
          

                    Stanislav Raul - předseda  
Občanské sdružení 

NAŠE RADONICKO

Od myšlenky k realizaci je dlouhá cesta

Vizualizace neopláštěné rozhledny s přístřeškem. (Rozhledna bude opláštěná.)

Když jsem na těchto stránkách psal 
poslední článek týkající se příprav a realiza-
ce Odpočinkového místa s vyhlídkou (s 
rozhlednou), snad jsem si ani neuvědomo-
val, jak dlouhá a náročná cesta nás všechny 
bude čekat.  Mnohé z Vás již jistě mohlo 
napadnout, že jsme nějak pozapomněli na 
sběr kamene a podobně slibované brigády. 
Zkrátka, že akce rozhledna "spí". Není tomu 
tak, jen nám naše úsilí tak trochu zkompli-
koval úřední šiml.  Ani nám se totiž nevy-
hnuly komplikace spojené s  nabytím účin-
nosti nového Občanského zákoníku, který 
vešel v platnost 1.1.2014. Díky jeho aplika-
ci musí být každý stavitel, který je povinen 
ze zákona žádat o stavební povolení, záro-
veň vlastníkem pozemku, na kterém bude 
stavba umístěna. V případě, že tomu tak 
není, nebude mu vydáno stavební povolení 
na trvalou stavbu, ale pouze na stavbu 
dočasnou. A jak jsme Vás již v minulosti 
informovali, mělo občanské sdružení poze-
mek pouze pronajatý. Díky této novince 
jsme tedy byli nuceni se pokusit stát vlastní-
ky tohoto pozemku. Jinak bychom mimo 
jiné měli i určitý hendikep při žádostech o 
různé dotace a granty.

 Oslovil jsem tedy majitele zmíně-
ného pozemku pana Daniela Štrancem, 
kterého mnozí z Vás znáte především jako 
jednatele ZD Račetice. Ač jsem ze všech 
možných i nemožných stran slýchával, jak 
hrozná mě čeká komunikace, protože s 
tímto pánem zkrátka není rozumná řeč, 
domluvili jsme si schůzku. Naše setkání 
probíhalo velice korektně a bezkonfliktně. 
Výsledkem je, že pan Štranc prodal 
Občanskému sdružení NAŠE RADO-
NICKO výše zmíněný pozemek o výměře 
3 213 m2 za jednu korunu! Myslím si, že 
tento počin si zaslouží uznání, a proto si 
dovolím v tomto článku panu Štrancovi 
veřejně poděkovat, protože bez jeho vstříc-
nosti by nebylo možné pokračovat v našem 
společném snu. 

Tak první důležitý krok máme za 
sebou. Od 22.8.2014 jsme zapsáni na 
Katastrálním úřadě jako vlastníci parcely  č. 
319 v k.ú. Radonice. Prakticky okamžitě 
jsme podali žádost o Stavební povolení a to 
jsme 25. 9. 2014 obdrželi. Nyní budeme 
moci zažádat o dotace a začneme též oslo-
vovat možné sponzory a podporovatele.  

 Ačkoliv nás čeká ještě dlouhá 
cesta k cíli, pevně věřím, že s Vaší pomocí ji 
společně zdárně zvládneme.



Rozloučení s prázdninami na střelnici ve Vintířově

              Léto pomalu končí, dny se krátí a s 
nimi i prázdniny našich dětí.  Je poslední 
víkend v srpnu, naše ratolesti mají plné 
hlavy zážitků, splněných přání a úžasných 
chvil, které jim rodiče připravili na dny 
volna a lenošení, prostě na dny prázdnin. 
Teď je řada na nás, abychom jim vyplnili 
poslední slunečné dny. Tak jako se loučí 
učitelé na konci školního roku se svými 
žáky, tak jako se loučí pan domácí s hosty, 
tak jsme se chtěli rozloučit s prázdninami. 
Poděkovat sluníčku, že svítí a využít jeho 
slábnoucích paprsků k prožití krásného dne 
s dětmi. 
              Pro děti byla připravena skluzavka, 
čtyřkolky, střílení a hry, které si mohly užít 
samy nebo se svými rodiči. Těm nejmenším 
trošičku pomáhaly maminky, ale byly šťast
né, když se jim úkol povedl. Skupina histo
rického šermu Škarianti předvedla rytířský 
souboj z dávných dob. Děti měly možnost 
vyzkoušet si držení meče, pokud ho vůbec 
unesly. Žádné netušilo, jak je meč těžká 
zbraň. 
              Naši školní mládež a jejich rodiče 
prověřil test k 500. výročí povýšení Radonic 
na město, kterou připravil pan Mgr. Josef 
Kořenský.  Otázky prověřily vědomosti o 
Radonicích, hloubalo se v historii i součas
nosti. Bylo úžasné, jak všichni hloubali ve 
své paměti a prověřovali si své úvahy nad 
danou otázkou a ve finále to, myslím, byla 

společná práce. Ale o známky přeci nešlo a 
je krásné, že se zamysleli všichni.  Děti 
kreslily obrázky, jak si představují a jak by 
měla podle nich vypadat budoucí rozhledna. 
Vystaveny byly všechny obrázky a v mno
hých dětech dříme budoucí stavitel. Obráz
ky byly nádherné, představy dětí skvělé, a 
proto alespoň některé na ukázku.
              Jako každý rok, tak i letos připravili 
naši radoničtí hasiči dětem pěnu, ve které 
tak rády dovádějí. Počasí přálo, sluníčko 
svítilo, tak po dovádění mohla být i vodní 
sprcha. Pak už jen maminky převlékaly  své 
ratolesti do suchého, aby mohly  něco dob
rého pojíst a pokračovat v zábavě. Třeba jít 
si nechat něco elegantního či strašidelného 
namalovat na obličej. Maminkám – malíř
kám to jde opravdu bravurně a splní každé 
přání.
              Kouzelníka, který nás přijel navští
vit a předváděl své čáry, pozorovaly děti se 
zaujetím. Snad chtěly okoukat kouzlo nebo 
se něčemu kouzelnickému přiučit, tu mož
nost dostaly a mohly kouzelníkovi asisto
vat. Mít v ruce kouzelnickou hůlku, říci 
kouzelnickou formulku a kouzlo se povede, 
to si vyzkoušel nejeden capart.
              Sluníčko začalo pomalu zapadat a 
děti se usazovaly na lavičky poskládaných 
do řad za sebou, před nimi bylo bílé plátno a 
mnozí nevěděli, co bude. Rodiče poznali, 
ano snad všichni v mládí chodili do letního 

kina a začali vzpomínat, jak to bylo tehdy, 
když letní kina promítala. Na bílém plátně 
se objevily  první kreslené postavičky a děti 
ztichly jako pěny. Koukal každý, malý, 
velký, mladý i starý a bavili se všichni. 
Atmosféra byla jako v opravdovém letním 
kině.  
              Tma vystřídala soumrak, kinem se 
rozléhalo ,,Jen počkej zajíci“ a byl čas pro 
stezku odvahy. Atmosféra by se dala krájet, 
napětí, očekávání, obava, někdy i strach, ale 
statečné byly všechny děti. V cíli už to bylo 
jiné, velké z toho měly legraci, menší 
nemohly dát najevo, že by snad prožili 
chvilku strachu a ti malí byli velcí hrdinové. 
Ještě dlouho povídali o svých zážitcích z 
procházky v úplné tmě se světýlky. Letní 
kino pokračovalo až do úplného závěru 
sobotní noci, děti se vytrácely do svých 
postýlek. Snad se jim něco hezkého zdá
lo........
              Rodiče, přátelé, všichni, kdo jste 
přišli a pomohli, děkujeme za Vaši pomoc, 
za Váš čas strávený s dětmi. Děkujeme též 
MS Divočák Vintířov, za bezplatné zapůjče
ní jejich krásného areálu střelnice. 
Čas plyne, dny utíkají, jednou se role vymě
ní a budeme za tyto okamžiky šťastni.

Milena Kostihová
Občanské sdružení 

NAŠE RADONICKO

Poděkování 

Rád bych jménem Občanského sdružení 
přátelé Račetic a okolí poděkoval týmu 
Občanské sdružení NAŠE RADONICKO 
za pomoc na akci Slavnosti cibule v Rače
ticích. Díky Vám byla břicha návštěvníků 
naplněna, díky zapůjčení stánků jsme 
připravili pěkný jarmark a hlavně – částí 
zisku z prodeje občerstvení jste nám 
výrazně pomohli při financování celé akce.
Těší mne, že v našem regionu máme part
nery a skupiny, se kterými můžeme spolu
pracovat, pomáhat si navzájem, sdílet 
zkušenosti i vybavení.
Jen díky propojení s Mikroregionem Rado
nicko, zastupovaným paní Milenou Kosti
hovou, dalšími spolky i obcemi v okolí a 
angažovanými živnostníky i společnostmi 
se tu daří naplňovat podstatu venkova - 
spolupráci a zájem o společný rozvoj. 
Těším se na další společné akce, myslím, 
že za poslední 4 roky, kdy fungují i naše 
spolky, jsme pomohli regionu v propagaci 
a stále častěji se potkávám s lidmi, kterým 
už nemusím vysvětlovat , kde že naše obce 
a náš region leží. Mne to těší a myslím, že 
i spousta dalších lidí je mnohem více hrdá 
na místo, odkud pochází a kde žije.

Nedávno jsem vzpomínal, jak jsme vám 
radili s postupem založení občanského 
sdružení před čtyřmi lety. Dnes s radostí 
pozoruji, že jste to vzali za opravdu dobrý 
konec a my, služebně starší, jsme rádi, že 
se můžeme učit a čerpat inspiraci u Vás! 
Abychom mohli našemu regionu stále 
přinášet ještě více, je nutné, abychom se 
angažovali v nejrůznějších pracovních 
skupinách, na setkáních s lidmi, kteří 
připravují zákony, dotační výzvy atp. Jsem 
rád, že společně takovou aktivitou podpo
rujeme angažovanost obcí. Jako nevládní 
neziskové organizace totiž do našeho 

území přinášíme další a nemalé finanční 
prostředky, které by se sem jinak neměly 
šanci dostat. Nekonkurujeme, obcím  
přinášíme bonus.
Rád bych pokračoval v zastřešování vzni
ku sítě zdejších neziskovek a neformálních 
spolků, je třeba dále sdílet a prohlubovat 
spolupráci i s dalšími nadšenci v blízkém i 
o kousek vzdálenějším okolí. Gratuluji za 
úspěch bez výjimky celému týmu. Sám 
dobře vím, jak důležité je táhnout za jeden 
provaz. Ať se Vám i nadále daří a máte 
širokou základnu aktivních členů, dobro
volníků a podporovatelů

Ing. Josef Ryšavý
o. s. Přátelé Račetic a okolí

Jak vidí budoucí rozhlednu naši nejmenší



· 6.1.2014 proběhlo jednání na Odboru 
výstavby v Radonicích (podklady pro 
Územní řízení)

· 8. 1.  2014 proběhlo jednání v 
Chomutově na HSZ za účelem vyjádření k 
PD požárně-bezpečnostní zabezpečení

· 8.1. 2014 proběhlo jednání s panem 
Štrancem (souhlas s vynětím ze ZPF a 
ověření podpisů)

· 13.12014 proběhlo jednání na MěÚ v 
Kadani (trvalé odnětí ze ZPF)

· 20.1.2014 proběhlo jednání s firmou 
Pontex (předání dokumentace pro Územní 
řízení)

· 22. 1. 2014 jsme podali žádost o 
finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 
na pořádání RMS 2014

· 22. 1. 2014 jsme podali žádost o 
převzetí záštity hejtmana Ústeckého kraje 
na pořádání RMS 2014

· 22. 1. 2013 proběhlo jednání na 
Odboru výstavby v Radonicích, kde jsme 
zároveň podali žádost o vydání Územního 
rozhodnutí na Odpočinkové místo s 
vyhlídkou

· 24.1.2014 nám byla udělena Záštita 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha 
Bubeníčka na pořádání 4. ročníku RMS.

· 29.1.2014 proběhlo jednání s panem 
Štrancem ohledně Odpočinkového místa s 
vyhlídkou

· 12. 2. 2014 nám byl schválen finanční 
příspěvek na RMS 2014 z Fondu Ústeckého 
kraje

· 26. 2. 2014 nám bylo vydáno Územní 
rozhodnutí o umístění stavby Odpočinkové 
místo s vyhlídkou

· 31.3.2014 proběhla kontrola čerpání 
dotace z Fondu Ústeckého kraje v roce 2013

· 5. 4. 2014 jsme se s naší skluzavkou 
zúčastnili Srazu čtyřkolek a motocyklů na 
vrchu Kozinec u Podbořan. Sraz byl 
uspořádán jako dobrovolná sbírka pro 
Pavla Nivnického z Vroutku, kterému vloni 
v květnu život zcela převrátila závažná 
choroba a nyní shání peníze na svou léčbu. 
Všechny vybrané peníze odvezli v sobotu 
odpoledne t i to tvrdí  chlapi  svému 
kamarádovi do Vroutku. Jsme rádi, že jsme 
mohli též přispět k tomuto skvělému 
počinu, který pro svého kamaráda tito 
nadšenci uspořádali. Klobouk dolů před 
nimi.

· 24.4.2014 jsme obdrželi výsledky 
kontroly z FÚK zaměřené na čerpání dotace 
v roce 2013 se závěrem, že nebyly zjištěny 
žádné nedostatky

· 1.5.2014 proběhl velice vydařený 4. 
ročník Radonických májových slavností. 
Veliké poděkování patří všem, kteří nám s 
uspořádáním této akce pomohli. Jakož i 
všem návštěvníkům, protože jejich účast a 
vesměs pozitivní hodnocení nás velice těší.

· 12.5.2014 jsme podali žádost o dotaci 
z Fondu Ústeckého kraje na nákup 
dřevěných stánků.

· 7.6.2014 jsme se zúčastnili oslav 
Dětského dne. Pro naše děti jsme měli k 
jejich svátku připraven i malý dárek

· 11.6.2014 proběhla 52. schůze Rady 
Ústeckého kraje, kde nám byla schválena 
naše žádost o dotaci z Fondu Ústeckého 
kraje.

· 13.6.2014 jsme podali žádost na 
NADACI ČEZ (Podpora regionů 2014).

· 19.6.2014 jsme podepsali kupní 
smlouvu s panem Danielem Štrancem. 
Kvůli novému Občanskému zákoníku 
jsme byli nuceni se stát vlastníky 
pozemku, jelikož by nám nebyla 
Odborem výstavby  v Radonicích 
povolena trvalá stavba, nýbrž jen 
dočasná.  Pan Štranc věnoval o.s. 
pozemek č.p. 319 v k.ú. Radonice, na 
kterém bude vybudováno Odpočinkové 
místo s vyhlídkou (rozhlednou). Za to mu 
patří VELIKÉ DÍK.

· 21.6.2014 jsme se v rámci dobré 
spolupráce s Městem Mašťov a Hasiči 
Mašťov zúčastnili s naší obří skluzavkou 6. 
ročníku Traktoriády

· 27.6.2014 byl na Katastrálním úřadě v 
Chomutově zahájen proces převodu 
pozemku č. 319 v k.ú. Radonice na o.s. NR. 
Po zapsání můžeme zažádat o stavební 
povolení na výstavbu Odpočinkového 
místa s vyhlídkou a s Vaší pomocí 
pokračovat s realizací Proto se omlouváme 
všem, kteří mohli nabýt dojmu, že akce 
rozhledna "spí".

· 1.7.2014 jsme obdrželi zamítavé 
stanovisko k naší žádosti z NADACE ČEZ 
(Podpora regionů 2014).

· 9.7.2014 jsme podepsali smlouvu na 
výrobu dřevěných stánků, které budou jistě 
sloužit při mnohých akcích v regionu

· 14.7.2014 jsme obdrželi věcné ceny 
od našich pravidelných podporovatelů na 
pořádání dětských soutěží (střelecká klání, 
Rozloučení s prázdninami, atd.)

· 16.7.2014 jsme na Krajském /řadě v 
Ústí nad Labem podepsali smlouvu na 
dotaci z Fondu Ústeckého kraje.

· 17.7.2014 nám byla schválena žádost 
o finanční dar, který použijeme na blížící se 
akce pořádané naším o.s. (Rozloučení s 
prázdninami, Staročeské Vánoce, aj.)

· 19.7.2014 proběhlo úspěšně střelecké 
klání na střelnici ve Vintířově. Tímto 
děkujeme MS Divočák Vintířov za 
zapůjčení jejich střelnice.

· 25.7.2014 jsme dopravili 20 krásných 
dřevěných prodejních stánků, které budou 

· 15.8.2014 byla podána žádost o 
s t a v e b n í  p o v o l e n í  n a  s t a v b u 
Odpočinkového místa s vyhlídkou.

· 22.8.2014 jsme byli zapsáni na KÚ v 
Chomutově jako vlastníci parcely č. 319 v 
k.ú. Radonice (pozemek, kde bude stát 
rozhledna).

· 23.8.2014 jsem se s naší skluzavkou v 
rámci dobré spolupráce aktivně zúčastnili 
Setkání rodáků ve Vilémově, které pořádala 
Obec Vilémov.

· 30.8.2014 proběhla velmi vydařená 
akce - Rozloučení s prázdninami - jejíž 
součástí byla i soutěž k 500. výročí 
povýšení Radonic na město. Poděkování 
patří panu Mgr. Josefu Kořenskému za 
přípravu soutěže. 

· 13.9.2014 jsme ve spolupráci s o.s. 
Přátelé Račetic a okolí pomáhali zajišťovat 
4. ročník Slavností cibule

· 25.9.2014 jsme obdrželi stavební 
povolení  na Odpočinkové místo s 
vyhlídkou.

· 2 7 . 9 . 2 0 1 4  j s me  s e  zú ča s tn i l i 
Svatováclavských oslav pořádaných Obcí 
Radonice.

· Po celý rok jsme průběžně objížděli 
sponzory,  podávali různé žádosti o finanční 
podpory, granty, nebo dotace, jakož i 
oslovovali umělce a možné účinkující na 
akce pořádané o.s. Někdy úspěšně, jindy 
bohužel se zamítavým stanoviskem. Avšak 
budeme v tomto úsilí pokračovat i nadále, 
dokud ucítíme podporu a zájem veřejnosti. 
V průběhu celého roku je prováděna 
v e š k e r á  a d m i n i s t r a t i v n í  č i n n o s t 
(objednávky, smlouvy, platby, dokládání 
vyúčtování sponzorům, návrhy a tisk 
plakátů a ostatních tiskovin,  atd.) Od 
června 2014 aktivně zajišťujeme  jubilejní 
5. ročník RMS. Za velice důležité 
považujeme získání pozemku, jakož i 
Územního a Stavebního rozhodnutí, k 
Odpočinkovému místu s vyhlídkou 
(rozhlednou). Všechna osobní jednání 
proběhla za účasti předsedy o.s. a paní 
K o s t i h o v é .  S t e j n ě  j a k o  v e š k e r á 
adminis t ra t ivní  č innos t  spojená  s 
pořádáním akcí a chodem o.s. Jako 
celoroční činnost lze pojmenovat jak úsilí 
pana Bezányiho, který prakticky sám 
zajišťuje další ročník Obrazové kroniky 
Radonicka, tak obětavý přístup a aktivitu 
všech členů o.s. Je potěšující, že se v roce 
2014 zvýšil počet našich podporovatelů a 
sympatizantů, což dokazuje nejenom větší 
počet akcí, které společně pořádáme, ale i 
narůstající kladná odezva na činnost 
O b č a n s k é h o  s d r u ž e n í  N A Š E 
RADONICKO od našich spoluobčanů. Do 
konce tohoto roku máme před sebou ještě 
mnoho práce, např. přípravy 2. ročníku 
Staročeských Vánoc a mnoho dalšího.

Činnost Občanského sdružení NAŠE RADONICKO  v průběhu roku 2014

   
                    Stanislav Raul - předseda  

Občanské sdružení 
NAŠE RADONICKO



VELKÉ DÍKY PATŘÍ VÁM

Vážení spoluobčané, rok 2014 se pomalu, ale jistě blíží do své závěrečné čtvrtiny. A proto si myslím, že je čas, abych na těchto stránkách veřej-
ně poděkoval všem, kteří chápou, že pradávné přísloví  o  tom, že "bez práce nejsou koláče", platí i v dnešní moderní a uspěchané době. Plně si 
totiž všichni uvědomujeme, že bez nezměrného úsilí, pomoci a pochopení Vás, našich spoluobčanů, bychom nikdy společně neušli tak dlouho 
cestu. Dlouhou, někdy i trnitou, plnou nástrah, ale jak všichni vidíte, s Vaší podporou jdeme dál.  Pro tyto chvíle, pro tyto okamžiky stojí za to 
se povznést nad některé  problémy. Snad děláme Vám, obci Radonice, ale i celému našemu regionu dobré jméno.

Staročeské Vánoce

               Vánoce jsou daleko, ale už jsme 
začali připravovat program na Staročeské 
Vánoce, které letos zase zavítají do Radonic 
a to v neděli 21. prosince. Budou v duchu 
domácí pohody, dobré nálady a hlavně, 
všichni se zase sejdeme. Posedíme při kapce 
svařáku či punče, pojíme něco masitého a 
mlsouni ochutnají ze stolu dobrot určitě 
nějakou specialitku, kterou se pochlubí 
místní hospodyňky, které připravují vánoč-
ní cukroví. Jo, abych nezapomněla, vánočka 
určitě bude, bez vánočky by to nebyly Váno-
ce.

          Aby nám ani dětem nebylo smutno, 
bude nám vyhrávat Staropražská kapela 
,,Hašlerka“. Pro malé i větší děti budou 
vánoční pohádky, předvádění vánočních 
zvyků. Mnozí z nás zvyky Vánoc doma 
střeží, zachovávají pro své děti. Ten, kdo je 
pohlcen moderní dobou a nic moc mu neří-
kají, si snad zvyky vyzkouší právě tady. 

              Ve stánku můžete ještě dokoupit 
poslední výzdobu vánočního stolu nebo 
dáreček pro své blízké. Kapříka neshánějte, 
budou se prodávat u nás v Radonicích a k 
němu koupíte čerstvý vánoční stromek.
              Všechny srdečně zveme, pojďte 
spolu prožít chvilku předvánočního času.

Milena Kostihová
Občanské sdružení 
NAŠE RADONICKO

Jak vidí budoucí rozhlednu naši nejmenší
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