RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁV Z

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Podzimní zamyšlení
V pátek jsem se šla projít naší vesnicí
a když jsem zůstala stát, abych se vydýchala
po namáhavém výstupu na jeden z kopců,
sluníčko
prozářilo
koruny
stromů.
Fascinována jsem hleděla na hru barev ve
větvích.
Opaleskující zelená od nažloutlé,
červené
až
po
brčálovou pronikala
listím. Nejsem malíř,
abych mohla namalovat co jsem viděla
a nejsem ani básník
či spisovatel, abych
mohla popsat co
jsem cítila. A náhle
mne oboje zamrzelo.
Záviděla jsem umělcům jejich umění
pohledu na svět a
umění předat svůj pohled ostatním. Ale
vnímala jsem tu krásu po svém. Tu škálu
barev až přechází dech, nádhernou
pavučinu jak pomíjivý šperk přírody,
kořenitou vůni mokrého jehličí a do toho
nádherného ticha uprostřed lesa krásné tóny
několika ptáčků. Jsou chvíle, kdy se člověku
v hlavě honí nejrůznější myšlenky. první co
mne napadlo – právě ta pomíjivost všeho
kolem nás. Vydala jsem se na cestu domů,

- DOBRÉ

POČTENÍ !

kde mě čekala práce s malováním. Musím
ale říci, že všechna práce mi toho dne šla
tak nějak sama od ruky a s radostí.
V srdíčku jsem si totiž přinesla krásu a na
duši klid. Vždyť svět dokáže být tak krásný,
jen se na něj podívat těma správnýma
očima.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Po dlouhé době přichází Radvanecký
vobčasník
s rancem
plným
novinek.
Omlouváme se za tuto prodlevu.
Ohlednutí za 6.poutí:
Dne 13.6.2009 se konala již tradiční
Antonínská pouť. V letošním roce došlo ke
zlepšení v organizaci a spolupráci mezi
jednotlivými subjekty, takže byla pouť
prodloužena od obecního úřadu a návsi až
k rekreačnímu středisku Kladno, za což patří
všem velký dík. Po celé trase byly
rozestavěny stánky s hračkami, sladkostmi,
uměleckými předměty a především zde byly
ukázky řemesel – skláři, perníkářka, výroba
drobných předmětů ze dřeva, sádry a jiné.
Celá pouť byla zaměřena hlavně na děti,
takže v obou areálech byly kolotoče,
houpačky, autíčka, střelnice, skákací hrad.
V odpoledním programu vystoupila Petra

Černocká, která měla pro děti připraveny
soutěže s písničkami a kresbami.

fází je veřejné projednání této změny, které
se koná 9.11.2009 v 16 hodin v zasedací
místnosti OÚ.

♦

♦

Žádosti o dotace a granty
Obec v roce 2009 zažádala o několik
dotací a grantů:
1) oprava kapličky – z fondu MMR podpora
rozvoje vesnice – celková částka je
93.800Kč a vlastní podíl obce je 28.800 Kč.
Z dotace se realizovalo očištění a nový nátěr
střechy, nátěr oken, oprava vnitřních omítek,
vymalování a oprava dešťových svodů, které
způsobovaly podmáčení zdí.
2) údržba zeleně- žádáno z GF LK v rámci
Novoborska – celková částka je 45.000 Kč a
vlastní podíl obce je 13.500 Kč. Z těchto
peněz se provedlo vyčištění náletů na
pozemcích připravovaných na pěší stezku u
Kahovců, odstranění nebezpečných suchých
větví u studánky a zahrádkářů, okleštění olše
u hasičárny. V době vegetačního klidu bude
proveden prořez lip u obecního úřadu a na
hřbitově.
3) oprava čtyř mostků - žádáno z Grantového
fondu
Libereckého
kraje
v rámci
Novoborska . Nebyli jsme vybráni.
4) pořízení projektové dokumentace na
stavební řízení na vodovod – z Grantového
fondu Libereckého kraje prostřednictvím
Novoborska. Tuto dotaci jsme neobdrželi.
5) vybavení pracoviště CzechPoint –
z Integrovaného operačního programu celková částka je 69.841 Kč a vlastní podíl
obce je 10.476 Kč.

Změna č.1 územního plánu obce
V současné době obec zpracovává
změnu č.1 územního plánu. Změnu inicioval
pan Ondřej Volman, který také hradí náklady
na pořízení změny.
Změnu zpracovala firma TENET
Arch.Ing.Smilnický, který stál na počátku
zrodu územního plánu naší obce. Poslední

Z této dotace bylo pořízeno vybavení
pracoviště CzechPoint, které by mělo
zanedlouho fungovat pro občany i na našem
úřadě.

Dále vystoupil kouzelník, který děti
zapojil přímo do svého vystoupení.
Historická hudba Solideo zahrála při kázání
v místní kapli a také při procesí ke
studánkám, kterým pan farář požehnal.
Odpoledne byl pro děti připraven soutěžní
okruh s mnoha cenami. Zúčastnilo se asi
150 dětí. Celým dnem provázel Pepa
Čičman se svojí kapelou Alabama music.
Pouť zakončily taneční zábavy v obou
místních hospodách. Také díky krásnému
počasí se pouť vydařila.
Děkujeme ještě jednou touto cestou
všem sponzorům paní Janě Obermajerové,
Věře Štikarové, Haně Vyskočilové, Zdeně a
Kateřině Astlovým, panu Iljovi Urbánkovi,
Petrovi Tobiškovi, Vladimírovi Lebruškovi
a Tomášovi Janušovi. Dále děkujeme všem
pomocníkům za hladký průběh pouti a také
všem účastníkům za hojnou účast a těšíme
se opět za rok.

♦
Kontejner na elektroodpad
Ve dnech 20.-21.10.2009 byl na
parkovišti před obecním úřadem přistaven
uzamykatelný kontejner na elektroodpad.
Bylo zde možno
pro občany i
chalupáře odložit
staré
televize,
pračky ledničky a
další elektrospotřebiče. Byla to
akce Svazku obcí
Novoborska, která by se měla každoročně
opakovat.

♦
Plánovaná výstavba pěší stezky
Obec vydražila pozemek p.č. 399/7 ve
výměře 129 m2 Toto byl poslední pozemek,
který bránil při výstavbě pěší stezky na hraně
úvozu u Kahovců . V roce 2007
v dokumentu POV (Plán obnovy venkova)
zastupitelstvo schválilo řešení bezpečnosti
chodců, turistů, skautských táborů, ale tím i
cyklistů jedoucích v úvozu na komunikaci
p.č. 982/3. Nyní začínají projekční práce na
pěším chodníčku. Akce zatím narazila na
nepochopení majitelky bývalé pizzerie, která
trpí neznalostí hranic svého pozemku, ač ho
má geodeticky zaměřen. Pod utkvělou
představou, že obec jí chce postavit chodník
přes její zahradu, vychrlila mnoho stížností,
pomluv a udání na kdekoho. Doufejme, že
snad už pochopila, že chodník vede po
obecním pozemku.

♦
Směna pozemků s Lesy ČR
Obec se snaží směnit pozemky od
Lesů ČR, Lesní správy Česká Lípa. Jedná se
o pozemky p.č. 466/4,466/6,1135/6,442/3,
442/7,449/1,449/6,270/1,277,1135/5,1036/1,
1135/1,1036/11 ve vlastnictví Lesů ČR, které
se nacházejí vesměs v obci, za lesní

komunikaci p.č.982/2 ve vlastnictví obce.
Obec tím zlegalizuje a zkompletuje některé
komunikace a obdrží pozemky v zástavbě
obce.

♦
Dopravní značení
Nárůst dopravního ruchu v naší obci
nás dohnalo k novému
osazení několika dopravních
značek
na
třech
křižovatkách uvnitř obce.
Jedná se o křiřovatky u
Fischerů, u Macounů a u Štikarů. Zároveň
došlo k výměně poškozených a zrezavělých
značek ve stávajícím značení. Celkem
osazení značek vyšlo obec na 13.484 Kč.

♦
Žádosti o samotěžbu dřeva
Obec obdržela žádosti na samotěžbu
dřeva u Radvaneckého rybníka. Všechny
žádosti byly zaevidovány. Zastupitelstvo
rozhodlo, že se
samotěžba
dřeva
nejdříve
nabídne
občanům Radvance.
Ve spolupráci s
lesním
správcem
budou vytipovány a
označeny
dřeviny
k prořezu a poté rozděleny mezi žadatele.

♦
Kanalizace
Svazek obcí kanalizace Sloup, který
sdružuje obce Radvanec,
Sloup v Čechách a Janov,
dokončil
projektovou
dokumentaci a stavební
povolení
pro
stavbu
kanalizace v této lokalitě.

V současné době vybraná firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba pracoviště Česká
Lípa zpracovává žádost o dotaci na Státní
fond životního prostředí. Tato žádost by
měla během 14 dnů být podána na fond.
Pokud budeme vybráni, což bychom měli
vědět koncem 1.čtvrtletí 2010, tak bude
následovat výběrové řízení na dodavatele
stavby. Vzhledem ke lhůtám, které se podle
zákona musí dodržet, bude tato fáze trvat
minimálně 6 měsíců. Pokud vše bude ideálně
probíhat a obdržíme dotaci z SFŽP, tak
předpoklad vlastního začátku stavby je jaro
2011.
♦
Příprava projektu pro vodovodní přípojky
Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo hromadné zadání projektu vodovodních
přípojek pro občany. Při hromadném zadání
je cena na jednu přípojku významně nižší.
Dle budoucího možného provozovatele
vodovodu je další výhodou i celková
připravenost na stavbu. Také se řeší smluvní
vztah obce s budoucími stavebníky na odkup
projektu. Cena na jednu přípojku i s
geodetickým zaměřením je cca 3000 Kč.
Práce na projektu vodovodu
zdržel fakt, že propočet
tlaku nevyhověl, tak se
musel řešit posilovač tlaku.
Vodovod má už hotové
územní
řízení
a
je
pravomocné.
V nejbližší
době bude podána žádost o stavební
povolení. To by mělo být hotové začátkem
roku, aby se mohlo požádat o dotaci na
stavbu z Programu rozvoje venkova MZe.
Pokud bychom dotaci dostali, než by
proběhly všechny lhůty na administraci,
v roce 2010 by se zřejmě ještě stavět
nezačalo. Situace je identická jako u
kanalizace.

♦

Nový nájemce hospody U Mlejna:
Zastupitelstvo
schválilo
nájem
restaurace, sálu a přilehlých prostor a
zařízení na 5 let paní Gražyně Plchové, jako
jedinému zájemci, který se přihlásil. Nájem
začal 16.10.2009.

♦
Pozemky pro RD:
Zastupitelstvo pověřilo začátkem roku
starostu, aby našel způsob, jak zajistit, aby
pozemky, které budou převedeny od
Pozemkového fondu obci na výstavbu
rodinných domů, byly využity k tomuto
účelu. Na základě tohoto, byl projednán a
schválen první nájem pozemku p.p.č. 389/3
ve výměře 843 m2 s následným odkupem na
výstavbu rodinného domu pro pana Matěje
Štikara. Délka nájmu je 5 let, nebo do
kolaudace rodinného domu. Cena nájemného
je dle platného sazebníku 3,- Kč/m2 a bude
odečtena z budoucí kupní ceny, která bude
pevně sjednána při podpisu nájemní
smlouvy.
Zamýšlené
rozdělení
dalších
pozemků, o které obec požádala Pozemkový
fond, je 1500-2500 m2 na jednu stavební
parcelu.

♦
Rozpočet a rozpočtové změny:
Plnění rozpočtu za 1.-3.čtvrtletí 2009
je zatím v kladných číslech – na příjmové
části 1.761.493,11 Kč a na výdajové části
1.388.289,08 Kč. Hospodaření za tři čtvrtletí
2009 skončilo s přebytkem 373.204,- Kč.
V posledním čtvrtletí dopadne na výdajovou část
ještě doplatek za projekt na
stavební
povolení
pro
vodovod (133.280 Kč),
platba dokumentace pro
1.změnu územního plánu

(35.700Kč) a další mandatorní výdaje za
4.čtvrtletí.
Přebytek je částečně způsoben
nerealizováním opravy mostků v obci, na
kterou byla zamítnuta žádost o dotace. O tu
se pokusíme v příštím roce, kam prostředky
převedeme.
Rozpočtové změny č.1 a č.2 byly
zatím vyvolány pouze vyúčtováním obdržených dotací.

♦
Zpráva kontrolního výboru
Ve dnech 27.8.-15.10.2009 byla
provedena kontrola rekreačních objektů
v obci Radvanec za účelem kontroly vedení
knih hostů, odvody rekreačních poplatků a
kontroly smluv na svoz odpadu. Kontrola
byla iniciována proto, neboť se v obci
hromadily na různých místech větší
množství pytlů s komunálním i tříděným
odpadem.
Kontrolované objekty: RO paní
Caltové, RO Kladno, LT Štika, RO pan
Rybička, RO Karned, ŠaRO Ostok.
Kontrolou bylo zjištěno, že některé
fyzické osoby, které mají oprávnění
k podnikání, nemají uzavřenou smlouvu na
svoz odpadu. Ani jeden z kontrolovaných
objektů nemá smlouvu na tříděný odpad.
Vedení knih hostů nebylo v některých
případech v souladu s vyhláškou.
K dnešnímu dni uhradil poplatky
pouze RO Karned ve výši 26.427,- Kč, VOŠ
a SPŠ Varnsdorf 8.990 Kč a SČVaK 7.268
Kč. Toto jsou sezónní rekreační střediska.
Pro celoroční platí, že se po ukončení
kalendářního roku dostaví na OÚ a předloží
knihu hostů ke kontrole a odvedou rekreační
poplatek.

Příspěveky od občanů:

Moje malé ohlédnutí
Říká se – ohlédni se zpět, ale mysli při
tom na zítřek. Ano, tak nějak jsem to provedl
v tomto období roku 2009.
Je to již 16 let, kdy se naše obec
osamostatnila od města Nový Bor a to
1.ledna 1993. Tím skončilo období, kdy
Radvanec byl součástí okolních větších obcí
v rozmezí od roku 1961 až po rok 1992 a to
je dosti dlouhá doba. Přesto si myslím, že i
v této době obec žila a řešila se řada
závažných obtíží souvisejících s životem
občanů. Přitom se také dařilo udržovat
některé tradice a tím společenský život.
Zásluhu na tom měly společenské
organizace, ale i ustavený tzv. Občanský
výbor. Patří se připomenout – hasiče,
červený kříž, svaz žen, myslivecký svaz,
dohlížecí výbor Jednoty a další. Občané obce
se tehdy do těchto spolků zapojovali celkem
rádi i když se mi zdá, že to byla na toto
období nepsaná povinnost. Není cílem
jmenovat ty občany, kteří tomu dávali hodně
svého osobního času a obětavosti.
Položme si však otázku. Kde jsou
dnes některé organizace a pokud ještě jsou
jen formálně, jak spolupracují s Obecním
úřadem? Domnívám se, že některé jsou
nenávratně minulostí a není třeba je
oživovat, ale některé existují i dnes, ale
spolupráce s obcí není téměř žádná. I když
v této době je počet obyvatel větší, není zde
v současné době žádný z mladších, který by
tomu věnoval čas. Možná, že jednou k tomu
v budoucnu dojde a bude čas na veřejnou
činnost ve prospěch všech. Přitom nelze upřít
snahu Obecnímu úřadu o oživení činnosti
složek v obci. Výsledek je nezájem nebo

snad něco jiného? Píši o tom proto, že jsem
probíral své osobní doklady o životě v obci
za minulé období - což je od roku 1945 až po
současnost. Je to tedy
63 let života
v Radvanci, včetně fotografií. Právě na
základě tohoto vzpomínání jsem se rozhodl o
tom napsat do vobčasníku naší obce.
Myslím si, že za dobu 16 let doznal
Radvanec podstatných změn nejen ve
vzhledu obce, ale také v její úpravě. Dále se
domnívám, že se daří naplňovat první přijatý
program „Obnovy venkova“ z roku 19952000. Cílem je nejen rozvoj a zlepšení
prostředí obce, ale také zvýšení počtu trvale
bydlících obyvatel. Na rozvoji obce se podílí
občané trvale bydlící, ale i majitelé chalup a
chat. Jmenovat ty, kteří se na tom podílí
v současné době, není vhodné. Důvodů může
být hodně a každý z nás je jistě zná osobně.
Je tu ještě jedna oblast, o které se chci
zmínit. Tou je využití okolí obce, ale i
prostředí samotné obce k rekreačním
účelům. Obec byla vždy vyhledávána pro
rekreaci. I když šlo převážně o letní rekreaci,
trvá tento zájem dodnes i když pouze
omezeně. Stačí jen připomenout, že v obci
bylo tehdy v rekreačních střediscích přes 500
lůžek, ze kterých měla tehdy obec dosti
peněz. Snad jen na oživení paměti – kde jsou
dnes některá střediska: „Bova“, „Poldi
Kladno“ – slouží jinému účelu, „IPS Praha“
– soukromé, „Obzor Praha“ – opravuje se a
další. Myslím si, že tato otázka je stále na
pořadu jednání. Stačí jen navázat spolupráci
s vedlejšími obcemi.
Dalším takovým problémem je
propagační činnost i když vím, že na
internetu je dosti pohledů na naši obec. Snad
jen na závěr. Zůstávají otázky - kdy se
například dokončí práce na některých
objektech, souvisejících s historií obce?
Chtěl jsem jen připomenout to, že
naše obec Radvanec má dobře nakročeno do
budoucnosti a těch 16 let to dokazuje. Vždyť
jenom ze 78 obyvatel v roce 1993 zde žije
jistě spokojeně 146 obyvatel. Tak se plní cíl

– mít co nejvíce spokojených občanů. To se
jistě projeví v dalším společenském životě.
Myslím si, že ten je důležitý pro všechny.
Přeji Vám pohodu a spokojenost.
Otto Macoun

♦

Jak se sv.Jan Nepomucký dostal
do Radvance.
V Radvanci na cestě k Maxovu byla
u mostku přes Radvanecký potok dne
11.září 2009 postavena socha světce Jana
Nepomuckého,
jednoho
z
českých
zemských patronů. Skutečnost, že zaujala
místo právě u vodního toku a u mostku,
není náhodná. Sv.Jan Nepomucký je totiž

uctíván jako patron vod, jako ochránce při
povodních. Souvisí to se způsobem jeho
smrti. Pozdější světec se narodil kolem roku
1340 v západních Čechách, ve vsi Pomuku
(dnešní název obce je Nepomuk). Po
teologických studiích zastával funkci
generálního vikáře pražské arcidiecéze a byl
tedy významným církevním hodnostářem.
Jako věrný stoupenec svého arcibiskupa
Jana z Jenštejna se stal obětí církevně
politických sporů mezi arcibiskupem a
panovníkem, králem Václavem IV. V roce

1393 byl královskými stoupenci jat a na
Starém Městě pražském podroben mučení,
jehož se prý zúčastnil sám král. Krutému
mučení Nepomuk podlehl (antropologický
výzkum určil jako bezprostřední příčinu
smrti opakovaný úder tupým předmětem do
hlavy). Mučedníkovo mrtvé tělo bylo pak
svrženo z Karlova mostu do Vltavy. Odtud
tedy vychází legenda, spojující světcovu
postavu s mosty a tekoucími vodami. Jan
Nepomucký byl za svatého prohlášen až v
roce 1729, jeho úcta se však šírila v
Čechách, ale i v sousedních zemích
(Bavorsko,Rakousko) daleko dříve. Vždyť
jeho socha na Karlově mostě pochází z roku
1683 a je vůbec první sochou na tomto
mostě.
Jak se Nepomuk dostal právě do
Radvance? Podnětem byl mediálně
rozšířený spor mezi Novým Borem a
Kravařemi o světcovu sochu (aby nedošlo k
nedorozumění - jedná se o jinou sochu, než
je ta u nás v Radvanci). Maxovské chatařce
a historičce dr.Janě Fleglové se po shlédnutí
televizní zprávy ozvala její přítelkyně paní
Libuše Žáková. A že prý sochu sv.Jana
Nepomuckého má na své zahradě v
Jizerských horách, v Horním Polubném.
Současně ji nabídla Janě F. s tím, aby s ní
naložila podle svého uvážení. Skutečně
tomu tak bylo, manžel paní Líby byl totiž
vynikající umělecký štukatér Václav Žák
(bohužel předčasně zemřelý). Zalíbila se mu
socha sv.Jana, kterou kdysi restauroval, a
zhotovil pro sebe její odlitek z umělého
pískovce. Odlitek pak instaloval u svého
venkovského sídla. Originál pochází
nejspíše z poloviny 18.století a je
nepochybně dílem kvalitního sochaře (kde
ale stojí, zatím nevíme).
Díky porozumění paní Žákové bylo nyní
možno přemístit repliku originální sochy
tam, kde by se lépe uplatnila. Jana Fleglová
zapřemýšlela a napadl ji mostek v
Radvanci. Realizace myšlenky se na vlastní
náklady ujal, s energií sobě vlastní,

radvanecký chalupář a pražský podnikatel
pan Josef Jíša. Díky osvědčené “Jišově
pracovní četě” v čele s panem Otou
Marvanem (pánové Janák, Svoboda
zv.Rumburak, Kulík zv.Tamara, Halčin ml.)
se podařilo vyřešit a zvládnout technicky
náročný přesun a pak i postavení statue.
Fotografickou dokumentaci této památné
akce obětavě prováděla paní Daniela
Svobodová. Radvanecký Nepomuk tak patří
k velice početné řadě soch tohoto světce,
které zdobí zejména mosty v české krajině.
Doufejme, že se 16.května 2010, kdy je
svátek sv.Jana Nepomuckého, sejdeme u
sochy při jejím vysvěcení.
M.Fl.

♦
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Vyhlašujeme dnem 1.11.2009 fotografickou soutěž pro obyvatele a rekreanty obce
Radvanec.
Fotografická soutěž je vyhlášena na
období od listopadu 2009 do června 2010,
kdy bude uzavřena. Připomínáme, že v
květnu 2010 bude 65.výročí konce 2. světové
války. I k tomuto tématu můžete také
směřovat svými příspěvky.
Veškeré příspěvky budou vystaveny
v předsálí zasedací místnosti obecního úřadu.
Po ukončení bude soutěž vyhodnocena a
výherci odměněni.

TÉMATA SOUTĚŽE:
1) ŽIVOT V NAŠÍ VSI
2) KRÁSY RADVANCE
3) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA
– UDÁLOST TÝKAJÍCÍ SE NAŠÍ
OBCE A OKOLÍ

Při této příležitosti chceme poprosit
všechny, kteří mají staré fotografie týkající
se života v naší obci, aby zapůjčili své
dokumenty obci. Rádi bychom z těchto
materiálů sestavili výstavku, která bude
k vidění zároveň se soutěžními snímky.
Po skončení výstavy vrátíme veškeré
zapůjčené materiály zpět. Příspěvky do
soutěže budou na vyžádání také vráceny
autorům.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Garant soutěže je paní Naďa Formánková a
navrhovatel soutěže pan Otto Macoun..

♦
UPOZORNĚNÍ:
Přestože se odsouhlasilo a schválilo,
že NEDĚLE bude DNEM KLIDU a
nebudou se používat sekačky, pily a ostatní
hlučné stroje, najdou se stále tací, kteří tuto
dohodu nerespektují.
Žádáme Vás tedy tímto,
aby jste respektovali
rozhodnutí většiny a
zachovali v neděli klid.
Děkujeme.
Děkujeme občanům za příspěvky.

Rozsvícení vánočního stromku

ADVENT.
Advent – adventus znamená latinsky
příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele
Ježíše Krista.
Adventní doba naštěstí není
pouze časem horečných
nákupů, má především svůj
obsah – přípravu na
Vánoce. Není ovšem nutné
přípravu přehánět, ale je
nutné se umět i zastavit a
dopřát si odpočinku a příjemného posezení
s přáteli.
Přijďte tento den mezi nás a oslavte
s námi příchod nejkrásnějšího svátku.
Těšíme se na Vás.

Mikulášská nadílka

V sobotu 5.12.2009
v 16.00 hodin
pořádá Obecní úřad
Radvanec pro děti
mikulášskou
nadílku na sále .
Pro děti budou připraveny hry
s odměnami. Přijde i Mikuláš s čertem, aby
všem dětem rozdal nadílku.
Rodiče
mohou pro své děti připravit balíčky, které
Mikuláš rozdá s ostatními.
Místním dětem bude připravena i nadílka od
obecního úřadu
Pro starší děti je připravena diskotéka.
.

V sobotu 28.11.2009
v 18.00 hodin
proběhne slavnostní rozsvícení
vánočního stromku u Obecního úřadu.
A následujícím dnem začne
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