RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁVY

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Jak pomalu utíkal čas, když jsme se
těšili na letní prázdniny a dovolené, stejně
tak rychle prázdniny a dovolené skončily.
Snad ještě bude babí léto a nastane
opravdový podzim.
Jak tak koukám na možná už poslední
teplé paprsky slunce pronikající mezi
stromy, napadá mě,
že člověk se často
honí za věcmi, které
nakonec vlastně ani
nejsou zas až tak
důležité,
a
ty
opravdu důležité si
nechá proklouznout mezi prsty…
Někdy si říkám, že by se mi hodil
nějaký návod na použití, nějaká příručka
s názvem „JAK NA ŽIVOT“, kterou bych
mohla v případě potřeby jednoduše otevřít a
nalistovat příslušnou kapitolu plnou rad a
teorií. Nakonec se člověk stejně musí
spolehnout jen sám na sebe a čekat, jak to
s ním dopadne. A ať už se mu zdá, že na něj
štěstěna úplně zanevřela a že se mu hroutí
celý svět, na němž dosud stavěl, často na
tom není ještě zdaleka nejhůř. Dokud se
může svobodně rozhodovat a žít, má střechu
nad hlavou, pár stovek v kapse, plný žaludek
a kamarády, kteří dokáží člověka povzbudit,
nebo si najít čas na pivko, je na tom vlastně
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POČTENÍ !

úplně skvěle. Ze všeho nejdůležitější však je,
aby člověk nepřestal snít a neztratil odvahu
za svými sny jít, neboť sny jsou tím, co
dokáže člověka motivovat a vybičovat
k výkonům, kterých by jinak nebyl schopen.
Jan Masaryk před půl stoletím řekl: „Lidi
jsou blázni. Aspoň většina lidí. Dělají věci,
které vůbec nechtějí dělat, a nedělají, na co
mají chuť (…) Především musíte vědět, co
opravdu chcete ze všeho nejvíc. Co vás
nejvíc baví“
A tak dělejme to, na co máme chuť ve
chvíli, kdy na to máme chuť, neboť ve
skutečnosti na ničem jiném opravdu
nezáleží. A třeba i díky tomu zmoudříme a
nebo budeme alespoň o něco šťastnější.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné podzimní dny - i
když to tak někdy venku nevypadá.
Na úvod několik informací z jednání
zastupitelstva:
Byl schválen rozpočet na opravu
třech komunikací (u Matoušků, u Swobodů,
a u Melicharů). Dodavatel stavby byl vybrán
na pracovním zasedání zastupitelstva ze

třech cenových nabídek. Účastníci soutěže
byly firmy Stavební firma Vorlík,
STRABAG a PRECYS). Vítězem soutěže se
stala finančně nejnižší nabídka firmy Vorlík
za 123.768 Kč bez DPH. Opravy budou
provedeny do poloviny října.
♦
Nový nájemce hospody U mlejna,
sálu, a přilehlých prostor a zařízení na
dobu 5 let byl vybrán pan Miroslav Pokorný
z Radvance. Výše nájmu byla stanovena ve
výši 4.000 Kč měsíčně. Nájemce byl vybrán
ze tří uchazečů: Simona Obůrková ze Skalice
u České Lípy, Petr Cyrus ze Cvikova,
Miroslav Pokorný z Radvance. Nezbývá než
doufat, že tento nájemce bude provozovat
naší hospodu déle než předchozí nájemci.
Přejeme hodně štěstí a podnikatelských
úspěchů.
♦
Zastupitelstvo odsouhlasilo financováním úpravy a odvodnění plochy na
terase před OÚ ve výši 27.563,- Kč bez
DPH. Termín dokončení je konec září.
♦
V koncem srpna byl dokončen převod
pozemků od Pozemkového fondu ČR do
majetku obce. Jedná se o pozemky, které
jsou historickým majetkem obce. Tímto je
v katastru Radvanec dokončena rozsáhlá
etapa těchto převodů.
♦
Po několikaletém úsilí byla začátkem
září s Pozemkovým fondem ČR podepsána
smlouva o bezúplatném převodu pozemků
na další výstavbu rodinných domů dle
územního plánu obce – plochy RD5 , RD6 a
RD7. Jedná se o cca 39.000 m2
zastavitelného území.
♦
Byly zahájeny přípravy na změnu
územního plánu obce Radvanec č.2.
Náklady na tuto změnu ponesou žadatelé.
Žadatelé jsou František Březina, Slámová
Zdenka, Jan Pazourek, Josef Jíša, Miroslav
Havel, Miluše Znamenáčková, ing. Rýdl.
Celková částka na pořízení územního plánu

bude rozdělena rovným dílem mezi žadatele.
V současné době je vedeno jednání
s Krajským úřadem Libereckého kraje, které
žádosti jsou z hlediska nového stavebního
zákona akceptovatelné a které ne. O tomto
budou žadatelé informováni po ukončení
jednání.
Tento územní plán, který nyní máme,
je platný do konce roku 2015, což zapříčinila
novela Stavebního zákona. Proto je nutné
aby obec sehnala dotační peníze na nový a
nejpozději v roce 2013 zahájila zpracování
dokumentace.
♦
Zastupitelstvo rozhodlo o zatrubnění
příkopu u parkoviště vedle autosalónu.
Příkop se stále zasypává a je rozježděný.
Obec zakoupí trubky a položení bude
provedeno za pomoci dobrovolníků. Stejným
způsobem provedeme drobné opravy
komunikací (zpevnění rozježděných krajnic,
opravu
poškozené
komunikace
u
Schneiderů).

S dobrovolníky jsme vyčistili po povodni
studnu u Sluníčka. Líbí se mi, že je pár lidí
schopno se sebrat a něco pro tu naší obec
udělat.
♦
Realizace pěšího chodníku u Kahovců
se projekčně prodloužila. V současné době
probíhá řízení o stavební povolení.
Financování je plánováno z Fondu malých
projektů přeshraniční spolupráce. Partnerství
v tomto projektu přislíbil starosta Oybinu
pan Goth.

Informace o kanalizaci a vodovodu:
Od roku 2006 spolupracuje naše obec,
Sloup v Čechách a Janov (Nový Bor) na
projektování
a
výstavbě
kanalizace.
K tomuto účelu byl
založen Svazek obcí
kanalizace Sloup. Já
jako zástupce obce
jsem hájil naše zájmy
v tomto svazku.
Po
stovkách
jednání
s projektanty, Severočeskou vodárenskou
společností a dotčenými orgány byl na konci
roku 2009 dokončen projekt a stavební
povolení na výstavbu kanalizace v členských
obcích svazku. Povedlo se vyjednat volnou
kapacitu čističky, na kterou budeme
připojeni. Ta se v součastné době
rekonstruuje, aby kapacitně vyhovovala.
Rozpočet celé akce je 154,5 miliónů Kč bez
DPH (tj 185 mil.Kč s DPH). V lednu 2010
byla podána žádost o dotaci na Státní fond
životního prostředí. Součástí žádosti bylo i
vyjasnění financování celé akce. Žádost byla
úspěšná a od fondu jsme obdrželi 117
miliónů Kč z celkových nákladů . Na
financování celé akce se podílí i Severočeská
vodárenská společnost 25 milióny Kč. Na
členské obce tedy zbývá 12,5 miliónů Kč.
Naše obec se podílí na 17,4 %, což je 2,2
miliónů Kč. Vzhledem k tomu, že po dvě
volební období se obě zastupitelstva snažila
šetřit a uváženě hospodařit s obecními
prostředky, není třeba obec zadlužovat,
protože tuto částku máme našetřenu na
spořícím účtu.
V současné době byla vybrána cenově
nejvýhodnější nabídka firmy KANSPO s.r.o.
z Kroměříže,
která
připravuje
výběr
dodavatele stavby. Předpokládané ukončení
tohoto rozsáhlého výběrového řízení je
březen 2011 a
poté se začne stavět.
Vzhledem k tomu, že harmonogram prací
bude předložen až vybraným dodavatelem
stavby, začátek v Radvanci se očekává až
roce 2012. Úplné ukončení stavby je v roce
2013. Tato podrobná informace je reakcí na
některé hlasy, které se domnívají, že se

s kanalizací nic neděje a že se stavět nikdy
nebude. Bude a pocítí to všichni a budou
potřeba pevné nervy a shovívavost až bude
obec rozkopaná.
A jak je to s vodovodem? Ten řešíme
sami. Na jaře jsme byli před podáním
stavebního povolení. V té době nám SČVaK
zrušil napojení přivaděče vody. Po vynucené
změně trasy přivaděče nám do řízení zasáhl
Krajský úřad Libereckého
kraje, kdy nás donutil
provézt změnu dokumentu
Plán rozvoje vodovodů a
kanalizací
Libereckého
kraje (PRVKLK). Toto
stálo obec další peníze a
další čas, kterého nemáme nazbyt.
V současné době bylo ukončeno jednání
s ministerstvem zemědělství, které nebylo
zrovna vstřícné a museli jsme prokazovat, že
v roce 2015 to nevypadá na 78 trvale žijících
obyvatel, jak předpokládá demografická
studie Libereckého kraje, ale na 205 jak
odhaduje náš projekt. Pro ministerstvo
zemědělství bylo překvapením, že v
současné době máme 165 trvale bydlících
obyvatel. Teď už „jenom“ tento dokument
protlačit radou kraje a zastupitelstvem kraje
a můžeme pokračovat. Předpoklad je, že se
vše i s územním řízením dokončí do konce
roku, abychom mohli požádat o dotaci.
Pokud se to povede, mohlo by se stavět
v souběhu s kanalizací. To už je úkol pro
budoucí zastupitelstvo.
♦
Je konec volebního období, tak si
dovolím připomenout a zrekapitulovat
některé věci, které se povedli realizovat
tomuto končícímu zastupitelstvu.
V našem programu byl trvalý rozvoj
obce a podpora výstavby na trvalé bydlení.
Získání pozemků nad Slánskými pro
výstavbu rodinných domů Šťástkových,
Rosůlkových,
Bičišťových
a
Dr.
Sedláčkové. Přibylo nám tím také několik
stálých obyvatel a především dětí. Z dotací
se povedlo rekonstruovat komunikaci a
postavit veřejné osvětlení.

Naše obec se zúčastnila soutěže
„VESNICE ROKU 2007“. Nepodařilo se
nám vyhrát, ale jako jediná obec v kraji jsme
získali diplom za květinovou výzdobu. Také
jsme postoupili do celostátního kola, kde
jsme získali Fulínovu cenu za květinovou
výzdobu, která nám byla předána
v Parlamentu ČR.
Provedly se opravy komunikací a
křižovatek firmou Strabag. Financovány
byly z dotace a od sponzorů. Dále se
instalovala svodidla na křižovatce u Bártů
taktéž byla financována z dotací.
V roce 2007 se dle návrhů historika
pana Duchoně a konzultace s PhDr. Jindrou
zrealizovala konečná verze vlajky a znaku
obce
Radvanec.
Heraldická
komise
Parlamentu ČR částečně upravila znak a
schválila jeho konečnou verzi. Barvy znaků
vycházejí z erbu Hroznatů z Kojotova a
zároveň symbolizují 2
části obce – Radvanec
a
Maxov
včetně
Dobranovského potoka. Pro obec tato
událost
znamená
potvrzení suverenity a
samostatnosti
obce.
Bohužel, ještě i dnes
se najdou hlasy, které
myšlenku připojení k Novému Boru, stále
jitří. Udržení samostatnosti obce bylo pro
nás vždy prioritou.
V roce 2009 jsme obdrželi dotaci na
opravu kapličky. Očistila a natřela se
střecha, opravili se vnitřní omítky,
vymalovalo se, natřely se okna a provedlo se
odvodnění dešťových vod, aby nedocházelo
k podmáčení stěn.
Téměř každoročně jsme si ukousli
z krajských peněz na údržbu zeleně. Za to
jsme nechali udělat odborné úpravy a
prořezy dřevin .
Obec si zasloužila také novou
vývěsku. O výrobu se postaral pan Volman.
Za což mu patří dík.
S nárůstem obyvatel a tím i aut
docházelo ke kolizním situacím. Po

konzultaci s policií ČR bylo provedeno nové
dopravní značení.
Letos v létě se začal stavět v rámci
Svazku Novoborsko volnočasový areál. Po
mnoha jednáních, významných změnách
projektu, výběru dodavatele se jeho
realizace nyní dokončuje. Konečná verze
bude k vidění u Obecního úřadu.
Letos 7.8. se naší obcí prohnala, tak
jako celým Libereckým krajem, povodeň.
Pamětníci nepamatují tolik vody v obci.
Naši obec zachránila regulace potoka,
vstřícnost a soudržnost našich obyvatel.
Sousedské spory šly stranou a všichni
společně pomáhali zachránit co se dalo.

Děkuji všem za pomoc se zvládnutím této
situace, zvláště Mironovi Pazourkovi, který
neváhal zapůjčit pytle připravené na obilí,
Tomášovi Janušovi, Františkovi Štikarovi,
kteří rozváželi pytle na potřebná místa,
pytlovali písek a starali se o průchodnost
potoka, Josefu Jíšovi a jeho přátelům, jenž
pomohli odstranit dřevo, které ucpávalo
koryto a tím zabránili ještě většímu rozlitím
potoka. Nadě Formánkové, která byla
spojnicí mezi povodňovým štábem. Dík
patří i všem dalším, kteří se snažili pomoc
sousedům a nebyli lhostejní.
Nemůžu nevzpomenout na již tradiční
Antonínskou pouť a poděkovat všem, kteří
pomáhali s jeho organizací, ať už se jedná o
obyvatele Radvance, ale i jejich rodinné
příslušníky. Jsme rádi, že naše pouť se stala
začátkem června již tradicí.

čarodějnic, rozsvícení vánočního stromku
oživuje kulturní dění v naší obci.
Samozřejmě, že nemyslíme jen na děti
a nově narozené. Navštívili jsme všechny
starší a staré občany, kteří slavili svá jubilea
s přáním pevného zdraví a dlouhých let.
V rámci oslav 65. výročí skončení
2.světové války a osídlení Radvance
proběhlo 15.5.2010 setkání starousedlíků a
Přílivem mladých rodin přibylo i
mnoho
nově
narozených
miminek.
S úspěchem proběhlo koncem roku 2008 i
1. vítání občánků. Máme velkou radost, že
se narodilo tolik miminek a že jsme je mohli
přivítat do naší obce. Letošní rok byl
v tomto směru velmi úspěšný a proto
9.10.2010 přivítáme dalších 6 nových
miminek. Tyto události jsou pro nás největší
radostí.
Mikulášské
nadílky
pro
děti,

mikulášské a maškarní zábavy pro děti i
dospělé, práce s dětmi během roku
(velikonoční a vánoční tvoření), pálení

hostů s promítáním dobových fotografií a
besedou. Toto setkání připravil pan Macoun
Otto ve spolupráci s obcí. Bylo to hezké
zavzpomínání na doby, pro některé, hodně
minulé. Pro některé to bylo setkání po
dlouhých letech.
Je ještě mnoho věcí, které jsou
rozpracované a které je potřeba dokončit a
některé změnit.
Na závěr bych i touto cestou chtěl
poděkovat místostarostce paní Nadě
Formánkové a všem zastupitelům paní
Miluši
Znamenáčkové,
paní
Kristě
Melicharové, pánům Pavlovi Strejčkovi a
Františku Štikarovi za jejich práci na rozvoji
a zkrášlování naší obce. Nemůžu
s poděkováním zapomenout ani na bývalého
starostu pana Jiřího Dvořáčka, který v první
polovině volebního období stál v čele tohoto
zastupitelstva. Děkuji i všem občanům, kteří
nám při naší práci pomáhali.
Petr Ullrich
starosta

Věcné ceny obdržely paní Miluše
Znamenáčková a paní Krista Melicharová za
zapůjčení historických fotografií.

Příspěveky od občanů:

VÝSLEDKY FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE

V listopadovém občasníku RA2NEC
byla vyhlášena soutěž pro naše občany
s tématy:
1) Život na vsi
2) Krásy Radvance
3) 2.světová válka – událost týkající se
naší obce a okolí
Soutěž byla ukončena v červenci
2010. Přestože jsme tuto soutěž vyhlašovali
a vyvěšovali několikrát, mnoho zájemců se
nezúčastnilo.Vyhodnocení provedl fotograf
a bývalý redaktor pan Petr Pokorný. Předání
diplomů a cen proběhlo 4.9.2010.
1. cenu obdržel pan Michal Strejček
2. cenu obdržel pan Jiří Formánek
3. cenu obdržel pan Otto Macoun
Vítěznou fotografii
uveřejňujeme:

Michala

Strejčka

Čtyři zastavení
Je neděle s datem 25. dubna 2010 a já
se vydávám za slunečního rána na procházku
naší obcí a je možné to, že nemám ani
ujasněno o čem budu psát.
Cestou mě napadlo toto nazvat „čtyři
zastavení“. Možná, že se Vám to bude zdát
trochu divné a tak s chutí do toho. Přitom
není cílem se někoho dotknout podle místa
zastavení.
První zastavení je u nové vývěsní
tabule a když se tak dívám při návštěvě
jiných obcí, je zde zcela nový způsob jejich
využití. Jde o naší tabuli, kterou obec
instalovala a zajímavá je zejména v tom, že
se zde objevila mapa, která poskytuje
informace o Radvanci a okolí nejen nám, ale
hlavně těm, kteří obec navštěvují v rámci
turistiky. Myslím si, že je to dobré řešení. A
jak jsem zjistil, lidé se zde zastavují a to je
velmi důležité.
Pokračuji
dál
cestou
směrem
k objektu, který mě zaujal hlavně podle
jedné známé písničky a já ji pozměním
„V Radvanci na potoce stával mlýn“ atd.. I
když je tento objekt již řadu let
v rekonstrukci, stále se na jeho dřívější
užívání vzpomíná. Jsem přesvědčen, že po
jeho dokončení půjde o pěkné prostranství
pod naší kapličkou. To je druhé zastavení.
Procházím pěšinkou, která je čistá a
zastavuji na kopečku a dívám se na pole
směrem k Novému Boru a zde se objevuje
dominanta, to je onen Chodovický vrch.
Dalším směrem je pohled na objekt za
hřbitovem a to je dřívější výkrmna. Inu
počasí a slunce mi přeje.
Pomalu se blížím směrem ke studánce
a k Maxovu. Zde se zastavuji u potoka, kde

je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého,
která se tak stává další zajímavostí obce.
Odcházím směrem k Maxovu a dívám
se na další objekt, který je v rekonstrukci a to
je „bývalá škola“. Je zde řada vzpomínek,
které nechci uvádět a tak jenom jedno si
přeji, jeho dokončení. Mnozí z Vás do této
školy chodili jako žáci. To je moje třetí
zastavení.
Vracím se pomalu zpět a to ke
kapličce a to je moje poslední čtvrté
zastavení. Dívám se na Radvanec směrem do
zadní části, kde je jako dominanta „Klíč“, ale
také směrem k Novému Boru. Promítám si
v hlavě řadu těch starších fotografií o tom,
jak Radvanec vypadal dříve. Inu, život se
změnil a obec dostala také jiný obraz. Ale
změnil se také náš život. Je nás dost, kteří
zde žijí spokojeně. Mám nebo nemám
pravdu?
Spokojeně odcházím domů, ale Vás
čtenáře napadne, co jsem chtěl touto
procházkou říct. Jenom to, že každý zde
prožíváme svoje období spokojenosti, ale i
záporných dnů. Věřím, že těch spokojených
v našem životě je víc a tak si je vychutnejme
i nadále.
Přeji Vám všem prožití spokojených
dnů nejen na jaře, ale hlavně pak v létě, a ať
jsme k sobě všichni přívětiví.
To Vám přeje a těší se v Ra2nci na
shledanou.
Otta Macoun

P R O Č ……….
Položil jsem si toto slovo „PROČ“
s odstupem času na sobotní setkání na
besedě, které připravil Obecní úřad
v Radvanci a na které jsem se také podílel.
Šlo o besedu o osídlení Radvance po
skončení 2. světové války, to je po 65 letech,
která se konala 15. května 2010 na sále
hospody U Mlejna.
Cílem
bylo,
vzpomenout
si
s pozvanými občany, kteří tehdy již jako

ženatí a vdané, ale i jako děti se svými
rodiči, osídlovali po 9. květnu 1945.
I když počasí nebylo příznivé, přišlo kolem
40 občanů a hostů. Otevřeně říkám, že se
počítalo s větší účastí.
Nemalou měrou se na průběhu podílel
historik, ale také jeden z pamětníků na život
v Radvanci, pan Slávek Jindra z Nového
Boru. Sám přinesl několik snímků z historie
Radvance a je třeba připomenout, že v naší
obci pracoval krátkou dobu jako učitel na
naší škole.
Jeho vystoupení jsem doplnil několika
snímky a sám jsem připomněl život v obci
od května 1945 až po současnost. Toto jsem
shrnul do několika období od května 1945 do
konce 60. let minulého století, kdy život
v Radvanci začínal. Pak přišlo období od
roku 1961 až do konce roku 1980. V této
době byl Radvanec ve svazku s obcí Sloup
v Čechách. Celé toto období je dosti
pochmurné i když v této době měl Radvanec
svoje zástupce v národním výboru v počtu 6
členů. Přesto se nedařilo plně uplatňovat
naše požadavky na zlepšení života našich
občanů.
V tomto období nastal velký rozvoj
rekreace v katastru obce. Přichází vedle
majitelů rekreačních domků a achat také
rekreace podniků, např. POLDI Kladno, IPS
Praha, OBZOR Praha a Úklid Praha, ale i
menších nejen z okolí Prahy ale i oblasti
Ústeckého kraje. Velkým rekreačním
objektem
je
stavba
v Maxově
„Vodohospodářské stavby Teplice“. Jen
připomenu,
že
v těchto
rekreačních
zařízeních bylo mnoho lůžek, ze kterých byl
příjem do obecní pokladny Sloupu
v Čechách, a to včetně dalších daní, je to
celkem přes jeden milion korun. A to jistě
stálo za to.
S tím ale také souvisí možnosti
činnosti organizací, které mají svoje místo
v životě obce a to jsou hasiči, svaz žen,
červený kříž, dohlížecí výbor Jednoty a
myslivci. Tuto jejich činnost je třeba
hodnotit s odstupem času, jako záslužnou pro
spokojený život občanů. I když se o tom

snažím stále hovořit, ani tyto skutečnosti
nikoho v současné době nezajímají.
Přichází další období, které je podle
mého názoru dosti kritické a to je rok 1981,
kdy se obec na základě územní reorganizace
v rámci úspor pro financování obcí stává
součástí Nového Boru spolu s dalšími
obcemi, které jsou v celku obce Sloup
v Čechách.
Tehdy vznikl, jak se říká, „Velký
Nový Bor“ a to od Svojkova až po
Slunečnou. Jde o období roku 1981 až 1992,
kdy se vyhlásilo referendům občanů
Radvance a obec je od 1.1.1993 opět
samostatná.
Ani toto období není pro Radvanec
příznivé. Stejná problematika, ale bez
zástupců Radvance v Novém Boru, i když
později je ustaven občanský výbor. Opět
odchází peníze z lůžek z rekreačních
středisek do Nového Boru a nějaké
požadavky, které máme, se město nesnaží
plnit. Přesto ani v této době neupadá
společenský život v obci a jsou to opět
organizace spolu s občanským výborem,
které pořádají vhodné společenské akce.
Nechci uvádět jména těch, kteří se na tomto
podíleli, ale patří jim naše poděkování. Jen
připomenu další činnost v rámci kultury a to
je práce naší knihovny a promítání filmů,
plesy a další akce, např. zájezdy po naší
vlasti.
To je jen stručný průřez o čem se na
této besedě hovořilo, ale mohlo se říct víc.
P R O Č se tak nestalo? To je otázkou!
P R O Č se nedostavili další občané a
majitelé rekreačních objektů s cílem podílet
se na zdárném průběhu besedy? Vždyť
pozvání je řádně zabezpečeno jednak
v Ra2nci, ale i plakáty.
Těžko chápu P R O Č……mnozí,
kteří často hovoří o životě v Radvanci, se na
tuto besedu nedostavili, ale jinde o tom často
hovoří. Stejně tak lze hodnotit nezájem
občanů, kteří mohou obci pomoci při jejím
zpracování novodobé historie, a některých
zastupitelů obce. Stále se hovoří o tom, že je
obec rozdělena, ale kde je účast těch, kteří

mají svoje jiné snad poslání. Jistě se zde
poznají i bez jiných oznámení.
Ono těch P R O Č je daleko víc a to
moc nepomáhá k dalšímu upevňování
sousedských, ale i osobních vztahů mezi
občany. Nebo se stáhneme do ulity a nic
dalšího nás nezajímá. Je zde řada nových
domků a věřím, že se jejich obyvatelé zapojí
do veřejného života v obci.
Přeji Vám hodně pohody a
spokojenosti v životě a P R O Č se netěšit
na další setkání v „Ra2nci“.
Zdraví Vás Otta Macoun
V Radvanci, červen 2010

Děkujeme občanům za příspěvky.

Ve dnech 15.10. - 16.10.2010
proběhnou volby do zastupitelstva
obce.
Redakční rada vám přeje
šťastnou
volbu.
Zvolte
takové
zastupitelstvo, které bude pracovat
tak, aby byl Radvanec dobrou adresou
a příjemným místem k žití.
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