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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Drazí občané,
v láskyplném májovém období a po
dlouho očekávaném příchodu
krásného jarního počasí jsme pro
Vás připravili další vydání našeho
obecního zpravodaje. Bohužel se mi
poslední dobou nedaří dodržet
alespoň dvouměsíční cyklus
vydávání Ráčku, ale i tak Vás dnes
neochudím o žádnou zásadní
informaci z dění v naší obci za
uplynulé období.
Agenda obecního úřadu po ukončení
kalendářního roku je totiž časově
celkem náročná záležitost. Jak už to
v naší republice bývá, tak každý
orgán potřebuje nějaký papír, aby
mohl vykázat nějakou tu svou
činnost. A pracovníkům úřadu
nezbývá, než se pustit do hromady
uzávěrek, výkazů, hodnotících
zpráv, tabulek a dotazníků, které ve
finále nikdo nečte a nikdo vlastně
ani tak moc nepotřebuje.
Každé nedodání je ovšem trestáno
minimálně trestem nejvyšším.
A proto uzavíráme, vykazujeme,
hodnotíme, odesíláme… a nezbývá
nám čas psát náš obecní zpravodaj.
Jako novinář s pevným termínem
uzávěrky bych se asi neuživil, ale do
příště se určitě polepším…

P L A V E C KÝ V Ý C V I K D Ě T Í Z M A T E ŘI N KY

Na přelomu roku se za finanční podpory obce uskutečnil plavecký výcvik pro
naše nejmenší. Po absolvování několika lekcí již všichni plavou jako rybičky,
o čemž se mohli přesvědčit i rodiče při závěrečné hodině.Výcvik byl příjemným zpestřením pro všechny dětičky a příští rok jej určitě naplánujeme
znovu. Všem, kteří celou akci zajišťovali, patří mé poděkování. Jaroslav Sikora

Jaroslav Sikora
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Dětský karneval má v naší obci již svou
tradici. Hodně dětí se již dlouho před termínem těší a vybírá spolu s rodiči
vhodnou masku. Minule jsem byla za berušku, nyní bych mohla jít za princeznu.
A já byl princ, letos budu voják… jistě,
tak nějak probíhá v myšlenkách příprava
dítěte. Jak krásné…
Takže – 14. února to vypuklo. Blíží se
15. hodina a sál kulturního domu se začíná pomalu, ale jistě plnit princeznami,
kovboji, loupežníky, čarodějnicemi
a dalšími pohádkovými i nepohádkovými
bytostmi. Protože do sálu stále přibývají
další návštěvníci a akci navštíví i pracovníci regionálního televizního vysílání
DAKR TV, je začátek programu lehce
posunut. Ale již přichází pan Šimon Pečenka s klaunem a show s programem
„Písničky z jeřabin II“ začíná. Živě zpívané dětské písničky s tancem střídají
různé soutěže a do zábavy jsou zapojeni
děti i dospělí. Členové agentury opět vytvořili skvělou atmosféru plnou výborné

zábavy a pohody. Došlo i na tradiční vyhlašování nejhezčích masek – velice tvrdý oříšek. Všechny masky byly úžasné,
protože rodiče s dětmi si na maskách dali
velmi záležet. A protože jsme na to byli
připraveni, odměny dostali všichni. Po
jejich předání karnevalový rej pokračoval
a než jsme se nadáli, byl tu závěrečný
tanec. Účinkující ještě obdarovali děti
zbylými sladkostmi a balónky a šlo se

domů. Úsměv na tvářích dětí i rodičů při
odchodu byl známkou, že se všichni dobře bavili. Myslíme si, že se akce vydařila
a děti mají na co vzpomínat.

Organizátorem akce byla ZO ČSŽ.
Program byl hrazen Třemi králi
z Tříkrálové sbírky, na odměny přispěla paní Zákostelská a ZO KSČM.
Děkujeme.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Zpráva o využití Tříkrálové sbírky
Jak jsem slíbil, tak také po nějaké době
činím. Chtěl bych Vás všechny tímto
informovat, jak je průběžně nakládáno
s výtěžkem z Tříkrálové sbírky.
S odkazem na můj první příspěvek, kdy
jsem sliboval, že se ještě v následných
číslech našeho občastníku, zvaného příznačně Ráček, vrátím k informaci, jak je
nakládáno s penězi, které jste vy, občané,
věnovali do zapečetěného plátěného sáčku při naší oblíbené Tříkrálové sbírce.
Prvotní informací je veliké poděkování
všem občanům, kteří přispěli, protože se
stále daří rok od roku zvyšovat konečná
částka sbírky. Jak bylo dříve deklarováno, tentokráte bylo avízo o tom, že
peníze poslouží pro všechny děti naší obce nikoli pouze pro děti, které navštěvují
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naši mateřinku. A konečně se povedlo…
První část byla již utracena. My, Tři králové, jsme dali hlavy dohromady a přemýšleli, kam investovat vybrané peníze.
A když jsme slíbili, že sbírka bude věnována všem dětem, tak jako první
a správný krok nás napadlo přispět na
dětský karneval, který se v měsíci únoru
konal v našem kulturním zařízení. Myslíme si, že podstata „pro všechny děti“ zde
byla naplněna, protože tohoto kulturního
podniku se skutečně mohly zúčastnit
všechny děti naší obce. A co bylo ze
sbírky financováno ? Zaplatila se agentura pana Pečenky, která připravila pro děti
veselý program s řadou soutěží a písniček. Tento program se dětem líbil, aspoň
co se ke mně doneslo od místních ra-

tolestí, a proto máme z vydané investice
ve výši 6000 Kč upřímnou radost.
Dále jsme se rozhodli nějakou částkou
přispět i dětem ve školce na nákup spotřebního materiálu, jako čtvrtky, papíry,
lepidlo, pastelky. Na tento materiál bylo
vyčerpáno přesně 1449 Kč. Zbylé peníze
budou vynaloženy jako příspěvek na
další dětské akce. Která to bude a kolik,
se dozvíte v poslední části této trilogie.
Tato bude uzavřena, až každá z vybraných korun bude rozdána.
S úctou a přáním většího počtu akcí pro
naše děti se pro dnešek loučí
Kašpar+Melichar+Baltazar
Martin Turek

IN FORM ACE Z Ú ŘADU
Na tomto místě bych Vás rád seznámil
s vývojem plánovaných investičních akcí
pro letošní rok, s novými informacemi
z obecního úřadu a s dalšími informacemi
z dění v naší obci.
Zastupitelstvo obce na svém únorovém
zasedání schválilo opravu přízemního nájemního bytu v č.p. 54, výběrové řízení
již proběhlo a v dubnu byl schválen i realizátor celé akce. Tím je firma R-test
s.r.o., která zakázku vysoutěžila s nabídkovou cenou 195.000 Kč bez DPH. Práce
na této zakázce jsou již v plném proudu.
Po dokončení díla bude tento byt přidělen
k užívání podle obecního bytového
pořadníku.
Další schválenou a vysoutěženou akcí je
oprava kuchyně, koupelny a WC v nájemním bytě paní Salačové v č.p. 54. Tuto
zakázku získala firma IZS s.r.o. za cenu
117.011 Kč bez DPH. Firma IZS s.r.o. již
také práci na tomto díle zahájila. Cenové
nabídky obou firem byly oproti zpracovanému základnímu rozpočtu o mnoho
levnější.
Nájemníci obecních bytových domů
č.p. 54 a č.p. 111 se již také mohou těšit
na změnu zdroje vytápění těchto domů.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva obce byl na základě výběrového řízení
schválen realizátor celé akce. Tím je firma INSTALACE ZT s.r.o., která nabídla
cenu díla ve výši 1.802.221 Kč bez DPH.
Proti původnímu rozpočtu se podařilo zakázku zadat o cca 700 tisíc korun levněji.
Práce by měly být zahájeny v měsíci
květnu a dokončeny nejpozději posledního července letošního roku. Nejprve bude
změna zdroje vytápění realizována
v č.p. 54.
Zahájeno bylo i výběrové řízení na výměnu střech na bytovém domě č.p. 87, na
budově tělocvičny a na skladu krmiva
myslivců. Stejně tak již bylo obesláno
šest firem s žádostí o cenovou nabídku na
vybudování přechodu pro chodce v ulici
Komenského u dětského hřiště. Zhotovitelé těchto zakázek by měli být známi dne

13. 5. 2015, kdy o nich bude rozhodovat
zastupitelstvo obce.
Práce neustává ani na dlouhodobých
projektech. Rekonstrukce staré fary intenzivně probíhá a již je to konečně vidět
i na samotném objektu. Byly dokončeny
všechny statické práce, práce na odvodnění objektu, práce na železobetonových deskách… Nyní bude dokončena
střecha, dodána okna a budou zahájeny
práce na restaurování fasády objektu.
Trošku se nám pozastavila naše nejnáročnější investiční akce a tou je výstavba
obecní splaškové kanalizace a ČOV. Výběrové řízení na realizátora akce bylo pozastaveno úřadem pro hospodářskou
soutěž, ke kterému se odvolala jedna
pražská společnost, která nestihla včas
dodat kvalifikační dokumentaci do tohoto
výběrového řízení. Úřad zatím nerozhodl,
ale prozatím nám zakázal pokračovat ve
výběrovém řízení. Mezitím byla dokončena kompletní realizační projektová
dokumentace na tuto akci včetně aktualizovaného předběžného rozpočtu. Oproti
původnímu rozpočtu z dokumentace pro
stavební povolení tu došlo k výraznému
navýšení ceny. Předběžná celková cena
včetně jednotlivých domovních přípojek
je nyní spočtena na cca 56,5 mil. Kč
s DPH. Ohledně této akce také přišla na
obecní úřad petice občanů proti centralizovanému způsobu čištění odpadních
vod a dále petice pro vyjmutí ulice Nádražní z plánované výstavby. Zastupitelstvo obce v této věci rozhodlo tak, že
nechá zpracovat variantní technicko-ekonomickou studii na akci splašková kanalizace a ČOV v obci Mariánské Radčice.
Na základě závěrů této studie by mělo zaznít definitivní stanovisko, jak bude celá
akce dále probíhat.
V měsíci březnu byl v obci, na základě
poptávkového
řízení,
zrealizován
ozdravný a bezpečnostní prořez stromů.
Některé stromy, které bezprostředně
ohrožovaly bezpečnost občanů, byly pokáceny. Celá akce stála 64.000 Kč. Za-

znamenal jsem i několik negativních
ohlasů, ale vězte, že všechny stromy byly
posouzeny odborníky a Ti provedené zásahy jednoznačně doporučili. V parčíku
před kulturním domem také v souvislosti
s tím proběhla dříve avizovaná náhradní
výsadba. Bude to chvilku trvat, ale nové
a zdravé stromy tu jistě vyrostou.
Další výběrové řízení, které se v uplynulém období uskutečnilo, bylo výběrové
řízení na pracovní pozici učitelky v místní Mateřince. Na základě dohody byl
ukončen pracovní poměr s paní Zeilerovou a novou učitelkou je paní Hlinková, které tímto přeji hodně pracovních
úspěchů. Na tuto pozici se hlásilo celkem
třináct uchazečů. Paní Hlinková byla vybrána na základě nejvhodnějšího vzdělání
a délky praxe. Plynule k nám přešla
z mateřské školy v Horním Jiřetíně.
V nejbližší době nás čeká také výběr
nového provozovatele místní restaurace.
Stávající nájemce pan Kühnel požádal
o ukončení nájmu tohoto prostoru
k 31. 5. 2015 a bylo mu vyhověno. Rád
bych tímto panu Kühnelovi poděkoval za
letitou dobrou spolupráci na zajištění
obecních kulturních a sportovních akcí.
Závěrem bych rád upozornil na obecně
závaznou vyhlášku číslo 1/2015 o odpadech, kterou schválilo zastupitelstvo obce
na svém zasedání dne 1. 4. 2015. Tato
vyhláška je k nahlédnutí na úřední desce,
nebo na webových stránkách naší obce.
Vyhláška stanovuje možné způsoby likvidace jednotlivých druhů odpadu na
území obce Mariánské Radčice, které by
měly být dodržovány všemi občany.
Jaroslav Sikora
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Letos poprvé připravily členky naší organizace pro děti Velikonoční dílnu spojenou s vynášením Moreny. Děti si zde
mohly vyrobit v jednotlivých dílničkách různé velikonoční dekorace pro výzdobu svých domovů, ale i jako dárek pro
rodiče. Malovaly kraslice, slepily figurku zajíčka, ozdobily velikonoční perníčky, vyrobily si různé zápichy a košíčky
ve tvaru kačenky, slepičky, zajíčka, pro rodiče si odnášely velikonoční přání. Ve zbývajícím čase si vymalovaly velikonoční obrázek. Pracovaly s nadšením a zápalem. V závěru odpoledne pomalovaly figurínu Moreny a s přáním brzkého
odchodu zimy a následném příchodu očekávaného jara ji vhodily do potoka. Domů všichni odcházeli s velmi dobrým
pocitem z vlastní práce a s těšením se na nadcházející sváteční dny.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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