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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Drazí občané,

V Z P O M Í N K A

hned úvodem chci poděkovat všem účinkují
cím, organizátorům a pomocníkům akce „Ma
riánské Vánoce“. Mé díky Vám patří za to, že
jste si udělali čas a přišli potěšit ostatní v tom
to předvánočním čase. Myslím, že se Vám to
povedlo a já si toho ohromně vážím, také mě
těší, že naše vesnice ještě dokáže společně
fungovat pro dobrou věc. Doufám, že jste si to
sami krásně užili a příští rok nás přijdete opět
podpořit.

Loučení s drahým člověkem bývá vždycky
bolestné, ale časem v nás zbudou jen
krásné vzpomínky.
Obrovské poděkování za celoživotní práci
pro obec Mariánské Radčice, pro ZO ČSŽ
a KSČM patří paní Marii Takácsové,
která nás náhle navždy opustila.

Věnujte prosím tichou vzpomínku.

Život na vesnici by přece neměl být jen o in
vestičních akcích a o bydlení v klidném
prostředí daleko od města, ale také o spole
čenském životě obyvatel, kteří vesnici tvoří
a jsou její nezbytnou součástí. Snaha o za
chování této vesnické atmosféry je samozřej
mě hlavním důvodem, proč podporujeme
a

organizujeme

akce

typu

Mariánských

Vánoc, Mariánské pouti, Fesťáčku, Stezky od
vahy a řady dalších. Někdo může namítat, že
jsou to vyhozené peníze, za které bychom
mohli mít třeba chodník, ale já myslím, že
jsou tyto prostředky vynaloženy zcela správně
a účelně. Pomáhají vesnici tmelit, probouzejí
v místních pocit hrdosti – pokud je akce hezká

Vítání

občánků

a mohou se s ní pochlubit, podporují náš
vesnický komunitní život. Nerad bych se
jednou dočkal toho, že budeme pouhým měst
ským předměstím, kam se lidi uchýlí do své

Další

ho

v letošním roce proběhlo dne 13. 10. 2017

klidu

a

ostatní

je

jim

jedno.

uvítání

našich

nových

občánků

Organizování a budování společenského živo

v obřadní místnosti obecního úřadu. Bylo mi

ta v naší vesnici je otázkou celkem úzkého

ctí

okruhu lidí, kterých bychom si měli vážit,

Hampejsovou

a proto je mi velice líto, že jedna z duší celého

Doufám, že je před nimi krásný a dlouhý život

našeho kulturního a společenského dění náhle

naplněný láskou. Rodičům obou děvčátek pak

a navždy odešla. Za ochotu, nápady, dobrou

přeji spoustu radosti a hezké dny v kruhu

náladu a celoživotní práci pro naší obec chci

rodinném.

přivítat

do
a

života
Rózinku

slečny

Jůlinku

Kendralovou.

Jaroslav Sikora

paní Marušce Takácsové moc poděkovat. Od
počívejte v pokoji, Váš smích nám bude
chybět.

Jaroslav Sikora
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BRANNÝ ZÁVOD
Poslední zářijovou sobotu pořádala naše or
ganizace za finanční pomoci obce branný zá
vod, který prověřil zdatnost i vědomosti
zúčastněných dětí. Na trati bylo pro jednotlivé
závodníky připraveno 10 stanovišť. Jedno za
jímavější než druhé. Začínalo se střelbou ze
vzduchovky, pokračovalo se v hodu granátem
na cíl, během mezi pneumatikami a ruč
kováním na laně. Následovalo prověření fy

távaly trestné vteřiny. Dlužno říct, že většina
z nich se s úkoly poprala velmi dobře a snažila
se dorazit do cíle co nejrychleji.

palce. Tuto akci bychom nemohli organizovat

Bohužel se oproti loňskému roku zúčastnilo

bez pomoci dalších ochotných spoluobčanů.

závodu méně dětí, ale díky báječnému počasí

Děkujeme proto velice všem, kteří nám s prů

a také nadšení a odhodlání všech si to všichni

během závodu pomohli. Zvláštní poděkování

užili. Závodníci, kteří se umístili na prvních

za pomoc patří Policii ČR z oddělení Lom

třech místech, byli odměněni medailí, diplo

u Mostu.

mem a věcnou cenou. Věcným upomínkovým

Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

předmětem a diplomem za účast byli odměně
zických
o

schopností

pravidlech

a

chování

prokázání

znalostí

ni i závodníci, kteří se umístili na dalších

chodce,

základy

místech. Bohužel ne všichni doběhli ve zdraví

zdravovědy a poznávání rostlin. Na posledních

a pro odměnu si mohli přijít. Milánek Matušík

stanovištích

hřebíky,

nešťastně před poslední disciplínou upadl a

shazovali kostky a podlézali pod nataženým

závodníci

zatloukali

přivodil si úraz, se kterým se léčí ještě nyní.

lanem. Nic snadného! Za nesplnění disciplín

Milánku, přejeme hodně sil a doufáme, že do

nebo špatnou odpověď se družstvům připočí

Vánoc bude vše v pořádku. Držíme ti všichni

STEZKA ODVAHY
I

letos

pořádala

naše

organizace

HALLOWENSKOU STEZKU ODVAHY. Na
malé i velké odvážlivce čekal na cestě bez
hlavý rytíř, bílá paní, nevěsta v rakvi, bludič
ky,

drsní

loupežníci,

dýmem

a

ohněm

obklopení čerti a další strašidelné bytosti.

odměněn diplomem a sladkostmi.

Do cíle přicházela většina účastníků jako su

Velké poděkování všem, kteří se na této

per hrdinové s množstvím zážitků a šťastni, že

krásné akci podíleli.

zvítězili nad strachem. Za statečnost byl každý
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Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

INFORMACE Z ÚŘADU
Hotovo – po bezmála deseti letech od zahájení

Severočeské doly, ale obec nemůže přípojky

Severočeská vodárenské společnost. O všem

prací na projektu se podařilo dokončit

hradit napřímo, pravděpodobně to bude muset

budete podrobně informováni před zahájením

výstavbu splaškové kanalizace a čistírny

být

výstavby Vaší soukromé přípojky.

odpadních vod v naší obci. Dílo bylo předáno,

připravíme. To bude ještě chvilku trvat, ale

Krom splaškové kanalizace byl dokončen

potřebné zkoušky byly provedeny a toto vodní

přípojky chceme každopádně pro občany plně

a předán také další náročný projekt, a tím je

dílo je schopno provozu. Nyní je zažádáno

financovat. Kdo se ovšem chce připojit již

rekonstrukce kulturní památky čp. 1. Tento

o kolaudaci, která by měla v první polovině

nyní, může si přípojku zrealizovat svépomocí

projekt

měsíce

Udělení

nebo najmout nějakou libovolnou firmu a

kanalizace, ale i zde jsme konečně před

kolaudačního souhlasu a souhlasu s uvedením

o proplacení nákladů žádat obec dodatečně, až

kolaudací.

čistírny do zkušebního provozu je naprostou

bude z naší strany vše vyřešeno. Podmínkou

v řádném termínu a myslím, že odvedla velmi

nezbytností ke splnění podmínek dotačních

realizace přípojky dle vypracované projektové

pěknou práci. Objekt bude nyní vytápěn

titulů,

prosince

ze

proběhnout.

který

pro Vás

se

táhl
Firma

podobně

dlouho

VOBAS

předala

jako
dílo

dokumentace je udělený územní souhlas –

a věrán tak, aby se co nejdříve vysušil, po té

jeho udělení je nutné ověřit u mne, dále je

budeme

uděleny nejpozději do konce letošního roku,

nutné,

Přestěhování

tak snad se vše zdárně podaří a všem

zkontroloval pověřenec našeho úřadu. Takže

aktuální někdy v jarních měsících příštího

podmínkám bude vyhověno. Zbytek ceny díla

před

položené

roku. Až bude vše připraveno, zrealizuji i den

byl uhrazen z finančních rezerv naší obce,

kanalizační trubky musíte kontaktovat obecní

otevřených dveří, abyste se mohli sami

máme tak tuto náročnou a drahou akci

úřad a domluvit se na kontrole.

podívat, co se s naším nejstarším domem

zaplacenu a obec nedluží nikomu ani korunu.

Kanalizace a ČOV musí mít ze zákona také

v obci odehrálo. V tomto mezidobí bude také

Všem Vám děkuji za projevenou shovívavost,

svého provozovatele. Musí to být osoba

zrealizován vstup k tomuto objektu. Drátěný

trpělivost a spolupráci v době samotné

oprávněná a certifikovaná k provozování

stavební

výstavby. Toto náročné období již máme za

vodního díla. Bez tohoto provozovatele není

vybudovány přístupové chodníky a vysázena

sebou a nyní se můžeme věnovat dalším

možno udělit kolaudační souhlas k celé

zeleň.

projektům.

stavbě. Aby mohla obec dílo provozovat

Stále probíhají i práce na novém územním

Kanalizace je připravena na připojení všech

samostatně,

požadovanou

plánu naší obce. Již je připraven první návrh,

jednotlivých nemovitostí v obci. Toto samotné

certifikaci získat a splnit další řadu poměrně

který je nyní konzultován s městem Litvínov.

připojování již může být dokonce zahájeno.

náročných úkonů. Pro naší obec by bylo velmi

Pak bude projednán s dotčenými orgány

Pro

připravenu

náročné provozovat kanalizaci a čistírnu na

a s občany obce. O termínu projednání budete

projektovou dokumentaci přípojky včetně

vlastní pěst, bylo tedy rozhodnuto, že vodní

všichni včas informováni.

zajištěného územního souhlasu ze stavebního

dílo pronajmeme společnosti SČVK, která jej

Závěrem bych Vám rád popřál krásné a ničím

úřadu, některé územní souhlasy ještě postupně

bude obhospodařovat, bude se o něj starat,

nerušené prožití vánočních svátků a v novém

přicházejí, neboť stavební úřad je poněkud

přímo s Vámi uzavře smlouvy o odvádění

roce hodně sil, lásky a úspěchů.

zahlcen

odpadních vod a bude vybírat stočné. Naší

a

dokumentace

Vás

termíny
Vám

celý

titul,

projekt

z

byl

dotační

spolufinancován. Tyto souhlasy musí být

většinu

kterých

přes

máme

se

prodlužují. Tyto

samozřejmě

aby

přípojku

samotným

musela

před

zasypáním

by

zásypem

postupně

obci pak bude platit řádné nájemné, ze kterého

předám společně s informacemi o dalším

bude vytvořen fond oprav kanalizace dle litery

postupu. Nyní se řeší jen princip financování

zákona. Výše stočného se bude pohybovat

přípojek. Peníze jsou zajištěny od společnosti

mírně pod hranicí stočného, které vybírá

postupně

plot

zařizovat

obecního

zmizí

úřadu

a

interiéry.
tak

kolem

bude

budou

Jaroslav Sikora

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zveme všechny děti na setkáni s Mikulášem, čertem
a andělem! Čeká Vás spousta zábavy s klauní show
a mikulášská nadílka!
Dne 3. 12. 2017 od 15 hodin na sále Kulturního domu.
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PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ 2018

OSTATNÍ AKCE V ROCE 2018:

1. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku do čp. 1

• Zpracování územního plánu obce – dokončení
• Zpracování studie proveditelnosti, příp. projektové dokumentace, na

2. Zřízení parkoviště před čp. 54

přestavbu budovy čp. 4 na zařízení pro občanskou vybavenost včetně
realizace prostor pro novou Mateřinku

3. Výměna střechy na čp. 60

• Zpracování projektové dokumentace na opravu požární nádrže,
včetně zajištění potřebných souhlasů a případné zajištění financování

4. Oprava chodníku mezi obchodem a čp. 60

z vhodného dotačního titulu
• Realizace přípojek ke splaškové kanalizaci pro jednotlivé

5. Realizace přípojek obecních budov ke splaškové kanalizaci

nemovitosti v obci ve spolupráci s majiteli nemovitostí
• Zpracování variantní studie optimálního řešení veřejného osvětlení

6. Změna vytápění nájemního bytu č. 3 v čp. 7

v obci
• Zajištění projektové dokumentace a potřebných souhlasů na změnu
způsobu vytápění bytových domů čp. 129 a čp. 130

ÚSPĚCH, KTERÝ ZAVAZUJE.
Nezisková společnost MAS Naděje o.p.s., která sdružuje některé veřejnoprávní, soukromé,
podnikatelské a neziskové subjekty na Mostecku, Litvínovsku a Teplicku, slaví v posledních
týdnech veliký úspěch. Po mnoha měsících usilovné práce jí Ministerstvo pro místní rozvoj
České republiky schválilo k realizaci Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období
2014 – 2020. Tento dokument představuje pro tuto společnost nástroj, jehož prostřednictvím
budou moci být finančně podpořeny projekty místních žadatelů za účelem rozvoje obecní
infrastruktury, zaměstnanosti, zemědělského podnikání nebo sociálních a komunitních služeb.
Na tvorbě dokumentu se intenzivně pracovalo od jara 2015. Autorský tým při jeho tvorbě
spolupracoval jak se zástupci obcí, tak také podnikatelského i neziskového sektoru, a to
zejména proto, aby byl v maximální možné míře podpořen komunitní princip. Velkou měrou
k tvorbě dokumentu přispěli i ostatní významní regionální aktéři. Výsledkem mapování slabých
a silných stránek v území je již zmiňovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje.
Ta nyní opravňuje společnost MAS Naděje k tomu, aby prostřednictvím plánovaných výzev
rozdělila do roku 2023 mezi žadatele částku zhruba 82 mil Kč.
Jak je již uvedeno v nadpisu článku, jde na jedné straně o obrovský úspěch a na druhé straně
o veliký závazek. MAS Naděje totiž musí garantovat, že přidělené finanční prostředky rozdělí
mezi skutečné žadatele účelně, efektivně a transparentně. K tomu bude zapotřebí udělat ještě
spousty a spousty přípravných kroků. Věříme však, že se to „MASce“ podaří, a stane
se respektovaným distributorem finančních prostředků v regionu.
Ti z Vás, které tento článek zaujal a chtěli byste se o místní akční skupině ale i o podrobnostech
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
dozvědět více, podívejte se na jejich webové stránky www.masnadeje.cz, nebo kontaktuje
přímo kancelář MAS Naděje na telefonu (+420) 775 250 233 nebo emailu info@masnadeje.cz,
kde Vám budou ochotně poskytnuty veškeré potřebné informace.
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