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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
letošní léto se nám nemilosrdně
ubírá ke svému konci a podzim začí
ná pomalu klepat na dveře. Jako po
slední rozloučení s letním obdobím
vnímám již řadu let naší tradiční
Mariánskou pouť, která se letos
uskuteční v sobotu 14. 9. 2019.
Znovu jsme pro Vás připravili řadu
uměleckých vystoupení v rámci
programu hlavní scény a samozřej
mě i scénu historickou, která se
v posledních letech těší veliké obli
bě. Po loňské úspěšné premiéře jsme
do ní opět zakomponovali rytířský
turnaj na koních a řadu dalších zají
mavých vystoupení a soutěží pro na
še nejmenší. Závěr bude již tradičně
patřit ohňostroji, který začíná mít
pověst jednoho z nejhezčích v celém
ústeckém kraji. Doufám, že nám bu
de přát počasí a všichni se v hojném
počtu opět po roce sejdeme. Chtěl
bych Vás také předem upozornit na
uzavírku silnice v ulici Komenského
v den konání naší pouti a s tím sou
visející změnu zastávek autobusové
linky z Litvínova. Autobus bude po
dobu uzavírky zajíždět pouze k za
stávce „U mlékárny“ v ulici Česko
slovenské armády. V den pouti
budou autobusové spoje posíleny, a
to tak, že v 10:40 a ve 12:40 pojede
mimořádný spoj z Litvínova, zpátky
pak pojede autobus ve 21:20. Všech
ny tyto mimořádné spoje budou vo
zit cestující zdarma.
Doufám, že Mariánská pouť zvedne
náladu i našim školákům, kteří si již
také museli začít plnit své školní po

PRÁZDNINOVÝ BELANTIS
Údolí faraonů, Rytířský ostrov a Po
břeží objevitelů.

V letošním srpnu připravily Severo
české doly pro děti z naší obce atrak
tivní výlet do Belantisu, který je
největším zábavním parkem ve vý
chodní části Německa. Park byl vybu
dován
na
výsypce
bývalého
hnědouhelného lomu v blízkosti Lip
ska a každoročně se rozšiřuje o nové
atrakce. Na 27 hektarech upravené
pohádkové krajiny si naše děti do
slova užívaly adrenalinových lákadel
s bohatým doprovodným programem
v indiánské vesnici nebo egyptské
pyramidě. Park se rozděluje do osmi
tematických světů, jako jsou např.

Oblíbenou atrakcí našich dětí se stala
divoká voda, která protéká největší
pyramidou v Evropě a také další
z atrakcí, což je nejznámější horská
dráha Huracan, která se pyšní titulem
jedné z deseti nejstrmějších horských
drah světa, kde se padá volným pá
dem z výšky 32 metrů. Belantis nám
tak nabídl den plný dobrodružství,
nezapomenutelných zážitků, odpo
činku v přírodě a zábavu na více než
60 moderních atrakcích.
Martina Kováčová
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PODĚKOVÁNÍ

vinnosti. Po prázdninách je návrat ke
školnímu stereotypu vždy velmi ne
příjemný, mám to ještě v živé pamě
ti. Ovšem bývá i několik výjimek,
které se do školy většinou těší, a to
byli letos naši noví prvňáčci. Do
braňanské základní školy jich na
stoupilo celých sedm, což je skoro
třetina třídy. Přeji jim, ať jim pocit
radosti ze školní docházky vydrží co
nejdéle a samozřejmě také hodně
krásných známek a úspěchů.

Chtěla bych poděkovat za hezký výletní týden, který přinesl malým účastníkům plno
radosti. Paní Lence Kulhavé, Miluš Havelkové a Romaně Turkové za starostlivou péči
a velkou trpělivost s malými dětmi.

Jaroslav Sikora

Jana Kiclová

Touto cestou bychom rádi poděkovali skvělé paní učitelce za práci, kterou odvádí. Za
individuální přístup a přípravu dětí nejen v předškolním vzdělávání. Velmi si vážíme,
že zrovna naše děti byly / jsou pod vedením paní učitelky Michaely Hlinkové.
Tímto Vám moc děkujeme.
Za spokojené rodiče Derbasová, Ferencová, Kohutová.

Jak jistě všichni víte, v naší obci pracují naši spoluobčané v tzv. „Rychlé rotě“. Chtěli
bychom jim poděkovat za práci, kterou odvádějí pro blaho naší obce, jako je sekání
trávy, svoz biologického odpadu, úklid při kulturních akcích a také odklízení sněhu
a sypání komunikací v zimním období. Práci provádí mnohdy i o víkendu a za tuto zá
služnou činnost mají náš obdiv a ještě jednou veliké poděkování.
I+M.Péntekovi

JEŠTĚ JEDNOU?
Nepořádek si našel cestu i na nově otevřený sportovní areál, pohozené
kelímky, prázdné plastové lahve a nedopalky – bohužel občas i zahrabané
v písku u koupaliště. Je to smutné, chodí sem maminky s malými dětmi
a odpadkových košů je zde dost. Koupání úžasné, chování nás lidí
přinejmenším smutné. Na závěr – žabičky a užovky se letos urodily.
S pozdravem Jitka Sedláčková

TURNAJ V ŠIPKÁCH
Obec Mariánské Radčice u nás patří
k menším obcím. I přes to se zde
dokáže dvakrát do roka sejít okolo 40
hráčů, kteří v salonku místní Restau
race U Kostela hrají šipky na elektro

nických terčích. V sobotu 31. srpna
se zde uskutečnil již druhý ročník šip
kového turnaje. Tentokrát se hrál
turnaj náhodně nalosovaných dvojic.
A kdo mezi čtyřicítkou hráčů za
bodoval?
Vítězem turnaje náhodných dvojic

se stal Jiří Kendrala s Ivankou Pénte
kovou, druhé místo obsadil Daniel
Salač s Ladislavem Takácsem a třetí
skončil Petr Svatoň s Kačkou Derba
sovou.
Všichni vítězové si odnesli originální
poháry a ceny.
Veliké díky patří všem sponzorům,
všem hráčům za sportovní výkony,
divákům za podporu a personálu re
staurace za super pracovní výkon
i chutné pohoštění.
Skvělá parta lidiček se poté dobře
bavila až do pozdních večerních
hodin. Všem zúčastněným šlo pře
devším o dobrou zábavu, ale k vidění
byla i dramatická utkání. Myslím si,
že nebylo důležité vyhrát, ale zú
častnit se. Všichni se tak již dnes těší
me na další ročník tohoto šipkového
turnaje, který začíná být značně oblí
ben.
Martina Kováčová
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INFORMACE Z ÚŘADU
V období letních prázdnin zahájila
firma Alpin Mont Servis s.r.o.
plánovanou výměnu střechy na bu
dově místního obchodu a pošty. Mo
mentálně
chybí
ještě
dodělat
přístřešky nad vchodem do obchodu
a nad rampou, a pak bude tato část za
kázky již zcela hotová. Firma
se mezitím přesunula na budovu Kul
turního domu, kde se také mění celá
střecha včetně většiny okapových
svodů. Práce by měly být dokončeny
zhruba do konce října letošního roku.
Kulturní dům se tak zatím nebude
pronajímat pro konání soukromých
akcí.
Další plánovanou zakázkou pro le
tošní rok je změna vytápění obecního
domu čp. 129 a 130. Projektová doku
mentace je již skoro hotová a bude
přistoupeno k zadání výběrového
řízení na zhotovitele. Pokud se podaří
zhotovitele
vysoutěžit,
může
plánovaná změna proběhnout zhruba
v listopadu letošního roku, ale je to
zatím pouze předpoklad, pokud vše
půjde hladce a najde se firma, která
bude mít v tomto období volné kapa
city. Celá zakázka je předběžně vyčís
lena na částku 2,8 mil. Kč bez DPH.
V plánu investičních akcí letošního
roku byla i realizace nových asfal
tových povrchů ulic V Zahradách
a V Zátiší. Rozpočet na tuto akci byl
u rozpočtářky objednán již v dubnu,
ale vzhledem k jejímu pracovnímu
vytížení bude dodán až v průběhu
tohoto měsíce. Uvidíme, jak rychle
se nám podaří sehnat případného zho
tovitele a kdy by pak mohly být
samotné práce zahájeny. Stejný osud
má zatím i plánovaná realizace par
koviště v ulici Československé armá
dy. Rozpočet byl dodán začátkem září
a nyní se dolaďují potřebné detaily
k možnosti vypsání výběrového
řízení. Bohužel nám investorům

dnešní doba příliš nepřeje, je velmi
málo odborníků, projektantů a firem,
které by byly schopné, vzhledem
ke svému pracovnímu vytížení, poža
dované práce udělat v námi před
pokládaných termínech. Na všech
plánovaných akcích se ovšem pracuje
a jejich realizace se jistě všichni do
čkáme.
Řešíme průběžně i akce, které
plánovány nebyly, došlo například
k
havárii
okapového
systému
na domě čp.129 a 130. Okapy jsou
ve velmi špatném stavu a díky tomu
se již v jednom z bytů promáčel a zří
til sádrokartonový strop. Na základě
rozhodnutí obecní hodnotící komise
byla podle „Směrnice o zadávání ve
řejných zakázek malého rozsahu obce
Mariánské Radčice“ objednána rea
lizace výměny celého okapového sys
tému u firmy SVAMP, s.r.o. za cenu
ve výši 254.600 Kč bez DPH.
Samotná výměna by měla být zaháje
na v nejbližších dnech.
V měsíci září začne také příprava
projektových dokumentací včetně za
jištění
potřebných
souhlasů
od stavebního úřadu na rekonstrukci
požární nádrže a také na opravu
opěrných zdí místního potoka. Do
davatel těchto projektů byl vysoutě
žen ve výběrovém řízení, kam
se přihlásily tři firmy a z něhož vzešla
vítězně firma VP PROJEKTING s.r.o.
s nabízenou cenou ve výši
396.000 Kč bez DPH. Obě rekon
strukce včetně stavebních povolení by
měly být připraveny nejpozději začát
kem příštího roku. Poté se budeme
poohlížet po vhodném dotačním titulu
tak, abychom se pokusili tato vodní
díla opravit co nejdříve a s co nej
menší finanční účastí naší obce. Snad
se to brzy povede, neboť některé části
opěrných zdí našeho potoka jsou již
značně nebezpečné.

V průběhu prázdninových měsíců
byly dořešeny i majetkové poměry
v rámci výstavby volnočasového are
álu a koupaliště v naší obci. Severo
české doly nám darovaly veškeré
objekty a stavby, které se v rámci bu
dování celého tohoto areálu postavily.
Darovaný majetek je vyčíslen na cca
31,28 mil. Kč a obec je tak nově ma
jitelem celého prostoru včetně
provozní budovy, dětského hřiště
a koupaliště. Můžeme tak začít pra
covat na vybavení a případném pro
nájmu budovy na koupališti tak, aby
v příští sezóně již vše plně fungovalo.
V souvislosti s tím byla na posledním
zasedání zastupitelstva obce řešena
i následná směna pozemků, kdy ně
které naše budovy a stavby stojí
na pozemcích Severočeských dolů
a některé jejich stavby stojí na našich
pozemcích. V rámci kompenzace
schválilo zastupitelstvo směnnou
smlouvu, která směňuje takto zatí
žené pozemky za pozemky v zájmu
Severočeských dolů s finanční
kompenzací ve výši 4 mil. Kč. Ta bu
de připsána na obecní účet po vložení
směnné smlouvy do katastru nemovi
tostí.
V průběhu měsíce září budou pra
covníci VPP doplněni o dvě osoby,
pracovní úřad přišel s kampaní, kdy
umožnil nabrat další zaměstnance
do tohoto projektu, ovšem pouze
na dobu tří měsíců do konce listopa
du. K jejich efektivnější práci by mě
lo přispět i nové nákladní vozidlo,
které bychom měli v průběhu něko
lika málo dní konečně obdržet z vý
roby.
Jaroslav Sikora
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TÝDEN VÝLETŮ
I během letošních prázdnin mohly dě
ti z naší obce za finanční podpory ob
ce prožít aktivně část prázdnin při
návštěvě zajímavých míst nejen v na
šem regionu. Tady jsou zlomky naše
ho týdenního putování a zážitků.

První den jsme se vydali do ZOO
Praha. Děti viděly veliký počet
krásných zvířat ve volných výbězích
i pavilonech. Úspěch měla návštěva
pavilonu želv, goril, šelem a plazů,
i Indonéské džungle a údolí slonů.
Samozřejmostí byly zastávky na dět
ských hřištích a v herních koutcích.

V úterý jsme se vypravili do pohád
kového lesa v Bílině, což byl pro ně
které opět veliký zážitek – poprvé jeli
tramvají. Během příjemné cesty lesem
jsme viděli vyřezávané pohádkové
postavičky Křemílka a Vochomůrky,
víly Amálky, Rumcajse, vodníka, Ve
černíčka a řady dalších, které vytvo
řili
pánové
Jaroslav
Sekyra
a Vladislav Heřmánek. Nechyběly ani
zastávky u bludiště, opičí dráhy
a dalších herních prvků, kde se děti
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či, výlet se všem líbil, protože si to
podle jejich výroků s kamarády více
užili.

patřičně vydováděly. Po svačince děti
plnily různé úkoly, které si samy vy
myslely – hledání oříšků veverky
Zrzečky, zpívání dětských písniček
a stavba mraveniště, či domečku pro
hmyz.

Další den nás čekala návštěva Muzea
čertů v Úštěku. Na začátku se některé
děti bály, objevily se i slzičky, ale po
stupně obavy z pekla zmizely. Dozvě
děli jsme se, že český čert se na rozdíl
od jeho zahraničních kolegů vyzna
čuje veselou myslí a smyslem pro
spravedlnost, šíří lásku a očisťuje lidi
od nekalých úmyslů. A protože děti
mají čisté dušičky, nemají o ně
v pekle zájem. Ale přesto čert během
prohlídky některé hříšníky našel a za
vřel je do klece. Nám ostatním se je
písní podařilo vysvobodit. Sláva!
A po prohlídce byl všechen strach ten
tam. Před peklem s čertem metaly dě
ti kotrmelce, a hvězdy, nakoupily si
upomínkové předměty a hurá domů.
Čtvrtý den se jelo vlakem do Zoo
parku Chomutov. Pozorovali jsme
zvířátka ve venkovních přirozených
výbězích, viděli krmení tuleňů,
navštívili i skanzen Stará ves a vyřá
dili se na dětském hřišti a jiných
herních prvcích. Jen jsme neviděli
medvědy – to bylo zklamání. Jejich
výběh totiž procházel rekonstrukcí.
Přestože zde již řada dětí byla s rodi

Poslední den nás čekala návštěva
Divadla pohádek v Duchcově. Bylo
pro nás připraveno představení
„Pojďte s námi do pohádky“.
A do pohádek, kterých bylo víc, děti
opravdu vstoupily. Ony si tam totiž
zahrály některé role. V pohádce O ře
pě pomáhaly dědečkovi vytáhnout
převelikou řepu. Myslivec zachra
ňoval babičku a Červenou Karkulku
před vlkem ve stejnojmenné pohádce.
Celé představení bylo proloženo zná
mými písničkami, které si s účinkují
cími zazpívala většina dětí. Protože
nám počasí každý den opravdu přálo,
zazpívali jsme si cestou domů zná
mou písničku „Sláva, nazdar výletům,
…“. Vysoké teploty, které v tom
týdnu panovaly, neodradily děti
od všech výletů, na které se přihlásily.
A to se cení. Všechny byly hodné
a nám organizátorům byly největší
odměnou jejich rozzářené oči
v jednotlivých dnech a konstatování,
že to bylo „prííííma“.
Velmi bychom chtěli poděkovat panu
Burdovi za nákup upomínkových
předmětů z Muzea čertů a finanční
dar. Z peněz byly pro děti nakupová
ny hlavně zmrzliny a nápoje (v parnu
přišly vhod) a cukrovinky do autobu
sů a na soutěže v Pohádkovém lese.
Děkujeme.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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