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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
tradiční pouť již máme za sebou,
stezku odvahy také a nyní jsou již
v plném proudu přípravy na Mariánské Vánoce. Ty letošní budou opět
ve znamení divadelního představení,
ve kterém se představí celá řada herců z naší obce. Andělské putování,
jak se představení jmenuje, bude zahájeno přímo v kostele v Mariánských Radčicích. Určitě si tu
podívanou nenechte ujít a přijďte se
dne 28. 11. 2015 naladit na vánoční
atmosféru. Myslím, že svařáku bude
dost.
Rád bych se úvodem také zmínil
o průjezdu mezi zahrádkami v ulici
V Zahradách. Asfaltová cesta, která
tu vede, není určena k automobilové
dopravě. Z obou stran je zákaz vjezdu, který ovšem nikdo nedodržuje.
Ten tam samozřejmě není jen tak.
Cesta je velmi úzká a vedou pod ní
trasy inženýrských sítí. Nerad bych
řešil poškození (například) kanalizace, která je k poškození nejnáchylnější. Z důvodu zabránění
průjezdu tam byl namontován sloupek, bohužel vydržel jen 20 hodin
a nyní je v nenávratnu. Jeden z občanů tam tedy navalil veliký balvan,
aby průjezdu zabránil. Z důvodu
bezpečnosti necháme kámen odstranit, ale velice Vás žádám o dodržování dopravního značení. Pokud
se situace nezlepší, budou do tohoto
místa zábrany vráceny.
Přeji hezký a ničím nerušený závěr
roku.
Jaroslav Sikora

STEZKA ODVAHY

Nikdy není na škodu vyzkoušet odvahu
a případně se malinko zocelit. Každý
jsme se bohužel nenarodil jako super hrdina a nebojsa, ale naštěstí se s tím dá
bojovat, i zvítězit! V životě jsou chvíle,
kdy nás něco vyleká, postraší a překvapí,
a tak je dobré být neustále připraven
a nenechat se zaskočit.
Pro ty, co si chtěli svou odvahu vyzkoušet, pořádala ZO ČSŽ již pošesté stezku
odvahy. Na ní se totiž plní nejrůznější
úkoly, potkávají se strašidelné postavičky
a hlavně se překonává strach ze tmy

a nejrůznějších nástrah. Je pravda, že se
u startu našli tací, co chtěli jít ve dvojicích nebo skupince, ale co by to bylo za
stezku odvahy, kdyby šli s někým. Proto
ve skupinkách šli pouze ti nejmenší.
Trasa byla vyznačena světýlky, ale někteří odvážlivci šli i s lampiony. Za startem čekala Bílá paní, které se ztratil klíč.
Účastníci ho museli nejprve nalézt
a teprve potom se mohli vydat na další
cestu. Dobrodružství pokračovalo u Ježibaby a Ježidědka, kde děti vybíraly červy
a žížaly. U černokněžníka zase hádaly
dochucovadla, s čerty hrály karty o duši
a u loupežníků se musely vykoupit. Ale to
nebylo všechno. Cestou potkaly Babu Jagu se zatoulaným čertem, vystrašil je
Mozkomor, Vřískot, hejkalové a odolávat
musely bludičkám.
Všechny děti absolvovaly celou trasu a ve
zdraví se vrátily k cíli. Pravda, u některých byly ještě na tvářičkách slzičky ze
strachu a leknutí, ale to ke stezce odvahy
patří. Za statečnost čekal v cíli na každého diplom, sladká odměna a teplý čaj.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
naší organizaci vypomohli. Poděkování
patří i paní Zákostelské a Litovčenkové
za přispěné sladkosti a čaj.
Lenka Kulhavá
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OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Říjnové zasedání zastupitelstva obce bylo
zahájeno prezentací zástupců společnosti
Severočeské doly o realizaci ochranných
opatření naší obce před postupující těžbou. Těsně před tímto zasedáním rozhodla vláda České republiky o prolomení
limitů těžby na dole Bílina s podmínkou,
že se těžba nepřiblíží více než 500 metrů
od posledního rodinného domu v obci.
Tímto rozhodnutím se důlní činnost na
dole Bílina prodlouží do roku 2055.
Severočeské doly nyní zahájí přípravu
projektové dokumentace pro otvírku
a dobývání uhlí a dále dokumentaci
ohledně vlivů na životní prostředí.
V těchto dokumentech, které schvaluje
báňský úřad, budou zapracovány i požadavky a podmínky naší obce, které budou
muset být důlní společností dodrženy.
K dokumentaci se pak vyjadřuje i široká

veřejnost, a tudíž bude moci každý z Vás
navrhovat své připomínky. Toto projednávání by mělo být zahájeno do dvou
let.
Zástupci Severočeských dolů na veřejném zasedání předložili zprávu, která
mapuje současnou situaci ohledně
ochranných opatření v obci. Byly také
předloženy návrhy na další postup včetně
termínů. Některá opatření, která již měla
být zrealizována, jsou v současnosti ve
značném termínovém skluzu. Severočeské doly za účasti svého generálního ředitele přislíbily, že nyní zvýší své úsilí
o nápravu současné situace tak, aby
ochranná opatření obce v co nejbližší době plnila svůj účel.
V první řadě bude začátkem roku 2016
dokončena zelená stěna, která již měla
být porostlá rostlinami. Ty se však na

několik pokusů nepodařilo uchytit. Návrhem bylo udělat zelenou stěnu jako
v sousedních Braňanech, což je její
zvýšení a vyplnění dřevěnými výplněmi.
Stěna by tak částečně odrážela i hluk
vznikající důlní činností.
Od února příštího roku by měla být v obci umístěna stanice pro měření prašnosti,
která nám pomůže získat důležité informace. Do konce roku 2017 by měla být
hotova i přírodní protipovodňová nádrž
s možností rekreačního využití, která by
měla sloužit jako koupaliště. Po realizaci
této etapy budou zrealizovány cyklostezky, které by se měly ke koupališti napojovat. Po konzultaci s občany nabízí
Severočeské doly možnost realizace protihlukových stěn. Tam bude nejprve potřeba zpracovat projektovou dokumentaci
a získat potřebná povolení. Po celou dobu
bude probíhat intenzivnější výsadba
nových stromů a hlavně následná
pěstební péče.
Pro kontrolu realizace ochranných opatření naší obce byla na zasedání zvolena
komise, která bude napřímo komunikovat
s komisí složenou ze zástupců Severočeských dolů. Naší obec budou zastupovat pánové Záhorčák a Minařík, dále pak
paní Doležalová, paní Khaurová a paní
Kulhavá. Vyhodnocení práce komise
a realizace ochranných opatření bude
probíhat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce cca třikrát za rok.
Jaroslav Sikora

SB Í RÁTE VÍ Č KA P RO N E M O C N É D Ě TI ?
Sběr plastových víček - pro někoho nesmysl, pro jiného velká pomoc!
Sbírání víček od PET lahví - i taková banalita může pomoci s léčbou těžce nemocných
dětí. Pokud byste chtěli pomoci i vy, zapojte se také do této akce, která usnadní alespoň
trošku život někomu, kdo to potřebuje. Víčka můžete odevzdávat na obecním úřadě.
Po nasbírání dostatečného množství víčka předáme.
Martina Kováčová
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IN FORM ACE Z Ú ŘADU
Na tomto místě bych Vás rád informoval
o dokončení náročné investiční akce:
Změna zdroje tepla v bytových domech
čp. 54 a čp. 111. Celá výměna byla zrealizována za cenu 1 805 490 Kč bez DPH
a v obou objektech již probíhá vytápění
pomocí automatických kotlů na uhlí. To
obstarává pan Němec, který vyšel nejlépe
z výběrového řízení na topiče na základě
svých technických znalostí a zkušeností.
Po ukončení topné sezóny celý projekt
vyhodnotíme a rozhodneme se, zda budeme chtít ve výměnách tepelých zdrojů
i nadále pokračovat.
Opraveny již byly také největší výtluky
a poruchy na našich místních komunikacích. Větší opravy a výměny povrchů by
pak měly následovat po případné výstavbě obecní splaškové kanalizace.
V obci ještě stále probíhá investiční akce:
Výměna střech na obecních domech.
Dokončeny jsou již střechy na tělocvičně
a konečně i na bytovém domě čp. 87,
nyní probíhá výměna střechy na skladu
pro myslivce. Termín dokončení celého
díla byl dán do 10. 10. 2015. Firma tedy
nabrala značný termínový skluz. Dále budeme postupovat dle ustanovení smlouvy
o dílo, kdy budou po firmě Ruba Most
spol. s r.o. požadovány smluvní pokuty.
Dle příslibu by mělo být vše hotové do
konce měsíce listopadu.
Na veřejném zasedání byly projednávány
i některé pozemkové záležitosti. Předně
to byl prodej pozemku ppč. 719/6
společnosti Severočeské doly a.s. Za pozemek nejprve společnost nabízela od-

hadní cenu ve výši 55 470 Kč. Nakonec
bylo dojednáno navýšení prodejní ceny
na částku 318 600 Kč. Zastupitelstvo tento prodej schválilo.
Dále se řešily záležitosti ohledně opravy
přízemního nájemního bytu v čp. 90.
Stavební úpravy a opravy tohoto bytu
byly vyčísleny na částku 427 988 Kč bez
DPH. Počítá se i se změnou vytápění a se
snížením vysokých stropů, což by mělo
pomoci zamezit vysoké vlhkosti a tvorbě
plísní v tomto bytě. Zastupitelstvo ovšem
rozhodlo, že nejprve zajistí odbornou studii na zjištění příčin vlhkosti v tomto bytě
a pak bude navržen optimální postup.
Bez připomínek byly schváleny stavební
úpravy bytu č. 4 v čp. 85. Tyto úpravy řeší změnu současného vstupu z venku přímo do koupelny a přesunutí WC ze
společné chodby přímo do bytu. Rozpočtová cena je ve výši 115 682 Kč bez
DPH. Na realizaci této akce proběhne poptávkové řízení.
Další akcí, která byla schválena, je realizace parkoviště před domem čp. 54. Vybíráno bylo ze dvou variant, kdy cena za
parkoviště pro podélné stání pro 3 auta
byla vyčíslena na částku 79 427 Kč bez
DPH, cena za parkoviště pro šikmé stání
pro 6 aut pak byla pak vyčíslena na
částku 137 153 Kč bez DPH. Nakonec
byla schválena varianta šikmého stání.
Realizace by měla proběhnout v příštím
roce.
Projednávány byly dále i smluvní záležitosti obce. Zastupitelstvo odhlasovalo
uzavření smlouvy o poskytování právních

služeb paní Mgr. Beerovou na dobu tří
let. Paní právnička nám k naší spokojenosti poskytuje právní pomoc již rok
a stávající smlouva končila k poslednímu
říjnu.
Byl také schválen podpis darovacích
smluv se společnostmi UNIPETROL
RPA a Severočeské doly a.s. Dar od
společnosti UNIPETROL RPA ve výši
60 000 Kč bude použit pro kulturní
a sportovní akce pro děti. Severočeské
doly nám pak poskytly 500 000 Kč na
podporu rozvoje infrastruktury a revitalizaci obecního majetku, dále pak
300 000 Kč na revitalizaci dětského hřiště, jakož i pořízení nových herních prvků. Oběma společnostem tímto velice
děkuji. Poptávka ohledně pořízení
nových herních prvků byla již zahájena
a děti se tak na jaře příštího roku mohou
těšit na nové prvky na našem dětském
hřišti.
V rámci veřejného zasedání byl schválen
i plán investičních akcí pro příští rok.
S tímto plánem se můžete seznámit na jiném místě našeho zpravodaje.
Závěrem chci poděkovat pracovníkům
VPP, kterým skončila smlouva, za jejich
odvedenou práci. Od měsíce listopadu je
uzavřena nová smlouva s úřadem práce
na vytvoření pěti pracovních míst na dobu jednoho roku. Obec tak musela zrealizovat částečnou výměnu pracovníků
tak, aby splnila podmínky úřadu práce.
Jaroslav Sikora

PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2016 – MARIÁNSKÉ RADČICE
1 . Realizace rekonstrukce interiéru objektu čp. 1
2. Zřízení parkoviště před čp. 54
3. Oprava přízemního bytu v čp. 90
4. Výměna střechy na čp. 85 a 86
5. Zahájení výstavby splaškové kanalizace a ČOV
6. Výměna oken v tělocvičně
7. Kultivace pozemku za čp. 90

Předpokládaný vývoj dlouhodobých akcí v roce 201 6:
1 . Dům seniorů – zajištění financování projektu
2. Územní plán obce – postupné zpracovávání ÚP ve spolupráci
s autorizovaným zpracovatelem a jednotlivými úřady
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POZVÁNKA DO TĚLOCVIČNY

Stolní tenis - v místní tělocvičně, byl opět zahájen kroužek stolního tenisu. Chcete-li si zpříjemnit nedělní
odpoledne, tak jste zváni každou neděli od 14:00 hod.
Cvičení s Verčou - dále také začalo cvičení s Verčou, které se koná každé pondělí a čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod.
Srdečně jste všichni zváni a budeme se na Vás těšit.

Sbor dobrovolných hasičů Lom pořádá nábor dětí ve věku 6 – 12 let do kroužku mladých hasičů

Chceš se dozvědět víc o práci hasičů?
Hledáš nové kamarády, zážitky a zábavu?
Máš rád sport a soutěžení?
Schůzky každou středu od 14:30 hodin v požární zbrojnici Lom!
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