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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Drazí občané,
dodatečně bych Vám rád popřál mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2016. Nový
rok je již v plném proudu a já pevně věřím,
že pro nás všechny bude rokem úspěšným
a povedeným.
Naší obec v tomto roce čeká celá řada akcí,
které bychom chtěli dovést do zdárného konce. K těm nejvýznamnějším bude jistě patřit
plánované zahájení výstavby obecní
splaškové kanalizace a ČOV, dále se plánuje
dokončení rekonstrukce objektu staré fary
a další spousta menších investic. Samozřejmě budeme opět myslet i na kulturu, kde by
opět měla být vyvrcholením tradiční Mariánská pouť. Připravují se ovšem nejen další
známé akce, ale také celá řada nových. Jejich
plán bude schvalován na únorovém zasedání
zastupitelstva obce. Namátkou mohu zmínit
například vystoupení oblíbené Báry Štěpánové na březnové oslavě MDŽ.
Rád bych Vás prostřednictvím Ráčku informoval i o možnosti čerpání dotací na výměnu kotlů a také dotací pro začínající
podnikatele. Poskytovatelem těchto dotací je
Ústecký kraj a oba dotační programi jsou určeny pro jednotlivé fyzické osoby. Budete-li
chtít více informací, tak je naleznete na jiném místě Ráčku. Případně mě neváhejte
kontaktovat a já Vám rád pomohu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem lidem,
kteří se podíleli na zajišťování obecních akcí
v loňském roce - ať již finančně či organizačně. Bez jejich podpory by bylo vše
mnohem obtížnější. Těším se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i v průběhu letošního roku.
Jaroslav Sikora

TŘÍKRÁLOVSKÁ SBÍRKA
I v letošním roce 2016 se do naší
malebné obce, opět po roce, vrátila
vzácná návštěva v podobě tří
mudrců při své dlouhé pouti do
města Betléma, kde se narodil spasitel, malý Ježíšek. Těmto třem
mudrcům, pod všeobecně známými jmény Kašpar, Melichar
a Baltazar, se v naší obci natolik
zalíbilo, že nehleděli na opotřebování svých údů a chodili od stavení ke stavení, kde chtěli písní
potěšit místní obyvatele, popřát
jim vše nejlepší v Novém roce,
hlavně hodně zdraví. Bylo s potěšením sledovat, že se tato znovuobjevená
tradice,
setkává
u místních obyvatel se stále větší
oblibou. Někteří již netrpělivě vyhlíželi příchod Tří králů, jiní byli
naopak velice příjemně překvapeni, ale všichni si s úsměvem
ve tváři poslechli přednes písně.
Někteří si i zanotovali s králi.
V průběhu této akce proběhla
i dobrovolná sbírka drobných příspěvků od našich občanů. Výtěžek
této sbírky bude použit pro všechny děti naší obce při pořádání různých akcí, které pořádají zájmové
spolky naší obce i obecní úřad.
O účelu vynaložených finančních
prostředků budu podrobněji informovat v dalších číslech našeho občasníku Ráček.
S potěšením a velkým poděkováním všem občanům naší obce
se podařila vybrat opět suma, která
je o něco větší, než výtěžek tříkrálové sbírky v loňském roce. Tímto
bych chtěl, jménem Tří králů, po-

děkovat všem občanům naší obce
a vyjádřit ocenění jejich vstřícného přístupu. Do zapečetěného plátěného sáčku vložili peněžní dar
dle svých možností a každá
vložená částka byla cenná. Je ale
nutné zmínit že se našli i dárci,
jejichž příspěvek byl čtyřciferný.
V měsíci únoru se na sále našeho
kulturního zařízení uskuteční již
tradiční dětský karneval, na který
tímto srdečně zveme všechny
místní děti. Tento karneval bude
z části hrazen z výtěžku letošní
tříkrálové sbírky. O konkrétních
výdajích se všichni dozvíte
v dalších článcích, které uveřejní
náš oblíbený Ráček.
Nakonec bych chtěl, jakožto tiskový mluvčí, jménem Kašpara,
Melichara a Baltazara, popřát
všem obyvatelům Mariánských
Radčic v roce 2016 hodně zdraví,
štěstí a pohody v rodinném i pracovním životě.
K+M+B, Martin Turek
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Ad ven tn í proh l íd ka zá m ku Č erven ý H rá d ek

Poslední adventní víkend měli
možnost naši občané navštívit speciální vánoční prohlídku Červeného
Hrádku. V doprovodu zámeckého ko-

a milým a záživným způsobem nás
seznámila s tradičními starobylými
vánočními zvyky. Celá prohlídka byla prolnuta předvánoční atmosférou
a poslechem i zpěvem vánočních koled. V závěru nás hraběnka pozvala
do zámecké vinárny na malé občerstvení.
Autobus byl naplněný a ten kdo jel,
určitě nelitoval. Dle slov zúčastněných to byl úžasný zážitek, který se
nedá vyprávět, musí se zažít. Všichni
byli nadmíru spokojeni a nadšeni
z výletu, který byl opravdu velmi
zdařilý. Domů jsme se vraceli plni
nádherných dojmů.
morníka jsme navštívili zámeckou Děkujeme Obci Mariánské Radčice
kapli, rytířský sál a hraběnčiny kom- za financování tohoto nevšedního zánaty. Během prohlídky se s námi žitku.
několikrát setkala i samotná hraběnka
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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Opět po roce k nám do obce zavítal
na menší kontrolu sám svatý Mikuláš
s čerty, aby se podíval, jak jsou naše
dítka hodná a jestli si za své chování
zaslouží nějakou malou odměnu.
Mikuláš vždycky nemilosrdně pozná,
jak to s námi vypadá. A aby děti
přesvědčily Mikuláše o tom, jak
hodné po celý rok byly, připravily si
pro něj spoustu krásných básniček
a písniček.
Za krásný mikulášský den bychom
tímto chtěli poděkovat všem, co se na
něm podíleli a pomohli při organiza- p. Matušíkovi, p. Zachovi, p. Záci, dále p. učitelce a dětičkám z naší kostelské a p. Litovčenkové.
mateřinky za krásné vystoupení a taMartina Kováčová
ké za sponzorské příspěvky a dary -

Pod ěkování

Děkujeme panu Radku Domabylovi
za pomoc během Mikulášské
besídky. Jeho kostým čerta neměl
chybu, obdivoval ho i pan Pečenka.
Přestože byl strašidelný, Radek svým
laskavým chováním v roli čerta
dokázal, že děti před ním měly
respekt, ale nebyly vystresované.
Děkujeme.
ZO ČSŽ

Vážení přátelé, vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vám tímto chtěli poděkovat za účast na dobrovolné sbírce pro psí útulek v Rudolicích.
Z finančních darů se sešlo 125 Kč, tato částka byla použita na koupi psích pamlsků. Z věcných darů se shromáždilo
50 kg granulí, 10x konzerv.
Jménem útulku patří poděkování všem anonymním dárcům i níže uvedeným, kteří přispěli věcnými dary.
M. Vašek, V. Vašková, J. Kendrala, Z. Kiclová, J. Vopat, manželé Gregorovi, Havelkovi čp. 101
Pevně věříme, že jsme udělali pejskům alespoň malou radost.
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IN FORM ACE Z Ú ŘADU
Před koncem loňského roku se sešlo zastupitelstvo obce Mariánské Radčice na svém posledním zasedání v roce 2015. Jedním
z nejdůležitějších bodů v programu bylo
projednání rozpočtu obce na rok 2016. Ten byl
navržen jako schodkový, což je dáno předpokládanou realizací akce: Splašková kanalizace a ČOV v obci Mariánské Radčice.
Rozpočet počítá s příjmy ve výši 13,8 mil. Kč
a s výdaji ve výši 24,67 mil. Kč. Zastupitelé
tento návrh jednomyslně schválili.
I kolem samotné výstavby kanalizace se
schvalovalo několik usnesení. Jedním z nich
byla realizace akce dle současně zpracované
realizační dokumentace, která počítá s vybudováním kanalizace v celé obci bez výjimek.
Jediné, co se z této dokumentace realizovat
nebude, je výstavba kanalizace na pozemku za
č.p. 90, kde se v minulosti plánovalo s výstavbou rodinných domů.
Více o kanalizaci najdete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Zastupitelé a občané byli také informováni
o výsledku jednání ohledně parkování automobilů v ulici Nádražní. Po konzultaci s dopravním odborem města Litvínov, kde jsem
diskutoval možnost změny dopravního značení a odstranění značky „Zákaz stání“, která
platí pro celou ulici Nádražní, jsem byl upozorněn, že při parkování vozidel není zachována zákonná minimální šíře komunikace
a rozhledové podmínky při výjezdu aut ze
soukromých pozemků. Parkování tedy v této
ulici oficiálně povolit nelze. Majitelé vozidel,
která na komunikaci v ulici Nádražní parkují,
se tak nadále vystavují možnosti postihu od
Policie ČR. Při projektování nové ulice se po-

čítalo pouze s parkováním vozidel na soukromých pozemcích u jednotlivých
nemovitostí.
Ohledně ulice Nádražní se projednával i bod
o pokácení 2 ks lip, které rostou na pozemku
firmy Fireclay a ohrožují bezpečnost obyvatelů nájemních domů. Firma byla na základě žádosti těchto obyvatelů oslovena a přislíbila, že
celou věc vyřeší. Zastupitelstvo schválilo souhlas s pokácením těchto dvou stromů a nařídilo firmě zajištění náhradní výsadby.
Dalším projednávaným bodem byl nákup
herního prvku na dětské hřiště u kulturního
domu. Tento prvek se pořizuje z dotace Severočeských dolů, která byla určena na revitalizaci dětského hřiště. Zastupitelstvo rozhodlo,
že bude pořízena velká čtyřvěžová herní sestava v celokovovém provedení od firmy Bonita Group Service s.r.o. za cenu 281.303 Kč
včetně montáže. Ta proběhne v jarních měsících letošního roku. Na přelomu roku bylo zatím vyměněno oplocení dětského hřiště, kdy
se staré a nebezpečné nahradilo novým s výrazně delší životností. Dětičky z naší Mateřinky a paní učitelka nám nový plot pomohou
hezky vyzdobit.
Poslední investiční akcí, která byla dokončena
v prosinci loňského roku, byla výměna střech
na obecních domech. Firma Ruba Most,
spol. s r.o. žádala zastupitele o další prodloužení termínu dokončení díla. Zastupitelstvo
firmě z objektivních důvodů částečně vyhovělo a prodloužilo termín zpětně do 30.10.2015.
Firma však předala hotové dílo až po odstranění všech vad a nedodělků dne
15. 12 .2015. Obec tedy přistoupila k uplatnění
smluvní pokuty, která byla vyměřena na cca

Již od roku 2008 probíhá příprava
a plánování výstavby obecní splaškové
kanalizace a ČOV v obci Mariánské Radčice. S potěšením můžu říci, že se tato
akce blíží do svého finále a konečně
i k vytoužené realizaci. Všechna potřebná
povolení jsou udělena, realizační dokumentace je zpracována a v první řadě se
nám podařilo zajistit dotaci na výstavbu

od Ministerstva zemědělství ČR.
Nyní probíhá opakované výběrové řízení
na realizátora akce. Dokončena je jeho
první fáze, kdy se k prokázání svých
kvalifikačních předpokladů přihlásilo 18
firem. V další fázi budou firmy požádány
o podání konkrétní nabídky. Vítězná firma a celková cena by tak měla být známa
začátkem měsíce března. V případě

Veřejná kanalizace v obci

142 tis. Kč. Dílo je již konečně dokončeno
a pokuta byla v plné výši zaplacena.
Zastupitelé dále schválili vypracování potřebné dokumentace a zajištění související
inženýrské činnosti na II.etapu opravy č.p. 1.
Tato zakázka byla zadána na základě nabídky
firmy Enima Pro, a.s. za cenu 131.500 Kč bez
DPH. Po porovnání s nabídkou od jiné firmy
byla tato cena vyhodnocena jako obvyklá. Firma Enima Pro, a.s. spolupracuje na opravě objektu od samého počátku celé rekonstrukce.
V jednom z bodů programu řešilo zastupitelstvo smlouvu o zabezpečování požární ochrany v naší obci. Při nefungování vlastní
výjezdové jednotky je obec povinna zajistit
zabezpečení požární ochrany jiným způsobem. Byl tedy projednán návrh smlouvy mezi
naší obcí a městem Lom, podle kterého by
nám tuto službu poskytovala výjezdová
jednotka Lom. Navržená cena je 70 Kč za
obyvatele a rok. Smlouva byla nakonec schválena na dobu pěti let, kdy její výpovědní lhůta
činí tři měsíce. Nechali jsme si tak otevřenou
možnost na znovuobnovení vlastní výjezdové
jednotky v případě zájmu dobrovolníků
a nadšenců.
Novinkou v oblasti bytové je schválení
nových pravidel pro hospodaření s byty
v majetku obce Mariánské Radčice. Tato
pravidla stanovují to, na co budou mít nájemníci nárok na úkor obce a co budou muset
platit z vlastní kapsy. Pravidla platí od
1. 1. 2016 a všichni s nimi budou seznámeni
při vyúčtování služeb za rok 2015. Od
10. února bude vyúčtování připraveno v kanceláři bytové správy na obecním úřadě.
Jaroslav Sikora

hladkého průběhu by se mohla samostatná výstavba začít realizovat již od
dubna letošního roku. Dle dotačních podmínek musí být vše dokončeno nejpozději do 31. 12. 2017.
Tato plánovaná výstavba počítá s realizací hlavních stok kanalizace a vyvedením
jednotlivých přípojek na hranice soukromých pozemků. Jednotlivé přípojky
na soukromých pozemcích jsou oddělenou kapitolou. Každá z těchto přípojek
pokračování na straně 4
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Veřejná kanalizace v obci
bude samostatnou stavbou, která se bude
muset nejprve vyprojektovat, zakreslit
a pro každou z nich bude potřeba udělení
územního souhlasu od stavebního úřadu.
Není povinností obce hradit a realizovat
tyto přípojky na svůj náklad. Rádi
bychom ovšem zajistili financování

!

a projektování těchto částí přípojek pro
všechny, kdo o to budou mít zájem. Na
základě zplnomocnění bychom za Vás
řešili všechny potřebné kroky.
Dále se snažíme zajistit i finance na realizaci těchto přípojek tak, aby Vás tato
akce nemusela nic stát. Pevně věřím, že

vše dobře dopadne a kanalizace bude již
brzy sloužit k naší všeobecné
spokojenosti.
V blízké době budete všichni osloveni
s nabídkou našich služeb při projektování
jednotlivých přípojek. V případě nejasností se na mně neváhejte obracet.
Jaroslav Sikora

DIVADLO PRO DĚTI
V sobotu 6. 2. 2016 pořádá ZO ČSŽ zájezd pro děti do DVD v Litvínově na představení Brouk Pytlík.
Odjezd od pošty v 15:00 hodin. Přihlášky u p. Havelkové nebo p. Kulhavé. Dospělí vstup 80 Kč.

V sobotu 27. 2. se uskuteční na sále Kulturního domu od 15:00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL s programem JEŘABINY 3.
Zveme všechny děti. Kromě tance na ně čeká i řada soutěží.
Vstupné dospělí 10 Kč.

SETKÁNÍ RODÁKŮ A ŠKOLÁKŮ MARIÁNSKÝCH RADČIC A LIBKOVIC

Dne 12. 3. pořádá ZO ČSŽ po dvou letech opět sraz rodáků a školáků. Pokud máte zájem se srazu zúčastnit, můžete se
již nyní hlásit u p. Kulhavé nebo Havelkové. Rovněž budeme rádi za další kontakty na rodáky a školáky.

DOTAČNÍ TITULY
KOTLÍKOVÁ DOTACE

Výzva byla vyhlášena 17. 12. 2015. Příjem žádostí bude zahájen 25. 1. 2016. Příjem žádostí bude ukončen 31. 3. 2016.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? Fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3 bytových jednotkách
v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním.

DOTACE PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Pro malé začínající podnikatele, kteří:
a) mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
b) mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
c) provozují podnikatelskou činnost v Ústeckém kraji (platí pro fyzické i právnické osoby).
Příjem žádostí bude probíhat od 18. února do 31. března 2016.
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 30 000 Kč.
Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000 Kč.
Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.
Více o dotacích na internetových stránkách obce www.marianskeradcice.cz na stránce "Užitečnosti "
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