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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Milí občané,
po delší odmlce způsobené komunálními volbami, povolebními povinnostmi a vánočními svátky, se
Vám opět dostává do rukou další vydání našeho obecního zpravodaje.
Povolební situace se nám již ustálila
a práce v obci může konečně plynule
pokračovat dle dlouhodobého plánu.
Já osobně bych chtěl dodatečně poděkovat za Vaši volební účast a za
projevenou důvěru. Celé zastupitelstvo, které je z velké části v novém
složení, se bude jistě co nejlépe
snažit pracovat ku prospěchu všech
občanů Mariánských Radčic.
V dnešním vydání Ráčku bych Vás
chtěl seznámit s vývojem dlouhodobých akcí, s plány obce na rok 2015
a vrátíme se i k některým kulturním
akcím, které se na přelomu roku
odehrály. Pevně věřím že se i v roce
2015 budeme potkávat při nejrůznějších příležitostech, které pro Vás
obec a místní sdružení připravují.
Mohu slíbit, že nabídka bude velice
pestrá. Za její přípravu, za čas a nasazení při organizaci akcí
samotných, chci všem organizátorům velice poděkovat. Velmi si vážím všech, kteří jsou ochotni bez
osobního prospěchu pro druhé něco
udělat.
Dodatečně bych Vám rád popřál
mnoho hezkého a spoustu radosti
v novém roce 2015.

Dne 28.11. jsme do naší obce přivítali dva nové občánky. Byl to Matyáš Urie
a Milan Minařík. Přeji jim oběma krásný život a hrdým rodičům velice
gratuluji.
Jaroslav Sikora

VÁN O Č N Í TU RN AJ VE STO LN Í M TE N I SE
Obec Mariánské Radčice pořádala v měsíci prosinci 2014 v místní tělocvičně
turnaj ve stolním tenise. U tří pinčesových stolů se sešlo na dvacet soutěžících.
Nejlepší pinčesové umění prokázal Milan Minařík, který celý turnaj vyhrál. Na
druhém místě skončil Roman Havelka a na třetí pozici se umístil přespolní
Ladislav Raiminius. Všem úspěšným gratuluji.
Jaroslav Sikora
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Přicházející doba Dušiček a Halloweenu přivedla 25. října
malé i velké odvážlivce na hřiště u KD na další ročník
Stezky odvahy.
Již před zahájením se začali scházet děti i dospělí a „had“
u registrace postupně narůstal. Někteří chtěli vyjít ještě za
šera, ostatní až po setmění. Aby to bylo doopravdy o odvaze, museli jsme dodržovat při pouštění všech nebojsů na
trasu určité intervaly a zároveň nepouštět velké skupinky.
Čekání bylo jistě zdlouhavé a až na malé výjimky byli
všichni v pohodě a chápali, že to jinak nejde. Jako každý
rok, dostal odvážlivec u startu amulet, který ho měl celou
cestu chránit. S tlukoucím srdíčkem a pln očekávání mohl
směle vyrazit vstříc dobrodružství. Na světýlkové cestě
děti postrašil Mozkomor, Bezhlavý rytíř hledal hlavu,

Ježibaba chtěla vylovit k večeři žábu, Bludičky se
světýlkem je sváděly ze správné cesty. Dále bylo potřeba
projít kolem Betmena, drakům nafouknout balónek, čerti
je chtěli odnést do pekla. A aby toho nebylo dost, potkali
se ještě s loupežníky a hrůzyplnou cestu završil pavouk.
A pak hurá do cíle, kde na každého odvážlivce čekal teplý
čaj, diplom a sladká odměna.

P O Z V Á N K A

D O

Stezkou prošlo 76 místních i mimoradčických nebojácných dětí a všechny přežily. Poděkování patří všem
dobrovolníkům, kteří vypomohli, sponzorům, paní Zákostelské a panu Kűhnelovi.
V podobném duchu se konala na konci letních prázdnin
akce s názvem Cesta za pohádkou. Pro první termín nám
nevyšlo počasí, a proto se tato aktivita realizovala až následující týden.

No s počasím to nebylo opět nic moc, ale vydrželo. Hurá!!! Děti plnily úkoly u krále a královny, Červené
Karkulky, Pindruší, Hurvínka, postaviček Teletubis
a dalších pohádkových postav. Ani tato akce by se
nemohla uskutečnit bez finanční podpory obce, pomoci
dobrovolníků z řad obyvatel obce a samozřejmě našich
vstřícných sponzorů. Panu Matušík vypomohl obstaráním
uzeniny na večerní táborák a paní Zákostelská věnovala
sladkosti na jednotlivá stanoviště. Všem děkujeme.
Za ZO ČSŽ
Lenka Kulhavá

T Ě L O C V I Č N Y

STOLNÍ TENIS
Kroužek stolního tenisu opět zahájil svou činnost v místní tělocvičně. Děti si mohou
zahrát každou neděli od 14.00 do 16.00 hod., dospělí od 16.00 do 18.00 hod.
CVIČENÍ S VERČOU
Každé pondělí a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. si můžete v místní tělocvičně zacvičit,
potrápit své tělo a příjemně se odreagovat s Verčou. Všichni jste srdečně zváni.
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IN FORM ACE Z Ú ŘADU
Od posledního vydání Ráčku se toho
v naší obci událo poměrně mnoho. Povolební situace nám přinesla i některé změny v obsazení obecních funkcí. Nové
zastupitelstvo rozhodlo o zrušení funkce
druhého místostarosty obce a jako novou
a jedinou místostarostku zvolilo paní
Martinu Kováčovou. Paní Kulhavá se
vrátila na pozici předsedkyně kontrolního
výboru a pana Strouhala v předsednictví
finančního výboru vystřídal pan Turek.
Tyto změny jsou odrazem výsledku
říjnových voleb a pevně věřím, že celá
organizace bude dobře fungovat. Paní
Kulhavé bych chtěl za její práci na pozici
místostarostky v minulém volebním období velice poděkovat. Byla mi vždy oporou a byl za ní vidět kus dobře odvedené
práce. Pevně věřím, že naše spolupráce
bude i nadále pokračovat. Můj dík patří
i všem bývalým zastupitelům, kteří své
posty v komunálních volbách neobhájili.
Přeji všem hodně úspěchů.
S koncem loňského roku neustala práce
ani na našich investičních projektech.
Mohu s potěšením oznámit, že se nám po
dlouhých peripetiích podařilo získat
stavební povolení na výstavbu obecní
splaškové kanalizace a ČOV. Ke konci
roku 2014 bylo také vyhlášeno výběrové
řízení na realizátora této akce. Přihlásilo
se celkem sedm zájemců a o konečném
výběru by mělo být jasno počátkem měsíce března. Na dobré cestě je i možnost
přidělení dotace na tuto akci. Pokud vše
půjde tak jak předpokládáme, mohli
bychom zahájit výstavbu kanalizace již
v jarních měsících letošního roku.
V měsíci říjnu byla dokončena i akce

„Sanace objektu č.p. 54“. Tento objekt je
kompletně odizolován proti vlhkosti
a konečně tak může začít oprava spodního bytu, který po té bude přidělen nájemníkům dle aktuálního bytového
pořadníku.
Na objektu staré fary č.p.1 stále probíhájí
práce na jeho rekonstrukci. Termín předání hotového díla byl firmě Metall
Quattro s.r.o. prodloužen do konce srpna
letošního roku. Důvodem prodloužení
termínu byly nutné práce na statice domu,
se kterými se původně v takovém měřítku
nepočítalo. Nyní se dokončují železobetonové desky v jednotlivých patrech, pak
bude následovat výstavba nových štítů
a práce na zastřešení objektu. V jarních
měsících by pak měla být restaurována
fasáda včetně oken a dveří.
S nájemníky bytových domů č.p. 111
a č.p. 54 byla projednána možnost změny
vytápění těchto objektů. Všichni se
změnou souhlasí a po vzájemné dohodě
bude akce zrealizována mimo topnou sezónu v letošním roce. Všechna potřebná
povolení již máme zajištěna a v měsíci
únoru bude vypsáno výběrové řízení na
dodavatelskou firmu.
O dalších plánovaných akcích se můžete
dočíst ve schváleném plánu investičních
akcí pro rok 2015, který najdete na jiném
místě dnešního vydání.
V roce 2015 nás mimo jiné čeká reforma
odpadového hospodářství naší obce. Obec
má od letošního roku uloženu zákonnou
povinnost zajišťovat třídění biologického
odpadu. Způsob, jakým to budeme provádět, je zatím v jednání, ale od dubna musíme tuto povinnost začít řádně plnit. Co

KON ZU LTACE

se týče biologického odpadu, tak na
sběrném dvoře je k dispozici štěpka z našeho štěpkovače. Pokud o ní budete mít
zájem, domluvte se prosím s novou předačkou VPP paní Mrkvičkovou na telefonu 721 329 452.
V naší obci byl také umístěn kontejner na
textil, hračky a obuv. Stojí před místním
obchodem s potravinami a máme tak
možnost třídit i další druh vzniklého odpadu, který pak může ještě někomu udělat radost a pomoci.
V posledním čtvrtletí roku 2014 proběhla
v Mariánských Radčicích celá řada kulturních a společenských akcí. Tradiční
Mariánská pouť se nám vydařila, počasí
nám přálo a návštěvnost byla zase velmi
vysoká. Samozřejmě děkuji všem, kteří
celou akci zajistili.
Další již tradiční akcí byly Mariánské
Vánoce. Tato akce je velice oblíbeným
závěrem kalendářního roku a užívají si ji
herci i návštěvníci, kterých je rok od roku
více a více. I zde bych rád poděkoval
všem organizátorům, hercům z řad našich
občanů, farnosti za poskytnutí krásného
areálu, pracovníkům VPP za zajištění
pořádku, svazu žen za cukroví, děvčatům
z úřadu za zajištění dílniček pro děti, Romanovi Havelkovi za zajištění elektřiny
a instalaci vánočního stromu, panu Matušíkovi za sponzorský dar do mikulášských balíčků a Vám všem za skvělou
předvánoční atmosféru, která nás všechny
spojila dohromady. Částku 160 000 Kč
nám na zajištění této akce poskytla
společnost Severočeské doly, a.s., které
tímto také děkuji.
Jaroslav Sikora

S PRÁVN I ČKOU

Obec Mariánské Radčice uzavřela smlouvu na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Kindl a partneři. Naší dvorní právničkou se tak stala paní Mgr. Veronika Beerová. V rámci těchto služeb jsme se rozhodli umožnit konzultaci s právníkem i našim občanům. Kdo máte jakýkoliv problém, který chcete bezplatně konzultovat s právničkou,
máte možnost poprvé ve středu 28. 1. 2014 od 16 hodin do 17 hodin na obecním úřadě.
Jaroslav Sikora
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SBĚ R N A POM OC ADÉ LCE M I N ČÁKOVÉ
Adélka se narodila hluchá, již deset let však slyší. Ve dvou letech jí byla voperována do hlavy
neuroprotéza elektrody, která stimuluje nervy ve vnitřním uchu. Aby implantát fungoval
a Adélka slyšela, má za uchem mikrofon, který je kabelem spojen s řečovým (zvukovým) procesorem na baterie. Přístroji končí životnost, pojišťovna však neuhradí přístroj celý. Zhruba sto tisíc korun musí uhradit matka Kateřina. Ta však tolik peněz nemá, je samoživitelka, odkázaná
jen na příspěvek o péči, a proto Adélce hrozí, že se vrátí do světa naprostého ticha a život, na
který si zvykla, se jí zhroutí. Maminka Adélky požádala o pomoc i naši obec za účelem sběru
Zdroj: Mostecký deník.cz
víček od pet-lahví a papíru. Pokud Vám osud Adélky není lhostejný, můžete sběr shromažďovat na úřadě, ve sběrném dvoře, ve školce nebo
v místní prodejně potravin. Kateřina a Adélka Minčákovi Vám velice děkují.
Martina Kováčová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jak se již začíná stávat tradicí, tak i tento rok se uskutečnila
tříkrálová sbírka, kdy výtěžek z této sbírky bude použit na
kulturní akce pro všechny děti z Mariánských Radčic. Jak to
bylo letos? Letošní přípravy zaznamenaly hned na začátku
jednu komplikaci, kdy pravidelný účastník pan Pech onemocněl
a tak se musela shánět náhrada. Netrvalo však dlouho a za
nemocného Kašpara se našla adekvátní náhrada a přípravy
mohly na letošní Tři krále pokračovat. A konečně přišel dlouho
očekávaný den. Jak je již tradicí, tak všichni Tři králové se
v dopoledních hodinách sešli u paní Kulhavé, kde byli vybaveni
převleky, krásnými korunami, barevnými křídami a zapečetěným plátěným pytlíkem na drobné dary od obyvatel
Mariánských Radčic. I když letos počasí moc nepřálo, od rána
foukal silný vítr, chvíli sněžilo, chvíli pršelo, vyrazila trojice
králů po koledě cestou do Betléma za novým spasitelem. Cestou

se zastavovali dům od domu a místním obyvatelům, kteří byli
doma a otevřeli, zazpívali koledu a požádali o drobný příspěvek
pro Ježíška (všechny mariánskoradčické děti). Velice příjemné
bylo zjištění, že občané Mariánských Radčic tuto tradici vítají,
všichni, kteří byli doma, si vyslechli celou koledu a poté sami
od sebe, aniž by byli jakkoliv pobízeni, dávali drobné finanční
dary. Za tento přístup bych chtěl všem obyvatelům poděkovat.
Všichni budete prostřednictvím našeho časopisu informováni,
jak bylo se sbírkou naloženo. I přes nepříznivé počasí jsme se
snažili navštívit opravdu všechny domácnosti. Velmi příjemné
bylo, že někteří občané na nás již čekali. Jsem opravdu rád, že
se svátek Tříkrálový začíná do obce opět vracet a že se z tohoto
svátku stává očekávaná tradice. Díky i všem organizátorů, bez
kterých by se zřejmě v tradici nepokračovalo. Nakonec byla
sbírka odnesena do naší školky, kde za přítomnosti všech Tří
králů, paní Kulhavé a paní učitelky se váček na dary rozpečetil,
finance se spočítaly, celkový objem peněz se zadokumentoval
a prozatím zanechal ve školce.
Již nyní se těším na příští rok a opět na Tři krále. Tímto bych
chtěl za nás Tři krále popřát všem obyvatelům v Novém roce
2015 hodně zdraví, štěstí a domácí pohody. Vše nejlepší přejí
Kašpar, Melichar a Baltazar.
Martin Turek

PLÁN I N VE STI ČN Í CH AKCÍ N A RO K 2 0 1 5 – M ARI ÁN SKÉ RAD ČI CE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odstranění havarijního stavu č.p. 1
Zřízení přechodu pro chodce u kulturního domu
Zahájení výstavby obecní splaškové kanalizace a ČOV
Změna způsobu vytápění bytových domů č.p. 54 a 111
Oprava střechy na č.p. 87
Oprava střechy na tělocvičně
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Předpokládaný vývoj dlouhodobých akcí v roce 2015:
1.
Dům seniorů – zajištění financování projektu
2.
Územní plán obce – postupné zpracovávání ÚP ve
spolupráci s autorizovaným zpracovatelem a jednotlivými
úřady
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