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Podzim,
především
měsíc
listopad, je pro mě v posledních letech
vždy dosti depresivním obdobím a nevím
proč tomu tak je. Nemám žádný vážný
důvod k depresivním náladám – vždyť je
tak krásně venku (pokud není pod
mrakem

nebo mlha), příroda hraje všemi barvami, ale nedostatek slunce, sychravé
počasí s krátkými dny má na mě zřejmě
mnohem negativnější účinky, než když
jsem byla mladší. Ale stačí, když je
listopad za námi a před námi je
najednou jedno z nejkrásnějších období.
Blíží se konec roku a do Štědrého dne
zbývá už jen pár dní. „Buď tvrdý“ učí nás
svět, v němž žijeme. „Buď tvrdý, protože
soucit a laskavost se nevyplácí“.
Z reklam na nás útočí tipy na
dárky, které „určitě“ potěší, ačkoliv nás
jejich protagonisté vůbec neznají.
V záplavě Santů poněkud mizí fakt, že
jsme přeci v Čechách a nám tu naděluje
dárky Ježíšek.Konzumní svět se dočista
zbláznil.
A tak v klidu domova, se šálkem
horké kávy usedám do křesla, přivírám

- DOBRÉ

POČTENÍ !

oči a vracím se do stejného období před
mnoha lety. Do časů, kdy Vánoce ještě
byly tím, čím by měly být: pomalu
vrcholí předvánoční úklid a všude voní
cukroví. V zelenině konečně dostali
banány, kubánské pomeranče a možná i
mandarinky. Všude krásná výzdoba, lidé
natěšení, povídají si na ulici jen tak,
usmívají se, scházejí se a přejí si vše
krásné. Pojedeme pro stromeček a já se
budu jen tak dětsky těšit na Štědrý den.
Vím, že ty naše současné Vánoce
budou stejně krásné a přes tvrdé a
bláznivé jednání světa se rozhodneme
na někoho usmát, někoho obdarovat
nejen pod stromeček, někomu projevit
soucit a laskavost.

Zvolněte
tempo,
poseďte
s rodinou, s přáteli a vychutnejte si
alespoň chvilku lásky, porozumění a
dobrého pocitu.
Přeji Vám krásné těšení a ještě
krásnější prožití Vánoc.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři

Přejeme všem krásné předvánoční
dny a na úvod několik informací
z jednání zastupitelstva:
Zastupitelstvo na svém posledním
veřejném zasedání 23.9.2011 schválilo
rozpočet na instalaci nového oplocení na
hřbitově. K tomuto kroku zastupitelstvo
přistoupilo vzhledem neutěšené situaci,
kdy se během 1,5 roku uskutečnilo 7
nájezdů zlodějů. Instalací obyčejného

pletiva si zastupitelstvo slibuje, že by
tam mohlo snad už vydržet. Náklady na
nové oplocení byly 43.950 Kč a bylo plně
pokryto plněním z pojistky, kterou má
obec uzavřenu.
♦
V říjnu proběhla výstavba pěšího
chodníku u Kahovců. Zastupitelstvo se

rozhodlo, že bude realizován z rozpočtu
obce, protože situace na komunikaci
v úvozu je nebezpečná. Stavba se
realizovala podle projektu ing.Z.Nýdrle a
rozpočet akce byl 68.442 Kč. Zbývá
chodník osadit dopravními značkami,
které musí být v souladu s dopravními
předpisy.
♦
Z dotace fondu Ministerstva pro
místní rozvoj z programu odstraňování
povodňových škod jsme financovali
opravu dvou mostků (u Swobodů). Oba
mostky byly poškozeny nadměrným

průtokem vody při loňských povodních.
Stavbu provedla firma Borská stavební
s.r.o. za 394.230 Kč. Myslím, že se
stavba povedla i původně plánovaná
uzavírka se o třetinu zkrátila. Obec
zaplatila vlastní podíl ve výši 39.423 Kč.
Aby byla celá akce dokončena,
zastupitelstvo uvolnilo z rozpočtu obce
24.000 Kč na opravu cesty.
♦
Změna č.2 Územního plánu obce
Radvanec
se
blíží
do
finiše.
Dokumentace je zpracována, proběhlo
vyhodnocení požadavků a stanovisek
dotčených orgánů, podnětů sousedních

obcí a připomínek. Veřejné projednání
této změny č.2 je stanoveno na
22.12.2011 v 10 hodin. Součástí změny
č.2 je i územní studie lokality pro
bydlení v západní části obce „U
zahrádek“.
První
návrhy
už
zastupitelstvo připomínkovalo požadavky
na
funkčnost
řešených
ploch
(multifunkční hřiště, plochy zeleně). Po
vyřešení
architektonického
návrhu
zástavby bude vypracována dispozice
dopravy, inženýrských sítí (vodovod,
kanalizace, NN, VN, VO), způsob
likvidace odpadních vod a propočet
investičních nákladů.
♦
Z Grantového fondu Libereckého
kraje Program obnovy venkova – Obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské
vybavenosti obec realizovala výměnu
oken a dveří v budově obecního úřadu
a na sále. Akci provedla firma Sulko
s.r.o. koncem října. Rozpočet akce byl

307.367 Kč a obec zaplatila vlastní podíl
61.474 Kč. Pokud počasí dovolí, tak ještě
do konce roku provede obec údržbu
zbylých oken v budově OÚ.
♦
.

V přípravě vodovodu a kanalizace
zatím zůstáváme stát. U vodovodu je
vydáno pravomocné stavební povolení a
čeká se na jarní kola dotačních programů.
U kanalizace je soutěž na
dodavatele stavby ukončena. Známe
vybranou firmu. Je jí firma EUROVIA
a.s. Bohužel došlo k tomu, že jedna firma,
která
neuspěla
v soutěži,
podala námitku k úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
(ÚOHS). S současné době se
čeká dokud ÚOHS nerozhodne o námitce.
K tomuto ještě Ministerstvo pro
životní prostředí (MŽP) nemá upřesněny
podmínky pro podpis smlouvy
o financování a od září o
těchto podmínkách vyjednává
s Evropskou komisí. Nutno
říci, že si daly na čas. Protože se
připojujeme do ČOV v Novém Boru,
trnem v oku pro Evropskou komisi je
provozovatelská smlouva mezi SVS,
majitelem vodohospodářských infrastruktur v našem kraji a tedy i čističky
v Novém Boru a SčVK, která s těmito
infrastrukturami hospodaří. Nezbývá než
čekat, jak skončí vyjednávání Evropské
komise a MŽP a také jak rozhodne
ÚOHS.
.
♦
Do konce listopadu přijímá Státní
fond životního prostředí (SFŽP) žádosti
na zateplení a rekonstrukci zdroje
vytápění z Operačního programu životní
prostředí
(OPŽP).
Zastupitelstvo
odsouhlasilo účast na tomto projektu a
proto připravujeme ve spolupráci s
firmou Energy Benefit Centre a.s.
energetický
audit
a
projektovou
dokumentaci na zateplení a rekonstrukci
zdroje vytápění budovy OÚ Radvanec
č.p.75. Kompletní administrace žádosti o

dotaci z OPŽP provádí také firma Energy
Benefit Centre a.s. Z hotové dokumentace
budou známy předpokládané náklady.
Vlastní podíl této dotace je 10% nákladů
na akci.

Pro radvanecké děti je připravena
nadílka od OÚ, ke které se můžete
připojit. I vaše dárky předá ten, který je
k tomu kompetentní – Mikuláš.
♦

♦
Zveme Vás v sobotu 26.11.2011
v 18.00 hodin na rozsvícení vánočního
stromku na parkovišti u OÚ.
Pro děti je zajištěn
čaj, pro dospělé grog a
svařák. Letos zazní
vánoční koledy v podání
Českolipského
pěveckého sboru pod
vedením
Jaromíra
Ehrenberga.
Tento
sbor není v Radvanci
poprvé. Letos na jaře
vystupoval při svěcení
třech obrázků v Údolí samoty. Vánoční
básně přednesou radvanecké děti. Na
závěr bude ohňostroj.
♦
Další pozvání je pro Vás a Vaše
děti na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v sobotu 3.12.2011 v 16.00 hodin na sál
hospody U mlejna.
Než přijde Mikuláš s čertem a
andělem, je pro děti připraven zábavný
program se soutěžemi.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na
poslední veřejné zasedání zastupitelstva
obce Radvanec, které je plánováno na
16.12.2011 v 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
Petr Ullrich
starosta

Příspěveky od občanů:

A je tady…………
Ano, je tady ten, se kterým se
setkáváme právě v tomto období každého
roku. A kdo je to? Malíř, který nás
překvapuje každým rokem a najednou
změní náš pohled na přírodu, krajinu a
okolí kolem našeho Radvance, ale i jinde.
Když se každý z nás podívá kolem
sebe, ať chce nebo nechce, je přímo
okouzlen tím, co se mění. A jistě nás
každého překvapí otázka, která každého
z nás přivede zcela do současnosti „Být
malířem, dokázal bych to také“. Jde o
otázku dosti divnou a odpověď - Možná,
nebo nikdy jako on!
Tuto otázku si pokládám každým
rokem, když se objeví první zmínky
onoho neznámého při pohledu do okolí,
např. na „Klobouk“. Zde se již v polovině
října objevují náznaky oné změny stromů

- listí žloutne. A tak to pokračuje dál a
dnes v počátku listopadu roku 2011, kdy
jsem jel na náš hřbitov, jsem si to
uvědomil a tím také onu krásu podzimu.
Pestrobarevnost
se
projevuje
v celém okolí při pohledu na krásu pohoří
kolem
naší
obce. Zejména
si to každý
z nás, ať chce
nebo nechce,
promítne při
příjezdu
od
Nového Boru.
Zejména dnes, kdy se usmálo slunce se
tato krása projevila.
Vychutnejme si barevný podzim,
který nám připravuje onen malíř a
vzpomeňme na to všechno, co ona krása
nám dává.
Nechtěl jsem vás zavést do říše
snů, ale do skutečnosti, co se v tomto
období kolem naší obce v té kráse skrývá.
Přeji vám hodně pohody a
spokojenosti ve zbytku roku 2011 a
užijme si v dobrém a ve spokojenosti.

svíček… jdete a najednou se ze tmy ozve
jakýsi zvuk….jdete dále a objeví se před
vámi duch, pak vidíte kostlivce, trpaslíka,
létající strašidlo, čarodejnici, která Vás
láká do perníkové chaloupky, šílenou
mumii, běsnícího vlkodlaka, černokněžníka, který vás chce unést kdoví kam no pak jste vážně rádi, že vidíte oheň a
běžíte k němu a víte, že tam už jste
v bezpečí.
S dětmi přišli samozřejmě i rodiče a
i jim to nedalo a stezku si prošli a bylo
roztomilé od nich sem tam slyšet „já se
bojím“. Všichni jsme se pak sešli u ohně, u
kterého stálo i auto pana Fejtka - naše
zázemí, ve kterém měl pro děti připravené
tatranky a čaj. U ohně si děti také mohly
opéct buřty. Bylo tam příjemně a teplíčko
a nechyběl ani ohňostroj. I počasí nám

Zdraví vás Ota Macoun
♦
Halloweenská stezka odvahy
Letos již potřetí jsme pro děti, které se
rády bojí, připravili stezku odvahy.

přálo. Pokud si ti kdo tam byli, odnesli
dobrou náladu, tak se akce podařila, jak
jsme zamýšleli.
Děkujeme všem sponzorům i všem co se
na akci jakkoli podíleli.
Jolana Janušová
♦
Dlouhá čínská cesta
Po návratu z Dlouhé čínské cesty bylo
promítání v Hospodě U mlejna. K našemu překvapení byla účast velká,
odhadujeme 200 lidí.

Představte si tmu, ticho a cestičku ze

Této výpravy se zúčastnil hostinský
Míra s Helenou a dcerou Andreou.
Výpravu zorganizoval Josef Rybička.
Cílem této cesty bylo obejít posvátnou
horu Kailash, která se nachází

v západním Tibetu. Výška této hory je
6714 m n.m a dosud žádný horolezec na
její vrchol nikdy nevystoupil. Raihold
Messner měl povolení, ale přesto na toto
posvátnou horu nevystoupil z náboženských důvodů. Cesta začala a skončila

v Radvanci. Letěli jsme z Prahy přes
Dubai do Pekingu, kde jsme navštívili
známé památky Velkou Čínskou zeď,
náměstí Nebezského klidu a Zakázané
město. Naše cesta dále pokračovala
vlakem. Trať byla postavena těsně před
olympiádou. Tento vlak přejíždí několik
horských sedel nad 5000 m n.m a po 47
hodinách jsme byli v hlavní městě Tibetu
Lhase. K našemu překvapení naše
jízdenky, které měli být do lehátkového
vozu, byly do normálního vozu
s domorodci. Po návštěvě paláce Potala

jsme odjeli po Tibetské náhorní planině
4200-4800 m n.m. do západního Tibetu
k západní hranici s Kašmírem, kde se
nachází posvátná hora Kailash. Tady už
všichni účastníci pociťovali nadmořskou
výšku a lehce otékali. Ale to nejhorší je
teprve čekalo. Při třídenním treku kolem
posvátné hory jsme museli překonat sedlo
Dolma La ve výšce 5660 m n.m. Tady si

je silný vítr a velká zima. Po našem
návratu do Radvance jsme si dali dobré
jídlo a pivo.
V Radvanci se stalo již tradicí, že
na podzim ve spolupráci s obecním
úřadem se koná promítání z cest po světě.
Další plánované promítání proběhne
v únoru ve spolupráci s LHS Radvanec téma Radvanec a okolí.
Josef Rybička
hodně lidí začalo uvědomovat jak se
špatně chodí a dýchá v takové výšce, ale
nakonec zdárně sedlo překonali. Dále
naše cesta vedla k nejvyšší hoře Mout
Everest přes klášter Rongbuk ve výšce

5200 m n. m. Tady jsme si uvědomili, že
jsme již na Čínském území, protože
přístup do základního tábora je dnes
silnice. Naše cesta končí na Mostu
přátelství, kde opouštíme Tibet-Čínu a
vstupujeme do bývalého království, nyní
republiky Nepálu. Najednou jsme se ocitli
v překrásné krajině, kde je teplo, zpívají
ptáci a rostou stromy. Protože v Tibetu
nad 4000 m n.m. nerostou žádné stromy,

♦

Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje poskytuje novou
sociální službu - Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi a to z projektu
Libereckého kraje IP 1 - Služby
sociální prevence v Libereckém kraji.
Projekt je financovaný z operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Posláním sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi je v Centru pro
zdravotně postižené Libereckého kraje
umožnit rodinám s dětmi, žijícím na
Českolipsku a Novoborsku přesto, že se
dlouhodobě nacházejí v obtížné životní
situaci z finančních a materiálních
důvodů, odlišného životního stylu nebo
chybějícímu rodinnému zázemí, vést
normální rodinný život dle jejich představ.
Služba je určena rodinám s dětmi do
max. 26 let věku žijícím na Českolipsku
a
Novoborsku,
nacházejícím
se
dlouhodobě
v obtížné
životní
situaci,
kterou
rodiče
nedokáží
sami bez pomoci
překonat z důvodu:
materiálních a ekonomických podmínek
života (dluhy, ohrožení ztrátou majetku,
bydlení, domova apod.), odlišného

životního stylu, výchovy dětí nebo
chybějícího zázemí rodiny (výchovných a
vztahových problémů v rodinách, neúplné
rodiny, rodiny se zdravotně postiženým
dítětem apod.).
V rámci sociálně aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi Centrum pro zdravotně
postižené dále zřizuje bezplatné právní
poradenství v České Lípě a Novém Boru
a psychologické poradenství v Novém
Boru.
 Právní poradna v České Lípě je
rodinám k dispozici v budově Centra
pro zdravotně postižené v České Lípě,
Konopeova 812, vždy první a třetí
pondělí v měsíci od 16 do 18 hodin
(služba je poskytována na objednání).
 Právní poradnu v Novém Boru
zájemci najdou v budově novoborského
Domu s pečovatelkou službou, v ulici
Svatopluka Čecha 830, 1x za 14 dní ve
středu, vždy od 15 do 17 hodin.
 Centrum odborné psychologické
pomoci v Novém Boru se nachází
v budově
novoborského
Domu
s pečovatelskou službou, v ulici Svatopluka Čecha 830, vždy ve čtvrtek od 14
do 18 hodin formou hodinových
konzultací (služba je poskytována na
objednání).
Bližší informace získáte na www.czplk.cz
nebo u terénní sociální pracovnice Mgr.
Markéty Křivské, tel. 487 853 481, mob.
734 575 535, e-mail: czpcl@volny.cz.
♦
Pozvání na výstavu papírových
betlémů přišla ze Sloupu v Čechách.
Výstava se koná v „Traktorce“,
Cvikovská 28, Sloup v Čechách každou
adventní sobotu a neděli od 14 do 17
hodin.

Krásné Vánoce
plné lásky
a pohody,
do nového roku hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
Vám přeje
zastupitelstvo obce a redakční rada
občasníku Ra2nec
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