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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení a milí spoluobčané,

STEZKA ODVAHY

dnešní vydání Ráčku je první vydání v novém
volebním období nově vzniklého zastupitel
stva naší obce. Svými hlasy jste určili, jak se
bude naše obec vyvíjet v následujících čtyřech
letech. Já děkuji všem voličům za jejich účast
v místních obecních volbách a děkuji také za
projevenou důvěru většině voličů a zastupite
lům. Jsem rád, že jste mi umožnili pokračovat
v započaté práci i pro další období. Pevně vě
řím, že Vás nezklamu a naše vesnice bude
i nadále rozkvétat. Volební kampaně, odvolací
lhůty a ostatní volební blázinec je tedy již mi
nulostí a zastupitelstvo naší obce může zase
dál pracovat. Všem zvoleným zastupitelům
přeji hodně úspěchů a pevně věřím, že budou
pro naši obec přínosem bez prosazování svých
osobních zájmů.
Po klidnějším poprázdninovém čase nás nyní
čeká období trošku hektičtější, to přichází vž
dy s blížícím se koncem roku. Čeká nás před
vánoční shon, pečení cukroví, masové nákupy
všeho možného i nemožného a možná celá řa
da dalších stresových zážitků, za které si mů
žeme tak trošku sami. Myslím, že není od věci
lehce zvolnit, zapomenout na všechny starosti
a užít si krásu tohoto předvánočního času.

Pro ty, co si chtěli vyzkoušet svou od
vahu, malinko zocelit a překonat
strach pořádala ZO ČSŽ již podeváté
STEZKU ODVAHY. Na ní se totiž
plní nejrůznější úkoly, potkávají se
strašidelné postavičky a hlavně se
právě překonává strach ze tmy a nej
různějších nástrah. Tentokrát byla při
pravena
nová
cesta
vedoucí
potemnělým, místy i tajuplným le
síkem. Na světýlky vyznačené trase
čekala na malé dobrodruhy a jejich
případný doprovod řada strašidelných
bytostí. Procházejícím kladly vše
tečné otázky a dožadovaly se pomoci,
či splnění úkolů. Zatěžkávací zkouš
kou byla i strašidla, která na ně pouze
vykoukla, vybafla, či vydávala tajem
né zvuky. Všechny děti absolvovaly
celou trasu. Některé přišly i bez
amuletu, nebo sladké odměny, kterou

na trase dostaly za splněný úkol, ale
do cíle se vrátily ve zdraví, s množ
stvím zážitků a šťastné, že zvítězily
nad strachem. Pravda, u těch
mladších byly ještě na tvářičkách
slzičky ze strachu a leknutí, ale to ke

stezce odvahy patří. Za statečnost ob
držel každý sladkou odměnu a baló
nek. Ani tato akce by se neobešla bez
pomoci řady dobrovolníků. Všem
velké díky za pomoc.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Proto jsme pro Vás opět po roce připravili
oslavu ducha Vánoc v podobě již osmého
ročníku našich Mariánských Vánoc. Všechny
Vás tedy srdečně zvu do místního kostela, kde
vše vypukne v sobotu 1. prosince. Pokud vše
půjde

hladce,

rozsvítíme

snad

nakonec

i vánoční strom. A aby si přišly na své i naše
děti, pozvali jsme o den později na sál místní
ho kulturního domu i Mikuláše s čerty se
spoustou sladkých odměn. Moc se na tato dvě
setkání těším a věřím, že se sejdeme v hojném
počtu a společně si užijeme báječnou a kou
zelnou předvánoční atmosféru.
Jaroslav Sikora
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Po Stříbrné stezce
Byl čtvrtek dvacátého pátého října,
asi osm třicet ráno u pošty. Modrý au
tobus spolykal skupinku dychtivých
cestovatelů, motor zakašlal, zavrčel,
dveře se s mlasknutím zavřely a auto
bus se dal do pohybu. Vedoucí zájez
du, pan Vrba – člověk plný elánu
a vědomostí, seznámil přítomné
s plánem cesty. Krajina plynula za ok
ny a ani práce na silnici nezmařila zá
měr dojet do Jáchymova včas.
První zastávkou byla místní Krá
lovská mincovna. V budově mincov
ny sídlí od roku 1964 muzeum. Od
průvodkyně se bylo možno dozvědět,
že dolování stříbra v Jáchymově za
čalo kolem roku 1516. Vyprávěla
o těžké práci tehdejších horníků
a jejich nízkých mzdách, kvůli nimž
rozkvetl mezi horníky výměnný ob
chod. Protože král Ludvík Jagellon
ský zakázal vývoz stříbra za hranice,
hrabě Šlik, tehdejší majitel Jáchy
mova, obešel zákaz tím, že nechal
razit mince – Jáchymovské tolary,
které pak vyvážel. Nesmírně na tom
zbohatl. Většina vyvezených mincí
byla následně roztavena a použita ja
ko surovina na výrobu mincí jiných
panovníků. A Jáchymovský tolar dal
jméno americkému dolaru.
Nejen těžbě stříbra a ražení mincí je
věnována pozornost Jáchymovského
muzea. Je tam také také expozice vě
novaná období padesátých let, kdy
v uranových dolech museli pracovat
političtí vězni. Jejich těžkou práci si

cestovatelé připomněli po dobrém
obědě návštěvou štoly č. 1. Tato asi tři
sta metrů dlouhá průzkumná štola by
la vyražena v roce 1952. Dnes slouží
jako ukázka způsobů dobývání rudy

je, jako všechny nerostné horečky,
smrtelně nebezpečná. Ale lidé nejsou
bohužel proti ní imunní.
V šestnáctém století zde prý bylo na
devět set jam, kde se těžilo stříbro (to

v dobách dávných i nedávných i jako
připomínka lidské nelidskosti.
Autobus přesupěl přes kopečky a ocitl
se v zemi zvané Německo a městě
zvaném Annaberg. Zde bylo v patnác
tém století také objeveno stříbro
a propukla tu stříbrná horečka která

vím od pana Vrby). Dominantou
Annabergu je kostel svaté Anny, který
byl posledním cílem cesty. Kostel je
bohatě vyzdoben a opatřen vysokou
věží, prý s nádhernou vyhlídkou do
okolí. Věž ale navštívili jen ti kurážní
se zdravýma nohama.
Zájezd byl u konce a tak už bylo jen
třeba vyhovět těm koupěchtivým
účastníkům zájezdu zastávkou na
periferii města Annabergu v nákupní
zóně.
Pak už jen trochu objížděk a bloudění
a autobus vyplivl asi v půl osmé ve
čer u pošty cestovatele plné zážitků,
unavené a šťastné že jsou zas doma.
Na shledanou příště.
JaN
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INFORMACE Z ÚŘADU
V poslední říjnový den se poprvé sešlo nově

Bohužel se již několik let nepodařilo obnovit

z části financován z dotace od Nadace ČEZ

zvolené zastupitelstvo naší obce na veřejném

činnost místních dobrovolných hasičů a auta

a bylo nutno jej ještě letos zahájit. Poté, co se

zasedání. Hlavní náplní tohoto setkání byla

nám tak nejsou k ničemu.

do výběrového řízení na zhotovitele nikdo ne

volba vedení obce a obsazení dalších po

Zastupitelstvo vyhovělo i žádosti několika

přihlásil, bylo osloveno pět firem napřímo.

vinných funkcí. V pozici navrhovatelů bylo ví

radčických maminek, které požádaly o po

Zájem o výstavbu nakonec projevily tři firmy.

tězné sdružení „Za svobodné volby Mariánské

skytnutí obecních prostor pro zřízení dětského

Nejvhodnější a nejméně nákladnou nabídku

Radčice“, které získalo v sedmičlenném zastu

klubu, kde by se se svými dětmi scházely

podala firma pana Havelky, která za cenu

pitelstvu pět mandátů. Vedení obce tak zůstalo

a trávily zde volný čas. Nabídnut byl prostor

2.316.712,54 Kč bez DPH celou akci zrea

oproti minulému období beze změn a jako sta

bývalé zasedací místnosti v budově starého

lizuje. Práce již byly zahájeny a vzhledem

rosta byl pro další období opět zvolen pan

obecního úřadu. Prostor se musí stejně přes zi

k příznivému počasí pokračují ideálním

Sikora, na pozici místostarostky pak dále

mu vytápět, a tak zatím najde smysluplné vyu

tempem.

pokračuje i paní Martina Kováčová. Z vítěz

žití. Výpůjčka tohoto prostoru bude ošetřena

V plném proudu je po počátečních potížích ta

ného sdružení vzešel i nový předseda finanční

smluvně a bude trvat do té doby, než budeme

ké rekonstrukce části chodníků a realizace

ho výboru obce a tím je pan Jaroslav

znát další účel využití budovy čp. 4. K za

parkoviště v ulici Dukelských Hrdinů. Tuto

Rosenkranc. V práci předsedkyně kontrolního

řízení tohoto prostoru bude využit nábytek,

zakázku realizuje firma VOBAS a měla by ji

výboru bude i nadále pokračovat paní Lenka

který v budově zůstal, vybavení pro děti si za

dokončit do poloviny prosince. Obě zakázky

Kulhavá. Zvolení předsedové rovnou navrhli

jistí žadatelé sami.

dozoruje technický dozor, tak snad bude vše

i členy svých výborů a jejich návrh byl zastu

Na zasedání byla také přednesena zpráva z by

odvedeno řádně a bez nedostatků.

pitelstvem schválen. Ve finančním výboru tak

tového hospodářství naší obce za období od

S posledním dnem měsíce října byl ukončen

bude pracovat pan Tureček, pan Minařík, paní

října 2017 do září 2018. Bytové hospodaření

i příjem žádostí o dotaci na výstavbu neve

Doležalová a paní Černá. V kontrolním výbo

v tomto období skončilo ziskem ve výši

řejných částí přípojek splaškové kanalizace.

ru pak pan Müller, pan Turek, pan Hroch

1.520.993 Kč. Je však potřeba zmínit, že se

K tomuto datu nebyly dokončeny čtyři pří

a paní Hampejsová. Opětovně byl ustanoven

neuskutečnila plánovaná výměna střechy na

pojky rodinných domů v obci. Jejich majite

i Sbor pro občanské záležitosti obce, který po

bytovém domě čp. 60. Tato akce se přesunula

lům tak již nebude umožněno dotaci čerpat.

vede paní Věra Turečková. Závěrem ustavující

na další rok a bude tedy financována z letošní

Nepřipojení má bohužel dopad na stávající

části zasedání byly schváleny i odměny pro

ho přebytku. Dobrou zprávou je, že se by

kanalizační řad v majetku Severočeské vodá

neuvolněné členy zastupitelstva obce.

tovou správu podařilo v posledních několika

renské společnosti. Bylo zažádáno o jeho

V další části zasedání již zastupitelstvo řešilo

letech stabilizovat a hospodaření tak již něko

převod do majetku naší obce, neboť jej po

běžné provozní záležitosti. Bylo kupříkladu

lik let vykazuje kladná čísla.

třebujeme dále využívat pro odvod dešťových

schváleno darování dvou hasičských automo

Pro sestavení obecního rozpočtu bylo nutno

vod. Společnost nám jej však nepřevede,

bilů spolku Veteráni Litvínov. Hasičská auta

schválit i plán investičních akcí na rok 2019.

dokud ke splaškové kanalizaci nebudou napo

jsou již řadu let v hasičské zbrojnici, jsou ne

Po několika připomínkách byl tento plán

jené všechny nemovitosti. Všem, kteří připo

pojízdná, chybí jim technická oprávnění a po

jednomyslně schválen. Jeho znění naleznete

jení včas uskutečnili, tímto velmi děkuji.

malu chátrají. Ani jejich věk jim na slávě

na jiném místě dnešního zpravodaje.

nepřidává, pamatují ještě sedmdesátá léta. Ve

Co se týče investičních akcí pro tento rok, tak

teráni Litvínov umístí naše auta do muzea

se nakonec podařilo zahájit výstavbu tenisové

a budou je prezentovat jako dar od naší obce.

ho hřiště v prostoru koupaliště. Projekt je

Jaroslav Sikora

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2019 – MARIÁNSKÉ RADČICE
1. Výměna střechy na čp. 60

9. Realizace nového asfaltového povrchu místní komunikace v ulici

2. Výměna plochých střech na kulturním domě a na obchodě

V Zátiší

3. Změna způsobu vytápění čp. 129 a 130

Ostatní akce v roce 2019:

4. Zřízení parkoviště v ulici Československé Armády

Zpracování územního plánu obce  dokončení

5. Realizace řetězových zábran se zabudovanými sloupky u obecní ze

Zpracování projektové dokumentace na opravu opěrných zdí místního

leně na veřejném prostranství v obci

potoka včetně zajištění potřebných souhlasů a případné zajištění finan

6. Oprava sociálního zázemí v tělocvičně

cování z vhodného dotačního titulu

7. Realizace nového asfaltového povrchu místní komunikace v ulici

Zpracování variantní studie optimálního řešení veřejného osvětlení

V Zahradách

v obci

8. Výměna elektroinstalace v budově místního obchodu
Ráček ∙ ročník 2018∙ stránka 3

Cesta za pohádkou
I s letošními slunečnými a horkými
prázdninami se děti z naší obce rozloučily
na Cestě za pohádkou. Na trase čekaly na
děti a jejich doprovod pohádkové po
stavičky z večerníčků a krásných českých
pohádek s řadou úkolů.

Branný

U ANDĚLA PÁNĚ
hledaly kouzelné ja
blko, VÍLE se rozsypaly kytičky a prosila
o pomoc při jejich hledání. PIKACHU si
pro ně připravil hod míčkem, VEČERNÍ
ČEK jízdu na koloběžce. Ryby lovily
u VODNICE, šišky na stavbu domečku
pomáhaly sbírat KŘEMÍLKOVI a VO

závod

Předposlední zářijovou sobotu si děti
prověřily svoje síly, zdatnost a vědomosti
ve 3. ročníku branného závodu pořádané
ho naší organizací. Na jednotlivých
stanovištích prokazovali závodníci zna
losti z poskytnutí první pomoci, rozpo
znávali mapové značky a rostliny.
Zastříleli si ze vzduchovky, házeli graná
tem na cíl, ručkovali na laně, běhali mezi
pneumatikami, skákali v pytli a podlézali

mezi nataženými lany.
No, nic snadného to
nebylo. Všichni závodníci se ale s úkoly
vypořádali velmi dobře. Soutěžilo se
v šesti kategoriích podle věku a pohlaví.
Hodnotícím kritériem byl čas, ke které
mu se připočítávaly trestné vteřiny za ne
splněný úkol. Při vyhlašování výsledků
nemusel být ale smutný nikdo. Odměnu
za své výkony si odnesl každý. Soutěžící,
kteří se umístili na prvních třech místech,
byli odměněni medailí, diplomem

CHOMŮRKOVI a popletené ČERVENÉ
KARKULCE radily, co patří do košíčku
pro babičku. Za splněné úkoly si každý
odnášel odměnu a diplom. Poděkování
patří naší „omladině“ za pomoc.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

a věcnou cenou. Věcným upomínkovým
předmětem a diplomem za účast byli
odměněni i závodníci, kteří se umístili na
dalších místech. V závěru všichni zú
častnění, diváci i organizátoři konsta
tovali, že závod se povedl díky hlavně
nadšení a odhodlání všech dětí i rodičů.
Tuto akci bychom nemohli organizovat
bez pomoci dalších ochotných spoluob
čanů. Děkujeme proto velice všem, kteří
nám s průběhem závodu pomohli.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

VADÍ VÁM TO?

Ráda bych se s vámi podělila o to, co mi dost vadí. Chodívám občas na procházky
s vnučkou a je nám smutno z toho, co vidíme za odpadky v okolí naší vesničky. A co mi vadí nejvíc? Projděte se po našich ulicích
a zkuste spočítat nedopalky odhozené na zem, jsou všude, třeba vedle odpadkových košů a to mi přijde zcela nepochopitelné. Sa
ma jsem kuřák, ale odhodit nedopalek bych si nedovolila, řeším to sklenicí vody třeba na zahradě a nedopalek tam dávám, později
(když je skoro plná) přijde do popelnice.
Na závěr mě napadá otázka, jak to dělají ti co kouří u sebe doma, nejspíš se brodí nedopalky. A ještě něco, děvčat, co se starají
o pořádek v obci se to opravdu netýká, je to jen o nás občanech.
S přáním hezkých dnů
Sedláčková Jitka
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