RANEC PLNÝ NOVINEK A ZPRÁV Z

RADVANCE AŽ K VÁM! AŤ JSTE KDEKOLIV

Úvodník:
Zima a Vánoce jsou neoddělitelné a
kvapem se blíží. Nevím jak Vás, ale mě těší,
že listopad není tak pochmurný jako téměř
každý rok, ale že se objeví i krásné a
slunečné dny a tak alespoň čekání na Ježíška
a příchod zimy rychle uteče.
Dnešní generace dětí si nemůže umět
vůbec představit, že pro nás byla zima bez
mobilů a počítačů. Televize byla jen
v některých rodinách a tak se poslouchalo
převážně rádio. I to bylo moc hezké. Ale je
21.století a technický pokrok se proto
nezastaví. Přesto si dovolím připomenout
některé staré zvyky, které se na Vánoce
dodržovali a možná dodržují i dnes
v přetechnizovaném světě.
Především rozkrajování jablíček,
pouštění lodiček z ořechů, házení pantoflem
a někde se lilo i olovo. Záleželo na každé
maličkosti, která musela mít své místo. Pod
každým talířem byla ukryta kovová mince –
aby se nás peníze držely celý rok. Na stole
byla rozkvetlá „Barborka“ z nařezaných
třešňových větviček. Byla přizdobena
větvičkami jehličnanů a celá kytice byla
ovázána kouskem stříbrného řetězu ze
stromečku – aby rodina držela pospolu. Pod
stůl se dávala sekera, na kterou se dávaly
nohy – to proti bolesti a také pro sílu. Na
stole musely být veškeré potřeby jako sůl,
pepř, chleba, sklenice, ubrousky, příbory aj.

- DOBRÉ

POČTENÍ !

Od stolu se totiž během večeře
nesmělo vstávat a odcházet – aby ten, kdo
vstane, neodešel do roka navždy z domu.
Počet stolovníků měl být vždy sudý. Nebylli, přidával se na stůl jeden talíř. Na stole
vždy hořela svíčka.
Bylo zvykem, že pokrmů si každý
musel nandat jen tolik, kolik snědl a nápojů
tolik, kolik vypil – aby celý rok dojídal.
Teprve když dojedla poslední osoba sedící u
stolu a vše se dopilo, mohlo se uklízet ze
stolu.

Blíží se konec roku a do Štědrého dne
zbývá už jen pár dní.
Přeji Vám krásné prožití vánočních
svátků a ještě lepší vykročení do Nového
roku.
N.F.

Vážení občané Radvance a také chalupáři
Přejeme všem krásné podzimní dny a
po delší odmlce na úvod několik informací:
Jako každoročně provedl Krajský úřad
Libereckého kraje audit hospodaření obce,

jehož výsledky jsou shrnuty ve zprávě o
kontrole hospodaření obce za rok 2011.
Hospodaření obce za rok 2011 skončilo na
příjmové straně 4.859 tis. Kč a na výdajové
straně 2.465 tis. Kč, tedy s přebytkem 1.394
tis Kč. Přebytek byl způsoben vratkou
z předfinancování dotační akce „Volnočasové areály“ ze Svazku obcí Novoborsko ve
výši 639 tis. Kč a úsporným hospodařením.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny
žádné chyby a nedostatky a proto byla
zpráva o kontrole hospodaření Obce
Radvanec za rok 2011 schválena
bez výhrad.

♦
Výstavba ucelené části kanalizace a
vodovodu
V současné
době
byla
dokončena
výstavba kanalizačního řadu od kapličky
k bývalé škole a vodovodního řadu od
kapličky do čističky odpadních vod, kde je
přípojné místo pro obecní
vodovod. Tato část je
realizována z dotace Grantového fondu Libereckého
kraje, která se podařila získat
v první polovoně letošního roku. Rozpočet
této dílčí akce je 2,735.000 Kč.
Zakázku vysoutěžila firma SaD v.o.s.
z Jablonce nad Nisou. V této chvíli
ukončila práce a bude stavbu předávat.
Myslím, že této organizačně složité stavby se
zhostila firma na výtečnou. Děkujeme všem
občanům, že byli ohleduplní a tolerantní
v kolizních situacích při stavbě. Vše je
uvedeno do původního stavu a zbývá
připravit kolaudaci a vyúčtování s
Grantovým fondem Libereckého kraje.
Zabezpečení inženýrských činností a
výkonu technického a stavebního dozoru
pro tuto stavbu vysoutěžila firma
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Tato firma dohlížela na správné provádění
stavby a nyní bude připravovat kolaudaci a
administraci vyúčtování.
S oběmi firmami se doufejme ještě brzo

setkáme, protože se dokončila menší část
vodovodu, jehož výstavba i zabezpečení
inženýrských činností a výkonu technického
a stavebního dozoru byla vysoutěžena jako
celek. Pokud se podaří sehnat další finance
na zbylou část, tak budou tyto firmy
pokračovat. Při současném stavu státních
financí nezbývá než si přát, aby to bylo co
nejdříve.
Co se týče zbylé části kanalizace, tak tam
je to zapeklitější. Výběr dodavatele stavby
kanalizace, které řeší Svazek obcí kanalizace
Sloup, se dostal podruhé k ÚOHS díky
nauspěšné firmě CGM Czech a.s. Čeká se na
vyjádření ÚOHS, jestli podání bude
akceptovat. Svazek je v situaci, kdy bude
muset tuto situaci řešit do budoucna. O
dalším vývoji budeme informovat.
Projekt na vodovodní a kanalizační
přípojky
Zastupitelstvo
minulý
rok
odsouhlasilo a nechává zpracovat projekt
vodovodních i kanalizačních přípojek
hromadně. Projektant, který zpracovává
dokumentaci pro územní souhlas byl vybrán
na základě výzvy. Byl zadán rozsah,
podmínky pro zpracovaní a hodnotícím
kritériem byla cena. Vybrán
byl
Ing.Stanislav Zahradník z Liberce, jehož
nabídka na zpracování pro celou obec byla
za konečnou cenu 340.000,- Kč. Dále byly
stanoveny podmínky, za kterých obec
financuje pro občany projekt přípojek. Cena
za projekt jedné přípojky je 2500 Kč. To
znamená, že vodovodní a kanalizační
přípojka vyjde celkem na 5000 Kč.
Předmětem
zakázky
je
zpracování
projektové dokumentace na akci: “Radvanec
– vodovodní a kanalizační přípojky
k územnímu souhlasu“ ve dvou etapách.
První je už hotová – přípojky na již
dokončené první části stavby vodovodu a
kanalizace od kapličky k ČOV.
Dokumentace řeší vodovodní přípojky
od napojení na vodovodní řad
až
k napojované nemovitosti do místa přepojení
vnitřní instalace rozvodu vody. Rozsah

kanalizační přípojky je od napojení na konec
veřejné části kanalizačních stok až
k napojované nemovitosti
do místa
přepojení vnitřní instalace kanalizačních
rozvodů . Navrhované vodovodní a
kanalizační přípojky
budou zaměřeny
výškově technickou nivelací pro zpracování
jejich
podélných
profilů.
Součástí
dokumentace bude průzkum o výskytu
podzemních a nadzemních zařízení a
zajišťování podkladů potřebných pro podání
žádosti o vydání územního souhlasu včetně
projednání
řešení
s předpokládaným
budoucím provozovatelem.
S občanem stavebníkem bude sepsána
dohoda a v případě, že bude přípojka
realizována do stanovené doby od dokončení
vodovodu, obec formou darovací smlouvy
převede
projektovou
dokumentaci
s
územním souhlasem na stavebníka. Smyslem
tohoto rozhodnutí bylo to, aby projektování
přípojek bylo podle požadavků stavebního
úřadu a budoucího provozovatele a hlavně,
aby se občanům ulehčila práce a projekt a
územní souhlas byl včas připraven.
Jak už bylo uvedeno, na první část tj. od
kapličky do ČOV, jsou dokumentace i
územní souhlas na přípojky dokončeny.
Druhá část se připravuje. Proto bychom rádi
požádali občany-stavebníky o součinnost
s projektantem, který postupně zájemce bude
oslovovat.

Vlastní podíl obce činil 10%. Finance byly
určeny na účinkující, technické zabezpečení
a materiální vybavení. To byl i důvod, že
jsme
mohli
pozvat
Josefa
Aloise
Náhlovského
a
Michala
Nesvadbu
z Kouzelné školky. Také jsme si pořídili
lavičky, 20 kusů pivních souprav (stolek a

dvě lavice) a trampolínu.
Program pouti je hlavně připraven pro
děti. Letos byla pro děti připravena obecní
trampolína a skákací loď, kterou zapůjčil OÚ
Sloup v Čechách. Celým dnem nás prováděl
pan Jozef Čičman se svojí kapelou Alabama
muzic. V programu jsme viděli Josefa Aloise
Náhlovského
a
Michala
Nesvadbu
z Kouzelné školky, novoborské mažoretky
a Sváťovo loutkové divadlo s pohádkou pro

♦

Ještě ohlédnutí za letošní jubilejní
10. Antonínskou poutí. Akce byla
organizována za podpory Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova
z programu Evropa investuje do venkovských oblastí. O tuto dotaci jsme žádali
v rámci spolupráce MAS (Místních akčních
skupin). Naše obec je členem MAS Skleněný
Nový Bor. Z tohoto programu jsme obdrželi
finanční prostředky ve výši 187.511 Kč.

děti.
Odpoledne byl připraven soutěžní
okruh pro děti s odměnami, které věnovala
firma NOVELL, Zapf Creation a Pražská
plynárenská, za což jim patří dík. Dále
poděkování patří paní Jolaně Janušové a

jejímu týmu za přípravu celého soutěžního
okruhu.

Na závěr bych rád poděkoval celému
týmu paní Nadi Formánkové, který se podílel
na organizaci letošní 10.Antonínské pouti.
Dále bych chtěl poděkovat i všem
sponzorům.

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
V rámci požadavku na snížení
energetické náročnosti veřejných budov
využila obec možnost čerpání dotace z SFŽP
ČR, Operačního programu Životní prostředí.
Naše žádost byla akceptována a bude se
připravovat prováděcí dokumentace pro
výběrové řízení. Součástí tohoto projektu je
zateplení pláště budovy, zateplení podlahy
sálu, zateplení podkroví, výměna stávajícího
kotle za ekologický a rekonstrukce otopné
soustavy. Maximální orientační rozpočtové
náklady jsou 3 711 tis. Kč. Vlastní podíl
obce je 10% a vyčíslená úspora za dobu 5
let. Celkové náklady budou známy až po
proběhnutí výběrového řízení.
♦

♦
Dotace na údržbu zeleně
V rámci Svazku obcí Novoborsko
jsme požádali z Grantového fondu
Libereckého kraje Programu obnovy
venkova – údržba zeleně jsme obdrželi
43.933,- Kč. Žadatelem a administrátorem
této dotace je Svazek obcí Novoborsko.
Podíl obce je 30 %. Dotací je financována
běžná údržba zeleně v obci, tj. zdravotní a
bezpečnostní ořez 3 stromů na návsi, u
studánky, 7 stromů na Maxově, čistění
koryta potoka od náletů, pokácení napadené
lípy a výsadba nové u OÚ, likvidace náletů
vedle chodníku u Kahovců, atd.

Změna č.3 Územního plánu obce Radvanec
a pořizování nového územního plánu
V současné době je dokončována
změna číslo 3 územního plánu obce. Hned
po Novém roce 2.1.2013 bude veřejné projednání. Předpo-kládáme, že je to změna
poslední, protože už letos se začalo s předstihem pracovat na
novém územním
plánu obce, který
musí být dokončen do roku 2015.
První etapa pořizování
nového
územního plánu
„Průzkumy
a
rozbory“ počala
již letos a byla
financována z dotace Libereckého kraje.
Celkové náklady činily 60.000 Kč a vlastní
podíl obce činil 30%.
Petr Ullrich
starosta

Jubilanti v roce 2012
František Čermák 26.1.2012
Vladimír Matoušek 27.3.2012
Alena Bártová
13.7.2012
Vladimíra Janušová 21.8.2012

60.narozeniny
60.narozeniny
75.narozeniny
65.narozeniny

Ještě
jednou
blahopřejeme a přejeme
všem,
kteří
v tomto roce oslavili
své narozeniny, mnoho štěstí, zdraví a
spokojenosti.
N.F.

jejich rodičům pamětní list, kniha říkadel
a kytička na památku dnešního dne.
N.F.

Příspěveky od občanů:

Vítání občánků
Dne 20.10.2012 jsme slavnostně a
oficiálně přivítali do naší obce jako
právoplatné očany tyto nově narozené děti:
FREUDL Jáchym
HALAMA Jiří
HALČINOVÁ Leontýna
JAHODA Matěj
KÖRNER Nicolas
Pan starosta přivítal oslavence a jejich
rodiče, prarodiče a příbuzné a popřál všem
mnoho radosti se svými nejmenšími. Jana
Svobodová a Karin Rosůlková přednesly
básničky a poté byl předán oslavencům a

HALLOWEENSKÁ STEZKA ODVAHY
Již po 4. byla připravena pro děti,
které se rády bojí, a jejich rodiče stezka
odvahy.Vzhledem k špatnému počasí byl
termín posunut o týden na 3.11.2012 a tak
jsme se obávali, zda nám tentokrát počasí
vyjde a také zda to vyjde všem dětem a jejich
rodičům.
Jde o americký svátek, ale my jsme se

ho snažili alespoň trochu přiblížit dětem u
nás. V Americe na tento den chodí děti
oblečené v maskách po domech a vybírají

Obecní úřad v Radvanci Vás zve

v sobotu 1.12.2012 v 18.00 hodin
na rozsvícení vánočního stromku
na parkovišti u OÚ

svou koledu.My jsme opět udělali pro děti
něco v podobném stylu – Halloweenskou
stezku odvahy. Děti si musely svou odměnu
zasloužit a tak chodily stezkou v lese po
stanovištích, kde je vítaly masky a kde plnily
různé úkoly. Protože již byla tma, myslím, že
se trochu bály, protože se z lesa ozval občas
výkřik strachu, ječení a sem tam ukápla

Na konečném stanovišti bylo připraveno
občerstvení. Rozdával se horký čaj a buřty,
které si děti mohly hned opéct na ohníčku.
Myslím, že se večer vydařil a děti
odcházely spokojené.
Těšíme se zase za rok.
J.Janušová

Pro děti čaj,
pro dospělé grog a svařák zajištěn.
Zazní vánoční koledy a básničky.
Na závěr bude ohňostroj.

Obecní úřad v Radvanci Vás a Vaše děti
zve na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

v sobotu 8.12.2012 v 16.00 hodin
na sále hospody U mlejna.
Než přijde Mikuláš s čertem a
andělem, je pro děti připraven zábavný
program.
Pro radvanecké děti je připravena
nadílka, ke které se můžete připojit.
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