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Ú VO D N Í S LOVO
S TARO S T Y O B C E
Vážení a milí občané,

F E S ŤÁČ E K

V

RÁČ I

dostává se Vám do ruky další vydání našeho
obecního zpravodaje. Doufám, že si na jeho
přečtení uděláte chvilku i v čase probíhají
cích prázdnin a dovolených. Za to se Vám
budu snažit přinést aktuální informace z naší
obce a snad Vás alespoň maličko zaujmout.
Předem Vás chci všechny upozornit na
plánovanou změnu provozní doby naší po
bočky České pošty. Na základě rozhodnutí
vedení společnosti Česká pošta nám bylo
oznámeno, že od 1.8.2016 bude naše po
bočka otevřena následovně: PO, ST, PÁ od
8:00 do 10:00 hodin, v ÚT a ČT od 14:00 do
16:00 hodin. Zůstává tak otevřeno dvě hodi
ny denně, což je minimum, které musí být
dodrženo a pošta rozhodně neuvažuje o jeho
navýšení. Bohužel k celé záležitosti nepo
třebuje ani souhlas obce, takže nás postavila
před hotovou věc. Záměrem České pošty je
do budoucna úplně zrušit kamennou poboč
ku v Mariánských Radčicích a nahradit ji
tzv. Poštou Partner, kterou by provozovala

Předposlední červnovou sobotu se v kostelní zahradě uskutečnil další ročník Fesťáčku
v Ráči. Počasí si s námi pohrávalo, ale nakonec vše dobře dopadlo a celá akce se vy
dařila. V průběhu hudebního odpoledne návštěvníci mimo jiné ocenili velmi dobrý at
letický výkon Nelinky Bruschové, která se v oblastním kole školní atletické soutěže
umístila na krásném třetím místě. Byla také předána sbírka pěti pytlů víček od PET
lahví. Tato víčka putují k malému Toníčkovi do Jirkova a měla by mu pomoci k získání
peněz na zajištění potřebných rehabilitací, které jsou pro něj důležitou pomůckou
v boji proti jeho postižení. Tondovi přeji hodně sil a úspěchů. Všem sběratelům víček
touto cestou děkuji.
Rád bych také poděkoval za spolupráci na zajištění Fesťáčku všem, kteří se na pří
pravách podíleli, panu faráři za bezplatné poskytnutí kostelních prostor a Helence
Sloupové za velkou pomoc při přípravách areálu.

soukromá osoba, nebo Obec samotná. Na

Jaroslav Sikora

bízené podmínky jsou však naprosto nevý

C E S T A

hodné, a proto bojujeme za zachování

Sváteční odpoledne prvního prázdni
nového týdne mohly děti naší obce prožít
plněním úkolů při Cestě za pokladem,
kterou pro ně připravil kapitán Flint. Na
vyznačené trase musel každý, kromě ji
ného, přeskákat panáka, stříkat vodní
pistolí na terč, hmatem poznat a poj
menovat ukryté předměty, zatlouci hře
bík, foukáním přesunou kelímek na
provázku a třídit zvířátka, která žijí v le
se. V závěru se samozřejmě hledal ukry
tý poklad. Ten našel každý a v cíli byl
odměněn diplomem, malou sladkostí a bublifukem.
Všechny děti odcházely spokojené a plné zážitků. Tak zase někdy příště! Děkujeme
všem dobrovolníkům, kteří se na organizaci podíleli

současného stavu. Snad se nám to podaří
a kamennou pobočku v obci udržíme.
Dále bych se také rád zmínil o ukončení pra
covní činnosti našeho současného topiče
v obecních domech. Pokud by někdo z Vás
měl o tuto pozici zájem, má technické zna
losti a zkušenosti, je ochoten být v topné se
zóně denně k dispozici a je schopen
vykonávat fyzicky velmi náročnou práci, tak
obratem doručte svůj životopis na obecní
úřad. Práce by byla vykonávána na dohodu
o pracovní činnosti a nástup je předpokládán
v měsíci září 2016.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné léto
a spoustu prázdninových zážitků.

Z A

P O K L A D E M

ZO ČSŽ Mariánské Radčice
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VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
Jistě Vám nikomu neuniklo, že výstavba

monogramu předloženého realizátorem by

informace pak bude hlavní řad na domlu

splaškové kanalizace v naší obci je již v plném

mělo být vše hotovo v únoru 2017.

veném místě osazen odbočkou. Většina přípo

proudu. Tato dlouho připravovaná a finančně

Firmě byl předán i pozemek pro trvalou depo

jek je ovšem zakreslena v projektu podle

náročná investiční akce konečně dospěla k fázi

nii zeminy, který jsme měli podle podmínek

dohody

samotné realizace. Výstavba se samozřejmě

poskytnout. Jedná se o pozemek za č.p. 90,

s projektanty, a tudíž by se jejich polohy již

dotkne nás všech, takže předem prosím o Vaši

který byl za tímto účelem zplanýrován. Na něj

zásadně měnit neměly.

spolupráci, která bude potřebná ke zdárnému

se bude přebytečná zemina navážet a roz

Ke všem Vašim objektům musí být zachován

uskutečnění celé akce.

hrnovat.

vstup, při výkopech před Vašemi domy ovšem

Společnost pro Mariánské Radčice, která

V souvislosti s výstavbou byla podepsána

nebude po nezbytně nutnou dobu zachován

celou akci realizuje, přebrala dne 30.5.2016

i dohoda o podmínkách archeologického vý

vjezd. Majitele automobilů proto prosím, aby

staveniště.

stávajících

zkumu se společností Archeo Sever o.p.s. Na

si pak svá vozidla parkovali na jiném místě

inženýrských sítí a vzhledem k našemu poža

še obec jako investor má zákonnou povinnost

v obci. Zachovávejte prosím stání na jedné

davku na zachování stromové aleje v ulici Du

zajistit

oblasti

straně vozovky tak, aby nebyl omezen provoz.

kelských Hrdinů pak proběhlo přeprojektování

zemních prací. Tento výzkum musíme bohužel

O této skutečnosti byla informována i Policie

jedné z tras. Velmi dobrá zpráva je, že se tyto

i hradit a podle podepsané a schválené dohody

ČR a ta přislíbila vyšší dohled nad parkujícími

stromy podařilo zachránit před plánovaným

by nás měl přijít na maximálně 1.395.800 Kč

automobily v obci.

kácením.

bez DPH. V případě archeologických nálezů

V případě připomínek a dotazů mě určitě ne

Samotné práce začaly nutným frézováním

pak bohužel existuje možnost, že se stavba za

váhejte kontaktovat.

asfaltových povrchů a od 18.7. by měly být

brzdí, případně zastaví úplně až do ukončení

zahájeny zemní výkopové práce. Výkopové

podrobného archeologického výzkumu v dané

práce mají postupovat rychlostí 10m denně,

oblasti.

takže tato délka by měla být každý den vy

Při samotném pokládání potrubí u Vašich

kopána, zatrubněna a potom zasypána. Firma

nemovitostí by Vás měla ještě firma kontak

bude mít k dispozici tři pracovní týmy, pojede

tovat pro odsouhlasení konečné polohy pří

se tedy na třech místech zároveň. Podle har

pojky k Vašemu domu. Na základě této

Proběhlo

vytýčení

archeologický

výzkum

v

z

loňských

pochůzek

společně

Jaroslav Sikora

Předpokládaný harmonogram budování tras kanalizace:
Trasa A : A1A13 (Od budoucí ČOV před zelenou stěnou v obci, kolem domů v ulici V zátiší, zahradou č.p. 109, před č.p. 109): termín realizace
26.7.2016 – 4.9.2016
Trasa A: A13A24 (Před č.p. 109, kolem č.p. 17, 104, 126, 96, 120, 14, 8, před dům č.p. 60): termín realizace 30.8.2016 – 29.9.2016
Trasa A: A24A38 (Od domu č.p. 60, ulicí Dukelských Hrdinů, k domu č.p. 80 na hranici s ulicí ČSA): termín realizace 25.7.2016 – 12.9.2016
Trasa A1 (Od trafostanice v ulici Příčná, kolem domů č.p. 10, 11, 13, 15, 16, 6, 9, k zámečnické dílně pana Havelky): termín realizace 30.9.2016
– 12.10.2016
Trasa A2 (Od č.p. 5 v ulici Komenského, kolem domů č.p. 1, 2, 3, 4, před objekt staré fary č.p. 1): termín realizace 30.9.2016 – 11.10.2016
Trasa A3 (Ulice Nádražní, podél fotbalového hřiště, přes dvůr č.p. 60, před č.p. 60): termín realizace 3.1.2017 – 6.2.2017
Trasa A4 (Ulice Luční, kolem domů č.p. 149, 150, 151, 152, 147, 146, 153, 154, 139, 138, do ulice Dukelských Hrdinů): termín realizace
28.9.2016 – 1.11.2016
Trasa A41 (Od č.p. 111, kolem zahrad, zezadu domu č.p. 129 a 130, do ulice Luční před č.p. 154): termín realizace 22.11.2016 – 13.12.2016
Trasa A42 (Ulice Luční, kolem č.p. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 98, před dům č.p. 154): termín realizace 2.11.2016 – 21.11.2016
Trasa A5 (Ulice ČSA k domu č.p. 80): termín realizace 13.9.2016 – 27.9.2016
Trasa B (V ulici Zátiší, kolem domu č.p. 26): termín realizace 12.10.2016 – 15.10.2016
Trasa B1 (Ulice Mostecká, od domu č.p. 93, kolem č.p. 92, 88, před dům č.p. 109): termín realizace 23.8.2016 – 29.8.2016
Trasa B2 (Ulice Mostecká od č.p. 104, kolem domů č.p. 19, 78, 20, 21, 22, 23, ke kostelu): termín realizace 16.10.2016 – 31.10.2016
Trasa C (Ulice Komenského od domu č.p. 37, kolem nádrže, před dům č.p. 60): termín realizace 19.7.2016 – 20.8.2016
Trasa D (Ulice Husova, mezi domy č.p. 43 a č.p. 102, ulicí Komenského, kolem domů č.p. 43, 44, 39, k mostku do ulice Luční): termín realizace
27.8.2016 – 24.9.2016
Trasa D1 (Ulice Komenského, kolem domů č.p. 90, 89, 102): termín realizace 25.9.2016 – 29.9.2016
Jaroslav Sikora
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I N FO RM AC E Z Ú ŘAD U
Těsně před začátkem letošních letních
prázdnin se na veřejném zasedání
opět sešlo Zastupitelstvo naší obce.
Předmětem jednání byla spousta bodů
ohledně budování splaškové kanaliza
ce, ale k těm se vracím na jiném místě
tohoto Ráčku.
Mimo to se projednávala například
oprava přízemního nájemního bytu
v č.p. 90. Na základě prohlídky ob
jektu společně s panem inženýrem
Matějkou bylo rozhodnuto, že bude
řešeno celé přízemí tohoto domu tak,
aby se komplexně odstranily příčiny
vlhkosti celého objektu. Prvně bude
vytvořena projektová dokumentace,
která bude tyto změny řešit. Dále bu
de pravděpodobně zahájeno jednání
se stavebním úřadem v Litvínově
o udělení potřebného povolení.
Samotná oprava se tak zahájí nejdříve
v příštím roce.
Na obecním bytovém domě č.p. 85
a 86 by měla být v letošním roce vy
měněna střecha. Na základě doporu
čení hodnotící komise výběrového
řízení, které v měsíci červnu proběh
lo, byla schválena realizační firma.
Jedná se o firmu Radek Vajda –
KLEMPO, která nabídla cenu ve výši
447.535 Kč bez DPH. Práce by měly
být zahájeny začátkem srpna.
Zastupitelé a občané byli také
infomováni, že okna a dveře v tělo
cvičně jsou již vyměněna za nová.
Celou
akci
provedla
firma

OKNOSTYL group s.r.o. za cenu
64.655 Kč. K dalším nutně zrea
lizovaným opravám patří oprava ko
ryta místního potoka pod hrází. Voda
zde celou hráz podemlela a nebylo
tak možné dopouštět požární nádrž.
Tu máme samozřejmě za povinnost
udržovat naplněnou pro případ požá
ru. Oprava potoka si vyžádala částku
cca 40.000 Kč. Potok je bohužel
v neutěšeném stavu po celé své délce.
Životnost kamenných břehů je již
dávno pryč a jejich oprava by si vyžá
dala obrovské finanční náklady. Ty si
ovšem nyní nemůžeme dovolit vydat.
Prosím Vás tedy o obezřetnost při po
hybu v blízkosti propadajících se po
točních břehů. V budoucnosti snad
nějaké peníze na opravu zajistíme
a celou věc dáme dohromady.
Nepřestávají se řešit ani ochranná
opatření obce před postupující těžbou.
Společnost Severočeské doly a.s. nás
seznámila se svými nejbližšími zámě
ry. Předně bude doplněna stávající ze
lená stěna za obcí o několik polí tak,
aby na sebe jednotlivé konstrukce
vzájemně navazovaly. Dále budou
všechny tyto konstrukce zvýšeny
a vypněny liadurem tak, aby tvořily
protiprašnou a protihlukovou bariéru
před postupujícím dolem Bílina. Bylo
vyprojektováno i další doplnění ná
hradní výsadby, kde byly upřed
nostněny rychlerostoucí dřeviny. Na
všech těchto opatřeních Severočeské

doly momentálně pracují a vše by se
mělo stihnout zrealizovat koncem
letošního a v průběhu příštího roku.
Máme i několik prvních výsledků ze
stanice měření prašnosti, která je
umístěna na zahradě obecního úřadu.
Povolený limit rozptylu nebez
pečných prachových částic PM10 ne
byl v období únor 2016 – květen
2016 překročen ani jednou. Za toto
čtyřměsíční období byly v naší obci
tři dny mírně nepříznivé rozptylové
podmínky. Po několika dalších vý
sledcích měření bude vyhodnoceno,
jaké zdroje jsou nejvýraznějším zne
čišťovatelem našeho ovzduší. Vše se
vyhodnotí na základě směru větru
a jiných ukazatelů. Dozvíme se tedy
třeba to, jakou měrou se na zhoršení
ovzduší podílejí naše obecní lokální
topeniště v topné sezóně.
Kontrolu průběhu realizace ochran
ných opatření za naši obec řeší komi
se pro ochranná opatření. Její schůzky
se zástupci společnosti SD, a.s. probí
hají v pravidelných intervalech. Za
zájem o obec a práci v komisi všem
jejím členům velice děkuji.
Na konec bych rád poděkoval
i společnosti Unipetrol RPA, která
darovala naší obci finanční dar ve vý
ši 60.000 Kč, který bude využit na
sportovní a kulturní akce pro děti
v letošním roce.
Jaroslav Sikora

Velmi dobrý atletický výkon
Nelinky Bruschové, která se
v oblastním kole školní atle
tické soutěže umístila na
krásném třetím místě.
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S LET

Č ARO D Ě J N I C

Každoročně se v předvečer prvního
máje rozzáří stovky vater i malých
ohníčků po celé naší republice. Po
slední dubnový večer je totiž od

ZÁJEZD

DO

Jako každý rok, i letos pořádala naše
organizace dvoudenní zájezd pro
dospělé za krásami naší vlasti. Ten
tokráte jsme zamířili na jih republiky.
Naším cílem byl první den zámek

Ráček
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nepaměti spojen s pálením filipoja
kubských ohňů. I v naší obci si
MARIÁNSKORADČICKÝ SPOLEK
ČARODĚJNIC tento zvyk připomněl

a na hřiště u kulturního domu svolal
malé i velké čaroděje. Slunečné poča
sí přilákalo více čarodějnic i čarodějů,
ale i spoustu přihlížejících. Pro
všechny byly připraveny různé úkoly
a po jejich splnění byl každý soutěžící
odměněn bonbónkem. Po splnění
úkolů obdržely děti, které přišly
v maskách, na památku ještě diplom
a malou sladkost. Celá akce byla
ukončena opékáním buřtů.
ZO ČSŽ děkuje panu Matušíkovi za
poskytnutí sponzorského daru v po
době uzenin na opékání, paní Zá
kostelské za pečivo, pracovníkům
VPP za přípravu dřeva na ohně
a všem občanům, kteří se podíleli na
organizaci.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

JIŽNÍCH ČECH

Hluboká. Během tří prohlídkových
okruhů jsme viděli reprezentační
pokoje, soukromé apartmány a zá
meckou kuchyni. Byl i čas na pro
hlídku zahrady. Hluboká, to byl

prostě nevšední zážitek. Druhý den
jsme navštívili Středověké podzemí
a Husitské muzeum v Táboře. Kdo
chtěl, měl čas zajít do Muzea čokolá
dy a marcipánu pokochat se zají
mavými exponáty a zakoupit si
některé čokoládové a marcipánové
výrobky v obchůdku. V závěru dvou
denního výletu nás čekala ještě
prohlídka nejvýznamnějšího a nejroz
sáhlejšího krasového útvaru Jižních
Čech  Chýnovských jeskyní.
Touto cestou děkujeme Obci Marián
ské Radčice za financování dopravy
a noclehu pro občany naší obce. Pro
žili jsme krásný víkend.
ZO ČSŽ Mariánské Radčice
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