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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dny se nám pozvolna začínají krátit a podzimní
sychravé počasí nám pomalu klepe na dveře.
Společně s tímto obdobím přichází i další vlna
vládních nařízení a opatření proti šíření koronavi
rové nákazy. Bohužel nikdo neví, co bude dále ná
sledovat. Situace se vyvíjí každým dnem, a proto
se velmi špatně cokoliv plánuje. Příkladem je tře
ba základní a mateřská škola v Braňanech, která
již měla být na deset dní zavřená z důvodu nákazy
jednoho z pracovníků. Rodiče dětí se najednou
museli přizpůsobit náhlé změně situace a zařizovat
svým dětem hlídání, vyřizovat si ošetřovné či si
brát neplánované dovolené. Hygienická stanice
nakonec po dvou dnech umožnila návrat dětí do
školy, ale mateřská škola zůstala uzavřená. Já se
obávám, že taková nepředvídatelná jednání nás
budou provázet celým zbytkem letošního roku.
V mých očích je problémem i to, že starosta obce,
který má zajišťovat krizové řízení pro své občany,
nemá dostatek informací. Z hygienické stanice
dostávám pouze hlášení, kolik je nakažených
v okrese Most, ale pokud budeme mít v obci
prokázanou nákazu, to mi s ohledem na ochranu
osobních údajů nikdo nesdělí. Nezbývá nám nic ji
ného než sledovat média a dodržovat vládní a
hygienická nařízení, i když se mnohým některá
z nich zdají nesmyslná. Společnými silami jistě
vše dobře zvládneme a dočkáme se „normálního“
života.

TEREZÍN A ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ
Ve středu 24. června připravily Severo
české doly pro naše občany zájezd do Te
rezína a jeho okolí.
V Terezíně jsme měli zajištěnou pro
hlídku malé pevnosti s průvodcem, který
zaujal svým zajímavým výkladem. Do
zvěděli jsme se o násilnostech, hladu, epi
demiích
a
těžkých
pracovních
povinnostech nevinných lidí a uvě
domovali jsme si tu hrůzu, kterou museli
prožívat. Procházeli jsme mnoha baráky
se studenými a vlhkými místnostmi a
těžko jsme si dokázali představit, že zde
lidé mohli žít. Na závěr jsme zhlédli
dokumentární film o historii Terezína a
hlavně o jeho funkci za okupace. Všechno
to, co jsme zde viděli, včetně upraveného
hřbitova před bránou pevnosti, bylo velmi
emotivní.
Další zastávkou výletu byly Mšené Láz
ně, které se nachází nedaleko starobylého
města Budyně nad Ohří v malebném a
lesnatém údolí Mšenského potoka. Tam
jsme se byli podívat na secesní Pavillon
Dvorana z roku 1905, který je chráněnou
kulturní památkou. Architektem této bu
dovy je Jan Letzel, jehož nejznámějším

všechny neregistrované občany o přihlášení do na
šeho obecního smsrozhlasu, prostřednictvím kte
rého Vám zasílám důležité informace. Tato služba
mi velmi usnadňuje komunikaci právě s Vámi –
prostřednictvím formuláře na našich webových
stránkách, nebo mi napište zprávu se jménem a
příjmením a já Vás tam jednoduše zadám. Držme
se!
Jaroslav Sikora

vodní hrad Budyně, kde jsme se podívali
na expozici Jandova muzea. Při jeho pro
hlídce jsme mohli obdivovat střelné
zbraně, archeologické vykopávky, vy
cpaninu krokodýla, mučicí nástroje i au
tentickou alchymistickou laboratoř.
Posledním místem, kam jsme jeli, byla
Peruc. Zde jsme navštívili Boženinu
studánku, kde došlo k setkání selky
Boženy a českého knížete Oldřicha. Na
Oldřichův dub, který je považován za je
den z nejstarších dubů v Čechách, jsme se
kvůli nepřízni počasí bohužel už nepodí
vali.
Martina Kováčová

NOHEJBAL – MEMORIÁL PETRA SLOUPA

V souvislosti s tím chci ještě jednou požádat

občany Mariánských Radčic. Přihlašte se prosím

dílem je Průmyslový palác v Hirošimě, je
to opravdu klidné místo k odpočinku a
relaxaci. Po dobrém obědě jsme navštívili

Osmnáctý ročník nohejbalového turnaje
se odehrál v sobotu 4. července 2020 na
tenisovém hřišti u koupaliště. Do turnaje
se přihlásilo celkem šestnáct dvojic, za
jištěno bylo dobré občerstvení i hodnotné
ceny pro vítěze. Nejcennější trofej si

odneslo družstvo z Hamru ve složení
p. Gregor a p. Pech, na druhém místě
skončilo družstvo z Radčic  Jarda Sikora
a Jarda Rosenkranc, třetí místo patřilo ta
ké domácím, konkrétně Ivanu Kalinovi a
Honzovi Chmelařovi.
Poděkování za skvělou akci patří or
ganizátorům a všem zúčasněným spor
tovcům. Již teď se moc těšíme na další
ročník.
Martina Kováčová
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CESTA ZA POHÁDKOU
V úplném závěru prázdnin pořádala
naše organizace loučení s posledními
letními dny volna zábavnou akcí s ná
zvem Cesta za pohádkou. V jejím
průběhu čekaly na děti a jejich do
provod pohádkové postavičky, které
pro ně měly připravené rozmanité
úkoly. Za jejich splnění dostávali sou
těžící na každém stanovišti malou od
měnu ve formě sladkostí. Na konci
byli oceněni všichni zúčastnění, a to
diplomem a malou cenou. Letošní po
hádková cesta byla částečně nega
tivně ovlivněna některými objektivní

mi příčinami. A to především právě
probíhající rekonstrukcí sálu a při
lehlých prostor v našem KD a z toho
to důvodu zabalenými a tudíž
nedostupnými potřebnými věcmi.
V neposlední řadě bylo několik
členek ještě na dovolené. Velice nám
v tomto případě pomohla naše mlá
dež. Moc děkujeme. Příští rok se
pokusíme podobné problémy elimi
novat a tím zajistit zdárný průběh ak
ce.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

ZAJÍMAVOSTI LIBERECKÉHO KRAJE
Ve čtvrtek 10. 9. 2020 připravily
Severočeské doly s Tomášem Vrbou
pro občany Mariánských Radčic zá
jezd do Libereckého kraje. Jako první
jsme
navštívili
sklárnu Ajeto
v Lindově, držitele prestižní ceny
Design Awards 2019, která byla za
ložená světoznámým architektem a
designérem Bořkem Šípkem. Tato
sklárna nabízí nejen tradiční české
sklo, ale exkluzivní sklo od světozná
mých designérů a sklářů. V centru
Nového Boru jsme si prohlédli sklář
skou výstavní a prodejní galerii a
sklářkou huť postavenou podle návr
hu Bořka Šípka. Prohlídka rodného
domu Ferdinanda PORSCHEHO

v Liberci Vratislavicích nám pak
přiblížila vývoj inženýrského a
konstrukčního umění a nadšení
věhlasného konstruktéra. Zájezd byl
velice zajímavý a myslím si, že mohu
za všechny zúčastněné říci, že se nám
moc líbilo.
Martina Kováčová

TU RN AJ V Š I P KÁC H

Restaurace u Kostela pořádala i tento
rok turnajové klání v házení šipek.
Každý účastník si nejprve vylosoval
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svého spoluhráče a pak se hrálo proti
ostatním náhodně nalosovaným dvo
jicím. Turnaj se uskutečnil v sobotu
29. 8. 2020 od 14 hodin v prostorách
restaurace. Hrálo se ve hře 501 a
turnaje se zúčastnilo 15 náhodných
dvojic. Večer následovala hudební
produkce a volná zábava.
Vítězi turnaje se stali Jiří Kendrala a

Roman Vondrášek, druhé místo obsa
dili Ivan Studnička a David Zikán,
třetí pak skončil Jiří Vrabec s Janou
Andršovou. Všichni vítězové si
odnesli originální poháry a ceny.
Děkujeme všem příznivcům házení
šipek, nebylo tak důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
Martina Kováčová

INFORMACE Z ÚŘADU
V prázdninových měsících letošního
roku pokračovaly práce na rekon
strukci našeho kulturního domu. Fir
ma ABS – stavební společnost s. r. o.
nakonec s malým zpožděním stihla
vše potřebné dokončit a kulturní dům
nám byl 11. září předán k užívání.
Konečná cena za provedené práce se
nakonec navýšila o cca 116.000 Kč,
celkově
bylo
tedy
zaplaceno
1.064.559 Kč bez DPH. V srpnu bylo
ještě provedeno poptávkové řízení na
dodavatele nové opony, mechanické
ho pojezdu, postraních opon a jevišt
ního
osvětlení.
Nejvýhodnější
nabídku podala firma Divadelní služ
by Plzeň, která dodá a namontuje
požadovaný sortiment za částku
88.670 Kč bez DPH. Vše by mělo být
dodáno nejpozději do poloviny října.
Sál se momentálně uklízí a od října jej
můžeme začít opět plně využívat.
V souvislosti s kulturním domem a
přilehlou restaurací bylo také v měsíci
září vypsáno výběrové řízení na re
konstrukci terasy. Plánujeme zde vy
měnit dlažbu, vybudovat novou
postranní zíďku, zrealizovat nový so
kl na budově a ohraničit terasu novým
zábradlíčkem. Dále by se měla terasa
osadit novými stoly a lavicemi. Vy
braného zhotovitele této akce budeme
znát 23. září, v měsíci říjnu by měly
být zahájeny samotné práce.

V průběhu prázdnin se nám také po
dařilo dovybavit interiér restaurace ve
volnočasovém areálu v naší obci. Ku
chyňka je tak již nově vybavena ná
bytkem a je zde zřízena ventilační
jednotka, která zajišťuje odtah od ku
chyňské digestoře. Nic by tak již ne
mělo
bránit
plnohodnotnému
využívání celého prostoru. Občer
stvení v areálu zajišťovala v letních
měsících paní Litovčenková společně
s panem Hrochem. Nájemní smlouva
s ní byla uzavřena do 30. 9. 2020, ale
paní Litovčenková projevila zájem o
její prodloužení na další tři roky. Po
čítá tu s provozem během celého
roku, kdy by bylo v zimním období
otevřeno od čtvrtka do neděle v čase
16:0022:00 hodin. Paní Litovčen
ková požádala také o snížení nájem
ného v zimním období na částku
2.000 Kč za měsíc. V letním období
by naopak chtěla navýšit částku za
správu a údržbu celého areálu na
částku 6.000 Kč měsíčně. Jelikož se
jedná o podstatnou změnu smluvních
podmínek, byl vyvěšen záměr této
změny na úřední desce obecního úřa
du. Pokud někdo k tomuto záměru
podá do 29. 9. 2020 nějakou připo
mínku, smlouva se měnit nebude a na
jaře bude vypsáno nové výběrové
řízení na provozovatele a správce
volnočasového areálu.

V plném proudu je také výstavba
nového mostu přes potok před koste
lem v ulici Komenského. Tuto stavbu
zajišťuje Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje a celá akce se po
malu chýlí ke svému konci. Firma
Freibau, která most staví, sice ještě
požádala o prodloužení uzavírky si
lnice do 31. 10. 2020, ale počítá s tím,
že by mohlo být celé dílo dokončeno
tak v polovině října. Snad se tedy
provoz v Mariánských Radčicích vrá
tí co nejdříve do normálního stavu.
Závěrem bych rád podotkl, že ve
dnech 2. a 3. 10. čekají naší obec
další volby. Volit se bude do krajské
ho zastupitelstva a volební komise
bude sídlit v obřadní místnosti v nové
budově obecního úřadu. Letošní vol
by budou probíhat za zvýšených
hygienických podmínek. Myslete
prosím na to, že pro vstup do volební
místnosti bude vyžadováno zakrytí
úst a nosu ochrannou rouškou. Vo
lební komise má za úkol dbát na to,
aby se co nejvíce předešlo možné ná
kaze onemocněním COVID19, proto
budou všechny prostory ve volební
místnosti často dezinfikovány a čiště
ny. Bezpečnost by tak měla být pro
všechny voliče zajištěna.

Jaroslav Sikora

REPREZENTANT Z MARIÁNSKÝCH RADČIC
Šestnáctiletý borec z týmu Valkýra
power team Most, Pavel Richter (na
fotografii vpravo), se zúčastnil závo
du v silovém dvojboji  Mácháč cup
open pohárové soutěže WUAP.
V konkurenci siláků z celé republiky
si Pavel vůbec nevedl špatně. Ve spo
jené skupině dorostenci a junioři, kde
byl věkový rozdíl až sedm let, skončil

na krásném 8. a 10. místě.
Ze 14 zúčastněných týmů se Valkýra
team umístil na pěkném 4. místě.
Další závody v Maďarsku byly bohu
žel zrušeny kvůli koronaviru.
Pavlovi gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci naší obce.
Jaroslav Sikora
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LETN Í VÝLETN Í TÝDEN
Letošní TÝDEN VÝLETŮ byla vlastně
první akce pro děti z naší obce od vy
puknutí epidemie způsobené COVIDEM
19. Aby byla dodržena všechna hygi
enická opatření a zabezpečeny zásady tý
kající se ochrany zdraví všech
zúčastněných, jeli jsme tentokráte každý
den objednaným autobusem. A kam se
děti letos podívaly?
V pondělí jsme navštívili Farmapark
Soběhrdy. Žijí zde zvířata z celého světa.
Kolem nás se procházeli velbloudi, viděli
jsme klokany, pštrosy, lamy a další zvířa
ta. Bohužel je ale děti vzhledem k opat
řením nemohly krmit. Škoda. Vynahradily
si to ale na různých atrakcích, kterých

tostí, to bylo něco pro dětské oči. Starší
děti, ale nejen je, zaujal okruh Atraktivity,
který nás přenesl do světa středověku.
Seznámily se s životem v klášteře, ve
městě, na vsi i na hradě. Viděly zámecké
vězení a hladomornu. Největším zážitkem
byl pro mnohé středeční výlet parníkem

z Ústí nad Labem do Litoměřic. Tříhodi
novou plavbu si všichni moc užívali, vž
dyť lodí velká většina výletníků ještě
neplula. A také jsme proplouvali
plavebními komorami. Objasňování toho,
proč stojíme, co to je, jak to funguje, ne
bralo konce. „Mořská nemoc“ nepostihla
nikoho. V Litoměřicích jsme ještě navští

bylo opravdu dost. Největší úspěch mělo
lanové hřiště, vnitřní kryté hřiště a tu
bingová dráha. Druhý den se jelo do
Zámku Klášterec nad Ohří. V okruhu Po
hádková země děti viděly řadu loutek ro
diny Matěje Kopeckého. Těch víl,
skřítků, hejkalů, vodníků, ježibab a

dalších a dalších svítících a mnohdy po
hybujících se známých pohádkových by

vili Galerii loutek, kde si děti s některými
loutkami mohly i pohrát a vyzkoušet si,
jaké je to být loutkohercem. Ve čtvrtek
nás autobus dovezl do Děčína. Cílem byl
zdejší zámek. Prohlídka zámku dětem po
hádkovou formou přiblížila život hraběcí
rodiny. Provázela nás komtesa a poznáva
li jsme, jak se na zámku žilo v dávných
dobách. Procházka zámeckými komnata
mi byla zpestřena soutěžními úkoly, při
kterých si děti na vlastní kůži vyzkoušely

některé aspekty zámeckého života. Nej
větší úspěch mělo oblékání. Velkou mo
tivací byla soutěž o zlaté mince, které
dostávaly za každou správně zodpově
zenou otázku či splněný úkol. A protože
vše splnily, byly v závěru odměněny
sladkostí. Úspěch měla i návštěva vý
stavy LEGA. Děti měly možnost pro
hlédnout si miniatury zámků a hradů
sestavené z tisíců kostiček a zároveň si
samy něco postavit. Poslední den jsme se
prošli po naučné stezce skřítka Hrobčíka
v Hrobčicích. Cestou na nás ze stromů
pokukovaly roztodivné obličeje a zvířát
ka. Děti plnily i různé zábavné úkoly
z naučných tabulí. Na mýtince Fantazie
poznávaly pohádkové postavičky, vyřá

dily se na klouzačce, lanovce a houpač
kách. Před odchodem k autobusu je ještě
čekalo hledání pokladu podle indicií. A
hurá domů a na koupaliště.
I když nás během týdne pokropilo pár
kapek deště, zazpívali jsme si v autobuse
známý popěvek „Sláva nazdar výle
tům…“. Všechny děti se shodly, že se tý
den vydařil a byl prima. Nevadila jim ani
hygienická opatření s dezinfekcí, braly to
jako samozřejmost. Děkujeme obci za fi
nancování této akce. Děti tak mohly část
prázdnin prožít aktivně při návštěvě zají
mavých míst. Poděkování patří ještě panu
Burdovi za finanční dar na přilepšenou
pro děti. Byly za něj nakoupeny zmrzliny
a cukrovinky do autobusu a soutěž Hle
dání pokladu.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

V souvislosti s koronavirovou epidemií nebudeme letos pořádat slibovaný Branný závod. Je nám to líto, ale tuto akci navštíví větší
počet lidí a hlavně dětí a my chceme ochránit jejich zdraví. Věříme, že se nám podaří vše vynahradit v následujícím roce.
ZO ČSŽ Mariánské Radčice
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