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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Milí občané,
dětem nastal čas letních radovánek bez
školních povinností a dospělým pak období
řádně zasloužených dovolených, na které
se každý celoročně těší. Já jsem velmi potě
šen, že se nám podařilo včas dokončit volno
časový areál v naší obci a můžeme tak
konečně nabídnout možnost koupání a spor
tování ve vlastním prostředí. Koupaliště bylo
na jaře upraveno a prohloubeno podle našich
představ, dětské hřiště bylo doplněno o hou
pačku a zkolaudováno bylo i přilehlé tenisové

Výlet do Tropical Islands
Tropical Islands
je Aquapark po
blíž Berlína a je
největším v Ev
ropě, nabízí plno
zábavy a míst
k odpočinku. Tu
to možnost měly
v květnu také děti z naší obce a jejich
dospělý doprovod. V brzkých ranních
hodinách jsme odjížděli od místní
pošty a v poledne jsme si už užívali
teplé vody v umělém moři a laguně.

Plnými doušky jsme si užili také sjíž
dění tobogánů, ale i mnoho dalších
aktivit, které Aquapark nabízí. Nad
námi létalo mnoho druhů ptactva a i
přes umělou střechu nás krásně hřálo
sluníčko. Vyžití bylo obrovské a přes
to, že jsme v tomto tropickém ráji
strávili 9 hodin, bylo nám to málo.
Návrat domů byl až ve večerních
hodinách. Myslím si, že všichni zú
častnění byli spokojeni a užili si
spoustu zábavy, která se obešla bez
jakýchkoliv komplikací.
Za obec Mariánské Radčice Martina Kováčová

hřiště. Podle reakcí okolí si myslím, že se vše
povedlo k všeobecné spokojenosti, což je vi
dět hlavně na nemalé návštěvnosti a velkém
zájmu o půjčení kurtu. Celý areál by se měl
v budoucnu ještě rozrůst o další sportoviště.
Od začátku prázdnin se nám také podařilo
zprovoznit toalety a zajistit správu celého are
álu. Jediné, co zatím dořešeno není, je přilehlá
budova, která by v budoucnu mohla sloužit ja
ko zázemí pro občerstvení návštěvníků. Ta
však letos určitě v provozu nebude, ale pro
příští rok s tím již počítáme.
O dalším rozvoji a financování tohoto areálu
ovšem z velké míry rozhodne to, zda se nám
investice vyplatí. Bude tak ve velké míře zá
ležet na tom, jak se návštěvníci v areálu
chovají, zda jsou schopni udržovat pořádek

SLET ČARODĚJNIC
Jako každý rok, i letos svolal Mari
ánskoradčický spolek čarodějnic,
u příležitosti Filipojakubské noci,
na poslední dubnový večer všechny
malé i velké čarodějnice na hřiště
u Kulturního domu. Zde měli
možnost čarodějnice a čarodějníci
předvést, co se za dobu od poslední
ho sletu naučili. Všichni se úkolů
zhostili na výbornou a byli u každého
stanoviště odměněni sladkostmi.
Po splnění úkolů obdržely děti, které
přišly v maskách diplom a další od

měnu. Celá akce byla ukončena
opékáním buřtů, které věnoval
sponzorským darem p. Matušík. Dě
kujeme. Poděkování patří i pra
covníkům VPP za přípravu dřeva.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

a neničit pracně vybudovaný společný maje
tek. Velmi bych si přál, aby si naši občané vá
žili toho, že zase máme po dlouhých letech

MYSLIVCI UKLÍZELI V LESE

kus dobrého místa pro možné využití volného
času. Všechny přespolní pak žádám o to, aby
se u nás chovali opravdu jako na návštěvě
u nejbližších přátel. Myslím si například,
že psi se dají koupat i v jiné vodě a o jejich
venčení ani nemluvím. Buďte prosím ohledu
plní a pokuste se chovat tak, jako by Vám celý
areál patřil, vždyť Vám také beze zbytku patří.
Jaroslav Sikora
V našem lese rostou ponejvíce pneumatiky

Do úklidu se zapojila se i mládež
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ZOO Lipsko a deštný prales Gondwanaland

Jednodenní zájezd do ZOO v Lipsku
a deštného pralesa se uskutečnil pro děti
z naší obce 18. května. ZOO v Lipsku
patří k nejstarším zoologickým zahradám
v Německu, byla založena v roce 1878.
Poukazuje na to, jak kdysi mohl vypadat
prakontinent Gondwana, který dal jméno
i této ZOO. Tato zahrada ukazuje dětem
deštné pralesy Afriky, Asie i Jižní Ame
riky s tím, co v sobě skrývají, tedy nejen

DĚTSKÝ DEN

I letos jsme uspořádali pro naše děti
Dětský den, který probíhal v sobotu dne
1. 6. 2019. Součástí tohoto dne bylo
i slavnostní otevření nového tenisového
hřiště radčického areálu. Na návštěvníky

zajímavé rostliny, ale i živočichy. Člověk
by měl mít pocit, že je přímo mezi nimi.
Zvířata v deštném pralese v Lipsku
nejsou jen jako exponáty, ale žijí zde.
Gondwanaland je 35 metrů vysoká hala
ležící na 16 500 metrech čtverečních. Její
strop tvoří speciální plastové vaky, které
se dají různě nafukovat a tím udržují
zdejší klima. Centrálním místem celého
areálu je obří „strom“, který funguje jako
rozhledna. Je odtud dobře vidět na řeku
protékající areálem nebo vodopád,
za nějž se dá schovat a skrze něj pozo
rovat okolí. A také opičí ostrovy, které
se hned po otevření staly jedním z nejpo
pulárnějších míst expozice.

čekaly soutěžní a vědomostní atrakce,
lovení rybiček, nebo také hod granátem.
Dále jsme pro všechny děti připravili
naučný branný závod, ve kterém si každý
mohl vyzkoušet práci policie, hasičů, či si
také otestovat první pomoc. Děti byly
za své výkony v soutěžích a branném
závodu odměněny drobnými dárky
a sladkostmi. Strhující tečkou dětského
dne byla pěna, kterou zajistili hasiči
z vedlejší obce.
Děkujeme vám všem, kteří jste na Dětský
den přišli, ať už jako pomocníci, nebo

Za obec Mariánské Radčice Martina Kováčová

jako návštěvníci, a společně s námi si
užili sobotní dopoledne. Veliké díky patří
všem sponzorům, kteří nám přispěli.
Martina Kováčová

OSLAVA TŘÍSTÉHO VÝROČÍ
fary v Mariánských Radčicích
Třísté výročí postavení fary v Mariánských
Radčicích oslavila Farnost Panny Marie Bolestné
spolu s naší obcí. Oslava se konala začátkem května
tohoto roku a byla provázena bohatým kulturním
programem.
Po Mši svaté mohli návštěvníci kostela vyslechnout
koncert barokní hudby. Další hudební program
následoval v zahradě kostela. Zazpívala tam Pavlína
Senič, zahráli Stráníci a Rosťa Pechoušek Band. Pro
děti byly připraveny soutěže o ceny, pro všechny pak
občerstvení. Myslím, že radost z příjemně prožitého
dne nezkazilo návštěvníkům ani poněkud chladné
počasí s občasnými dešťovými přeháňkami.
JaN
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INFORMACE Z ÚŘADU
Poslední předprázdninové zasedání zastu
pitelstva obce se konalo dne 19. 6. 2019.
Přítomno bylo pět zastupitelů, kteří roz
hodovali například o zhotoviteli akce:
„Výměna střechy na čp. 30 a čp. 57
v Mariánských Radčicích“. Jedná
se o nutnou výměnu střechy na budově
Kulturního domu a také na prodejně po
travin. Do obou objektů momentálně
pravidelně zatéká a výměna střech je tak
jedinou možností. Zhotovitel vzešel z vý
běrového řízení, do kterého se přihlásily
čtyři firmy. Nejlevnější nabídku podala
firma ALPIN MONT SERVIS s.r.o. s na
bídkovou cenou ve výši 986.766 Kč bez
DPH. Firma tak byla zastupitelstvem
schválena jako zhotovitel celé akce. Práce
by měly být zahájeny koncem měsíce srp
na letošního roku.
V plánu investičních akcí pro letošní rok
bylo počítáno také s výměnou zdroje tep
la v bytových domech čp.129 a 130. Za
stupitelé řešili zadání vypracování
projektové dokumentace na tuto výměnu,
ale nejprve bylo nutno posoudit, jaký
zdroj tepla vůbec budeme projektovat.
Nabízelo se několik variant. Jednou
z nich byla varianta vytápění pomocí kot
lů na tuhá paliva. Této variantě ovšem
není nakloněn odbor životního prostředí,
budoucnost
uhelných
kotlů
je
ve hvězdách, pelety jsou náročné na skla
dování a v neposlední řadě je tato varian
ta nejnáročnější na obsluhu, která musí
být takřka nepřetržitá. Druhá varianta,
která přicházela v úvahu, byla varianta
vytápění pomocí centrálního elektrokotle.
Zde sice odpadají nevýhody přímotopů
a teplovodní topení zahřeje lépe, ale eko
nomicky by si nájemníci moc nepomohli.
Třetí variantou pak byla varianta vytápění

tepelným čerpadlem. Původně jsme po
chybovali, zda je toto vytápění vhodné
i pro starší domy, ale odborníci nám naše
pochyby vyvrátili. Vytápění tepelným
čerpadlem je sice finančně náročnější
na realizaci, ale provozní náklady jsou
nejvýhodnější ze všech uvažovaných
možností. Návratnost investice se po
hybuje v řádu 810 let, což vnímám jako
dobrou investici. Schválena nakonec byla
tato třetí varianta. Projekt vypracuje pan
Ing. Radek Fokt za cenu 70.180 Kč.
Po vypracování projektové dokumentace
bude vypsáno výběrové řízení na zho
tovitele. Rádi bychom stihli realizaci této
akce ještě letos, ale vše bude jasné
až na podzim.
Změnou vytápění se snažíme zlepšit eko
logii a rozptylové podmínky v naší obci
v topné sezóně. Změny na centrální eko
nomičtější vytápění mají za následek to,
že nájemníci nemusí topit krbovými kam
ny a jeden ekologický zdroj tepla tak na
hradí několik menších neekologických
topenišť.
Pro následující období se plánuje také
podpora pro majitele rodinných domů
v obci. Tato podpora by byla zaměřena
na výměnu neekologických a neekono
mických zdrojů tepla za ekonomičtější
a ekologické. Princip by měl být podobný
jako u dotace na přípojky ke splaškové
kanalizaci. Nejprve vytipujeme zájemce
o tuto výměnu, zjistíme možnosti
u konkrétních zájemců, necháme hro
madně vypracovat projektovou doku
mentaci a pak bude vypsán vhodný
dotační titul tak, aby si mohli majitelé
nemovitostí změnu zdroje tepla provést
a zažádat o dotaci na úhradu potřebných
nákladů. Cílem je odbourání neekolo

gických zdrojů tepla v naší obci. V blízké
době tak bude probíhat dotazníkové šet
ření, které bude mapovat zájemce o tuto
akci. Můžete tak zatím přemýšlet zda
do toho s námi půjdete.
Zastupitelstvo dále řešilo, co s budovou
staré požární zbrojnice vedle zastávky
u hasičárny. Tuto budovu zatím pronají
máme jako garáž, ale vyskytla se nutnost
její opravy, která bude finančně poměrně
nákladná. Z pohledu obce však tato in
vestice není ekonomická, neboť budovu
ke
svému
využití
nepotřebujeme
a za podmínek stávajícího nájemného je
tato plánovaná investice takřka nevratná.
Nakonec bylo tedy rozhodnuto, že stáva
jící nájem bude vypovězen a budova bu
de nabídnuta k odkupu. Konkrétní
informace o tomto odprodeji budou zve
řejněny na úřední desce obecního úřadu.
Jednou z informací, která na veřejném
zasedání proběhla, byla i informace o in
ventarizaci škod na výsadbách zeleně
z podzimu 2017. Tuto inventarizaci zajis
tila společnost Severočeské doly a cílem
bylo zmapovat úhyn sazenic stromků,
které byly vysázeny jako ochranné opat
ření před postupující těžbou na dole Bíli
na. Bylo zjištěno, že největší úhyn je
zaznamenán na jehličnanech a vše souvisí
s extrémním suchem, které v průběhu
loňského roku panovalo. Nejhůře dopadla
plocha za fotbalovým hřištěm, kde byl
úhyn cca 80%. Na podzim tak Severo
české doly provedou celkovou dosadbu
na všech zalesněných plochách, proběhne
hnojení stromků a za suchého období bu
de prováděna zálivka dotčených ploch.
Jaroslav Sikora

TROCHU JINAK Víte jak úžasný zážitek je setkání s Drvodělkou fialovou? Jak krásný tvor je Dlouhozobka svíze
lová, a nebo vidět žabku ve vašem rybníčku lákající samečka? Jsou ovšem i smutnější zážitky,
když vám žabí rodinku zlikviduje užovka (bydlící u vás v písku). Také velmi smutné bylo, když
párek konopek přišel při krupobití o svá mláďata hnízdící v túji. Závěrem trochu optimisticky, po
dařilo se mi zachránit topícího se Nosorožíka kapucínka, pro mne úžasné. Pomáhejme přírodě,
nebuďme lhostejní. Nedopalky a odpadky poházené na zemi mi vadí stále.
S pozdravem a úsměvem Sedláčková Jitka
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F E S Ť Á Č E K

Fesťáček se vydařil. Počasí mu sice
zprvu nepřálo a dokonce se zdálo, že celé
odpoledne proprší, ale nakonec přeci jen
dostalo počasí rozum a tak mohla skupi
na Isara celý program zahájit.
Fesťáček v Ráči je znám tím, že zve
na své pódium skupiny rozličných žánrů,
a to se v plné míře potvrdilo i letos. A já
se pokusím, jestli dovolíte, sdělit vám
dojmy, které jsem si z Fesťáčku odnesl.
Isara zahrála hudbu, kterou v našich kon
činách často neslýcháme a mohu říci,
že to neznělo špatně. Předvedli i vlastní
tvorbu a sklidili zasloužený potlesk.
Pak je na pódiu vystřídala Abba stars,
skupina která hraje osvědčené skladby
skupiny Abba. Máme pro to krásné české

věr! Na závěr svého koncertu hráli blues,
které mě chytlo za srdce a saxofonista
zahrál tak parádní sólo, že to bylo snad to
nejlepší, co jsem za celý ten večer slyšel.
Bourbon acoustic moc acoustičtí nebyli,
spíše electričtí, ale zase hráli příjemnou
muziku, takže jsem jim tu neacoustičnost
odpustil.
Nakonec zahrála skupina Hardox. Mají
tu v Radčicích hodně fanoušků, a když
zahráli Sweet Home Alabama, tak jsem
se s ostatními také pohoupal v rytmu.
Shrnutí – Fesťáček se vydařil a díky
všem, kteří se o to zasloužili.

Nevím, co znamená označení „alterna
tivní kapela“, jestli to je opravdická
kapela, nebo se za kapelu jenom vydává
(podobně jako alternativní divadlo), ale
upřimně řečeno, Zdarr z Mostu ve mně
zanechal rozporuplné dojmy. Skladby
měli prokomponované a bylo slyšet,
že muzikanti jsou velmi dobří, ale nebylo
to podle mého gusta. Tedy – až na ten zá

JaN

archeolog schopen z takových
nálezů vyčíst. Do protokolu potom zazna
menávaly vše, co objevily. Po následném
vyhodnocování nálezů ti starší poznali,
že se jednalo o hroby muže a ženy z doby
železné. Na druhém stanovišti si všichni
vyzkoušeli drcení obilí na mouku a opra

cování vlastního kamene stejně, jako to
činil pračlověk z doby kamenné. Poznali,
že to nebylo vůbec snadné. Dále pak v si
mulovaném pískovišti stavěli středověké

Ráček
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R Á Č I

slovo „revival“, což znamená, že uslyšíte
písničky, které proslavila jiná kapela
a které budou znít pokud možno tak jako
originál. Odvedli dobré řemeslo a přitom
i dobře vypadali.

Výlet do HistoryParku
I letošní prázdniny měly možnost děti
z naší obce zahájit výletem. Tentokráte
jsme vyrazili do HistoryParku v Ledči
cích, kde pro nás byla připravena exkurze
do historie. Po příjezdu a svačince si děti
se zájmem a nadšením vyzkoušely práci
archeologů, kde odhalovaly tajemství
hrobů. Lžící a štětečkem opatrně
odkrývaly kostru a artefakty v zemi tak,
aby je co nejméně poškodily a současně
získaly co nejvíce poznatků, které je

v

osady tak, aby osídlené místo odolalo zá
plavám. Na závěr jsme usedli v kera
mické dílně a vyráběli různé nádoby,

misky a předměty. I tato činnost děti za
ujala. Každý si své výrobky pak odvezl
domů. Protože panovalo velmi slunečné
počasí, pracovníci HistoryParku umístili
veškeré aktivity do budov, takže vše bylo
v chládku, klidu a nikdo nezlobil. Cestu
i vstup sponzorovala Obec. Děkujeme.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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