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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení občané,
letošní letní prázdniny a období dovolených je úspěšně za námi a opět nastává návrat k běžným povinnostem.
Největší smutek určitě prožívají hlavně
naše děti. Doufám, že jim ten neradostný návrat do školních lavic alespoň
trošku zpříjemní naše tradiční Mariánská pouť.
Letošní ročník je již devátý a já pevně
věřím, že bude stejně úspěšný jako ty
předchozí. Takže nezapomeňte pozvat
všechny své příbuzné a známé a ukažte
jim, že i na malé vesnici může být hezky.
Rád bych Vás prostřednictvím tohoto
zpravodaje také požádal o spolupráci.
Naše obec je členem místní akční skupiny Naděje, která nyní zpracovává strategii místního rozvoje. Na základě této
strategie bude žádat o peníze z evropských fondů pro náš region a tyto peníze
pak bude rozdělovat na jednotlivé
projekty. Každý z Vás tak může pomoci
vyplněním krátkého dotazníku, o němž
se dočtete v dalším textu.
I naše obec se na Vás koncem roku obrátí s něčím obdobným. Připravuje se
totiž strategický rozvojový dokument
obce tak, abychom si určili dlouhodobé
priority a mohli na nich souvisle pracovat. Pomocí dotazníků pak chceme
dát prostor všem občanům, aby vyjádřili
svou představu o tom, jak vnímají život
v Mariánských Radčicích a jak by měla
naše obec v budoucnu vypadat.
Závěrem přeji krásné babí léto a těším
se na shledanou na pouti.
Jaroslav Sikora

Objekt staré fary č.p. 1

S velkou radostí bych rád oznámil, že po dlouhé době a velké řadě komplikací byla
konečně ukončena I. etapa odstranění havarijního stavu našeho nejstaršího objektu
v obci. Kulturní památka byla staticky zajištěna a i všechny další plánované opravy
se nakonec vydařily.
Další etapou je pak realizace rekonstrukce vnitřních prostor podle budoucího účelu
využití tohoto objektu. Původní plán počítal se dvěma bytovými jednotkami
a vznikem infocentra. Zastupitelstvo obce však na svém zasedání dne 2. 9. 2015
jednomyslně rozhodlo, že do tohoto objektu bude přestěhován Obecní úřad naší obce.
Nyní se tak začne připravovat projektová dokumentace, připraví se potřebné rozpočty
a vysoutěží se realizační firma. Věřím, že se do konce příštího roku povede celkovou
rekonstrukci plně dokončit.
Další otazník ovšem zůstává. Jak naložíme se stávající budovou obecního úřadu?
V úvahu připadá prodej či pronájem, ale třeba někoho z Vás napadne nějaké jiné
a vhodnější řešení. Budu velmi rád, když nás s Vaším návrhem seznámíte.

MARIÁNSKÁ POUŤ
HLAVNÍ SCÉNA 10:00 – 21:00
moderuje Roman Skamene
10:10 Dechová hudba
11:35 Klaun Fíla
12:35 Milan Pitkin
13:55 Stará parta
15:25 Heidi Janků
16:30 Zbyněk Drda
17:15 Michal Šindelář
18:25 Pomáda
19:15 Davide Mattioli
19:55 Maxim Turbulenc
21:00 Ohňostroj
HISTORICKÁ SCÉNA 10:00 – 17:00
dobové stánky, ukázky dobových řemesel,
dobová hudba, historický šerm, kejklíř, fakír,
soutěže pro děti

Jaroslav Sikora

12. 9. 2015
KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ
10:00 Mše za přítomnosti biskupa. Poté bude
kostel zpřístupněn široké veřejnosti.
Od pátku 11. září od 17:00 hodin do soboty
12. září 2015 do 23:30 hodin bude uzavřena
část ulice Komenského. Autobus proto
nebude zajíždět do obce na zastávky Požární
zbrojnice a Otočka. Poslední zastávka bude
v ulici ČSA – zastávka „U mlékárny“. Zde
bude také nástupní stanice směr Litvínov.
V sobotu bude posílena doprava mimořádnými spoji z Litvínova v 10:30 hodin a ve
12:30 hodin. Večer pojede mimořádný spoj
z Mariánských Radčic do Litvínova ve 21:15.
Mimořádné spoje pojedou pro cestující
zdarma.
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V sobotu 29. srpna připravila ZO ČSŽ za
pomoci dalších šikovných nadšenců pro
děti loučení s prázdninami nazvané
„Cesta za pohádkou“. Sešlo se šedesát
dětí, které se, mnohdy s doprovodem, vydaly plnit úkoly. Ty si pro ně připravily
pohádkové postavičky z oblíbených večerníčků a krásných českých pohádek.
Jako první potkaly PRINCEZNU
JASNĚNKU A PRINCE JAROMÍRA,
kterým se pokusily postavit alespoň část
zámku, aby měli kde bydlet. HAJNÝ
ROBÁTKO zapomněl, o která zvířátka
se má v lese starat, a děti mu pomohly
vybrat ta, která do lesa patří. VÍLE
AMÁLCE se zase rozsypaly korále
a prosila o jejich navlečení. Dále na
cestě potkaly TELETUBBIES, u kterých
předváděly chůzi zvířat, zacvičily si a také i zatancovaly. MAKOVÉ PANENCE
s MOTÝLEM EMANUELEM vítr vyfoukal z košíčku kytičky a děti jí je
ochotně posbíraly. VODNÍK ČESÍLKO
nechal děti chytat ve svých vodách

a LESNÍ VÍLA jim ochotně pomáhala.
POPELCE nepřiletěli pomáhat při přebírání hrachu a fazolí holoubci a proto
prosila o pomoc. S JEŽIBABOU BLUDIMÍROU si zahrály kuželky a u PINDRUŠÍ sbíraly jedlé houby. V závěru cesty
potkaly děti SELKU CILKU, které se
nevešly pytle s moukou na žebřiňáček

Letos poprvé se předposlední prázdninový víkend konal 1. ročník dětských rybářských závodů. S touto myšlenkou
přišel pan Pech, který věnoval ceny, nadchl pro tuto akci ostatní rybáře v obci
a ZO ČSŽ požádal o spolupráci. Občerstvení si vzala na starost paní vedoucí
z restaurace. Za pěkného počasí se u nádrže na návsi sešlo dvacet šest dětí a řada

přihlížejících. Pěknou chvíli to vypadalo,
že nikdo nic nechytne. Ale najednou přišel první zásek a ryby začaly brát. Vítězem se stala Terezka Koulová – chytila
dokonce dva kapry. Na druhém místě byl
Pavel Hejl, třetí se umístil Lukáš Škvrna.
Všichni tři převzali od ředitele závodu
krásné poháry, kasičku a diplom.
S prázdnou neodešli ani ostatní. Za vytrvalost dostali rovněž diplom a kasičku.
Akce se dětem velice líbila a tamtamy
říkaly, že by se mohla opakovat. Uvidíme!
Pan Pech děkuje kamarádům, rybářům, za
naplnění nádrže jimi nachytanými a zapsanými kapry a pomoc při závodech. Je

Rybářské závody

a tak jí je ochotně pomohly kousek nést.
Ze všech stanovišť si každý odnášel za
splněný úkol odměnu v podobě sladkosti
a v cíli za celé její absolvování diplom.
Navečer jsme se všichni sešli na hřišti
u KD a opekli buřty. Závěrem dne si děti
s dospělými zahráli krásnou a novou aktivitu „Člověče nezlob se“, kterou vymyslela a připravila Lucka Havelková
společně s Káťou Imrovou a Maruškou
Kosejkovou. Z pohádkového dne si děti
odnesly nadšení, zkušenosti, radost a jiskřičky v jejich očích byly tou největší
odměnou pro pořadatele, nadšence
a všechny pomocníky s pohádkovým
dnem spojené.
Poděkování patří všem sponzorům, kteří
na akci přispěli. Panu Jenkovi za množství sladkostí, panu Matušíkovi za uzeninu, paní Zákostelské za sladkosti
a rohlíky a paní Litovčenkové za limonády.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

to pan J. Műller, M. Hájek, O. Martínek
a J. Šulák, který jich dal nejvíce.
Poděkování patří panu starostovi, který se
postaral v horkém počasí o doplnění nádrže vodou, aby měly ryby dostatek kyslíku.
Romana Turková, Lenka Kulhavá

MAS Naděje připravila jednoduchý dotazník, jehož vyplnění Vám nezabere mnoho času. Stačí, když navštívíte

webové stránky www.nadeje.org a zde v sekci Dotazníky a dále v podsekci Dotazníky ke Strategii odpovíte na zhruba
devět otázek.Tím můžete pomoci v hledání řešení nejpalčivějších problémů v naší obci, které si zaslouží finanční
podporu z Evropské unie. Dotazník je zcela anonymní.
Vaší aktivity si nesmírně ceníme a i jménem MAS Naděje o.p.s. Vám za jeho vyplnění děkujeme.
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IN FORM ACE Z Ú ŘADU
Po dvouměsíční prázdninové přestávce se dne 2. 9. 2015 opět sešlo zastupitelstvo obce Mariánské Radčice na
svém dalším plánovaném zasedání.
Občané a zastupitelé byli mimo jiné
informováni, že byly ukončeny investiční akce: „Přechod pro chodce
v ulici Komenského včetně realizace
nové zámkové dlažby mezi silnicí
a parčíkem“ za cenu 198.990 Kč bez
DPH, „Rekonstrukce koupelny, WC
a kuchyně v nájemním bytě v ulici
Dukelských Hrdinů 54“ za cenu
162.336 Kč bez DPH a „Rekonstrukce přízemního nájemního bytu v ulici
Dukelských Hrdinů 54“ za celkovou
konečnou cenu 231.270 Kč bez DPH.
Přízemní byt v č.p. 54 již byl také přidělen nájemníkům k užívání.
Výměna střech na obecních domech
je již také v plném proudu, střecha na
tělocvičně je po drobných potížích
dokončena a pracovníci firmy RUBA
MOST se přesunou na objekt č.p. 87.
Zastupitelstvo obce této firmě schválilo prodloužení termínu dokončení
celého díla do 10. 10. 2015. Věřím, že
další průběh celé akce již bude naprosto hladký a bezproblémový.
Ke svému závěru se přiblížila i změna
zdrojů tepla v bytových domech
č.p. 54 a č.p. 111. Tady se jen čeká na
chladnější počasí tak, aby mohla
proběhnout řádná topná zkouška a firma INSTALACE ZT pak předá celé
dílo do užívání.
V polovině září by pak měla začít
i plánovaná oprava poruch a výtluků
na místních komunikacích.

O prázdninách se dále zrealizovala
povinná výmalba Mateřinky společně
s novým nátěrem schodů. Celá realizace vyšla na cca 17.000 Kč. Byl také vyměněn starý nevyhovující
nábytek, který byl nahrazen novým za
cenu cca 26.000 Kč. Po prázdninách
byla pro děti překvapením také nová
trampolína, takže doufám, že se jim
budou tyto novinky líbit a budou ve
školce co nejvíce spokojené.
V červenci musela být opravena střecha nad schodištěm kulturního domu,
kam nám začalo při dešti zatékat.
Celou opravu včetně výměny prorezivělých okapů zrealizovala firma
pana Havelky za cenu 55.000 Kč bez
DPH.
V ulici Mostecká je také momentálně
realizována nutná oprava havárie dešťové kanalizace. Bylo zde zjištěno, že
stávající kanalizace před domem
č.p. 93 je zborcená a není vůbec propojena se stávající kanalizační sítí.
Všechna voda se pak vsakovala pod
dům č.p. 93. Celková cena za opravu
byla vyčíslena na částku 96.639 Kč
bez DPH. Zakázka byla za tuto cenu
zadána firmě Route services s.r.o.
Zastupitelé také řešili uvolněný
přízemní byt v č.p. 90. Dohodnuty
byly nutné úpravy, které by měly být
v tomto bytě provedeny. Zatím se tedy byt nebude dále nabízet k pronájmu a na základě dohody
zastupitelů se vypracuje rozpočet
nutných oprav, podle kterého proběhne výběrové řízení na realizátora celé
akce.

V rámci zasedání byla dále řešena
otázka smlouvy na dodávku elektrické energie pro obec Mariánské
Radčice. Stávající smlouva se
společností ČEZ nám skončí
k 31. 12. 2015 a na základě poptávky
bylo schváleno, že se společností
ČEZ uzavřeme smlouvu novou na
dobu jednoho roku. Na další období
pak naše obec pravděpodobně připraví výběrové řízení na zajištění dodavatele elektřiny.
Společně se změnou zdroje vytápění
byla také řešena otázka topiče
v obecních domech. Na obsazení této
pozice se přihlásili čtyři uchazeči, ze
kterých bude vybíráno. Zastupitelstvo
obce pak schválilo vytvoření této pracovní pozice. Práce bude vykonávána
v topné sezóně na dohodu o pracovní
činnosti.
Na veřejném zasedání zastupitelstva
byl předložen návrh na finanční podporu dětí, které opouštějí mateřskou
školku a nastupují do první třídy.
Tento návrh byl schválen a všem
těmto dětem bude poskytnut dar ve
výši 1.000 Kč na nákup školních potřeb. Tento dar bude proplácen na
obecním úřadě na základě účtenek
o nákupu.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem
organizátorům prázdninových kulturních akcí a zájezdů za jejich perfektní práci a v neposlední řadě patří
dík také pracovníkům VPP za náročné vyčištění našeho potoka.
Jaroslav Sikora

P OZVÁNKA NA SETKÁNÍ

V měsíci srpnu se mi dostala do rukou stížnost některých občanů
Mariánských Radčic na prach a hluk z povrchové důlní činnosti
Severočeských dolů. Jako první opatření bylo domluveno zvýšení frekvence čištění místních komunikací čistícím
vozem. Ten sem měl podle domluvy dojíždět minimálně třikrát týdně, což se nyní skutečně děje.
Dále jsem kontaktoval pana ředitele Budínského ze Severočeských dolů a požádal ho o společnou schůzku k této
problematice za přítomnosti občanů naší obce.
Tato schůzka se uskuteční dne 16. 9. 2015 od 17 hodin na sále místního kulturního domu.
Budu velmi rád, když se dostavíte a vyjádříte své připomínky a návrhy přímo zástupcům společnosti Severočeské doly.
Jaroslav Sikora
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T Ý D E N

V Ý L E T Ů

V termínu 27. – 31. srpna proběhl za finanční podpory obce pro naše děti DĚTSKÝ TÝDEN pořádaný ZO ČSŽ Mar.
Radčice. Během pěti dní mohly děti
navštívit zajímavá místa v našem regionu
a prožít letošní teplé a slunečné prázdniny
aktivně. Průměrně se výletů zúčastnilo
dvacet devět dětí. A kde všude s námi
byly? A co viděly a zažily? Tady jsou
jenom zlomky našeho týdenního putování.
V pondělí jsme se vypravili vlakem – což
byl pro některé veliký zážitek - do ZOOPARKU v Chomutově. Zde mohly děti
pozorovat zvířata v jejich přirozeném
prostředí. Kromě jiného tak viděly jeleny,
zubry, muflony, krmily medvědy, poníky,
kozy, kachny. Podívaly se do pavilonu
„Noční svět“ na netopýry, pohladily si
velbloudy. A „vyřádily“ se na různých
prolézačkách a houpačkách.
Druhý den jsme navštívili město Úštěk.
První zastávka byla v Muzeu čertů. Jé, to
bylo na začátku strachu. Nám, dospělým,
nestačily ruce. Ale postupně strach mizel
a děti si vyslechly povídání o skutečných
českých čertech. Ti se, na rozdíl od jejich
smyšlených kolegů, vyznačují srdečnou
povahou, veselou myslí a smyslem pro
spravedlnost. Posláním českého čerta je
šířit lásku, humor a očišťovat svět lidí od
nekalých úmyslů. Před českým čertem se
tedy děti nemusí strachovat, protože o ně

není ve světě pekelníků zájem, jsou to
čisté dušičky. Dozvěděly se také, že čert
se „líhne“ z vajíčka. Na konci prohlídky
byl strach ten tam a každý se nechal máz-
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nout sazí pro štěstí. Po prohlídce jsme se
prošli kolem Ptačích domků a zamířili do
Úštěcké šatlavy. No, to bylo něco. Vždyť
do zbrojnice jsme sjeli dobovou
skluzavkou. Tady si děti mohly potěžkat
meč, seznámit se s prací kata a mučicími
nástroji práva útrpného. Ty nejodvážnější
sešly i do šatlavy s kobkami a s vězni. Na
závěr si každý vyrazil minci a prohlédl
nádvoříčko s řemeslnými stánky mincíře,
šperkařky, malířky, sedláře a dalšími.
A potom se jelo domů.
Ve středu jsme se vydali do Ústí nad
Labem, kde byly naším cílem Větruše.
A do Ústí se jelo opět vlakem a na Větruši jsme se dopravili lanovou dráhou další nezapomenutelné zážitky. V samotném areálu vedly naše kroky nejprve
do přírodního bludiště ze zelených thují.
Naštěstí nikdo nezabloudil. Dalším
místem bylo zrcadlové bludiště s pokřivenými zrcadly. To bylo smíchu. Tělo
krátké, nohy dlouhé. O kousek dál zase
nohy chyběly, další zrcadlo zcela zakřivilo postavu. No, někteří si to prošli i dvakrát. Po nákupu zmrzliny a svačinky se
šlo na historické popraviště. Zde všechny
zaujal krásný výhled do okolí. Před odjezdem domů si někdo užíval dětský koutek s prolézačkami, někdo zase přírodní
bludiště. A protože nám zbyl čas, zahrály
si děti hru Hledání pokladu. A poklad
opravdu ke svému úžasu našly.
Čtvrtý den se jelo na zámek Červený
Hrádek. Průvodkyně nám vzhledem
k věku některých dětí prohlídku příjemně
a zajímavě podala. Děti šly tajnými dveřmi, v rytířském sále si zazpívaly. Dozvěděly se, jaké dětství a hlavně povinnosti
dříve děti jejich věku měly, jak chodily
princezny. Viděly kočárky, ve kterých jako miminka jezdili jejich rodiče a prarodiče. V závěru jsme prošli výstavou
„Pohádkový svět“. Tam na nás čekaly po-

stavičky ze známých pohádek O Červené
Karkulce, Perníková chaloupka, Čert
a Káča, Krkonošské pohádky. Nechyběl
Koblížek, Budulínek, Křemílek a Vochomůrka, víly, vodníci a ostatní obyvatelé
pohádkové říše. Před odjezdem si některé
děti mohly u pohádkové babičky koupit
dárek pro maminku i tatínka.
Poslední den nás čekala návštěva ekofarmy CEVIK Klíny. Zde děti nejdříve nakrmily ovce a kozy. Potom se pustily do
výroby přívěsku – Krušnohorské hračky
a svíček z voskové mezistěny. Podívaly
se i k větrné elektrárně a cestou hladily
koně. Po příchodu zpět si ještě vyrobily

formou mokrého filcování kouzelnou kuličku. To se již rozhoříval ohýnek
a všichni si mohli upéci špekáček. Najedení, unavení a plni krásných dojmů jsme
se vraceli domů. V Litvínově, při čekání
na autobus, přišla na řadu ještě zmrzlina
a potom už hurá domů. Protože nám počasí každý den opravdu přálo, zazpívali
jsme si všichni známou písničku „Sláva
nazdar výletům, nezmokli jsme… “.
Po celý týden byly děti hodné, respektovaly pokyny, starší pomáhaly mladším.
Všichni se shodli, že týden se vydařil
a byl prima. To bylo, pro nás organizátory, největší odměnou.
V závěru bychom chtěli poděkovat panu
Jenkovi za finanční dar. Z peněz byly pro
děti nakoupeny cukrovinky do hry v přírodním bludišti, špekáčky a zmrzlina.
Děkujeme též vedoucí restaurace paní
Litovčenkové za bonbony, s kterými si
děti osladily každodenní cestování.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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