RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁVY

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Vánoční rozjímání
Vánoce jsou svátky, kdy si ženy
nasazují vysokou laťku – nejpečlivěji
uklidit, nejvíce napéci, nejlépe nakoupit.
Proč? O čem jsou Vánoce?
Vánoce představují svátky duchovního rozměru a pokud
ten pominete, veškeré
snažení
přichází
vniveč. Doba Vánoc
patří
mezi
nejvýraznější
dobu
bilancování. Uvědomujeme si, jak přes
veškeré snažení nedokážeme v mezilidských vztazích dávat to, co bychom
měli a tak velmi velmi chtěli.
Je třeba udělat pořádek nejen
doma, ale právě v mezilidských vztazích
i vlastní duši.
Já osobně na době
adventu a Vánoc miluji to, že se vídáme
více s rodinou a přáteli. Není-li se s kým
stýkat, možná je to dobrý podnět
k zamyšlení nad vlastním životem, nad
sváry s druhými lidmi a nad tím, zdali by
se nedala otupit
ostří nožů. Pro
křesťany
jsou
Vánoce svátkem,
kdy přichází na
svět
Boží
syn
v podobě chudého

- DOBRÉ

POČTENÍ !

nemluvněte, narozeného v Betlémě. Bůh
se stal člověkem a tím nám propůjčil
podíl na svém božství. Když Král nebes
na sebe mohl přijmout podobu chudáka,
chudák se tak může stát králem. Možná
bychom se proto o Vánocích měli chovat
královsky. Jako dobrý moudrý král.
Velkoryse, laskavě, se srdcem na dlani.
A co na závěr jen krátce přát?
Aby člověk člověka měl rád,
Aby jeden druhému víc štěstí přál,
A aby ten rok 2011 určitě za to stál.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné předvánoční
dny. Jak to tak vypadá, letošní Vánoce
budou bílé. Hromady sněhu a hromady
sněhu, který není kam dávat. Zima nám
všem dává zabrat, ale dětem přináší radost.
Na úvod několik informací z jednání
zastupitelstva:
Ustavující zasedání se konalo ve
středu 10.11.2010, kde všichni řádně zvolení
zastupitelé složili slib, kde mimo jiné slíbili
že: „ ... svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů ... “. A

tím začala čtyřletá práce pro obec a její
občany. Za Sdružení občanů Radvance
(dále jen SOR) zasedli do zastupitelstva
Pavel Cyrus, Jiří Macoun a Miloš Halama.
Sdružení Občané pro Radvanec (dále jen
OPR) zastupují v zastupitelstvu Petr Ullrich,
Naďa Formánková, Tomáš Januš a František
Štikar. Na tomto ustavujícím zasedání byl
zvolen starosta Petr Ullrich a místostarosta
Pavel Cyrus. Dále zde byly voleny i dva
výbory, které jsou ze zákona povinné,
kontrolní a finanční. Předsedou kontrolního
výboru byl zvolena Naďa Formánková a za
členy kontrolního výboru Jiří Macoun a
Jaroslav Slánský. Volba finančního výboru
byla na návrh Jiřího Macouna odložena na
další veřejné zasedání.
Krátce po tomto veřejném zasedání ve
středu 24.11.2010 podali všichni zastupitelé
SOR Pavel Cyrus, Jiří Macoun a Miloš
Halama svou rezignaci s tím, že po nich
rezignují i ostatní členové jejich sdružení. A
tím po 14 dnech skončila práce pro obec a
její občany. Vyvolalo to velmi smíšené
diskuze o tom, co bude dál v nejbližším
půlroce? Co bude s vodovodem? Co bude s
tím co je rozděláno? Čekalo se na další
veřejné zasedání zastupitelstva. To
proběhlo 2.12.2010, kde byli osvědčeni za
členy zastupitelstva náhradníci SOR Miluše
Znamenáčková, Radek Matoušek a Jan
Hlavina. Většina občanů věří jejich slibu, že
„ ... svoji funkci budou vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů ... “ a
hlavně už vážně, než jejich předchůdci.
Na tomto zasedání nebyl podán návrh
kandidáta na místostarostu, proto jeho volba
byla odložena. Podle dohody by měl vzejít
ze stejného sdružení, tedy SOR, jako
odstoupivší Pavel Cyrus, stejně tak i
předseda finančního výboru, který byl volen
následně. Předsedou finančního výboru byl
zvolen Jan Hlavina a za členy finančního
výboru byl zvolen Tomáš Januš a Michaela
Líbalová.
Personální obsazení bylo dokončeno
volbou člena kontrolního výboru Radka
Matouška za odstoupivšího Jiřího Macouna.

♦
Od 1. ledna 2010 bude obec hospodařit v
rozpočtovém provizoriu.To znamená, že do
doby schválení rozpočtu bude hospodařit ve
výši 1/12 podílu skutečných měsíčních
příjmů a výdajů za rok 2010. Vlastní
rozpočet bude připraven ke schválení na
další veřejné zasedání, až budou pohromadě
všechny podklady pro jeho tvorbu.
♦
Svazek bezúplatně převádí do
vlastnictví obce Radvanec dětské hřiště
včetně vybavení umístěné na p.p.č.100/1 a
101/1 v k.ú. Radvanec. Pořizovací (účetní)
hodnota předmětu převodu je 696.238,- Kč.
Obec se na této akci podílela svým
příspěvkem ve výši 8% (cca 56 tisíc).
♦
Jak to vypadá s přípravou žádosti o
dotaci na výstavbu vodovodu? V prosinci
2009 byla připravena odsouhlasenou firmou
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
žádost o registraci akce do
programu MZe ČR. V té
době nám SčVaK zrušil
přípojné místo a museli
jsme projektovat nový
přivaděč a posilovač tlaku
vody.
Na
základě
zkušeností a znalostí problematiky našeho
projektu i byla v letošním roce byla oslovena
firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a.s., aby připravila žádost o registraci naší
akce do stejného programu. Podáním žádosti
o zařazení akce do seznamu akcí do
31.1.2011 bude zahájena první fáze.
V březnu až dubnu se předpokládá
rozhodnutí. Následně se zpracuje žádost o
registraci akce a podepíše se smlouva o
dotaci,
která
musí
být
schválena
zastupitelstvem. V průběhu vypracování
může dojít ze strany MZe k požadavkům o
doplnění expertních nebo znaleckých
posudků, které bude muset obec se

souhlasem
zastupitelstva
objednat
a
financovat. Paralelně bude podána žádost o
dotaci na LK. Snaha je, aby použití vlastních
prostředků nepřevýšilo 10%. Vzhledem
k tomu, že další důležitá část připadá asi na
květen a to podle zastupitelky Miluše
Znamenáčkové nebude mít obec po rezignaci
zbylých členů SOR usnášeníschopné
zastupitelstvo, tak zpracování dotace vůbec
nezačínat, aby se zbytečně nevyhodily
peníze za přípravu dotace.
V rámci bouřlivé diskuze navrhl
starosta , aby alespoň začaly práce na první
etapě a pak se uvidí. Vetšina občanů
Radvance by ocenila, že nově osvědčení
náhradníci „ ... svoji funkci budou vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů ... “.

NN,VN,VO), způsob likvidace odpadních
vod a propočet investičních nákladů. Obec
má
nabídku
od
ing.arch.Vladimíra
Smilnického z firmy TENET spol.s r.o.,
Trutnov a na poslední chvíli obdržela
druhou nabídku od ing. Romana Vodného z
Louky nad Veličkou. Ing.Vodný byl vyzván,
aby nabídku doplnil o propočet investičních
nákladů, kvalifikaci a reference. Vzhledem
k tomu, že zastupitelé neměli možnost se s
touto nabídkou seznámit, byl výběr
dodavatele odložen na příští veřejné
zasedání. Do té doby by měla být druhá
nabídka doplněna a zastupitelstvo bude mít
možnost na pracovní schůzi obě nabídky
řádně projednat a posoudit..

♦

Kanalizace je ve fázi, kdy probíhají
závěrečné kroky k vyhlášení otevřeného
výběrového řízení na dodavatele stavby.
Čeká se na schválení
zadávací dokumentace
od Státního fondu ŽP.
Jednání o financování
celé akce proběhnou
v prvním čtvrtletí a po
té
navrhované
financování
bude
projednáno zastupitelstvem naší obce.
Podle stanov Svazku obcí kanalizace
Sloup bylo nutno určit statutárního zástupce,
který by ve svazku obec zastupoval a hájil
její zájmy. Za obec Radvanec byl jako
statutární zástupce zastupitelstvem schválen
starosta.
♦

Smluvní zajištění změny územního
plánu č.2 je připraveno. Zastupitelstvo
odsouhlasilo
mandátní smlouvu s Lucií
Moravcovou na územně plánovací činnosti
spojené s pořízením změny č.2 územního
plánu obce Radvanec. Činnosti jsou
rozděleny do dvou fází – zadání a návrh.
Na projektovou dokumentaci byla
oslovena byla firma TENET, spol.s r.o.,
Trutnov, která zpracovávala územní plán
obce i 1.změnu územního plánu naší obce.
Celkové náklady na pořízení změny
č.2 jsou
86.000,-Kč včetně DPH.
V předchozích usneseních bylo přijato, že
částka na pořízení bude rozdělena mezi
žadatele rovným dílem.
♦
Jak bylo v předchozím čísle našeho
občasníku uvedeno, povedl se po letech
dotáhnou převod pozemků na výstavbu
rodinných domů lokalit R5, R6 a R7 o d
Pozemkového fondu ČR. Zastupitelstvo na
předchozích zasedáních rozhodlo, že obec
nechá autorizovanou urbanistickou firmou
zpracovat urbanistickou studii těchto
lokalit. Požadavek byl, aby součástí studie
bylo architektonické řešení, doprava,
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace,

♦

Po čtyřech letech je téměř před
koncem úplatný převod zbytku pozemku
rybníka od Pozemkového fondu ČR. Jedná
se o p.p.č.462/4 ve výměře 1494 m2 . Za
tímto účelem je připraven návrh smlouvy o
postoupení restitučních nároku od pana
Knopa z Doks naší obci . Náhrada za
restituční nároky činí 12.900,-Kč, to je
8,63Kč za m2. Tímto krokem dojde k scelení
obecní části pozemků rybníka. Pozemkový
fond ČR by v případě nezájmu obce dal

pozemek do dražby. Vzhledem k tomu, že
investice do rekonstrukce rybníka jsou
veliké, bez dotací to nepůjde.

ocenění p.p.č. 982/2 a 1135/6. Jakmile
budou jednání ukončena, smlouva bude
projednána a schválena zastupitelstvem.

♦

♦

Na hřbitově byla 1.listopadu odcizena
kovaná branka. Obec zadala výrobu nové.
Cena nové branky bude cca 11 tisíc. Obec
bude muset dát z rozpočtu 1.000 Kč, zbytek
plnění pojišťovny.

Předpokládaný termín dalšího veřejného
zasedání zastupitelstva obce je pátek
28.1.2011.
Petr Ullrich
starosta

Příspěveky od občanů:

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Protože to není poprvé, rádi bychom
touto cestou požádali občany, pokud někdo
zjistí, že se na hřbitově děje něco
nepřístojného, aby to ohlásili na OÚ, nebo
přímo na Policii ČR. Děkujeme.

S blížícím se začátkem Adventu bylo
nutno na návsi vztyčit a osvětlit vánoční
strom. Děkujeme našim svalovcům, že jako
každoročně postavili tuto naší vánoční
chloubu Radvanecké návsi.

♦
Na sále OÚ bylo doplněno topení. Bylo
doplněno 4 ks těles topení, aby bylo možno
sál i v mrazech vytopit a tím zvýšit
využitelnost těchto prostor. Celá investice
vyšla na částku 20.969,-Kč včetně DPH.
♦
S Lesy ČR je připravena směnná smlouva.
Odhady na tyto pozemky nechaly udělat
Lesy ČR. Pří podrobném studiu posudků
byly zjištěny nedostatky v posudku v kterém
je oceňována cesta p.p.č. 982/2 a 1135/6,
kterou do směny dává obec. Probíhá jednání
s Lesy ČR, protože dle našeho názoru je
obec poškozena minimálně o 145 tisíc Kč.
V případě nutnosti obec pořídí nového

A pak už tradičně v sobotu před
1.Adventní nedělí se sešli občané, chalupáři
a přátelé Radvance na malé oslavě zahájení
Adventu. Nadcházející doba vánoční je
nejkrásnějším časem v roce. Je to čas, kdy
lidé touží prožít chvíle radosti a lásky. Je to

však také čas projevit radost zpěvem
vánočních písní, které nám poselství lásky,
porozumění a čisté mysli tak nádherně
zvěstují. Naši spolu-občané už druhý rok
nacvičili a zazpívali pro radost svojí a
ostatních účastníků této oslavy několik
vánočních koled. Děti přednesli vánoční
básně a celá oslava byla zakončena
ohňostrojem. I letos všem patří poděkování.

Na závěr bych chtěla všem v Radvanci
popřát hezké vánoce a také úspěšný a klidný
nový rok.
Jolana Janušová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 4.12. proběhla pro děti
mikulášská nadílka. Byla to jedna
z nejhezčích a nejnápaditějších nadílek, které
jsme dosud organizovali. Dětí a rodičů přišlo
tolik, že se téměř nevešli do sálu.

MIKULÁŠSKÉ TVOŘENÍ
Tak tu máme po roce opět zase
vánoce…. Ale ještě před tím již zmíněné
rozsvícení stromku a pak také Mikuláš…..
podobně jako vloni jsme se i letos s dětmi
podíleli na výzdobě sálu na Mikulášskou
nadílku a chceme dětem poděkovat za jejich
mikulášské postavičky, které celý sál oživily
a stále ještě oživují. I lidem, kteří na sál

V prvé části, kterou pro nejmenší
připravila paní Ullrichová s pomocnicí v
převlecích za klauny, se učily děti básničky a
písničky a také soutěžily o ceny.
Asi po hodině dorazil Mikuláš, anděl
a čerti za velké radosti většiny dětí. Některé
menší děti měly trochu strach z čertů, kteří
opravdu budili respekt.
náhodně přijdou nebo jen nahlédnou, se
výzdoba líbí a děti mohou být spokojené a
určitě mají radost z toho, že jejich postavičky
mají úspěch. Jen ještě musím dodat, že po
práci přišla i zábava! Zahráli jsme si hry a
většině dětí se ani domů nechtělo….. a bylo
by fajn, kdyby příště mezi nás přišly i děti,
které se třeba trochu stydí, nebo třeba nevědí
co si pod takovým tvořením mají představit
nebo mají třeba i jiný důvod, protože nám
jde hlavně o to užít si nějakou legraci a
zábavu…..

Díky tomu, že mohlo zastupitelstvo
chvíli pracovat v dostatečném složení,
schválilo finance, za které se nakoupily na

tento den dárky pro radvanecké děti. Téměř
všichni rodiče se také přidali se svými dárky,
aby i děti rekreantů či přátel Radvance
nebyly bez dárků od Mikuláše.
Ve druhé části odpoledne se ujala
organizace paní Janušová, tentokrát v
převleku za čertici. To už byly soutěže
určeny především pro větší děti, ale zapojily
se i ty nejmenší.
Oběma moc a moc děkujeme za
přípravu a realizaci této velmi povedené
mikulášské nadílky. Také chceme poděkovat

paní Vyskočilové za zapůjčení stromečku,
který po celou nadílku zdobil podium. Dále
musíme poděkovat všem, kteří nezištně
pomáhali při organizaci.

neodmyslitelně k Radvanci a jeho přítomnost
nám bude chybět. Čest jeho památce.
J.N.

Děkujeme občanům za příspěvky.

Životní jubilea
V prosinci oslavil svoje životní
jubileum pan František Schneider (60 let).
Přejeme pevné zdraví
a mnoho životního
optimismu.
Dalším oslavencem
byla
paní
Jiřina
Kahovcová (89 let).
Přejeme jí alespoň
touto cestou hodně
zdraví, neboť zástupci obce, kteří jí šli
pogratulovat a předat drobný dárek a kytičku
byli vykázáni s tím, že od obce nic nechce.
Myslíme si, že to nebylo její rozhodnutí,
někdo to rozhodl za ní. Bez dalšího
komentáře.
V lednu oslaví své 78 narozeniny i
pan Otto Macoun. Přejeme pevné zdraví a
vitalitu.

Zastupitelstvo obce a redakční rada
občasníku Ra2nec přeje příjemného
prožití
vánočních svátků
a
mnoho zdraví a úspěchů
v Novém roce.
Doufáme, že se vám a vašim dětem
tento den líbil a těšíme se na vás zase příští
rok.
N.F
Na konci září nás navždy opustil pan
Josef Swoboda, radvanecký rodák. Patřil
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