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RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Máme za sebou vysvědčení, zkouškové
období a před sebou spoustu radosti a
netrpělivosti. Faktem zůstává, že prázdniny
letos nebyly zrušeny ani zkráceny na jeden
měsíc, jak si přáli někteří naši poslanci a tak
hurá užít si léta. Na druhou stranu, asi jen
málokdo může svoje prázdninové volno
zasvětit jen a pouze užívání a cestování a
tím všechny starosti a povinnosti hodit za
hlavu. Máme také každý jinou představu o
tom, jak lze ideálně odpočívat nebo
poznávat ta místa, která leží nejen za
hranicemi naší republiky, ale hlavně u nás
doma. My Češi sice nemáme moře, ale jinak
máme tu výhodu, že naše krajina patří k těm
nerozmanitějším v celé Evropě. Česká
příroda má co nabídnout, tak se přestaňte
trmácet po dalekých zemích a poznejte tu
naši. Máme v naší zemi tolik krásných míst,
kde můžete relaxovat, odpočívat a nebo se
odreagovat aktivně. Vyrazte třeba na výšlap
do hor a nebo na jiná krásná místa jako je
Český ráj, České Švýcarsko, Kokořínsko,

- DOBRÉ

POČTENÍ !

Malá i Velká Amerika, Střecha Evropy a
jiné krásné památky a krásná příroda.
Budete mít hromadu času přemýšlet úplně
nad vším, jen je při tom třeba dávat pozor
kam šlapete.
Takže ještě váháte, kam letos na
dovolenou? Přeměňte se z Povaleče plážového třeba na Horala šplhajícího a vyrazte
poznávat krásy. A kdo vyrazí k moři, ať si
náramně užije sluníčka, teplé vody a hlavně
odpočinku. Zkrátka přejeme Vám krásné
prázdniny a dovolené a šťastný návrat domů.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné prázdninové a
dovolenkové dny a po delší odmlce na úvod
několik informací z jednání zastupitelstva:
Zastupitelstvo na svém posledním
zasedání 30.6. projednalo zprávu o kontrole
hospodaření obce za rok 2010 provedenou
jako audit krajského úřadu a závěrečný účet.
Hospodaření obce za rok 2010 skončilo na
příjmové straně 2.294 tis. Kč a na výdajové
straně 2.333 tis. Kč, tedy se schodkem 39 tis
Kč. Schodek je způsoben nerealizovanou
vratkou z před-financování dotační akce
„Volno-časové areály“ ze Svazku obcí

Novoborsko ve výši 639 tis. Kč. Při
přezkoumání hospodaření byly zjištěny dvě
méně závažné chyby a to spíše
administrativního typu – špatná formulace
v usnesení zastupitelstva a pozdní schválení
rozpočtové změny při dotaci na komunální
volby.
♦
Jako každý rok na začátku,
zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet obce
na rok 2010. Příjmy ve výši 2,509.600,- Kč
a výdaje ve výši 1,869.600,- Kč. Rozpočet
je jako přebytkový. Příjmy jsou vyšší o
640.000,-Kč díky vratce ze Svazku obcí
Novoborsko. Tato částka je vyčleněna na
financování vlastních podílů pro investiční i
neinvestiční akce hrazené z dotačních titulů.

plánována na 12 týdnů. Obec se bude podílet
na financování akce 30 %.
♦
Další dotace, ve které byla obec
úspěšná, je Grantový fond Libereckého kraje
Program obnovy venkova – Obnova a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
V tomto programu jsme požádali o
financování výměny oken a dveří v budově
obecního úřadu a na sále. Akce se bude
realizovat v období září - říjen. Z obdržených
nabídek zastupitelstvo obce na svém
pracovním zasedání 22.7. vybralo nabídku
firmy Sulko s.r.o., Děčín za 317.367,- Kč. I o
tuto dotaci je žadatelem obec. Podíl obce na
financování této akce je 20%.
♦

♦
V tomto roce obec realizuje několik
akcí z dotací. U fondu Ministerstva pro
místní rozvoj v programu odstraňování
povodňových škod jsme uspěli s projektem
na opravu dvou mostků (u Swobodů).

V rámci Svazku obcí Novoborsko
jsme požádali z Grantového fondu
Libereckého kraje Programu obnovy
venkova – údržba zeleně jsme obdrželi
27.200,- Kč. Žadatelem a administrátorem
této dotace je Svazek obcí Novoborsko.
Podíl obce je 30 %. Dotací je financována
běžná údržba zeleně v obci a na hřbitově.
♦

Oba
mostky
byly
poškozeny
nadměrným průtokem vody při loňských
povodních. Žadatelem o tuto dotaci je obec.
Z předložených nabídek na opravu obou
mostků zastupitelstvo na svém pracovním
zasedání 24.6. vybralo nabídku firmy Borská
stavební s.r.o. za 394.230 Kč. Realizace bude
zahájena od 25.7. předáním staveniště
stavební firmě. Práce na opravě mostků je

V současné době se naše obec účastní
projektu „Panoramatické tabule“ z Operačního programu NUTS II Severovýchod
financovaným EU. Předmětem projektu je
výroba
a
instalace
tříjazyčných
(německo-česko-polských) panoramatických
tabulí na vyhlídkách v Přírodním parku
„Žitavské hory“ na německé straně a v
Lužických horách (mikroregiony Novoborsko a Podralsko) na české straně.

Na tabulích jsou vyznačeny výrazné vrcholy
a místa, které jsou v okolí vyhlídky vidět.
Aktivita je koordinována třístranným českoněmeckým grémiem. Projekt je stavebním

kamenem implementace dohod o spolupráci
při rozvoji cestovního ruchu Euroregionu
Nisa.

že chodník bude letos realizován z rozpočtu
obce. Předpokládaný termín zahájení je září.
♦

♦
Svazkem obcí Novoborsko byla
v červenci 2011 podána dotace z Operačního
programu Životní prostředí - Zlepšení
systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany. Jedná se o projekt
„Varovný protipovodňový systém“. Obce
mají povinnost mít od roku 2013 digitální
povodňový plán a varovný systém obce,
který bude napojen na JSVV (jednotný
systém
vyrozumívání
a
varovaní)
Generálního ředitelství HZS ČR. Navržený
varovný protipovodňový systém řeší
zejména pořízení místních informačních a
vyrozumívacích
systémů
(bezdrátový
rozhlas) a digitální povodňové plány pro toto
poměrně rozsáhlé území. Součástí projektu
jsou srážkoměry a měřiče hladiny toků.

Na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva bylo schváleno zadání Změny
č.2 Územního plánu obce Radvanec. To
obsahuje vyhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů, podnětů sousedních
obcí a připomínek uplatněných k návrhu
zadání. Další etapou zpracování dokumentace bude Návrh Změny č. 2 Územního
plánu obce Radvanec. Součástí změny č.2 je
i územní studie lokality pro bydlení
v západní části obce „U zahrádek“.
Zastupitelstvo na svém pracovním
zasedání dne 24.6. vybralo nabídku firmy
TENET spol.s r.o. Trutnov, Ing.Arch.
Smilnický. Součástí územní studie je
architektonické řešení zástavby, dopravy,
inženýrských sítí (vodovod, kanalizace,
NN,VN,VO), způsob likvidace odpadních
vod a propočet investičních nákladů.
♦

Protože se jedná poměrně o nákladnou akci,
Ministerstvo pro životní prostředí vypsalo
tuto dotaci, aby pomohlo rozpočtům obcí.
Celá akce předpokládá náklady pro naši obec
cca 600 tisíc Kč a podíl obce by byl 10%.
Termín realizace je v roce 2012.
♦
Už druhým rokem jsme byli
ve shánění financí z dotací na výstavbu
pěšího chodníku u Kahovců neúspěšní.
Situace na této komunikaci je čím dál tím
nebezpečnější. Proto zastupitelstvo rozhodlo,

Příprava vodovodu a kanalizace
pokračuje. U vodovodu probíhá stavební
povolení. Nepodařilo se nám však dostat do
jarního
kola
dotačního
programu. Vybojovali jsme
ale prioritu projektu a náš
projekt
vodovodu
je
v zásobníku podporovaných
akcí na Ministerstvu zemědělství. Jinými slovy jsme náhradníky.
Z tohoto důvodu bude v nejbližší době
zahájena soutěž na dodavatele stavby. Pokud
se neuplatníme jako náhradníci, další výzva
má být vyhlášena na přelomu roku.
Kanalizace je na konci soutěže na
dodavatele stavby. Doufejme, že po
doběhnutí lhůty budeme znát
dodavatele stavby. Pokud
některá
z firem,
které
neuspěly v soutěži, podá
námitku k úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS), dojde ke

zdržení. Dokud ÚOHS nerozhodne
námitce, nemůže se začít stavět..
.
♦

o

Tak jako každoročně, je i letos
organizován díky
požadavku
obcí
našeho regionu na
září tohoto roku
putovní kontejner
Eletrowin
pro
zpětný odběr elektrospotřebičů. Pokud
disponujete tímto odpadem, ještě vydržte.
♦
V našem regionu zahájila činnost
MAS (místní akční skupina) Skleněný Nový
Bor, která působí na venkově a pomáhá k
rozvoji venkova. Jedná se o sdružení, které je
založeno Městem Nový Bor a je možno
žádat přes tuto MAS dotace na různé aktivity
a investiční a neinvestiční záměry. O tyto
dotace však může žádat kterýkoli subjekt,
který působí na katastru obce (obec,
podnikatelé, spolky, neziskové organizace,
…). Zastupitelstvo odsouhlasilo účast v této
MAS a její působnost na katastru obce.
V současné době je záměr požádat o finance
na Antonínskou pouť.
♦
K 30.6.2011 skončila smlouva
s Městem Cvikov na zajištění přestupkového řízení. Rada Města
Cvikov
na
naši
žádost
odsouhlasila uzavření nové
veřejnoprávní smlouvy. Od
1.7.2011 bude i nadále řešit
přestupky přestupková komise
Města Cvikov.
♦

Na hřbitově bylo minulý týden opět
odcizeno dalších 9 polí plotu. To už je za
posledních jeden a půl roku šestý nájezd
nenechavců. Nejprve zmizelo 8 polí, potom
horní branka, pak dolní kovaná branka. Když
se vše uvedlo do původního stavu, zmizelo
dalších 9 devět polí. Pak následovalo dalších
22 polí. Pachatel krádeže 22 polí byl díky
pohotovému a hrdinnému zásahu našich
občanů předán do rukou Policie ČR. A nyní
je pryč dalších 9 polí. Vzhledem k této
neutěšené situaci se zastupitelstvo rozhodlo
instalovat na hřbitov obyčejné pletivo, které
by tam mohlo snad už vydržet.
♦
Jako tradičně v červnu proběhla
9.Antonínská pouť. Celým dnem nás
prováděl pan Jozef Čičman se svojí kapelou
Alabama muzic. V programu jsme viděli

novoborské mažoretky, taneční skupinu
Lentilky, kouzelníka Čaroslava a Petru
Černockou s jejím programem pro děti.
Šermíře letos vystřídalo Sváťovo loutkové
divadlo s pohádkou O Koblížkovi, což
uvítali hlavně děti.
Odpoledne byl připraven soutěžní
okruh pro děti s odměnami, které věnovala
firma NOVELL a Pražská plynárenská, za
což jim patří dík. Dále poděkování patří paní
Jolaně Janušové a jejímu týmu za přípravu
celého okruhu.
V kapli sv. Antonína pan děkan
Pavlas odpoledne sloužil mši. I ta
každoročně k naší pouti patří.

Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří pod vedením paní Nadi Formánkové se
podíleli na organizaci letošní 9.Antonínské
pouti. Dále bych chtěl poděkovat i
sponzorům panu Holešovskému, panu
Tobiškovi a paní Znamenáčkové.
Petr Ullrich
starosta

Příspěveky od občanů:
Omlouváme se zpoždění některých příspěvků,
ale přesto uveřejňujeme všechny.

Nebyli jsme samotní v Údolí samoty
Poslední předvelikonoční víkend se
zvláště vydařil .Sluníčko rozzářilo všemi tóny
zelené jarní lesy. A my jsme zastihli na cestě
do Údolí samoty mnoho skupinek turistů,
cyklistů i rodin s dětmi a se psy. Kam všichni
kráčí? Ale vše je hned jasné u skály, kde je
vytesaná zdejším dávným kameníkem v
pískovci zajímavá historická plastika někdy z
konce 18. století, zobrazující Krista u sloupu

před bičováním. Zde se zástup asi 70 osob
všeho věku zastavuje před třemi novými
obrazy Panny Marie, sv. Huberta a sv.
Krištofa. Hned nás vítá duchovní zpěv
Českolipského pěveckého sboru v čele se
sbormistrem Jaromírem Ehrenbergem. Je to
velmi působivé a všichni se zájmem
vyslechnou krátkou řeč iniciátora celé akce
pana Josefa Rybičky. Ten vyzval malířku paní
Blanku Bánovou a Miloslava Sedleckého k
výtvarnému zpracování těchto tří obrazů, které
jsou umístěny na zmíněné skále.Pan Miloslav
Sedlecký autor obrazu sv. Krištofa a sv.
Huberta, je mezi obyvateli Radvance, Maxova
i Nového Boru znám jako „Obrázek„. Léta
tvoří veduty ze zdejších krásných přírodních
zákoutí i dominant kraje. I interiér našeho
domova zdobí jeho pohled na hrad Sloup a
radvanecká kaplička zasvěcená sv. Antonínu.
Pan Rybička, žijící v Janově a vlastník
hájenky, která se nachází na levé straně při
vstupu do Údolí samoty, je vysokohorský
turista a známý cestovatel, který vedl nejednu
výpravu do Nepálu, Peru, Tibetu. Oceňuje
krásu těchto exotických krajin, ale má velký
cit a obdiv ke zdejší krajině a místním
pískovcovým útvarům. Finančně zajistil
namalování obrazů a vše zorganizoval.
Svěcení provedl pan děkan Josef Pavlas.

Velmi citlivě vzpomněl na potřebu dnešních
lidí, aby se právě v Údolí samoty zamysleli
sami nad sebou i nad svými blízkými. Pan
děkan
připomněl význam velikonočních
svátků pro lidstvo a to nejen pro křesťany.
Zamyslel se nad posláním Panny Marie.
Krásně to doplnil zpěv Ave Maria provedený
pěveckým sborem z České Lípy. Sv. Hubert

coby patron myslivců a lovců od pana
Sedleckého s jelenem a s křížkem mezi parohy
zaujme svým inzitním pojetím. Pro poutníky
byl pak vysvěcen obraz sv. Krištofa, jejich
patrona, kterak přenáší Krista jako malého
chlapce přes řeku.

Slavnostní setkání se zájmem sledoval i pan
starosta Radvance Ing. Petr Ullrich a paní
Strejčková. Svěcení obrazů přilákalo opravdu
velký počet zájemců ze Sloupu, Nového Boru i
z Janova. Škoda jen, že bylo přítomno tak
málo místních obyvatel Radvance. Není to
poprvé, kdy sledujeme, že o dění v obci mají
větší
zájem
chataři a chalupáři než
domorodci. Tradičně vystoupil pan Ota
Macoun, který vzpomínal svého příchodu do
Radvance 13.října v roce 1945.
Je opravdu pozoruhodné jak se krajina
pohraničí opět obnovuje a ožívají znovu
vztyčené křížky na rozcestí a boží muka při
cestách .Vysvěcené obrazy v Údolí samoty
také navodí tu správnou atmosféru pro
poutníky tímto krásným krajem. V padesátých
letech nové obyvatelstvo, které zde teprve
zapouštělo kořeny, se nechalo strhnout
komunistickou protináboženskou propagandou
bořilo právě ony křížky a boží muka, která se
vždy vázala na život v minulosti tohoto kraje.
Proto bylo setkání u svěcení tří obrazů tak
spontánní, prosluněné velikonoční atmosférou.
Slavnostní setkání bylo zakončeno
pozváním pana Rybičky do hájenky na malé
občerstvení. Rozcházeli jsme se plni pohody a
snad i přátelství.
PhDr. Jana Fleglová

Velikonoční tvoření
Tak nám proběhl druhý ročník
velikonočního tvoření. Tentokrát děti zdobily
velikonoční perníčky. Předcházely tomu velké
přípravy, na kterých se podílely čtyři
obyvatelky Radvance (zadělávaly jsme, válely,
vykrajovaly, pekly……) Z tohoto našeho
tvoření vzešly velcí zajíci, rodinka kohouta,
motýli, ovečky, zajíčci, kytičky….., které pak
děti zdobily cukrovou polevou v pěti barvách a
na rozdíl od perníčků bylo vidět, kdo ji
ochutnával ☺ Největší úspěch měli velcí zajíci
a rodina kohouta – i když ta děti trochu
potrápila, protože se jejím jednotlivým členům
na perníkovém kolečku vůbec nechtělo stát,
ale děti se s tím skvěle vypořádaly a vyřešily
to každý po svém - jsou to prostě šikulky.

Po tvoření následovalo hraní převážně
ve velikonočním duchu. Nechyběla vajíčka,
pomlázky ani pentličky a nakonec i hledání
velikonočních čokoládových figurek - sladká
tečka za sladkým, voňavým tvořením.
Za celý „perníkářský“ tým, do kterého
patří ještě i jedna maminka z Nového Boru,
která pomáhala se zdobením, přeje hezký den
Jolana Janušová.

Okénko do našich domovů:
Skalka
Sedím u počítače v pražském bytě a
toužebně vyhlížím náznaky jara. Najednou
zahlédnu první sněženky a květy čemeřice. To
mě hned přenese do milovaného Radvance a

Maxova. Cítím vůni lesa i vnímám atmosféru
Radvance. Letos jsem ještě netrpělivější, kdy
začnu pakovat k přesunu na sever. Tento rok byl
pro mne zvláště těžký až bolestný ze zdravotních
důvodů. Proto věřím, že naberu nové síly právě v
Maxově.
Jako vždy první cesta nebo jedna z
prvních cest je na obecní úřad, uhradit poplatek
za odvoz odpadků, což je spojeno s paní Květou
Strejčkovou a pak přistoupit k plotu zahrady
domu manželů Strejčkových. Skalka paní
Strejčkové, chlouba celého Radvance v jarním,
letním i podzimním převleku představuje
doslova pastvu pro oči.

položili v roce 2000. Od té doby je to mnoho
hodin práce a trpělivosti, ne všem rostlinkám se
daří, je potřeba pečlivě vybírat jednotlivé druhy
a sledovat jak vytváří vše harmonický celek. Zdá
se, že s tím si paní Květa dobře poradí.
Již se nemohu dočkat až budu s
manželem a s dalšími turisty postávat u plotu
zahrádky manželů Strejčkových a obdivovat tu
harmonii barev a pestrost květů při prvních
signálech jara.
PhDr.Jana Fleglová

Z Klíče až na Himalaje.

Nikdy nevím zda se soustředit na barevné
odstíny skalničkových tulipánů, které hrají
barvami od žluté až po temně rudé a fialové,
hned vedle září žluté narcisy opět v několika
variacích, můj muž jim od dětství až do dnešních
dnů říká vykuklice a oba je vždy opravdu vítáme
jako symbol jara. Koberce tařice i tařičky hrajou
barvami od bílé až po sytě růžovou až máte chuť
si na ně sáhnout. Něžné sněženky se potkávají s
poněkud exotickými konikleci. Se stejným
obdivem jako já se zde zastavují turisté i
cyklisté, kteří se jdou občerstvit do oblíbené
hospody U mlejna na dobré pivčo nebo chutný
oběd. Nikdo bez zastavení nemine zahradu
naproti ,kde často v hlubokém předklonu zachytí
paní Květu Strejčkovou .Péče o zahrádku se
skalkou, která je v prudkém kopci, vyžaduje
hodně dobrou fyzickou kondici a lásku , ale i
odborné znalosti a to paní Květa Strejčková má.
Bez problémů stíhá práci na Obecním úřadě v
Radvanci.Vždy vše vysvětlí, poradí a zařídí, my
chataři s ní máme ty nejlepší zkušenosti. Zajímá
mě jak dlouho pracuje na své rozsáhlé a krásně
vyladěné skalce. Říká, že základy s manželem

Obec Radvanec má v současné době 156
stálých obyvatel, včetně dětí. Je až s podivem s
kolika více než zajímavými lidmi se zde setkáte.
Proto se snažím prostřednictvím rubriky Okénko
do našich domovů na ně upozornit. Jedná se
většinou o lidi skromné, kteří na sebe nijak
neupozorňují a i když je sousedé z denního styku
znají, většinou netuší jak zajímavé a
s
netradičními osobnostmi se stýkají. Tentokrát
nahlédneme do života mimořádné osobnosti
Radvance, všeobecně velmi dobře známé Mírovi
Pokornému .Na pivo, či na oběd nebo na večeři
do hospody U mlejna zašel určitě alespoň jednou
každý obyvatel Radvance.
Málokdo však Míru Pokorného potkal jak
svižným krokem stoupá na Klíč, nejbližší a
nejvyšší hora Lužických hor poblíž Radvance,
měřící 760 metrů nad mořem. I my jsme se tam
potulovali a divili se kam Míra chvátá. Vysvětlil
nám, že to je malý, ale nutný trénink na
Anapurnu, která je o trochu vyšší 5414 m. Jen
když to píšu cítím závrať a úžas. Zajímalo mne
jak Míru napadlo vyrazit do Himalají. Cestovatel
a organizátor těchto mimořádných výletů pan

Josef Rybička se specializuje na podobné trasy,
kam vyvádí podobné výpravy. Tedy další více
než zajímavá osobnost Radvance, v současné
době sice žije v Janově, ale k Radvanci má velmi
úzkou citovou vazbu. Nakonec to byl on, kdo
organizoval akci namalování a vysvěcení sv.
Krištofa, sv. Huberta a Pany Marie v Údolí
samoty.tento zkušený cestovatel, organizátor a
průvodce se stal inspirací pro Míru Pokorného.
Poprvé vyrazil v roce 2007, to mu bylo 59 let.

Trénink na výdrž nohou měl vlastně jen z
hospody, při roznášení půllitrů s pivem.je to
skutečně zřejmě velmi náročná práce, když si
uvědomíme, že tato příprava plus výstupy na
Klíč mu stačily k tomu, že bez problému zvládl
14 dnů pochod ve vysokohorských podmínkách,
kdy na svých nohou ušel 250 km.Vysvětlil mi,
že základ jsou dobré turistické boty,nebýt
změkčilý, spí se na palandách, pije černý a
zelený čaj, maso se téměř nepotká, pivo jen v
údolí před výstupem do vyšších nadmořských
výšek tělo musí být otužila včetně zažívacího

traktu. Těžko by se postupovalo s výpravou,
kdyby vás pronásledoval silný průjem. Nic
takového Míru neskolilo.
K šedesátinám si Míra v roce 2008
nadělil výpravu, opět pod vedením pana Rybičky
zase do Nepálu. V roce 2009 to byl Ecqador a

Peru, v Peru byl pak ještě jednou a to brzy po
zničujícím zemětřesení. Z této výpravy si donesl
sice zajímavé zážitky, ale nikoliv povzbudivé
zdálo by se, že si Míra již bude užívat Radvance,
ale to bychom se mýlili, v roce 2010 vyrazil opět
pod vedením pana Rybičky do Nepálu.Na
podzim roku 2011 plánují výpravu do Číny a
odtamtud vlakem do Tibetu a pak opět mnoho
kilometrů v horách nad 5000 m.
Promiňte mi, že nezabíhám do názvů
kudy tyto výpravy putovaly, ale nějak mi chybí
znalost těchto cizokrajných oblastí Míra nezná
přesné zeměpisné názvy pokořených horských
hřebenů , kudy putovali.Šlo mi spíš o seznámení
se zajímavou osobností, která žije mezi námi v
Radvanci. Obdivuji ho za jeho cizokrajné zájmy
a vitalitu. Od jedné z účastnic jedné z výprav
jsem se dozvěděla jak Míra zdolával četné
překážky, a nebylo jich málo, s úsměvem a vždy
ochoten pomoci druhým. Jednou pomohl nést
batoh, jindy přenechal lepší postel slabšímu. Na
moji otázku, jak se domlouval s domorodci, se
jen usmál, když máš hlad a žízeň domluva
rukama nohama je rychlá a naprosto dostačující.

Doufám, že Míra Pokorný dodá krásné
fotografie z některé z výprav, abyste si mohli
udělat alespoň trochu názornou představu, kudy
tento dobrý muž putoval. Až se vrátí z letošní
výpravy jistě uspořádá s panem Rybičkou
promítání fotodokumentace s komentářem a se
vzpomínkami.To bude jistě zajímavější než můj
nedostatečný zeměpisný popis.Přejeme Mírovi
Pokornému i panu Josefu Rybičkovi mnoho sil a
mnoho krásných zážitků z dalších výprav do
cizokrajných destinací.
PhDr.Jana Fleglová
vydal Obecní úřad Radvanec 2010
redakce: P.Ullrich, N.Formánková, K.Ullrichová
kontakt: ra2nec@radvanec.cz

