4

Srpen
2 0 18

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

Výlet do Zeměráje

Vážení občané,
společně s úmorným letními teplotami končí
i letní prázdniny. Rok se nám překlenul do své
druhé poloviny, a to je právě to období, kdy bych
Vás chtěl opět po roce pozvat na již 12. ročník
naší tradiční Mariánské pouti. I pro letošek na Vás
čeká celá řada uměleckých vystoupení, atrakcí
a snad i příjemných zážitků. Novinkou pro letošní
rok je rytířské klání na koních, které proběhne pod
taktovkou společnosti Tercie na starém dětském
hřišti za kostelem. Trošku jsem se obával, že se do
tohoto prostoru turnaj nevejde, ale byl jsem
ujištěn, že prý ano. Hlavní scénu zajišťuje po roce
opět pan Jareš a zase nás čeká spousta nových
netradičních vystoupení. Na závěr se dá očekávat
bohatý ohňostroj, který již tradičně připraví pan
Hladký z Karlových Varů. Těším se, že se všichni
opět po roce sejdeme a užijeme si tuto obecní
slávu za krásného počasí.
Pro přespolní je během pouti znovu připravena

Letošní prázdniny děti z naší obce
zahájily výletem do přírodního parku
Zeměráj u Orlické přehrady. Čekala
je zde řada zábavných i poučných ak
tivit. Hádání názvů živočichů dle in
dicií, výroba talismanu, střelba
z luku, archeologické a paleontolo
gické naleziště a archeopark raného
středověku. Úspěch měla i prohlídka
dětské vesničky Hrejkov s herními
domky inspirovanými skutečnými
stavbami lidové architektury. Našli
jsme zde obchod, pekárnu, úřad, hos
podu, stodolu a kovárnu. Nechybělo
ani dětské loutkové divadélko ve vo
ze a pumpa uprostřed návsi. Ale nej
větším zážitkem byla kilometr
dlouhá stezka naboso, vedená lesem,
loukou i potokem, přes šišky i jehličí,

kamení, proutky, klády, větvičky
a další přírodní materiál. V závěru
jsme ještě navštívili reálnou vesnici
z raného středověku, kde měly děti
možnost shlédnout mletí mouky, prá
ci na hrnčířském kruhu, nahlédnout
do středověkého stavení a dozvědět
se od úžasné průvodkyně řadu zají
mavostí o životě ve středověku. Děti
prožily den plný zážitků a poznání.
Děkujeme Obci Mariánské Radčice
za financování vstupného a dopravy.
Velké poděkování patří za finanční
příspěvek na oběd sponzorovi, který
je občanem naší obce.
Za ZO ČSŽ Kulhavá Lenka

posila autobusových spojů. Z Litvínova pojedou
dva mimořádné spoje v 10:40 a ve 12:40
z autobusového nádraží, a to po celé trase řádné
autobusové linky. Zpátky se z Mariánských
Radčic mohou návštěvníci dostat mimořádným
spojem ve 21:20. Upozorňuji, že po dobu konání
pouti, bude uzavřena ulice Komenského v naší
obci. Jedinou nástupní i výstupní zastávkou
autobusu tak bude stanice „Mlékárna“ v ulici
ČSA. Sdělte prosím tuto informaci všem známým,
kteří by chtěli naši pouť navštívit.
V měsíci říjnu čeká naši obec ještě další významná
záležitost, tou jsou volby do zastupitelstva obce.
Všem současným zastupitelům velmi děkuji za
jejich čtyřletou práci pro naši obec. Vám všem
přeji, ať máte z čeho vybírat a moc Vás žádám
o Vaši účast v těchto volbách.
Jaroslav Sikora
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T Ý D E N
Poslední červencový týden tohoto
roku mohly děti z naší obce navštívit
další zajímavá místa nejen v našem
regionu a prožít letošní teplé a slu
nečné prázdniny aktivně. V pondělí
jsme se vypravili autobusem do ZOO
Plzeň. Zde děti mohly vidět zvířata
pomalu ze všech kontinentů našeho
světa. Samozřejmostí byla i zastávka
v Dinoparku s ozvučenými statickými
i pohyblivými modely prehistorických
zvířat v životních velikostech. Druhý
den jsme navštívili Duchcov. V Po

hádkovém muzeu se děti dozvěděly,
že si zde udělali své sídlo vodníci,
hastrmani a jiné pohádkové bytosti.
Prošly si příběh o životě vodníků, do
kterého byly i zapojeny. I o prázdni
nách seděly ve škole, a to ve ško
le pohádkové, kde absolvovaly
neobyčejný test. Všechny v něm
uspěly a nikdo nemusel do pekla. Za
splněné úkoly dokonce dostaly vy
svědčení s vodnickou omalován
kou. Dále jsme navštívili i Duch
covský zámek. Zde se děti dozvěděly
mnoho zajímavostí ze života na
zámku z období pobytu Giacoma Ca
sanovy. Tento den byl pro všechny asi
po fyzické stránce nejtěžší. I když bě
hem jednoho výletu nachodíme více
kilometrů, cesta z nádraží k muzeu a
ze zámku zpět na nádraží byla
v parném dni velmi náročná. Ale děti
to statečně zvládly, byly skvělé. Cí
lem dalšího výletu byla Ježíškova
cesta na Božím Daru. Na krátkém
okruhu se děti dozvěděly u každého
zastavení v dřevěném domečku něco
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V Ý L E T Ů
o postavičce z pohádky a plnily daný
úkol. Odpovědi na otázky si poctivě
zapisovaly do Ježíškova zápisníčku.
Za vyplněný zápisníček dostal každý
účastník odměnu z infocentra. Po této
náročné cestě se všichni pustili do
palačinek se šlehačkou a ovocem
v restauraci Zelený dům. Ve čtvrtek
jsme se vydali vlakem do Teplic.
Z nádraží nás vláček Humboldt dove
zl projížďkou historickým centrem a
Šanovským parkem pod Janáčkovy
sady. Nejdříve směřovaly naše kroky
do botanické zahrady na zmrzlinu a
prohlídku subtropického a tropického
skleníku a potom hurá do pohádkové
ho lesa. Na cestě na nás čekalo
jedenáct vyřezávaných postaviček
Kašpárka, Zlatovlásky, draka a dal
ších, s jednoduchými hádankami ze
světa pohádek. Na závěr děti hledaly

poklad a vyřádily se na nain
stalovaných prvcích Ježka, Žáby a
Šneka. Prostě krásně strávené do
poledne. Poslední den nás autobus
dovezl do Indiánské vesničky Rose
hill u Děčína. Zde si nejdříve naši
malí návštěvníci prohlédli indiánské
týpí, oděvy, hračky, zbraně, hudební
nástroje. Dozvěděli se i něco o histo
rii indiánských kmenů, jejich způsobu
života a kultuře, osidlování Ameriky
bělochy. Následovalo vystoupení s in
diánskou hudbou, Orlím a Bizoním
tancem a divadlem ze života indiánů.
Děti si v závěru vystoupení s chutí
vyzkoušely Hadí i Králičí tanec. Po
opékání buřtů se děti pustily do kvízu.
Ve dvojicích odpovídaly na jedno

duché otázky, které prověřily jejich
pozornost z dopolední prohlídky. Ná
sledovala chvíle pro výrobu jedno
duchého náramku, střelbu z luku,
chytání rybiček a samozřejmě nákup
indiánský ozdob a suvenýrů. V závě

ru návštěvy indiánské vesnice obdr
žely tři nejlepší dvojice, které uspěly
v kvízu, diplom a drobnou cenu.
I když nás během týdne pokropilo pár
kapek deště, zazpívali jsme si po
slední cestou z výletů známý popěvek
„Sláva, nazdar výletům …“.
Po celý týden byly děti hodné, re
spektovaly pokyny, starší pomáhaly
mladším. Všichni se shodli, že i přes
úmorná vedra se týden vydařil a byl
prima. To nás organizátory velice těší
a je to pro nás tou největší odměnou.
Dík patří Obci Mariánské Radčice,
která dopravu a vstupné financovala.
Velmi bychom chtěli poděkovat
i všem sponzorům, kteří přispěli fi
nančně. Z této nemalé částky jsme
dětem kupovali zmrzliny, nápoje,
oběd na Božím Daru a buřty. Ještě
jednou moc a moc děkujeme.
Za ZO ČSŽ Kulhavá Lenka

INFORMACE Z ÚŘADU
Ani v prázdninovém období neustala
činnost Obecního úřadu v naší obci.
Převážnou většinu pracovních záleži
tostí tvořilo vyřizování žádostí o dota
ci na vybudování neveřejných částí
domovních přípojek splaškové kana
lizace. Žádosti byly postupně vyři
zovány a dotace propláceny. V tomto
období je již připojeno cca 115
nemovitostí z celkového počtu 132.
Na obyvatele je to již 430 připojených
obyvatel. Zbývá tak připojit po
sledních pár rodinných domů a já
pevně věřím, že se vše do konce října
podaří. Stále platí, že naše obec po
skytuje dotaci na realizaci přípojky ve
výši 100% uznatelných nákladů. Tato
dotace bude poskytována právě do
konce října letošního roku a byla by
pro Vás obrovská škoda ji nevyužít.
Možnost bezplatného připojení je ob
rovským nadstandardem, který Vám
naše obec poskytuje.
K poslednímu setkání zastupitelů na
veřejném zasedání v tomto volebním
období došlo poslední srpnovou stře
du. Zastupitelstvo se sešlo v plném
počtu a rozhodovalo o několika zá
ležitostech. Řešila se kupříkladu vý
stavba tenisového hřiště v naší obci.
Výběrové řízení na zhotovitele této
akce, které bylo vypsáno na srpen le
tošního roku, dopadlo neslavně. Na
Obecní úřad nebyla doručena žádná
soutěžní nabídka a nebylo tak z čeho
vybírat. Problém je v tom, že výstav
ba tenisového kurtu bude z části
hrazena z dotačních peněz a podle do
tační podmínky musí být samotná vý
stavba dokončena nejpozději do února
příštího roku. Zastupitelé tak pověřili
starostu obce, aby oslovil několik fi
rem přímo a ze zájemců by pak měla

hodnotící
komise
vybrat
nej
vhodnějšího zhotovitele. Snad se po
daří někoho zajistit a celou výstavbu
úspěšně zrealizovat.
K podobné situaci došlo i u zakázky
na výměnu střechy na čp. 60 v naší
obci. Tuto zakázku úspěšně vysoutě
žila firma KLEMPO ŽATEC a sa
motná realizace měla být zahájena
v měsíci září. Firma však na poslední
chvíli zakázku odřekla z důvodu ná
hlé pracovní neschopnosti několika
zaměstnanců a z důvodu množství již
smluvených zakázek. Firma však při
slíbila, že by tuto zakázku zrealizova
la v příštím roce, a to za stejných
podmínek, které nabídla ve veřejné
soutěži.
Pozitivní zprávou je, že se v letošním
roce podaří alespoň plánovaná oprava
chodníku mezi čp. 60 a místním ob
chodem společně s realizací parkova
cích stání před čp. 54. Firma VOBAS,
která byla pro tuto akci vybrána, při
slíbila, že realizaci zahájí po konání
naší Mariánské pouti.
Všichni z Vás také již určitě zaregis
trovali, že bylo v průběhu měsíce čer
vence
napuštěno
místní
nové
koupaliště a bylo upraveno jeho oko
lí. Koupaliště bylo do té doby zarostlé
a naprosto bez užitku. Po mé urgenci
u ředitele společnosti Severočeské
doly bylo vše narychlo zrealizováno
tak, aby se zachránila alespoň část le
tošní koupací sezóny. V dohledné do
bě nás pak čeká vyhodnocení tohoto
zkušebního provozu. Koupaliště bude
opět vypuštěno, zajistí se nutné
opravy, které jsou na výpustním ob
jektu a sejdeme se se zástupci Severo
českých dolů k dalšímu velkému
jednání o této zóně. Na základě na

šich poznatků budeme řešit to, co bu
de potřeba v tomto prostoru
přebudovat a co případně dobudovat.
Věřím, že se podaří všechny mouchy
vychytat a koupaliště bude v příští se
zóně plnohodnotným rekreačním
prostorem. Co však neumí nikdo
z nás ovlivnit je chování návštěvníků
tohoto areálu. Všude poházené od
padky jsou toho zářným příkladem. Je
opravdu tak složité vyhodit odpad do
koše?
Zastupitelé projednávali i navýšení
ceny za pořízení nového územního
plánu naší obce. Z důvodu prolomení
limitů těžby uhlí si Krajský úřad vy
žádal rozsáhlejší zpracování studie
SEA, což je vyhodnocení vlivů
územního plánu na životní prostředí.
Tato rozsáhlejší studie je o 200 tisíc
korun nákladnější než původně poža
dovaná základní verze. Naše obec
samozřejmě nechce tyto peníze platit,
neboť si myslíme, že prolomení limi
tů těžby je záležitostí státu a důlní
společnosti. Dodatek ke smlouvě se
zpracovatelem však byl nakonec
schválen s tím, že o tuto částku požá
dáme důlní společnost.
Se závěrem tohoto volebního období
se také sluší poděkovat všem, kteří
nám pomáhali s realizací obecních
záležitostí a podporovali naše aktivi
ty. Bez spolupráce s farností, místní
mi spolky, místními podnikateli
a ochotnými občany by to šlo jen
těžko. Přeji naší vesnici rozkvět i po
mnoho dalších období a nám všem
přeji klidný, čestný a svobodný způ
sob předvolebního boje.
Jaroslav Sikora

Poděkování za dobře odvedenou práci
Tímto bychom rády poděkovaly za perfektně odvedenou práci panu Romanu Havelkovi a jeho partě, kteří nás připojovali do nové obecní kanalizace. Díky jejich
pečlivosti je výsledek opravdu skvělý. Vše uvedli do původního stavu a není poznat, že se zde někdy něco dělalo.
Ještě jednou moc děkujeme.
Podraská Jaroslava, Hampejsová Pěvuše, Nováková Jitka
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MEMORIÁL PETRA SLOUPA 2018
V sobotu 7. června se konal na dět
ském hřišti za kostelem již šestnáctý
ročník turnaje dvojic v nohejbalu,
tentokrát za účasti osmi dvojic spor
tovců. Turnaj se konal pod patroná
tem starosty obce. Počasí sportovcům
přálo a účast diváků byla hojná.
Pořadí družstev:
1/ Winkler, Janš
2/ Takács F., Anders
3/ Kalina, Chmelař
4/ Sloup, Salač D.
5/ Sikora, Rosenkranc
6/ Fiala, Salač P.
7/ Gregor, Pech
8/ Raiminius, Turek

VYČIŠTĚNÍ RADČICKÉHO POTOKA

V zimních měsících tohoto roku se
obec Mariánské Radčice rozhodla, že
nechá vyčistit koryto našeho potoka,
které neskýtalo pěkný pohled, jak je
vidět z přiložených fotografií. Toto
rozhodnutí bylo ruku v ruce s bu
dováním kanalizace a čističkou od
padních vod. Jeden z důvodů byl, že
po provedené výstavbě kanalizace bu
dou všechny objekty v obci napojeny
na tuto kanalizaci a tudíž již naším
potokem splaškové vody nepotečou.
A proto bylo záhodno koryto vyčistit
od nánosů bahna a uchycených travin,
které způsobovaly zanášení tohoto
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koryta a velice nepěkný pohled na po
tok, který je jinak vcelku pěknou do
minantou naší obce i se svým
zpevněným korytem. Nejvíce práce
bylo ve spodní části a to v ulici V Zá
tiší a Mostecké ulici, kde dokonce
stoupající hladina vody měla za ná
sledek průsak do sklepních prostor
jednoho rodinného domu.
Práce s vyčištěním potoka se ujal
místní obyvatel Tonda Pech se svým
traktorbagrem a v průběhu dvou mě
síců se mu podařilo vyčistit koryto
potoka do dnešní podoby a myslím si,
že svou práci odvedl důkladně a po
hled na naši dominantu je opět
uspokojivý. Práce mohla trvat i kratší
dobu, jenže příroda byla proti, pro
tože v období prací uhodily mrazy
a veškerá voda v potoce zmrzla. Tento
stav ale vyhovoval dětem, které si
z potoka udělaly klouzačku.
Tímto bych chtěl panu Pechovi podě
kovat za odvedenou dobrou práci.
Dalším krokem by mělo být pokusit

se opravit zpevněné koryto našeho
potoka tak, aby potok mohl být
chloubou obce. Toto je ale běh na
delší trať, protože za prvé musí být
vůle k tomuto činu a za druhé to bude
chtít vynaložit velké úsilí k získání
dotací na tento projekt a dát dohro
mady vše potřebné pro případnou
realizaci tohoto velice nákladného
úkolu. Ale opět pevně věřím, že i ten
to úkol bude v dohledné době něko
lika let zrealizován, jako spousty
jiných projektů, které byli zrealizová
ny za posledních několik let v naší
malebné obci.
Martin Turek
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