by zajisté byla, ale s jednou podmínkou, že
obec ukáže i na své občanské aktivity.
Bohužel, nikdo z oslovených spolků,
požádaných dvakrát ve zpravodaji, nechtěly
svoji činnost a plány zveřejnit. Asi chtějí
zůstat v anonymitě. Je to škoda pro obec, ve
které vyvíjejí svoji činnost, tak i pro ně
samotné. Svojí prezentací by ukázaly
veřejnosti výsledky své práce a zajisté by se
našly i cesty, jak jejich další práci podpořit.
Výjimkou bylo sdružení OSOR, které se
aktivně podílelo na organizaci poutě.
Nejlepší obec Libereckého kraje byla
vyhlášena Poniklá s odměnou 1,000.000,Kč. A to právě za aktivní činnost
občanských spolků. Tak vysoko jsem
nepomýšlel, ale další ocenění – celkem 4
různé stuhy byly dotovány po 400.000,- Kč.
Velikou a historickou událostí bylo
slavnostní odhalení znaku a praporu obce.

a PhDr. Jindra – historik a znalec Radvance
a Maxova.

Znak i prapor obce navrhl známý
heraldik Pavel Duchoň. Po konzultaci se
znalcem místních dějinných událostí panem
PhDr. Jindrou byl několikrát upřesněn.
V závěru doporučen zastupitelstvem obce
ke schválení Parlamentem ČR. To se po
drobné úpravě stalo.
Barvy znaku červená a černá
vycházejí z rodového erbu Hroznatů
z Kokořova, majitelů obce v letech 1679 –
1710, zároveň symbolizují dvě části obce –
Radvanec a Maxov. Stříbrný vlnitý pruh
odkazuje na Dobranovský potok, který
protéká obcí. Pravé pole odkazuje na
zemědělskou (kosa – Radvanec) a
tkalcovskou (člunek – Maxov) tradici obce.
Slunce v levém poli zobrazuje rekreační
charakter obce a hostie je jedním z atributů
sv. Antonína Paduánského, jemuž je
zasvěcena zdejší kaple.

Pozvání na naši slavnost přijali i starostka
města Nový Bor Ing. Silná a kancléř
hejtmana Libereckého kraje Mgr. Chýle.

Pro obec Radvanec tato událost
znamená
zdůvodnění
suverenity
a
samostatnosti obce a je to takový historický
mezník, který by si občané i chalupáři měli
občas připomenout. Pro všechny je takovým
připomenutím obecní vlajka. Firma, která
vlajku vyráběla je ochotna zhotovit šitou
vlajku za 980,- Kč a tištěnou se znakem
obce za 1.300,- Kč. Všichni, kdo máte o
vlajku zájem se přihlaste na obecním úřadu
do konce září. Obecní úřad vlajky hromadně
objedná. Po složení zálohy je můžete během
1 měsíce mít doma.

Slavnostnímu odhalení symbolů
obce, které proběhlo na sále obecního
úřadu, dalo důstojný ráz velmi početné
diváctvo z místních obyvatel i chalupářů.
Hezké vystoupení předvedl pěvecký soubor
ZUŠ z Nového Boru. Rovněž hosté
zdůraznili slavnostní okamžik. Bylo velmi
dojemné, když pan děkan Pavlas vlajku
vysvětil a poté zazpíval za doprovodu všech
účastníků českou hymnu. Historické
zdůvodnění a význam obecních symbolů
v krátkém proslovu přednesli PhDr. Flégl –
přednášející heraldik na Univerzitě Karlově
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zvyšují daň 2x. Maximum zvýšila pouze
obec Dukovany. Některé obce zatím ke
zvýšení nepřistoupily. Naše obec ponechává
daň ve stejné výši, ale požaduje za to od
občanů a chalupářů údržbu a sekání
pozemků, zejména škarpy u oplocení
vlastních nemovitostí. Většina občanů a
chalupářů již tuto činnost dobrovolně
provádí.

Z jednání zastupitelstva obce:
Prodej pozemku
- Byl prodán pozemek žadateli panu
Březovi o výměře 212 m2, který je součástí
jeho zahrady za 70,- Kč/m2.
- Byla zamítnuta žádost Ing. Slánského na
prodej pozemku bývalého hřiště na
provozování hřiště čtyřkolek.
Oprava komunikace
Obec získala dotaci z grantu KÚLK
ve výši 240.000,- Kč na dokončení
komunikace k novým rodinným domkům,
na rozšíření veřejného osvětlení a výměnu
mostovky a zábradlí přes potok u
Vyskočilů. Realizace proběhne nejpozději
do konce října t.r.

Volnočasové areály
Zastupitelstvo potvrdilo záměr i
rozsah realizace. Část, zejména pro děti,
vychází z projektu obecní návsi, který
vypracoval pan Wünsch na pozemku pod
hospodou. Další část, zejména pro dospělé,
je situována ve stráni nad hospodou. Výše
celkových nákladů je 882.540,- Kč při
dotaci z evropských fondů NUTS II ve výši
92,5 %. Realizace ve všech obcích Svazku
obcí Novoborska se počítá v průběhu 2 let.

Výstavba 2 rodinných domků (vedle
Kyslíků)
Na základě dotazu z veřejné schůze o
průběhu stavebních příprav RD pana
Košťana a Basla podal pan Košťan
vysvětlení, že neunesl tíhu tlaku okolí a
stavět nebude a pozemek pronajal. Pan
Basl, dle jeho vyjádření, výstavbu stále
zvažuje.
Stejný dotaz na pana Volmana –
úmysl zastupitelstvu obce je znám, žádost o
změnu ÚPO byla podána 1.9.2008.

Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce mimo
prázdnin se koná každých 14 dnů, vždy ve
středu. Pokud někdo z občanů nebo
chalupářů cítí potřebu projednat svůj námět
nebo problém, je možné po předběžném
ohlášení
toto
jednání zastupitelstva
navštívit.
Jiří Dvořáček
starosta

Dopravní značení
Z diskuze
na
veřejné
schůzi
vyplynulo, že obec nemá dostatečné
dopravní značení, zejména na křižovatkách
s účelovými komunikacemi. Po projednání
dopravním inženýrem kpt. Chrlem a
vedoucím odboru dopravy MěÚ v Novém
Boru panem Lamatou je nutné jmenovat
dopravní komisi obce, která značení
navrhne. Současně ale oba upozorňují na
nebezpečí přeznačkování v obci a na značné
finanční náklady.

6.Antonínská pouť
Vracíme se ještě jednou k letošní
proběhlé Antonínské pouti. Protože nebyla
zatím příležitost, chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se podíleli na letošní pouti ať
finančně, nebo svou pomocí s organizací.
Ani bez jednoho z nich by se to nezvládlo.

Daň z nemovitosti
Daň z nemovitosti mohou obce od
1.1.2008 zvýšit až 5x. Zpravidla ale obce
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Zvláště bychom chtěli poděkovat
panu hejtmanovi Libereckého kraje, který
uvolnil ze svého fondu 30 tisíc korun na
financování
programu
poutě,
panu
senátorovi Janu Nádvorníkovi, v jehož režii
se konalo vystoupení dvou známých
pražských umělců Ivy Hainové a Pavla
Rotha, dále paní Obermajerové, která
přispěla částkou 2000 Kč a dárky pro děti a
rodině Vyskočilových za příspěvek 500 Kč.

Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme.
p.u.

Výročí
Dne 12.8.2008 oslavila paní
Waltrauda Nachtmannová
80. narozeniny. Gratulujeme
a přejeme hodně zdraví do
dalších let.

Pronájem hospody
Od 1. října 2008 je k pronajmutí obecní
hospoda se sálem.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadu. Podnikatelský záměr nájemce a
podmínky obce budou stanoveny dohodou.

Za krásně prožité dopoledne a
odpoledne bychom také chtěli poděkovat
všem co se podíleli na organizaci dětského
programu. Z dětských spokojených
a
usměvavých tváří bylo vidět, že se jim
program líbil. Naší pouť kladně hodnotil i
pan hejtman Petr Skokan, který přijal
pozvání na tuto akci.
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