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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

F E S Ť Á Č E K

Další školní rok uplynul a dětem nastává doba za
slouženého volna. Pro většinu našich školních dětí
byl tento rok přelomový z důvodu přechodu na zá
kladní školu v Braňanech. Buduli zpětně hodnotit,
tak si myslím, že přechod dětí do Braňan proběhl
velmi hladce, děti si na nové prostředí brzy zvykly
a určitě se neztratily. Zářným příkladem je žákyně
šesté třídy Andrejka Havelková, která byla ředitelem
školy a učitelským sborem vybrána jako nejlepší
žačka uplynulého školního roku. Andrejka tak na
závěrečné slavnosti přebrala i hodnotný věcný dar.
Jsem rád, že máme u nás v obci tak šikovné děti
a Andrejce tímto moc gratuluji.
Základní škole v Braňanech bych chtěl poděkovat
za vstřícný přístup, za to, že nám vyšla ve všem
vstříc a zajistila hladký přechod našich dětí, které
jsou v Braňanech spokojené. Věřím, že spolupráce
bude i nadále pokračovat a nástupy našich dětí do
Braňan budou pravidlem.
Prázdninové období letošního roku přinese u nás
v obci i další změnu. Po několika letech končí
s provozem obchodu s potravinami paní Zákostel
ská. Od 1.8.2018 by měla krám převzít paní
Hejsková z Lomu, která byla vybrána v rámci výbě
rového řízení na nového nájemce místního obchodu.
Přeji nám všem, aby obchod fungoval k naší plné
spokojenosti. Paní Zákostelské bych ještě jednou
rád poděkoval za její služby a přeji jí hodně dalších
úspěchů v jejím dalším zaměstnání.
Závěrem bych rád ještě jednou upozornil na realiza

V sobotu 23. června se konal v areálu
kostela Panny Marie Bolestné další
ročník již tradičního hudebního klání
– Fesťáček v Ráči, tentokráte za účas
ti jedné začínající zpěvačky a čtyř
kapel. Počasí se chvílemi mračilo
a hrozilo deštěm, a chvílemi to vypa
dalo, že se umoudří. Nakonec ale
dovolilo dovést fesťáček až ke
zdárnému konci.
Ledva začínající Sabina Uxová
s kytarou a ohromným nasazením
odzpívala své písně, nastoupila kapela
Passage se svým programem decent
ního folku a právem sklidila potlesk.

To už se jí ale na záda tlačila Petra
Hapková se svým triem a písničkami
svého otce. Její vystoupení patřilo
k té komornější části Festáčku. Po
slední dvě kapely byly pohříchu roc
kové a zaplavily areál kostela pe
kelným rámusem. Návštěvníkům se
to ale líbilo a tak se část z nich vlnila
v rytmu před pódiem. Celkem se dá
říci, že sobotní večer se vydařil,
i když zvuková aparatura občas umě
leckým výkonům nepřála. Fesťáček
2018 skončil, budeme se těšit na
další.
JaN

ci neveřejných částí domovních přípojek ke
splaškové kanalizaci. K dnešnímu dni máme připo
jených již cca 80 domů z celkového počtu 132. Při
pomínám, že každá domovní přípojka je Vaší
soukromou záležitostí. Měli byste si tak domluvit
realizační firmu a na obecním úřadě si vyzvednout
projektovou dokumentaci. Termín, do kterého obec
poskytuje 100% dotaci na samotnou realizaci, je
31.10.2018. Potřebujeteli více informací, jsem Vám
plně k dispozici.
Jaroslav Sikora
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SLET ČARODĚJNIC

Na neděli 29. dubna svolala hlavní
čarodějnice Saxana Bazilíšková spolu
s dalšími všechny malé i velké čaro
dějnice a čaroděje na hřiště u Kul
turního
domu
k
připomenutí

Filipojakubské noci spojené s „pá
lením čarodějnic“. Již tradičně byly
připraveny různé úkoly a soutěže,
které
prověřily
čarodějnické
dovednosti dětí. Po jejich splnění byl

každý soutěžící odměněn sladkostí.
Po dokončení soutěží obdržely děti,
které přišly v maskách, na památku
diplom a malou odměnu. Celá akce
byla završena opékáním buřtů. ZO
ČSŽ děkuje panu Matušíkovi za po
skytnutí sponzorského daru v podobě
uzenin na opékání a pracovníkům
VPP za přípravu dřeva na ohně.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ
Jako každoročně, i letos se konala
v naší obci oslava Mezinárodního
dne dětí. Na dětském hřišti u Kul
turního domu připravila Obec Mari
ánské Radčice pro ty menší i větší
děti spoustu zajímavých soutěží a her.
Děti malovaly obrázky, nebo skládaly
do původní podoby na kousky rozstří
haného papírového delfína. Ti spor
tovněji založení závodili po trávě na
lyžích vyrobených z prkének, nebo
poskakovali v pytlích po určené trase.
Legrace se při tom užilo víc než dost.
Holčičky se věnovaly vážnějším vě
cem – přebalovaly panenky, nebo se
zkoušely trefit míčem do koše. Někte
rým to šlo nadmíru dobře. Za ab
solvování každé disciplíny dostaly
děti sladkou odměnu.
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A tak nezbývá než říci, že se oslava
vydařila a poděkovat organizátorům

a všem zúčastněným.
JaN

INFORMACE Z ÚŘADU
Poslední předprázdninové zasedání
zastupitelstva naší obce proběhlo na
obecním úřadě ve středu dne
20.6.2018. Zastupitelé měli na
programu spoustu bodů k projednání
a zaznělo i několik informací
o dokončených a připravovaných
projektech. Jedním z dokončených
projektů je vybudování veřejného
prostranství před domem čp. 1. Firma
VOBAS úspěšně zrealizovala chodník
a terénní úpravy před tímto objektem.
Celková cena zakázky nepřekročila
cenu schválenou a zakázka tak stála
300.418,26 Kč bez DPH. V plánu je
nyní osázení nových záhonů zelení
a okrasnými dřevinami. Tato výsadba
byla
ovšem
domluvena
až
v podzimních měsících letošního
roku, v létě nejsou pro novou výsadbu
vhodné podmínky. V souvislosti
s čp. 1 proběhla i informace, že
společnost ART DESIGN s.r.o. již do
dala do interiéru veškerý nábytek
včetně doplňků, vše je i smontováno
a postaveno na svém místě. Ani
v tomto případě nebyla celková cena
z objednávky překročena a vybavení
stálo plánovaných 902.325 Kč bez
DPH.
Celý objekt byl již také řádně zkolau
dován zástupci stavebního úřadu.
Před samotným stěhováním Obecního
úřadu však ještě zbývá dokončit
několik detailů, stále ovšem před
pokládám, že byste do nového
obecního úřadu mohli začít chodit od
září letošního roku.
Zastupitelé na zasedání schvalovali
i realizace a zhotovitele několika in
vestičních akcí, které se pro letošní
rok naplánovaly. V plánu byla výmě
na střechy na čp. 60. Z výběrového

řízení na tuto akci vyšla jako nej
vhodnější nabídka firmy KLEMPO
ŽATEC s.r.o., která nabídla cenu ve
výši 1,059.651 Kč bez DPH, původní
rozpočet při tom počítal s částkou cca
1,2 mil. Kč. S firmou bude v do
hledné době podepsána smlouva o dí
lo a samotné práce by měly být
zahájeny v měsíci červenci.
V září pak budou zahájeny práce na
rekonstrukci části chodníku mezi
čp. 60 a Mateřinkou včetně realizace
parkoviště před čp. 54 v ulici Dukel
ských Hrdinů. Tuto zakázku vysoutě
žila firma VOBAS s.r.o. s nabídkovou
cenou ve výši 543.580 Kč bez DPH.
Původní rozpočet byl opět vyšší a po
čítal s částkou 660.000 Kč bez DPH.
Přes prázdniny by se ještě měla vy
soutěžit zakázka na realizaci teni
sového hřiště u koupaliště, na kterou
nám Nadace ČEZ poskytla dotaci ve
výši 1 milion korun. Podmínkou této
dotace je fakt, že stavba bude dokon
čena nejpozději do 5.2.2019. Je proto
potřeba co nejdříve vše zahájit.
Během zasedání zazněla i informace
ohledně plánovaného koupaliště, kte
ré pro naše občany zajišťuje
společnost Severočeské doly. V měsí
ci květnu proběhlo několik pokusů
o jeho napuštění, ale všechna voda
byla do rána pryč. Severočeské doly
tvrdí, že se voda ztrácí výpustním ob
jektem a uplatňují tak reklamaci
u stavební realizační firmy. Pokud je
to díky tomuto problému, mělo by být
vše v dohlednu vyřešeno. Pokud je
ovšem problém se vsakováním a pro
pouštěním vody stěnami nádrže, bude
celá akce ještě o mnoho kompli
kovanější než Severočeské doly před
pokládaly. Stále platí, že tento projekt

není naší stavbou a potřebné kroky
k vyřešení musí činit sama společnost
Severočeské doly.
Zastupitelům byla podána i informace
o řešení nedostatečných kapacit
kontejnerů na tříděný odpad. K řešení
této situace by měl přispět fakt, že
každé sběrné hnízdo tříděného odpa
du bude posíleno o jeden kontejner na
plast a jeden kontejner na papír.
Kontejnery byly objednány již v úno
ru a nyní byly i dodány. Jsou zatím
uloženy ve sběrném dvoře a čeká se
na rozšíření podstavných ploch na
některých sběrných hnízdech. V nej
bližší době pak budou v obci umístě
ny a problém s nedostatkem kapacit
by měl být vyřešen.
V prázdninových měsících letošního
roku by mělo konečně dojít k ob
sazení volných pracovních míst v naší
obecní organizaci. Od začátku tohoto
roku zůstávalo neobsazeno místo na
pozici bytového referenta a adminis
trativního pracovníka. Na tuto pozici
byla nově vybrána paní Derbasová,
která by měla nastoupit v průběhu
měsíce července. Nově vzniklou po
zici údržbáře obecního majetku obsa
dí pan Voborník, který nastoupí od
1.8.2018. Personální změna nastává
i u pracovníků VPP, kdy pana Grego
ra vystřídá paní Kunová. Gratuluji
všem k nové pracovní pozici a přeji
jim hodně štěstí. Věřím, že pro naší
obec budou obrovským přínosem.
Závěrem přeji všem dětem krásné
prázdniny a všem dospělým pak
spokojené prožití Vaší zasloužené
dovolené.
Jaroslav Sikora

ZO ČSŽ oznamuje, že tradiční Letní výletní týden pro děti bude letos probíhat v době od 23. do 27. července.
Podrobnosti o jednotlivých výletech budou zveřejněny na vyvěšených plakátech a na internetových stránkách obce
Mariánské Radčice.
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CESTA ZA POKLADEM

Snad každé dítě touží odhalit nějaké
tajemství, najít poklad. Poslední

květnovou neděli si mohly děti z naší
obce toto přání splnit. Na cestě vy
značené barevnými fáborky každý
plnil různé úkoly. Najít ukrytou věc
v mazlavé hmotě, složit obrázek, pro
jít se zavázanýma očima vyznačenou
trasu, zatlouci hřebík a řadu dalších.
V závěru cesty hledaly ukrytý
poklad. Místo pokladu jim nazna
čovala šipka, přesto to bylo pro

mnohé těžké. Ale nakonec ho našel
každý a byl v cíli odměněn sladkostí.
Pro některé byla trasa krátká, pro
další bylo málo úkolů. Slibujeme, že
příští rok vše napravíme. Přesto
všichni odcházeli spokojení. Děkuje
me všem dobrovolníkům z řad mlá
deže, kteří se na akci podíleli.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Zájezd do Českého Krumlova
I letos pořádala naše organizace
dvoudenní zájezd pro dospělé. Ten
tokráte jsme se vydali do města, které
je od roku 1992 zapsáno mezi památ
ky UNESCO, do Českého Krumlova.
Po příjezdu naše první kroky vedly na
zámek. Zde jsme měli jedinečnou pří
ležitost prohlédnout si zámecké interi
éry z doby renesance a baroka,
zámeckou kapli sv. Jiří, eggenberský
sál se „zlatým“ kočárem a proslulý
rokokový sál. Prostě další nevšední
zážitek. Poté jsme navštívili zrcadlové
bludiště, kde je devadesát zrcadel
navrženo tak, že vytváří efekt neko
nečných chodeb a optických klamů. A
tak při procházení nebylo poznat, kte
rá cesta je skutečná a která je jen od
raz
v některém
ze
zrcadel.
Samozřejmě nechyběla ani oblíbená
prohnutá zrcadla různě deformující
postavu. Moc jsme se tu pobavili. Po
slední expozicí, kterou jsme společně
tento den navštívili, bylo Muzeum
voskových figurín. Během prohlídky
jsme
prožili
nevšední
setkání
s osobnostmi české historie a velikány
současných českých a světových poli
tických a kulturních oblastí. Figuríny
byly naprosto skvěle vypracované,
hezky naaranžované, jednoduše vypa
daly jako živé, jen promluvit. Ve
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sklepních prostorách jsme měli
možnost obdivovat um středověkých
řemesel, nasát atmosféru alchymis
tické dílny a staré krčmy. Celkový
dojem byl doplněn světelnými a zvu
kovými efekty. Úžasné! Zbytek dne si
každý mohl projít další úchvatná
místa, která Český Krumlov nabízí.
Druhý den jsme navštívili Grafitový
důl. Před tím, než jsme se vydali na
samotnou prohlídku dolu, byli jsme
vybaveni oblečením, jehož součástí
byla i důlní lampa. Následně nás do
podzemí zavezl důlní vlak, kterým
dříve jezdili horníci na šichtu. Během
prohlídky jsme si na vlastní kůži vy
zkoušeli, v jakých podmínkách horní

ci pracovali a jaké stroje při práci
využívali. Poslední zastávkou tohoto
dvoudenního výletu byla Hvězdárna
a rozhledna na Kleti. Na Kleť nás ale
nedovezl autobus, cestu jsme ab
solvovali lanovkou. A zde někteří
účastníci zájezdu překonali sami se
be. Gratulujeme k takové odvaze.
Lanovka byla totiž jednosedadlová,
délka byla 1972 metrů a cesta trvala
15 minut. Ze zájezdu jsme se vraceli
sice unaveni, ale plni dalších
krásných zážitků. Děkujeme obci za
financování dopravy a noclehu.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

informační zpravodaj obce Mariánské Radčice • vydává Obec Mariánské Radčice, ul. Komenského 4, PSČ 435 32
kontakt: podatelna@marianskeradcice.cz • telefon: 476 744 342 • nevyžádané příspěvky se nevrací
výtisk zdarma • evidence MK ČR E 20940

