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Úvodník:
Tak je to zase tady – ruce zkřehlé
ranními mrazíky, límce vyhrnuté až na uši,
šály,čepice a zimomřivé podupávání na
stanici, zářící vánoční stromy na
náměstích, náměstíčkách i návsích, davy
lidí proudící mezi stánky plnými
nejrozmanitějších drobností a vůní
purpury, punčů a svařáčků.
Tím vším mumrajem se za burácení
dělbuchů a petard prohnali Mikuláš
s čertem a andělem s prvními dárečky a
jako obvykle každého vyděsili.
Asi nás zaskočil fakt, že je tu advent v celé
své kráse, že Vánoce jsou již opravdu za
dveřmi. Zase nemáme uklizeno, nic
připraveno. Zastavme se v předvánočním
shonu s vědomím, že klid a
mír je hlavním mottem
Vánoc.A protože většině
z nás letos Ježíšek kromě
hromady dárků a dobrot
nadělil i báječně dlouhé
svátky, užívejme si jich opravdu plnými
doušky se svými nejbližšími a přáteli.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Dne 7.11.2008 složil mandát a funkci
starosty pan Jiří Dvořáček. Své odstoupení

z místa starosty a zároveň ze zastupitelstva
oznámil na veřejném zasedání Zastupitelstva
obce Radvanec. Za jeho starostování se
v naší obci udělalo velmi mnoho věcí.
Máme nově opravené cesty, opravené
mostky, obecní úřad a hospoda má nový
kabát, byly připraveny pozemky pro nové
stavebníky a tím se obec rozrostla o nové
trvale bydlící občany, začala se připravovat
kanalizace a vodovod, dále se každý rok
konaly různé kulturní akce jako Antonínská
pouť, rozsvěcení stromečku, pro děti
Mikuláš, besedy o historii Radvance, atd.
Obec se zúčastnila soutěže o vesnici roku a
získala Fulínovu cenu za květinovou
výzdobu. Letos se podařil dokončit obecní
znak a vlajka. A to je jenom výčet některých
věcí, které se za jeho šestileté starostování
událo.
Chtěli bychom tímto ještě jednou
poděkovat panu Dvořáčkovi za jeho práci
v naší obci .
Novým starostou byl 7.11.2008
zvolen ing. Petr Ullrich a místostarostou
Naďa Formánková.
Úřední hodiny starosty na obecním
úřadě jsou Pondělí
15 – 17 hodin
15 – 17 hodin
Středa
nebo je možno si na 724 149 320 domluvit
jiný termín.

Z jednání zastupitelstva:
Pronájem hospody
Na základě výzvy obce k pronájmu
hospody „U mlejna“ se přihlásili 4 zájemci.
Po osobní prohlídce stavu kuchyně, skladu a
sklepa ztratili zájem. Jediným vážným
zájemcem zůstala paní Iveta Uhlířová, které
byl pronájem hospody schválen na 5 let.
Obec za částečného přispění paní
Uhlířové začala místnosti kuchyně, skladu a
sklepa uvádět do čistého a provozovatelného
stavu. V nejhorším stavu byly rozvody
elektrické energie, kde hrozil úraz
elektrickým proudem. Celá rekonstrukce
bude dokončena nejpozději do poloviny
ledna.
Nájemce zatím otevřel hospodu bez
kuchyně a zve Vás tímto k posezení v nově
otevřené hospodě.

♦
Výběr firmy na zimní údržbu
K zimní údržbě v obci se přihlásily 3
firmy-firma Záruba, Hubička a Janušová.
Zastupitelstvo posoudilo cenovou nabídku
všech tří a vybralo firmu Janušová.
Rozhodla nejnižší cena a místo provozování
– Radvanec. První dvě firmy si účtovaly
přejíždění s technikou z místa provozování
(Velenice a Sloup v Čechách). Byla
vypracována a předána mapka se zákresem
prohrnovaných komunikací.

Směna pozemků s Lesy ČR
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
nabídku na směnu pozemků od Lesů ČR,
Lesní správy Česká Lípa. Jedná se o lesní
pozemky ve vlastnictví Lesů ČR za cestu ve
vlastnictví obce, která je v se nachází mezi
komplexem lesa.

♦
Žádost o pronájem a vydání pozemku
Pokračuje se legalizací cesty, která
vede zadem k rybníku a pozemků s tím
souvisejících.
Tato
cesta
v katastru
nemovitostí vůbec neexistuje. Byla podána
žádost o vydání části pozemku – vodní
plochy, který je ve vlastnictví Pozemkového
fondu ČR a pozemků, které obec potřebuje
k legalizaci cesty. Zastupitelstvo souhlasí
s vydáním těchto pozemků.

♦
Silnice, most, zábrany
V listopadu byla dokončena výstavba
cesty k šesti rodinným domkům, které
vyrůstají nad Slánskými. Součástí bylo
zřízení i veřejného osvětlení. V rámci toho
se opravil můstek u Vyskočilů Celková
částka, která byla letos investována je 405
tisíc Kč. Krajský úřad LK přispěl na tuto
akci 240 tisíc Kč. Loni na přípravu stavby
a vytvoření podloží cesty se investovalo 300
tisíc Kč.

♦
Veřejné osvělení
Zastupitelstvo rozhodlo, že veřejné
osvětlení v Radvanci bude upraveno tak, aby
bylo vypínáno přes zimu od 1.00 do 4.00
hodin a na Maxově od 24.00 do 4.00 hodin.
Letní režim bude ještě projednáván po zimě.
Dále byly přehodnoceny velikosti jističů,
čímž se dosáhlo úspory při neustále
stoupající ceně elektrické energie.

♦

Další, co bylo začátkem prosince
dokončeno, jsou betonové zábrany na
křižovatce u Bártů. Z původních ocelových

svodidel se po jednáních s úřady vyklubaly
nákladnější betonové zábrany, ale i na tuto
akci přispěl Krajský úřad LK a to 50%.

♦
Poplatek za sběr,přepravu a odstraňování
odpadu
Zastupitelstvo obce Radvanec
schválilo na svém veřejném zasedání dne
17.prosince 2008 obecně závaznou vyhlášku
č.1/2008. Tato vyhláška vymezuje, tak jako
ta předchozí, kdo je poplatníkem:
a)fyzická osoba, která má v obci Radvanec
trvalý pobyt
b)fyzická osoba, která má na území obce
Radvanec ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu. V tomto se nic nemění.
Změna je v sazbě
poplatku na každou
trvale
bydlící
osobu 500,-Kč za
kalendářní rok, tedy
o 50 Kč víc než
v roce 2008. Děti
mladší 6 let nebo
děti které v příslušném kalendářním
roce dovršila 6-ti let platí částku 250,- Kč
za kalendářní rok. Za rekreační objekt se
platí nově také 500 Kč na kalendářní rok.
Poplatek je nutno zaplatit nejpozději
do 28.2.2009 a to hotově na obecním úřadě
nebo bezhotovostním převodem na účet
1826824/0600 (do variabilního symbolu je
nutno uvést rodné číslo pro správnou
identifikaci plátce). Proti zaplacení Vám
bude vydána samolepka s logem firmy
odpovědné za svoz odpadu. Od 1.3.2009
nebudou
popelnice
bez
samolepky
vyváženy.

Zastupitelstvo k tomuto kroku vedl
astronomický nárůst nákladů na svoz
odpadů až o 20%. Náklad na jednoho trvale
bydlícího občana a na rekreační objekt jsou
pro rok 2009 jsou 611 Kč. Je to o 111 Kč
více než se vybere. Rozdíl této částky je
dotován z rozpočtu obce. Do této částky
není počítán tříděný odpad (plasty,sklo) a
velkoobjemové kontejnery.

Rozsvěcení stromečku
Dne 29.11.2008 proběhlo
na návsi u obecního úřadu
rozsvěcení
vánočního
stromečku. Pod vánočním
stromem nám všem přítomným
zazpíval vánoční písně a
koledy pěvecký sbor ze ZŠ
náměstí Míru v Novém Boru
pod vedením paní učitelky Duchoslavové.
Po skončení krásných vánočních koled se
rozzářil ohňostroj. Svařák, grog pro
dospěláky, čaj pro děti byl připraven jako
vždy v místní hospůdce u Mlejna.

Vítání občánků
V sobotu 13.12.2008 od 14.00 hod. se
na obecním úřadě konalo přivítání nových
občánků naší obce.

Obecní úřad na tuto akci věnoval
místním dětem mikulášské balíčky.
K uvítání spolu s rodiči a blízkými přišli :
SLÁNSKÁ Nela
HALAMOVÁ Veronika
ROSŮLKOVÁ Diana
HALČIN David
Vítání občánků zahájil pan starosta ing. Petr
Ullrich svým úvodním slovem k rodičům a
popřál novým občánkům mnoho štěstí a
zdraví. Poté přednesli dětem krásné
básničky Ondra Fejtek a Karinka Rosůlková,
za což byli odměněni velkým potleskem.
Každý nový občánek obdržel od starosty
pamětní list, knížku a maminky kytičku. Na
závěr proběhlo společné fotografování a
přátelské povídání.
U této příležitosti jsme přivítali i
jedno rekreační miminko. KMOCH Adam
sice nemá v Radvanci trvalé bydliště, ale
protože celý svůj dosavadní život prožil
právě v naší obci, věnovali jsme mu také
pamětní list, jako vzpomínku na jeho první
chvíle života v naší obci.
Sešlo se mnoho rodinných příslušníků,
přátel a hostů.
Ještě jednou Vás tímto vítáme do života a
přejeme hodně lásky, zdraví a štěstí.

Zastupitelstvo obce a
redakční rada
občasníku Ra2nec
přeje příjemného
prožití
vánočních svátků
a
mnoho zdraví a
úspěchů
v Novém roce.

Mikuláš
Mikuláš a čert navštívil rekreační
středisko Kladno 6.12.2008. Děti přišly
místní i přespolní.
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