2

Duben
2016

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
společně s příchodem jarního počasí vychází
i další číslo našeho obecního zpravodaje.
Pokusíme se v něm zrekapitulovat období od
posledního vydání a opět nastínit i záležitosti, které nás čekají.
Hlavním tématem, kterému v poslední době
věnuji spoustu času a energie, je výstavba
obecní splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Tento náš záměr v poslední době již nabyl konkrétních rozměrů
a v nejbližší době nás čeká zahájení samotné
výstavby. Jsem velmi rád, že se to po osmi
letech plánování a řešení konečně podařilo.
O výstavbě kanalizace se obšírněji zmiňuji
na jiném místě tohoto Ráčku.
Hezké počasí láká většinu z nás k oblíbené
práci na zvelebování našich zahrádek
a domovů. Pokud pak nevíte, jak naložit se
vzniklým odpadem z této činnosti, pak se
Vám pokusím nastínit pravidla, která
bychom měli všichni dodržovat. Myslím, že
podpora a zakládání černých skládek není
tím nejoptimálnějším řešením. Tato pravidla,
podle kterých budeme postupovat, najdete
také v tomto vydání místního časopisu.
V souvislosti s odpady, zahrádkami a psy,
bych Vám také rád připomněl, že do konce
měsíce dubna mají být uhrazeny místní poplatky dle našich obecních vyhlášek. Prosím
tedy všechny, kteří tak ještě neučinili, aby
úhradu provedli u paní účetní na obecním
úřadě.
Závěrem bych Vám rád popřál hezké jarní
dny plné pohody, děti bych rád pozval na oblíbené dubnové „Pálení čarodějnic“ a také na
oslavu „Mezinárodního dne dětí“, která se
tentokrát odehraje na hřišti u kulturního domu dne 28. 5. 2016.

VÝSLEDKY VELIKONOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE

Ve dvou dubnových sobotách byly odehrány velikonoční turnaje ve stolním tenise. Po jejich
skončení se konalo slavnostní vyhlášení výsledků. Hrálo se ve třech věkových kategoriích:
Děti do 10 let, starší děti od 10 do 15 let a dospělí.
Děti do 10 let
1. místo - Patrik Kupec
2. místo - Sandra Minaříková
3. místo - Filip Salač

Děti od 10 do 15 let
1. místo - Tereza Salačová
2. místo - Jiří Kicl
3. místo - Tomáš Turek

Dospělí
1. místo - Milan Minařík
2. místo - Roman Havelka
3. místo - Daniel Salač

Vítězům gratulujeme, děkujeme také všem ostatním účastníkům turnaje a samozřejmě všem,
kteří se podíleli na jeho uskutečnění.
Martina Kováčová

S RAZ

RODÁKŮ A ŠKOLÁKŮ

M ARIÁN SKÝCH RADČIC

Letos naše organizace pořádala již osmé
setkání rodáků a školáků Mariánských Radčic
a Libkovic. Poprvé jsme tuto akci uspořádali
v březnu. Motivovaly nás k tomu připomínky
návštěvníků minulých setkání. A akce se
opravdu vydařila. Sál kulturního domu byl
téměř zaplněný. Prohlížely se fotky, vzpomínalo se na dřívější časy a tancovalo se.

A

L IBKOVIC

Každý účastník setkání si domů na památku
odnášel dárek – hrníček s motivem kostela
naší obce. Děkujeme tímto obci za financování tohoto dárkového předmětu. Podle
reakcí rodáků a školáků bylo znát, že je to
velmi potěšilo.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Jaroslav Sikora
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Venku nám nastává jarní čas a já bych se chtěl
tímto příspěvkem vrátit do zimních měsíců.
Jak jsem již psal v minulém čísle Ráčku, tak
v měsíci lednu proběhla již tradiční tříkrálová
sbírka, kde občané naší obce přispívali
drobnými finančními dary do zapečetěného
váčku na krku jednoho z mudrců, kteří do naší obce zavítali až z dalekého východu. Letos,
stejně jako v loňském roce, se Kašpar, Melichar i Baltazar rozhodli, že výtěžek z této
sbírky bude věnován, i po částech, na akce,
které budou pořádány pro všechny děti naší
obce.
Jako první z mnoha akcí, které budou v letošním roce pořádány pro děti naší obce, jsme
se rozhodli finančně podpořit dětský karneval,

který proběhl v měsíci únoru v našem Kulturním domě a naplňoval motto sbírky „pro
všechny děti naší obce“. Proto, stejně jako loni, jsme ze sbírky zaplatili celý program, který pro děti i rodiče tradičně připravila
agentura pana Pečenky. Sladkosti a ceny za
soutěže a masky zaplatil Český svaz žen, který celou akci pořádal.
Jak se mi doneslo, v době před uskutečněním

této akce, se děti pilně připravovaly na maškarní rej. Sami a třeba i trochu za přispění rodičů, si připravovaly masky, aby byly co
možná nejkrásnější. Toto se opravdu povedlo.
I nás mudrce z východu velice těší, že zprávy
po skončení této akce byly vesměs pozitivní
a dětem i rodičům, se připravený program líbil a už se těší, že si vše v příštím roce zopakují.
Proto si myslíme, že první část sbírky byla
použita správně a v průběhu letošního roku
budeme zbytek peněz používat na podobné
projekty. O dalším využití peněz ze sbírky budou občané naší obce informováni v dalších
číslech Ráčku. S pozdravem K+M+B.
Martin Turek

Dětský karneval

V sobotu 27. února 2016 se uskutečnil na sále
našeho kulturního domu další ročník Dětského
maškarního karnevalu tentokráte s názvem
KARNEVAL ZE DVORKU. Celým
odpolednem provázel strašák do zelí Pepa
a farmář Šimon. Program, který pro děti
připravila agentura pana Pečenky, byl situován
do prostředí vesnické farmy. Strašák Pepa
spolu s farmářem Šimonem připravili pro
zvířátka ze dvorku slavnost a děti jim
zapojováním se do soutěží velice pomáhaly.
Soutěžilo se, kromě jiného, v zobání zrní se
slepicí, nafukování balónků, pojídání koláče
na čas, závodech v pití a stavění krmítka.

Celý program doplňovala hudba a tanec, do
kterého se s chutí zapojili i dospělí. Za svou
snahu byli všichni odměněni.
Došlo i na vyhlašování nejhezčích masek –
opět tvrdý oříšek. Sešli se čerti, víly,

všechny masky odměněny.
Program byl i v letošním roce hrazen Třemi
králi prostřednictvím výtěžku Tříkrálové
sbírky. Ceny pro děti zakoupila pořádající ZO
ČSŽ. Odměnou všem, kteří se na organizaci
podíleli, byl úsměv na tvářích dětí i rodičů.
Známka toho, že se všichni dobře bavili.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

princezny, piráti, kouzelníci, čarodějové
a mnoho dalších krásných masek. Všechny
byly úžasné, protože si rodiče spolu s dětmi
dali na jejich přípravě záležet a proto byly

PODĚKOVÁNÍ
V únoru navštívily děti spolu s rodiči divadelní představení Brouk Pytlík v DVD Litvínov. Děkujeme panu Pechovi za
pomoc při zajištění dopravy do Litvínova a její proplacení. Zároveň děkujeme obci Mariánské Radčice za úhradu
vstupenek pro děti.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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IN FORM ACE Z Ú ŘADU
Již jen několik málo dní nás dělí od podpisu
smlouvy o dílo s realizační firmou výstavby
obecní splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v Mariánských Radčicích. Už je
vybráno, cena je známá, nyní se čeká dle zákonné lhůty, zda některý z uchazečů nepodá
odvolání proti výsledku výběrového řízení
k úřadu pro hospodářskou soutěž. Komise pro
výběr nejvhodnějšího uchazeče hodnotila
celkem osm podaných nabídek na tuto akci.
Jako nejlevnější a tudíž nejvhodnější nabídku
vybrala nabídku sdružení firem „Společnost
pro Mariánské Radčice zastoupená Metall
Quatro spol.s r.o.“ s nabídkovou cenou ve výši
42.837.683,04 Kč bez DPH. Podpis smlouvy
o dílo s touto společností posvětilo i zastupitelstvo obce. Pokud nedojde k odvolání žádného z uchazečů, může být smlouva podepsána
dne 28. 4. 2016 a nic pak nebude bránit v zahájení samotných prací. Je plánováno, že celá
výstavba by měla být ukončena v srpnu roku
2017.
V souvislosti s kanalizací byl ve výběrovém
řízení vybrán i zástupce naší obce, který pro
nás bude vykonávat technický dozor stavby
a koordinátora bezpečnosti práce. Vybrána byla firma Investsevis, spol.s r.o. s nabídkovou
cenou ve výši 320.200 Kč bez DPH.
Financování celého projektu je zajištěno
z převážné části dotací z Ministerstva zemědělství, kam budou odeslány výsledky výběrových řízení a pak bude definitivně
rozhodnuto, kolik peněz dostaneme. Ve
smlouvě o dílo je také ustanovení, že budeme
zhotoviteli platit celé dílo v ročních splátkách

po dobu deseti let. Dalším zdrojem financí by
mohla být dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje, momentálně zpracovávám žádost o její přidělení. I tak nás bude
stát tato akce nemalé finanční prostředky, nebudou ovšem vynaloženy najednou a nemělo
by to tudíž brzdit další, i když trošku omezený, rozvoj obce.
Výstavba kanalizace přinese samozřejmě řadu
omezení a nepopulárních zásahů do života nás
všech. Velmi pravděpodobně se změní i ráz
naší obce, kdy je plánováno pokácení celé
stromové aleje u potoka v ulici Dukelských
Hrdinů. Společně s realizační firmou ještě
zkusíme najít takové řešení, abychom se tomu
mohli vyhnout, ale pravděpodobnost nezbytného kácení je vysoká. Rád bych Vás
všechny poprosil o maximální shovívavost
v rámci realizace této náročné akce, ten výsledek bude jistě stát za to.
Zastupitelé na svém dubnovém zasedání
schvalovali mimo kanalizace i další body.
Bylo například rozhodnuto, že provedeme výměnu oken a vchodových dveří v budově naší
tělocvičny. Na základě poptávkového řízení
jsme vybrali firmu OKNOSTYL, která celou
výměnu provede. Nabídková cena včetně výměny parapetů a zednických prací je ve výši
64.655 Kč. Akce by měla proběhnout začátkem června letošního roku.
Dále byla naplánována výměna střech na bytových domech č.p. 85 a 86 v ulici ČSA.
V květnu bude vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele a někdy v létě bude výměna
provedena.

Do konce tohoto měsíce by měl být hotov
i projekt na renovaci interiéru budovy č.p. 1.
Na základě vypracovaného rozpočtu pak budeme vědět předběžnou cenu akce a zahájíme
další potřebné kroky k celkové opravě tohoto
objektu. Má představa je ta, že do konce letošního roku bude celá stavba provedena
a zkolaudována. V příštím roce by nás pak čekalo stěhování obecního úřadu do této budovy.
V oblasti kultury bylo na zasedání rozhodnuto
o zajištění naší tradiční Mariánské pouti. Byl
zvolen organizační výbor ve složení Kulhavá,
Kováčová, Sikora, který pro Vás letošní pouť
připraví. Pravděpodobně nám hlavní scénu
pouti zajistí jiná agentura než v minulých
třech letech. Ale budeme se určitě snažit o co
nejpestřejší program tak, aby byli všichni
spokojeni. Práce na přípravách jsou v plném
proudu.
S jarem přišla i předem avizovaná montáž
nově pořízeného herního prvku na dětském
hřišti u kulturního domu. Pevně věřím, že dětem i rodičům přinese tento prvek spoustu radosti. Za finance na jeho pořízení bych ještě
jednou rád poděkoval společnosti Severočeské
doly. Za práce na dopadové ploše a úpravě
hřiště pak panu Pechovi, panu Havelkovi a našim pracovníkům z řad VPP. Závěrem bych
chtěl také velice poděkovat firmě NITEX
a jmenovitě panu Milanovi Vaškovi za bezplatné zajištění, zřízení a provoz internetového připojení do budovy naší Mateřinky.
Jaroslav Sikora

N EKALÉ PRAKTIKY
Vážení a milí spoluobčané, na následujících několika řádcích bych Vás rád informoval o nejnovějších nekalých praktikách skupin, které páchají
trestnou činnost zejména na seniorech. Tyto skupiny jsou čím dál tím rafinovanější a jejich praktiky
propracovanější. Zaměřují se zejména na starší lidi,
žijící v rodinných domech. Tyto občany kontaktují
s nabídkou provedení různých prací na domě, a to
za velmi nízkou finanční hotovost. Potom z nich
ovšem postupně vylákají i několikanásobně větší finanční obnos. Vzhledem k tomu, že vím o tom, že
se takové skupiny objevily už i v naší obci, rozhodl

jsem se, že Vás o některých jejich praktikách budu
informovat v našem Ráčku. Nejčastěji se v poslední
době objevily služby spojené s výměnou okapových svodů, dále s nabídkou výkopových prací,
opravami plotů, apod. Dále s oblibou kontaktují seniory s tím, že jsou členy neziskové, nebo jiné organizace a zabývají se odškodněním lidí, kteří
zažili druhou světovou válku, případně komunistický režim. Těmto lidem pak nabízejí finanční výpomoc a v několika případech i seniorům předávají
finanční dar ve výši cca. 1.000 Kč až 1.500 Kč.
Takto zmanipulované seniory následovně, bez

jejich vědomí, připraví o jejich úspory, které mají
v domácnosti uschované. Způsobů, které používají
k vylákání finanční hotovosti je mnohem více, ale
ty které jsem Vám zde nastínil, se v současné době
vyskytují nejčastěji. Osoby, které se tohoto zvěrstva
dopouštějí, jsou slušně oblečené, působí velice důvěryhodně a dokonce i dohodnuté práce začnou
provádět. Pokud by Vás někdo takový kontaktoval,
neváhejte a ihned volejte Policii České republiky na
lince 158. V žádném případě tyto osoby nevpouštějte na pozemek, či do obytných prostor.
Jaroslav Rosenkranc
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i dospělé. Činnosti byly zaměřené na tradiční
velikonoční zvyky, jako je malování kraslic,
zdobení perníčků, výroba dekoračních věnců,
slepiček, zajíčků a košíčku. Děti i maminky
pracovaly s elánem a chutí, navzájem si pomáhaly a výsledek byl opravdu velmi zdařilý.
Již podruhé připravily členky naší organizace Děkujeme tímto paní Burianové za pomoc
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU pro děti a přípravu překrásné aktivity, která měla

velký úspěch nejen u dětí. Domů všichni odcházeli s dobrým pocitem z vlastní práce
a odnášeli si různé dekorace. Ty zdobily, jak
jsme mohli pozorovat při procházce naší obcí
v době velikonočních svátků, okna i dveře
jednotlivých domů a určitě zútulnily i interiéry domácností.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM
Obec Mariánské Radčice, jmenovitě pracovníci VPP, se od měsíce dubna 2016 budou řídit následujícími pravidly pro původce odpadu, která upravují nakládání
s odpady ze zahrad, domů a bytů:
1/ Odpady ze zahrad – bioodpad
• Odpad bude uložen na viditelném místě před domem, či na jiném blízkém sběrném místě tak, aby nepřekážel. Svoz tohoto odpadu není každodenní záležitostí,
takže se může stát, že odpad bude na tomto místě několik dní.
• Odpad bude roztříděn do hromádek, kdy budou zvlášť větve, zvlášť zemina a zvlášť posekaná tráva. Důvodem je, že zeminu ukládáme na deponii, větve se štěpkují
a tráva patří do kontejneru na bioodpad umístěný ve sběrném dvoře.
• Případný bioodpad z domácnosti bude uložen v pytli a bude pak pracovníky VPP vysypán do kontejneru na bioodpad.
• Objemnější odpad bude svážen jen po domluvě s mistrem VPP. Pracovníci obce přistaví majiteli odpadu kontejner, který si majitel sám naloží. U VPP pracují samé
ženy a nakládání velkého objemu odpadu je stojí nemalé fyzické síly a spoustu času.
• Veškerý biologický odpad bude vždy vytříděn a bude bez větších kamenů a bez dalších složek komunálního odpadu. Jinak bude proveden odvoz na skládku odpadu
na náklady majitele.
2/ Odpady z domů a bytů
• Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, elektrospotřebiče atd.) bude svážen vždy až po domluvě s mistrem VPP. Pracovníci obce přistaví majiteli odpadu
kontejner, který si majitel sám naloží. Neumisťujte proto tento odpad před dům dříve než proběhne domluva s mistrem VPP, jinak odpad nebude svezen. Ve všedních
den je k tomuto účelu otevřen i sběrný dvůr, do kterého by měl majitel odpadu tento odpad přednostně odvážet sám.
• Pneumatiky patří do sběrného dvora, kam je doručí sami jejich majitelé. Ve výjimečných případech budou svezeny pouze na základě předchozí domluvy s mistrem
VPP.
• Nebezpečný a jiný odpad, který nepatří do komunálního ani velkoobjemového odpadu, sváží dvakrát ročně svozová firma, která ke sběrnému dvoru přistaví
kontejnery, do kterých tento odpad patří. Tento odpad je možno před tímto svozem ukládat ve sběrném dvoře.
• Komunální odpad, který nepatří, nebo se nevejde do popelnice, bude napytlován a uložen ke svozu na viditelném místě před domem, či na jiném blízkém sběrném
místě.
• Popel z kotlů a kamen nebude svážen a ani jinak ukládán na skládkách. Pokud nestačí majiteli domu popelnice, přiobjedná si na svůj náklad další nádobu na
obecním úřadě.
• Sutiny a kamení nebudou sváženy. Po domluvě s mistrem VPP je možno odvést tento odpad na skládku Celio na náklady původce tohoto odpadu.
Naše obec poskytuje služby zdarma a pro všechny. Nevidím tedy důvod k ukládání odpadu na černé skládky.
Hlavní pracovní náplň pracovníků VPP není svážení odpadu, ale údržba a úklid veřejných prostranství v obci. Služby ohledně likvidace odpadu, které občanům
poskytujeme, jsou vysoce nadstandardní. Žádám Vás proto o dodržování těchto pravidel.
Kontakt: MISTR VPP – paní Mrkvičková – tel: 721 329 452
Jaroslav Sikora
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