4

Říjen
2 0 16

Ú VO D N Í S LOVO
S TARO S T Y O B C E

C E S TA Z A P O H Á D K O U

Milí spoluobčané,
poprázdninové období nám začalo, všední
dny opět zevšedněly a počasí nám začíná
ukazovat, že je tady podzim. To se nám
prokázalo hlavně na naší Mariánské pouti,
kdy jsme se poprvé po deseti letech od
obnovení této tradice dočkali deště. Bohužel
se akce plánuje velmi dlouho dopředu tak,
aby všechno klapalo a bylo bez problémů.
Není tedy možné ji přesouvat na krásnější
dny. Jsem tak velmi rád, že jste si i přes
nepřízeň počasí na tuto událost svou cestu
našli a přišli společně oslavit již desátý
ročník této naší tradiční kulturní akce. Velké
díky patří všem organizátorům a letos i všem
zúčastněným. Věřím, že se na minimálně
dalších

následujících

deset

let

tradice

pěkného pouťového počasí opět obnoví.
S přicházejícím podzimem nám začíná
i nová topná sezóna. Dobrou zprávou je, že
se podařilo zajistit topiče do našich obecních
bytových domů a do tělocvičny. V této práci
se bude střídat pan Němec s panem
Martínkem.

Přeji

oběma

pevné

zdraví

a hodně fyzických sil do náročné sezóny.
Ohledně vytápění bychom pro Vás také rádi
zajistili podporu společnosti Severočeské
doly na nákup hnědého uhlí do Vašich kotlů.

V sobotu 27. srpna pořádala naše organi
zace loučení s prázdninami nazvané Cesta
za pohádkou. Během cesty na děti a jejich
doprovod čekaly pohádkové postavy
z večerníčků a krásných českých pohádek
s rozmanitými úkoly. Nejprve se kočičce
a pejskovi snažily péci dort k naroze
ninám, u Teletubbies shazovaly kuželky
a přenášely míček na lžíci a u Dlouhého,
Širokého a Bystrozrakého rozpoznávaly
zvířátka, která žijí v lese. Dále na cestě
s Ferdou mravencem a Beruškou stavěly
hrad a potkaly i motýla Emanuela
s Makovou panenkou, kterým vítr rozfou
kal květy a děti je ochotně posbíraly.
Popelka dostala za úkol od macechy
přebrat hrách a čočku, holoubci nepři
letěli a tak každý pomohl, aby se
Macecha nezlobila. U vodníka Česílka si
chytaly rybičky a u ježibaby Bludimíry
shazovaly kostky. U Broučků přenášely

pomocí brčka lentilky a selka Cilka byla
celá utahaná z cesty z tržiště a poprosila
děti, zda jí kousek pomohou žebřiňák
vézt. Za splněné úkoly dostávaly na
každém stanovišti odměnu. Na samém
konci obdržel každý diplom. Počasí nám
přálo, nálada, i přes velké horko, byla
výborná a tak šlo skutečně o pěknou
tečku
za
letošními
prázdninami.
Poděkování patří všem, kteří nám na této
akci pomáhali a své masky si i sami
vyrobili. Všechny bytosti byly pěkné.
Děkujeme i p. Zákostelské za sladkosti
k Teletubbies.
Za ZO ČSŽ Kulhavá Lenka

Tato podpora by byla určena všem, kteří
tímto palivem své domy vytápí a byla by
pravděpodobně

realizována

jako

obecní

dotační titul, na který nám doly poskytnou
prostředky. Jednání je ještě v plenkách, tak
držte prosím palce, ať se nám to podaří.
O výsledcích jednání Vás budeme včas
informovat.
Přeji krásné babí léto a pohodový podzim.
Jaroslav Sikora
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II. ročník dětských rybářských závodů

Stejně tak, jako v loňském roce, se
uskutečnila akce pro naše děti a to již
druhý ročník rybářských závodů.
Akce se konala u naší malebné
požární nádrže, kterou v průběhu roku
rybáři z naší obce hojně zásobovali
chycenými rybami. Jen pro upřesnění,
všechny ryby, které byly do nádrže
vhozeny měly požadovanou délku
(míru) a tudíž nikdo z přispěvatelů
nebyl pytlákem. Akce se konala na
samý závěr prázdnin a byla také po
jata jako rozloučení s prázdninami.
Jediné co naše rybáře znervozňovalo,
byla situace z loňského roku, kdy
dlouhou dobu nikdo nic nechytil a za
čaly kolovat zvěsti, jestli se v nádrži
nacházejí nějaké ryby. Letos se do
nádrže dostal dostatečný počet kaprů.
Závod začal v 8. 00 hod a plánovaný
konec byl ve 12. 00 hod. Nakonec se
závodů zúčastnilo 27 dětí, které
přicházeli postupně i během závodu.

Letošní průběh byl úplně opačný než
loňské závody, protože ryby začaly
brát hned v první hodině závodů a to
prakticky rozhodlo o medailistech.
Právě proto, že ryby braly hned od
začátku, tak rybaření děti bavilo.
S přibývajícím časem ale ostražitost
i zapálenost opadávala a většinou
pruty obhospodařoval dospělý dopro
vod našich mladých závodníků.
Závod byl ukončen kolem 11. 45 hod
s tím, že do dvanácti hodin proběhne
vyhlášení vítězů a rozdání cen. Na
třetím místě letošních závodů se
umístil Pepa Gregor, na druhém místě
se umístil Zdeněk Šebek a letošním
vítězem s nejvíce nachytanými centi
metry se stal Tomáš Zach. Všem
vítězům blahopřejeme a pevně
věříme, že se dále budou tomuto
sportu aktivně věnovat, aby Petrův
cech měl následovníky.
V neposlední řadě bych chtěl tímto

poděkovat všem rybářům, kteří do
naší požární nádrže naházely své
úlovky a přispěli tak ke zdárnému
průběhu letošních závodů, které jak
pevně věřím, budou pokračovat
a stane se z nich dlouholetá tradice,
která najde i pokračovatele. Dále
bych chtěl vyslovit veliké díky naší
ZO ČSŽ, bez jejichž organizačních
schopností by s největší pravdě
podobností zavládl v organizaci zá
vodů malý chaos. A nakonec velké
poděkovaní Třem králům, kteří ze své
tříkrálové sbírky zajistili jak ceny pro
vítěze, tak malý dárek pro všechny
závodníky, kteří zůstali až do konce
a odnesli si i pamětní list za účast ve
2. ročníku rybolovu. Kromě toho bylo
z této sbírky zajištěno i malé občer
stvení pro všechny závodníky. Opět
výtěžek z této sbírky byl věnován pro
všechny děti naší obce. Nakonec ještě
všechny děti dostali sladkou odměnu
ve formě zmrzliny, kterou si byly
vyzvednout v restauraci U kostela
a kterou věnovala do soutěže paní
Zachová.
Pevně doufám, že třetí ročník se
nenávratně blíží a pokud se příští rok
uskuteční, věřím, že budeme moci
nazývat
naše
závody
slovem
TRADIČNÍ.
Nakonec bych chtěl všem dětem
popřát v novém školním roce mnoho
úspěchů, hodně jedniček a hodných
učitelů.
Martin Turek

Podě k ov á n í
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se starali o děti na příměstském táboře. Velice si vážíme toho, že se ve svém
volném čase, i v době své dovolené, věnovali dětem a připravili jim krásné zážitky.
Martin a Jana Královi
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I N FO RM AC E Z Ú ŘAD U
Hlavním tématem, kterým se obecní
úřad momentálně zabývá, je výstavba
splaškové kanalizace a čistírny
odpadních vod v naší obci. Samotná
výstavba je již v plném proudu
a dotýká se nás všech. Práce na kana
lizačních stokách v ulici Ko
menského mezi čp. 90 a kostelem
jsou již skoro hotové. V ulici Dukel
ských Hrdinů mezi mostkem a čp. 60
se již také dokončuje. Při samotných
stavebních pracích vznikají samozře
jmě drobné potíže a komplikace, za
tím se je však daří pružně řešit ve
spolupráci s realizační firmou a pro
jektanty. V následující etapě by firma
chtěla dokončit pokládky tras na
krajské komunikaci v ulici Ko
menského, Příčná a Mostecká. Do
konce října by zde měly být práce
hotové. Jestliže se to nepodaří, mo
hou silničáři odmítnout provozování
zimní údržby na této komunikaci, tu
bychom si pak museli zajišťovat
sami.
Harmonogram prací, který vyšel
v minulém čísle Ráčku je již mo
mentálně neaktuální. Nový harmono
gram by měl být dodán v nejbližším
možném termínu a bude obratem
vyvěšen na našich webových
stránkách, tak je prosím sledujte.
Práce probíhají i na místě budoucí
čistírny odpadních vod, kde se
výstavba samotné čistírny již začíná
uskutečňovat. Věřím, že konečný ter

mín předání hotového díla bude ze
strany firmy dodržen.
Dobrou zprávou je i zajištění dotace
od Ministerstva zemědělství na tuto
akci. Máme již platné rozhodnutí,
a podle něj nám byla poskytnuta
částka ve výši 25 182 000 Kč bez
DPH. Je to 70% uznatelných nákladů
celé výstavby, což je o 5% více, než
Ministerstvo běžně poskytuje. Za
žádal jsem také o dotaci z fondu vod
ního hospodářství Ústeckého kraje,
kde by se o její přidělení mělo v nej
bližší době rozhodovat. Zažádáno je
o cca 5 mil. Kč, a to je maximum,
které může žadatel dostat.
Stále platí, že v případě Vašich
připomínek k výstavbě jsem kdykoliv
k dispozici. Ve Vašem vlastním
zájmu můžete komunikovat i s fir
mou, hlavně ohledně umístění přípo
jek k Vaší nemovitosti a ohledně ter
mínu realizace prací před Vaším
domem.
Práce pokračovaly i na ostaních pro
jektech. Z nové střechy se tak již
může těšit bytový dům čp. 85 a 86,
hotové dílo bylo předáno začátkem
měsíce září letošního roku. Celá akce
nakonec stála 458 258 Kč bez DPH.
Zohledněny tak byly i vícepráce
v hodnotě cca 10 700 Kč, které se
týkaly
především
neplánované
výměny celého okapového systému
a nahození štítové strany domu.
Výměnění děravých okapů a čištění

těch stávajících bylo v srpnu us
kutečněno i na ostatních obecních
domech, konečná cena za tuto práci
byla 25 698 Kč.
Také Mateřinka do nového školního
roku vstoupila s nově pořízeným
kobercem do herny a s opravenými
okny a obklady. Děti z Mateřinky se
od měsíce října mohou opět těšit na
plavecký výcvik, který bude zajištěn
do měsíce prosince v litvínovském
bazénu.
Celkem důležitou informací je také
to, že Zastupitelé na svém srpnovém
zasedání schválili návrh zadání
nového územního plánu obce Mari
ánské Radčice. Nyní by měl násle
dovat výběr zodpovědného projek
tanta, který územní plán vyhotoví.
Pokud chcete někdo své pozemky
z hlediska územního plánování pře
hodnotit, tak je na to nyní ideální čas.
Své případné podněty směřujte na
obecní úřad, nebo na odbor územního
plánování v Litvínově.
Závěrem bych chtěl poděkovat
společnosti Severočeské doly, a. s. za
finanční dar pro naší obec.
Společnost nám darovala 1,2 mil. Kč,
které by měly být určeny na revitali
zaci majetku a rozvoj infrastruktury
obce v roce 2016.
Jaroslav Sikora

Budete‑li mít zájem, je znovu zahájeno cvičení v místní tělocvičně. Každé pondělí a čtvrtek vždy od 17:00 hodin jste
všichni srdečně zváni. V pondělí to začínáme zkoušet s jógou pod vedením zkušené instruktorky. V případě zájmu
minimálně 5 osob bude toto cvičení probíhat pravidelně každé pondělí.
Další možností je zajištění pravidelných návštěv certifikovaného maséra v prostorách našeho kulturního domu. Pokud
budete chtít masáže navštěvovat, dejte vědět na obecní úřad. V případě zájmu pak bude domluven pravidelný konkrétní
termín těchto odborných relaxačních masáží. Ceny jsou nastaveny následovně: záda a šíje (20 minut – 70 Kč, nebo
50 minut – 140 Kč), celková masáž nohou (100 Kč), masáž rukou (60 Kč), masáž celého těla (90 minut – 400 Kč).
Jaroslav Sikora
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Ve středu jsme se vy

posezením u ohníčku, opékáním klobásy a vzájem

dali, opět vlakem, do

ným povzbuzováním ke statečnosti. Na cestu se vy

Kadaně. Naším cílem

dali nejdříve ve skupinkách mladší. Jé to bylo

bylo Muzeum čaro

strachu, nám doprovodu nestačily ruce (a mohu

dějnic.

jsme

konstatovat, že i nám se cestou srdce rozbušilo). Ale

viděli alchymistický

cestu jsme zvládli, poklad našli, podepsali se na per

koutek pro přípravu

gamen a z truhly si každý odnesl čokoládový dukát

čarodějných lektvarů,

a tužku. Starší chodili po jednom. A tam byl slyšet

zažili spoustu zábavy

i pláč a některá děvčata to chtěla v polovině cesty

v čarodějnické škole

vzdát. Ale statečnost zvítězila a poklad tak našel

Poslední červencový týden pořádala naše organizace

a hlavně poznali, že představa čarodějnice, coby

každý. A šlo se spát. Ráno na nás čekala bohatá

za finanční podpory obce a SD, a. s. již druhý ročník

ošklivé, zlé stařeny, nemusí být vždy zcela správná.

snídaně a bohužel zamračená obloha s deštěm.

akce s názvem TÝDEN VÝLETŮ. Během pěti dnů

V Kadani jsme se prošli i nejužší uličkou a zbyl

Naplánovaný program se proto musel měnit.

mohly naše děti navštívit další zajímavá místa

i čas na sladkou odměnu v podobě zmrzliny. A hurá

Naštěstí déšť na chvíli ustal a my si mohli prohléd

v našem regionu a prožít letošní spíše mokré léto

domů a připravovat se na poslední dva dny tohoto

nout arboretum a botanickou zahradu s kapličkou.

aktivně. Jsme velice rády, že výletů se letos zúčast

týdne.

Po návratu na nádvoří se opět rozpršelo. S kejklířem

nilo více dětí, v průměru jich jezdilo 34. A kde letos

Ve čtvrtek se totiž odjíždělo na dvoudenní návštěvu

se proto jedna skupinka vydala do rytířského sálu,

byly?

Horního hradu řečeného Hauenstejn. Pobyt zde plně

kde si vyzkoušeli žonglování s míčky a kužely

V pondělí jsme se vypravili vlakem do ZOO v Ústí

hradila akciová společnost Severočeské doly. Při

a techniku točení talíře s na tyči. Druhá skupinka se

nad Labem. Cesta z nádraží do ZOO byla sice pro

odjezdu se sice některé děti s těžkým srdcem loučily

uchýlila do interaktivní místnosti a sledovala film.

některé náročnější, ale společně jsme ji zvládli

se svými rodiči (a rodiče s nimi), ale všichni vše

Skupinky se potom vzájemně vyměnily. Po obědě si

všichni. Odměnou pro ty unavené byla cesta

zvládli bez slziček s těšením se na slibované aktivity

děti opět ve skupinkách vyzkoušely orientální tance,

vláčkem do horní části zahrady. No a pak jsme jen

(a dva dny volna). Po příjezdu na hrad a ubytování

nakoupily suvenýry, sbalily si vše, snědly poslední

pozorovali a poznávali zvířata. Nezapomenutelným

na nás na nádvoří čekal Mistr lukostřelec Dan Krej

odměnu a nastalo loučení. Věřte, nevěřte, dětem se

zážitkem bylo sledování slonů na pravidelné

čí se svým pomocníkem a děti uvedl do tajů střelby

domů nechtělo. V autobuse každý dostal na

procházce, opic při jejich skotačení a zvířat v pavi

z luku i kuše. Střelbu na terč si vyzkoušel každý

památku suvenýr se znakem hradu, který byl finan

lonu šelem. Zábavná byla i dětská ZOO, kde děti

a někteří dokonce zasáhli i střed terče. To bylo ra

cován ze Tříkrálové sbírky – děkujeme. Děti na

krmily kozičky. Doba pro návštěvu byla omezena

dosti! Následovala prohlídka prostor hradu. Kromě

hradě zažily nová dobrodružství, poznaly, jaké to je,

časem odjezdu vlaku, a tak jsme ani nestačili projít

Rytířského sálu, hodovny, dalších komnat a stře

nebýt pod pečlivým dohledem rodičů a upevňovaly

naučnou stezku dinosaurů a užít si všechny další at

dověké věže jsme viděli i hradní kuchyni a černou

svoji samostatnost. Vždyť mezi nimi byly i ty, co

rakce, které zahrada nabízí.

kuchyni s čarosvětélkujícím sklepením. Následoval

spaly poprvé v novém prostředí samy.

Druhý den jsme navštívili město Krupka. První za

báječný oběd a než jsme se nadáli, přijeli sokolníci

Po celý týden byly děti hodné a starší pomáhaly

stávka byla pro starší děti ve štole Starý Martin. Zde

ze záchranné stanice Merlin. Ti poutavě děti

mladším. Naštěstí nám (kromě pátku) vždy na vý

viděly, kromě krásné krápníkové výzdoby, ukázky

seznámili s životem dravců a jejich výcvikem.

letech přálo počasí a déšť přišel až s naším příjez

ražení

chodeb,

Každý si vyzkoušel přivolávku sokola mexického.

dem do obce. Všichni se shodli, že se týden vydařil

způsoby dobývání cínové rudy, sbírku starých před

No to byl zážitek. Před večeří starší chlapci pomohli

a byl prima.

mětů a znaků hornických měst v ČR, výstavu mine

navozit trochu dřeva na zimu a mladší děti měly

V závěru bychom chtěli poděkovat panu Jenkovi

rálů a hornin a venkovní expozici důlní techniky.

chvilku volného času. Strávily ho hledáním pavích

a panu Zachovi za finanční dar na přilepšenou pro

Mladší děti mezi tím navštívily hrad Krupka

per, skotačením na herních prvcích a odpočíváním

děti – byly za ně nakoupeny zmrzliny a nanuky.

a Hasičské muzeum. Pak jsme se všichni vydali do

po náročném dni. Ten však ještě nekončil. Po večeři

Dále děkujeme všem maminkám a babičkám, které

Jezdeckého

Kiliánová

navštívila hrad skupina Darkness s ukázkou his

napekly dobroty pro děti na svačiny při pobytu na

vyprávěla o koních, které chovají a jak o ně pečují.

torických děl a jiných palných zbraní. To bylo něco

Horním hradu (vždy se po tom zaprášilo). A v ne

Při výkladu se koně i hříbátka pohybovali mezi

pro pány kluky. Po tomto programu šli ti nejmenší

poslední řadě patří ještě jednou poděkování SD,

námi a děti byly nadšené, že si je mohou pohladit.

do „hajan“. A musím říci, že po náročném dni usnu

a. s. za financování pobytu na Horním hradu.

Následně se ti, kteří chtěli, mohli na koních projet.

li, aniž čekali na pohádku, bez slziček a na

Za ZO ČSŽ Mar. Radčice

Před odjezdem jsme si ještě poseděli v cukrárně

maminky si ani nevzpomněli. Starší se připravovali

Lenka Kulhavá

a dali si zmrzlinu.

na hledání pokladu. Čekání na setmění si zpříjemnili

historických

klubu.

dlouhých

Zde

nám

Ráček
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důlních

paní
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