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Červen
2020

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Milí občané,
polovina prapodivného roku 2020 nám
uběhla jako voda a právě držíte v ruce další

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V obřadní místnosti obecního úřadu
proběhlo dne 12. června další vítání
našich nových občánků. Krásný, dlouhý a
spokojený život byl popřán Vanesce

Denemarkové a Toníčkovi Šebestovi.
Rodičům obou dětí ještě jednou moc
gratuluji a přeji spoustu radosti a rodinné
spokojenosti.
Jaroslav Sikora

vydání našeho obecního zpravodaje. V dů
sledku koronavirové pandemie a rušení
velké spousty kulturních akcí skoro nemáme
tento zpravodaj čím zaplnit, ale nějak se o to
alespoň pokusíme. Vždyť kdo nic nezkusí,
ten nemá co pokazit.
V čase postupného rozvolňování všech
vládních nařízení, která souvisela s ochranou
obyvatelstva před onemocněním COVID19,
jsme začali vše vracet do normálu i u nás
v obci. Byla tak již otevřena Mateřinka,
knihovna, je přístupná tělocvična a úřední
hodiny obecního úřadu pro veřejnost se také
již vrátily do svého obvyklého stavu. Jediné,
co bude letos trošku jinak, je pořádání našich
tradičních kulturních akcí. V prvé řadě byl
zrušen červnový Fesťáček v Ráči. Před jeho
termínem nebylo jisté, kolik návštěvníků
vlastně budeme moci na tuto kulturní akci
pustit. Do té doby platilo vládní nařízení, že
se akce může zúčastnit maximálně sto osob,
a to by se nám opravdu nevyplatilo. Dále
jsme stáli před otázkou, zda letos uspořádat

MOST PŘES POTOK U KOSTELA

naší Mariánskou pouť. Nakonec bylo roz
hodnuto, z důvodu ochrany obyvatel naší ob
ce před velkou masou lidí a možností
zavlečení nákazy, tuto akci pro letošní rok
neuspořádat. Letošní rok tak bude maličko
„nekulturní“, ale já pevně věřím, že si to
všichni v klidu vynahradíme v roce následu
jícím, alespoň se budeme o to více těšit. Tře
ba si letos v plné parádě užijeme alespoň
Vánoce v kostele, tak se necháme překvapit,
zda nám to okolnosti dovolí. Závěrem Vám
přeji krásné léto a dětem, aby se mohly v zá
ří vrátit do školy – i když z toho mít radost
určitě nebudou.
Jaroslav Sikora

V měsíci červnu byla zahájena výstavba
nového mostu přes potok u kostela v Ma
riánských Radčicích. Tuto stavbu zajiš
ťuje Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, která je vlastníkem celé krajské ko
munikace. Původní most byl zcela zbou
rán, a to s ohledem na jeho nevyhovující
nosnost, která byla určena na základě sta

tického posudku. Bude tak vystavěn most
zcela nový včetně nového chodníku a zá
bradlí. Termín dokončení stavby byl dán
s ohledem na Mariánskou pouť do
12. 9. 2020. Vzhledem k tomu, že došlo
ke zrušení naší kulturní akce, bude rea
lizace
pravděpodobně
prodloužena.
Smluvní termín realizační firmy je prosi
nec 2020. Po celou dobu prací bude celá
komunikace před kostelem uzavřena, ob
jízdná trasa vede ulicí Dukelských Hrdi
nů, kde je před místním obchodem
i náhradní zastávka autobusu.
Jaroslav Sikora
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Věc: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Mariánské Radčice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Mistr VPP
Náplň práce:
Vedení kolektivu pracovníků VPP, rozdělování a organizace práce, úklid veřejného prostranství, údržba strojů
a zařízení, vedení chodu sběrného dvora, provádění drobných oprav a údržby obecního majetku….
Požadavky na uchazeče:
• Ukončené středoškolské vzdělání (minimálně výuční list),
• řidičský průkaz skupiny „B“,
• zkušenosti s vedením pracovního kolektivu,
• manuální zručnost,
• komunikativnost, samostatnost a zodpovědný přístup k plnění svěřených úkolů.
Termín nástupu:
• Srpen  Září 2020
Úvazek a plat:
• Plný pracovní poměr (40 hodin týdně), nástupní plat dle tabulek – 5. třída
Způsob přihlášení:
Uchazeč doručí svůj strukturovaný životopis na Obecní úřad v Mariánských Radčicích osobně, poštou nebo e
mailem (mradcice@pons.cz) nejpozději do 31. 7. 2020.
Součástí strukturovaného životopisu bude mimo jiné výčet dosavadních zaměstnání a kontaktní údaje.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného uchazeče.
Jaroslav Sikora – starosta

CO NÁS TAKÉ V OBCI
TRÁPÍ

LETNÍ VÝLETNÍ TÝDEN

Odpadkové koše se po naší obci roz
místily proto, aby se do nich shromaž
ďovaly odpadky, bohužel se tak někdy
neděje a některým z nás je opravdu
těžké vysvětlit, kam odpad a smetí patří.
Podobným
problémem
je
okolí
kontejnerů na tříděný odpad, nejenže
mnoho z nás neví, co kam a do jakého
kontejneru patří, ale i odpad který by se
měl odkládat do sběrného dvora se uklá
dá do okolí těchto nádob. Proto Vás
prosíme, trocha kultury by neuškodila.
Martina Kováčová

Touto cestou bych chtěl poděkovat panu
starostovi naší obce Jaroslavu Sikorovi,
že se o nás jako o seniory stará a díky
jeho iniciativě jsme zdarma dostali
roušky, které nás chrání před možným
onemocněním.
Jiří Šulák
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ZO ČSŽ v Mariánských Radčicích při
pravila pro děti i letos oblíbený Letní vý
letní týden. Přípravu celé akce zbrzdily
události kolem koronaviru a tak ještě
nejsou určena data jednotlivých výletů.
Jejich pořadí je závislé na možném ter
mínu jízdy lodí a návštěvy na zámku

v Děčíně. Jisté už teď ale je, že se pojede
do Děčínského zámku za tajemstvím zá
meckých dětí i do zámku v Klášterci nad
Ohří, do Farmaparku v Soběhrdech a do
Hrobčic, kde již čeká skřítek Hrobčík na
své naučné stezce. Třešničkou na dortu
bude plavba výletní lodí po Labi. Tak
tohle všechno by měly letos absolvovat
děti, které jejich rodiče přihlásí do
15. července u paní Havelkové. Součástí
přihlášky je složení zálohy 100 Kč (za
celý výletní týden), která je nevratná, ty
to peníze budou použity na nákup
pamlsků pro zúčastněné děti. Přesto by
rodiče neměli zapomenout přibalit dětem
na cestu dostatek jídla a pití.
ZO ČSŽ Mariánské Radčice

INFORMACE Z ÚŘADU
Během jarních měsíců letošního roku,
kdy se z důvodu nouzového stavu
utlumila ekonomika v celé naší
republice, se práce v naší obci para
doxně rozběhly na plné obrátky. Bě
hem té doby se nám podařilo
zrealizovat změnu zdroje tepla
v obecních domech č. p. 129 a 130,
kdy se do tohoto objektu nainstalova
la tepelná čerpadla společně s novými
teplovodními rozvody namísto stáva
jících elektrických přímotopů. Tuto
akci provedla firma Fleetcom s. r. o.
za cenu 2 130 255 Kč bez DPH. Nová
otopná soustava by měla být v nej
bližší době uvedena do provozu, bo
hužel
celou
akci
zbrzdilo
dvouměsíční jednání se společností
ČEZ ohledně připojení tohoto systé
mu k jejich distribuční soustavě níz
kého napětí.
S potěšením mohu také konstatovat,
že po problémech s podmáčeným
podložím byla řádně dokončena re
konstrukce asfaltových povrchů v uli
cích V Zátiší a V Zahradách. Obě
ulice tak mají zcela nový asfaltový
povrch s kvalitně provedeným pod
ložím, které pod původními povrchy
skoro neexistovalo. Celou akci
provedla firma HERKUL a. s. za ko
nečnou cenu ve výši 2 252 606 Kč
bez DPH.
S drobným zpožděním, které bylo
dáno výrobní odstávkou dodavatele
v důsledku nouzového stavu, byly do
dány litinové sloupky sloužící pro od
dělení obecní zeleně od přilehlých
komunikací. Tyto sloupky byly nako
nec dodány se slevou oproti původní
objednávce a celková výše ceny za
jejich dodání tak byla 931 500 Kč bez
DPH. Stará nevyhovující zábradlíčka
tak byla zlikvidována, nové sloupky
byly osazeny, propojeny řetězy a
zrealizovala se i terénní úprava okolí
těchto prací. Instalaci sloupků včetně
propojovacích řetězů a likvidaci sta
rých zábradlíček zajistila firma pana

Havelky za cenu 123 500 Kč. Tyto
sloupky by měly zabraňovat par
kování vozidel na obecní zeleni a také
jejímu poškozování, tak doufám, že
tento účel bude splněn a sloupky také
nebudou poškozovány. Myslím, že
v kombinaci se stromovou alejí v uli
ci Dukelských Hrdinů vypadají
sloupky velice pěkně.
Další plánovanou akcí, která byla
v jarních měsících dokončena, byla
výstavba parkoviště v ulici Českoslo
venské Armády. Namísto nepouží
vané autobusové zastávky zde
vzniklo nové parkoviště pro devět
stání. Zhotovitel stavby vyznačil
těchto devět stání namísto osmi, které
jsem měli v projektové dokumentaci.
Místa jsou tak užší než jsme původně
zamýšleli, ale jejich rozměr i tak
splňuje zákonnou normu. Pokud bude
zkušebním provozem vyhodnoceno,
že tento rozměr nevyhovuje, budou
místa přeznačena na osm stání dle pů
vodního projektu. Celou akci zrea
lizovala firma ABS – stavební
společnost s. r. o. za cenu 469 026 Kč
bez DPH.
Firma ABS – stavební společnost
s. r. o. touto zakázkou v Mariánských
Radčicích však neskončila. Byla totiž
vybrána hodnotící komisí jako nej
vhodnější kandidát pro realizaci
stavebních úprav a údržby kulturního
domu v naší obci. Výběrového řízení
na tuto zakázku se zúčastnily pouze
dvě firmy a ABS – stavební
společnost s. r. o. podala nejnižší na
bídkovou cenu ve výši 948 000 Kč
bez DPH. V kulturním domě tak bu
dou nově zrekonstruovány toalety,
kuchyňka, parkety, nově se položí
podlaha na pódiu, položí se nová lina
ve většině prostor, okna se osadí pa
rapety, upraví se elektroinstalace a ce
lý kulturní dům bude nově
vymalován. Celá akce již byla zaháje
na a měla by být dokončena v září le
tošního roku.

Další novinky se odehrály také v sou
vislosti s budovou v novém volnoča
sovém areálu v naší obci. Na
vybavení interiéru této budovy byla
vypracována architektonická studie,
která zastupitelstvo obce velmi nad
chla. Dle této studie tak začala být
budova vybavována nábytkem a po
třebnými zařizovacími předměty.
Předně byl u společnosti Art Design
s. r. o. objednán restaurační nábytek
včetně restauračního baru za cenu
288 690 Kč bez DPH. U firmy Elkus
s. r. o. jsme pak objednali nerezový
nábytek pro vybavení přilehlé
plánované
kuchyně
za
cenu
97 273 Kč bez DPH. Mezi tím byl ta
ké uveřejněn záměr pronájmu této
budovy k provozování hostinské
činnosti, a to s podmínkou, že nový
nájemce bude také vykonávat správu
a údržbu celého areálu. Jediným zá
jemcem byla nakonec paní Litovčen
ková, jejíž žádost byla neúplná, ale
zastupitelstvo jí pronájem tohoto
prostoru schválilo tak, aby mohlo ob
čerstvení na koupališti fungovat
alespoň v části letošní sezóny. Proná
jem bude zatím uzavřen na dobu do
30. 9. 2020, potom pravděpodobně
převezme budovu obec nazpět a bude
prostor nabízet občanům k výpůjčce
na soukromé akce. Nová restaurace
na koupališti by měla být otevřena
pravděpodobně ve druhé polovině
července.
Závěrem mi dovolte velmi poděkovat
paní Mrkvičkové, která v naší obci
působila na pracovní pozici mistra
VPP a která k 1. červenci letošního
roku odchází do zaslouženého důcho
du. Moc děkuji za její dlouholetou a
vzornou práci pro naší obec. V dů
chodu přeji hodně pohody a hlavně
pevné zdraví.
Jaroslav Sikora
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NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ROUŠKY
Na tomto místě bych ještě jednou rád ve
lice poděkoval Vám všem za zvládnutí
vládních
nařízení
v
souvislosti
s ochrannou obyvatelstva před zákeřným
onemocněním COVID19. Velký dík
patří hlavně všem, kteří svépomocí vyrá

1/ Anna Pachmanová

běli roušky a také je zdarma distribuovali
svým spoluobčanům. Velké DÍKY a moc
si Vaší aktivity vážím.
V minulém koronavirovém vydání ča
sopisu Ráček jsem vyzval občany, aby se
pochlubili svou originální rouškou. Zde

2/ Michaela Domabylová

tedy máme tři nejoriginálnější účastníky
soutěže, kteří si k nám na obecní úřad
mohou přijít pro kalendář Mariánských
Radčic.
Jaroslav Sikora

3/ Roman Pašek

DIVADLO PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
I letos, jako v předchozích letech, se ko
nalo tradiční a oblíbené Divadelní léto na
Hněvíně. Pro rodiče s dětmi hrálo Diva
dlo rozmanitostí Kocour v botách a Ať
žijí duchové. Pro dospělé uvedla činohra
Městského divadla v Mostě v prostředí
romantického hradu představení divácky
oblíbeného muzikálu Noc na Karlštejně.
Základní organizace Českého svazu žen
v naší obci zorganizovala zájezdy do
divadla pro děti i dospělé.
Děti si užily spoustu legrace s kocourem
v botách a dospělí zas byli ohromeni
dojmy ze známého muzikálu mistrovsky
zasazeného do nádherného prostředí hra
du Hněvín.
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Děkujeme Obci Mariánské Radčice za fi
nanční podporu.

ZO ČSŽ Mariánské Radčice

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

