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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

Sobota 31. května patřila v naší obci
Milí obyvatelé Mariánských Radčic,
především dětem a ty si mohly za
máme tu konečně krásné počasí a čeká nás krásného slunečného počasí naplno užít
také spousta tradičních akcí, na které bych svůj svátek. V dopoledních hodinách se
Vás rád pozval prostřednictvím tohoto čísla pro děti, které přicházely v doprovodu
Ráčku.
svých rodičů, prarodičů, tetiček, ale i bez
Jako již každoročně se ve spolupráci doprovodu, změnilo hřiště u kulturního
s farností Panny Marie Bolestné uskuteční
akce: „Fesťáček v Ráči“. Podrobné informace a program letošního ročníku jsou uvedeny
dále. Pozvěte všechny své příbuzné, kamarády a přijďte si vychutnat společnou pohodu
v krásném prostředí ambitu kostela Panny
Marie Bolestné v Mariánských Radčicích.
Jistě při nás bude stát i počasí.
V měsíci červenci bude také připraven další
ročník nohejbalového turnaje dvojic. Srdečně zvu všechny sportovní nadšence a přihlášky na tento turnaj přijímám průběžně.
Podotýkám, že turnaje se může zúčastnit jen
šestnáct nejdříve přihlášených dvojic.
Dále se ve spolupráci se severočeskými doly
v červnu uskuteční zájezd dětí do zábavního
parku v německém Belantisu. Přihlášení
účastníci budou včas konkrétně informováni.
Severočeským dolům bych rád touto cestou
poděkoval za spolupráci a financování tohoto oblíbeného zájezdu.
Vidíte, že naše letní nabídka je opravdu pestrá. Další akce jsou průběžně připravovány
a o některých z nich se dočtete v dalším textu dnešního vydání. Vše by mělo vyvrcholit
13.9. dalším ročníkem Mariánské pouti. Její
program bude letos opět velmi bohatý a máme se tak na co těšit.
Přeji Vám všem krásné léto, spoustu nových
zážitků, dětem pak hezké vysvědčení a báječně prožité prázdniny.
Jaroslav Sikora

domu v pestrou paletu zábavných
soutěžních disciplin pro malé i velké
občany. Děti přistupovaly k jednotlivým
soutěžím velmi dravě a odhodlaně. Cílem
těch starších bylo totiž dosáhnout co
nejlepších výsledků a tím získat
i potřebné množství Šmoulích peněz. Ty
potom mohly použít ke koupi vybrané
odměny v podobě hračky, sportovních
potřeb, šperků, školních potřeb a dalšího
zboží. Pokud se jim potřebné hodnoty
penízků nedostávalo, tak si honem běžely
s velkým nasazením „vydělat“ ty
chybějící k další atrakci. A s plněním
jednotlivých úkolů u atrakcí pomáhali
těm mladším nadšeně rodiče. Úsměvné
bylo, když při koupi vybrané hračky se
i jim nedostávalo potřebného množství
platidla a se svou ratolestí se vraceli mezi
atrakce získat zbývající částku. Domů si
tak nakonec, z této části dne, každé dítě
odnášelo své poctivě vysoutěžené
a následně „zakoupené“ ceny.
Po skončení soutěžní části přijeli
cisternovou automobilovou stříkačkou
MAN příslušníci HZS ÚK ÚO Most
požární stanice Litvínov s ukázkou

vyproštění osoby z havarovaného vozidla
a hašení lehkého kovu. Následovala
ukázka psovodů MěP Litvínov
s výcvikem služebních psů. A i když se
pomalu blížil čas oběda, přihlížejících
dětí ale i dospělých bylo stále dost.
Odpoledne pokračovaly oslavy branným
závodem. Sešlo se celkem 38 závodníků
a své síly si ověřili nejen v běhu. Mimo
jiné si zastříleli ze vzduchovky, házeli
granátem a vyzkoušeli práci se džberovou
stříkačkou. Jen co byl závod u konce
a sportovci se vydýchali a osvěžili, začala
na sále kulturního domu pohádka
O Červené Karkulce divadla Bez Hranic.
Celý slavnostní den byl ukončen
vyhlášením výsledků branného závodu.
Věříme, že tento připravený program
umožnil dětem prožít svůj svátek co
nejlépe. Podle počtu návštěvníků a výrazu na jejich tvářích lze soudit, že se
bavili dobře a všichni odcházeli spokojení
a plní zážitků. Pořadatel akce děkuje

vedoucí prodejny potravin paní
Zákostelské a vedoucímu restaurace panu
Davidu Kühnelovi za poskytnutí
hmotného sponzorského daru pro děti –
nanuk a limonáda. Poděkování patří také
všem, kteří se na tomto dni jakýmkoliv
způsobem podíleli – členkám ZO ČSŽ
a členům SDH, aktivním občanům
a pracovníkům VPP.
Lenka Kulhavá
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N ÁZORY

Č T E N Á Ř Ů Mnoho rodičů si myslí, že výchova dětí je vandalství před svými dětmi naopak vynadají

Občané Mariánských Radčic chtějí touto
cestou vyjádřit nespokojenost nad
vandalstvím dětí, kteří ještě navíc jsou
nízkého věku a to kolem 5 let. To za pár let
máme čekat, až jejich ničení zahrádek se
změní na drsnější způsob jejich chování?

věcí školek a škol, ale to je veliký omyl,
především v rodině se chování dětí vyvíjí od
narození. Děti přebírají způsob chování od
rodičů, jak se rodiče chovají a mnoho návyků
opakují, pak záleží na rodičích, co svým
dětem dovolí. Rodiče, kteří místo trestu za

a jsou hrubí na poškozené občany, je ten
nejhorší příklad pro jejich děti. Rodiče
zodpovídají za své děti, když je neumí
vychovat ve slušného člověka, pak musí
počítat s následky, jednou se jim to vrátí…

Nedá mi, abych nereagoval na shora uvedený příspěvek. Myslím si, že nikdo by se neměl stydět podepsat se. Článek podepsaný „Občané Radčic“
je v podstatě anonym a anonymům málokdo dopřává sluchu.
Jiří Němec

Letošní slet a rej čarodějnic, který
opět pořádal ve středu 30. dubna
MARIÁNSKO RADČICKÝ SVAZ
ČARODĚJNIC na hřišti u kulturního
domu, provázelo krásné slunečné počasí. To přilákalo oproti loňskému
roku více malých čarodějnic i čarodějů, ale i spoustu přihlížejících. Pro
všechny děti byly připraveny různé
úkoly - hádání zakrytých předmětů,
skládání obrázku čarodějnice, házení
polenem, podlézání a přeskakování
koštěte, let na koštěti mezi překážkami. Za svůj výkon byl každý soutěžící odměněn bonbónkem. Po splnění
úkolů obdržely děti, které přišly
v maskách, od hlavní čarodějnice
Saxany Baziliškové na památku ještě
diplom, malou sladkost a z perníčku
na její chaloupce si vytáhly překvapení. Když se všichni vyřádili,
přišli na hřiště rytíři a zbrojnoši skupiny Briganti. Jejich ukázka všechny
přítomné zaujala a děti nadšeně fan-

dily jednotlivým soupeřům. Celá akce byla ukončena opékáním buřtů.
Malé i velké čarodějnice a všichni
přítomní si touto akcí připomněli velmi starý lidový zvyk, kdy se lidé
scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara. Doufáme, že děti
a všichni zúčastnění prožili příjemný
a zábavnými zážitky umocněný podvečer. Velké poděkování patří panu

Matušíkovi a celé jeho rodině za poskytnutí sponzorského daru v podobě
uzenin na opékání, panu Pentekovi za
zprostředkování vystoupení skupiny
Briganti a panu Kühnelovi za limonády k opečené uzenině. Poděkování
patří i pracovníkům VPP za přípravu
dřeva na ohně.
ZO ČSŽ Mariánské Radčice

Dne 13. 9. 2014 u příležitosti Mariánské pouti pořádá ZO ČSŽ od 19,00 hod. na sále KD v Mar. Radčicích
SETKÁNÍ rodáků a školáků Mar. Radčic a školáků Libkovic nar. do roku 1965
K tanci a poslechu hraje Malá Muzika Chomutov
Pokud máte zájem se tohoto srazu zúčastnit, je třeba kontaktovat jednu z uvedených adres a rezervovat si místo nejpozději do 6. 9. 2014.
Rezervace bude rovněž potvrzena zasláním vstupného.
Vstupné 160 Kč s večeří,
80 Kč bez večeře.
Kontaktní adresy : Lenka Kulhavá
Miluše Havelková
Husova 121
Dukelských hrdinů
435 32 Mar, Radčice
435 32 Mar. Radčice
tel. 732 138 040
tel. 603 107 564
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IN FORM ACE Z Ú ŘADU
V mém dnešním sumáři projednaných
a nových událostí za uplynulé období
bych rád zmínil několik zajímavých
informací z dění v naší obci.
Zastupitelstvo obce se kupříkladu
usneslo, že Obec bude financovat
jednotlivé
domovní
přípojky
k plánované veřejné splaškové kanalizaci. Rozpočet na všechny tyto přípojky je vyčíslen na hodnotu cca
6 milionů korun. Každý zájemce
o připojení své nemovitosti však bude
muset zaplatit příspěvek na veřejnou
splaškovou kanalizaci ve výši
10.000 Kč. Tuto částku pak umožníme hradit i pomocí splátkového
kalendáře. Jednání s jednotlivými majiteli nemovitostí budou zahájena
nejprve pomocí vysvětlujícího dopisu,
po té proběhnou revize plánovaných
přípojek přímo u konkrétních objektů
v součinnosti s jejich majiteli
a projektanty. Naším cílem je připojit
co možná nejvíce nemovitostí tak,
aby vybudování této kanalizace mělo
patřičný smysl.
Byly zahájeny práce i na projektu ke
změně vytápění obecních bytových
domů č.p. 111 a č.p. 54. Projekt
včetně zajištění potřebných úředních
povolení nám vypracovává firma
ENIMA PRO, a.s., která s cenou
94.000 Kč bez DPH vyhrála výběrové
řízení na tuto akci. Rádi bychom
celou akci zrealizovali ještě letos.
Nemohu však zodpovědně slíbit, že se
to podaří. Vše bude záležet na rychlosti vydání potřebných úředních povolení.
Dle plánu investičních akcí pro tento

rok byla vypsána výběrová řízení i na
akci: „Sanace objektu č.p. 54“ a na
akci: „Výměna okapů na budově
Obecního úřadu“. Práce na těchto zakázkách by měly být zahájeny v letních měsících tohoto roku. Na
realizaci sanace č.p. 54, která řeší
soubor kompletních opatření proti
vlhkosti, byla vybrána firma R – test
s.r.o. s nabídkovou cenou 760.870 Kč
bez DPH. Původní rozpočet realizace
byl vypočítán na cca 1,2 milionu korun bez DPH. Na výměnu okapů byl
vybrán pan Roman Havelka s nabídkovou cenou 117.796 Kč bez DPH.
I tato cena je proti původnímu rozpočtu o několik tisíc nižší.
Objekt staré fary je již také konečně
staticky zajištěn, nyní se zpracovává
projekt postupu prací z hlediska statiky tak, aby při práci nebylo
ohroženo okolí a aby se objekt dále
nepoškodil. Po dokončení tohoto
projektu bude zahájena první etapa
odstranění havarijního stavu č.p. 1,
která bude řešit opravu zdiva, okna,
střechu a v neposlední řadě fasádu.
Práce by měly být zahájeny v průběhu měsíce června.
Na měsíc srpen, kdy bude uzavřena
Mateřinka máme pak naplánováno její malování a realizaci jejího nového
oplocení. Dětem z Mateřinky bude na
zahradu zakoupena i nová atrakce,
která nahradí uhnilý a nevyhovující
herní prvek.
Na základě množících se stížností občanů na nevhodné chování některých
podnapilých jedinců před místním obchodem se zastupitelstvo rozhodlo

vydat obecně závaznou vyhlášku
o zákazu požívání alkoholu na některých vybraných veřejných prostranstvích v obci. Tato vyhláška byla
schválena na červnovém veřejném
zasedání a vstoupí v platnost dne
26.6.2014. Zákaz požívání alkoholických nápojů bude platit v ulici Dukelských Hrdinů, na autobusových
zastávkách, na dětských hřištích,
v parčíku před kulturním domem
a u Lípy vzájemné tolerance. Velmi
Vás žádám o její dodržování. Bohužel
jsme byli nuceni, kvůli několika občanům a jejich nevhodnému chování
v centru vesnice naproti Mateřince,
přistoupit k tomuto opatření. Nechceme postihovat občany za to, že si dají
na lavičce jedno pivo, ale zároveň nechceme, aby naše děti musely sledovat močící podnapilce a poslouchat
jejich neomalené rozhovory. Pevně
věřím, že rozum zvítězí nad případnou rebelií těchto několika jedinců a nebudeme muset přistupovat
k nějakým výraznějším represím.
S vyhláškou se můžete seznámit na
úřední desce nebo na webových
stránkách obce.
Na zasedání zastupitelstva obce
v měsíci červnu byl také schválen počet zastupitelů v obci pro následující
volební období 2014 – 2018. Počet
zastupitelů zůstane stejný jako dosud,
takže i v následujícím volebním období jich bude sedm. Volby do
obecního zastupitelstva pak proběhnou 10. - 11. října letošního roku.
Jaroslav Sikora

INFORMACE ZO ČSŽ O PŘIPRAVOVANÉ AKCI

Dne 20. 9. 2014 se v Praze, Areně Tipsport koná show na ledě „JEN POČKEJ ZAJÍCI“. Naše organizace by v případě zájmu
dětí a rodičů uspořádala ve spolupráci s Obcí Mar. Radčice na tuto show zájezd. Cena vstupenek pro dospělé 395 Kč, 595 Kč
a 795 Kč. Pro děti do 12 let 645 Kč, 445 Kč a 295 Kč. Vstupenky je třeba co nejrychleji objednat. Pokud máte zájem, rezervujte si
místo u p. Havelkové Miluše se zálohou na vstupenku 100 Kč do 22. 6. Upozorňujeme rodiče, že v případě velkého zájmu pojede
z rodiny jen jeden z rodičů. Pokud chcete přihlásit pouze děti, doprovod zajistíme. Protože cena vstupného je dosti vysoká,
přivítáme sponzory z řad místních podnikatelů, kteří by přispěli na vstupenky pro děti.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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