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Ú VO D N Í S LOVO
S TARO S T Y O B C E

BRANNÝ ZÁVOD
ke kterému se připočítávaly trestné
body. Závodníci, kteří se umístili na
prvních třech místech, byli odměněni
medailí, diplomem a věcnou cenou.
Věcným upomínkovým předmětem
a diplomem za účast byli odměněni
i závodníci, kteří se umístili na
dalších místech.

Vážení občané,
dnešní číslo Ráčku vychází opět tak, aby
shrnulo poslední aktuální informace z naší
obce.
Já pevně věřím, že naše děti nepoznamenala
říjnová stezka odvahy a že už se přestaly
třást strachy. Tato úžasná akce měla opět
velký ohlas a já chci tímto poděkovat všem
organizátorům a dobrovolníkům, kteří se do
ní zapojili. Dík patří také místní farnosti za
propůjčené prostory, můj veliký obdiv pak
všem statečným dětem. Mne samotného by
tam nikdy nikdo nedostal.
V plném proudu jsou také přípravy na naši
oslavu vánočního času v místním kostele.
Pro letošek zůstaneme věrní tradičnímu po
jetí, kdy hlavní náplní oslav bude divadelní
hra s vánoční tématikou. Akce proběhne
v sobotu 3. prosince a bude spojena s rozsví
cením Vánočního stromu a s mikulášskou
nadílkou. Máme se určitě na co těšit.

První říjnovou sobotu pořádala naše
organizace za finanční pomoci obce
pro místní děti branný závod, který
prověřil zdatnost i vědomosti zúčast
něných. Na trase závodníci pro
kazovali znalosti z dopravních značek
a poskytnutí první pomoci, roz
poznávali mapové značky. Paměť po
trápili
rovněž
na
stanovištích
s úkolem zapamatovat si co největší
počet obrázků a popsat figuranta,
kterého na trase potkali.

Rád bych tu také zmínil opětovné zahájení

V závěru všichni zúčastnění, diváci
i organizátoři konstatovali, že závod
se povedl díky nadšení a odhodlání
všech dětí i rodičů.

činnosti kroužku stolního tenisu pro zájemce
z řad dětí. Všechny je rádi uvítáme v místní
tělocvičně vždy každou neděli od 14 hodin.
Kroužek je zdarma, nutné jsou jen vhodné
přezůvky. Ve spolupráci s Oddílem národní
házené SKNH Louka jsme se také rozhodli
zkusit nalákat nové hráče tohoto finančně
nenáročného sportu. Každé úterý od 16:00
hodin budou v naší tělocvičně probíhat
tréninky, které jsou určeny pro dívky
i chlapce od pěti let. Všichni zájemci tu
budou srdečně vítáni.
Přeji všem spoustu hezkých podzimních
zážitků.
Jaroslav Sikora

Museli přeběhnout po úzké lávce,
podlézat natažené provázky, ručkovat
po vodorovném laně, házet míčkem
do vyznačeného prostoru a při střelbě
ze vzduchovky sestřelit špalíky.
Závodu se zúčastnilo celkem 35 dětí
ve věku od 3 do 15 let. Soutěžilo se
v šesti kategoriích podle věku a po
hlaví. Hodnotícím kritériem byl čas,

Tuto akci bychom nemohli or
ganizovat bez pomoci dalších ochot
ných spoluobčanů. Děkujeme proto
velice všem, kteří nám s průběhem
závodu pomohli.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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ZPRÁVA KOMISE OBCE PRO REALIZACI OCHRANNÝCH OPATŘENÍ
Vážení občané, na konci minulého
roku byla ustanovena Komise obce
Mariánské Radčice pro realizaci
ochranných opatření v souvislosti
s důlní činností Severočeských dolů
a. s. na dole Bílina. Komise se za tuto
dobu sešla se zástupci SD, a. s. i sa
mostatně celkem sedmkrát. V násle
dujících řádcích bych vás ráda infor
movala o opatřeních, která se
doposud podařilo uskutečnit a rozjed
nat.
V prvé řadě jsme se zabývali
„Ochranným opatřením SO 01 –
zelená stěna“, hlavně její úpravou.
Podařilo se nám vyjednat změnu pů
vodního nefunkčního charakteru stěny
a tím rekonstrukci stávající kon
strukce. Ta bude ze stávajících 8 m
navýšena na 11,60 m. Ze strany od
obce bude opláštěna hlukově pohl
cujícími panely typu Liadur v odstínu
zelené – dle studie mají největší
útlumové schopnosti a zároveň op
timálně protiodrazový povrch. Na
odvrácené straně konstrukce bude

vysázen porost popínavých rostlin.
Dalším podnětem komise bylo spo
jení obou stávajících stěn a pro
dloužení (výstavba) stěny směrem od
Radčického potoka na sever. Rekon
strukce i s navrhovanými změnami by
měla být hotova v srpnu 2018. Vyjed
náno bylo i osázení dalších pozemků
dřevinami – prostor na pozemku za
ulicí V Zátiší a pozemek U lípy. Tato
ochranná opatření byla projednána
a schválena zastupitelstvem obce
a SD, a. s. již zpracovaly projektové
dokumentace.
V únoru letošního roku byla na
zahradě OÚ umístěna imisní moni
torovací stanice pro měření prašnosti.
Každý měsíc jsou na OÚ zasílány
výsledné zprávy s výsledky měření
průměrných denních hodnot kon
centrace prachu PM10. (částice menší
než 10 μm). V říjnu nám bylo
předáno slovní stanovisko a pre
zentace ke všem dosavadním na
měřeným hodnotám koncentrace
prachu. Ze shrnutých měření prašnos

Ví tá n í ob čá n k ů

ti byla hodnota 24hodinového imis
ního limitu překročena pouze ve dvou
dnech, na hranici byla ve čtyřech
dnech. Nejvyšší naměřené kon
centrace byly dosaženy téměř
výhradně při rychlosti větru menší
než 1 m/s. Jak konstatoval
RNDr. Lubomír Paroha, při těchto
rychlostech je nepravděpodobné, že
by dominantním zdrojem znečištění
byla resuspenze z povrchů, tedy nad
měrné prášení z prostoru lomu Bílina.
Dále konstatoval, že při hodinových
koncentracích nad 50 μg/m3 je pouze
asi třetina hodnot ze směru od lomu
Bílina, většina je ze severní strany.
Pokud máte nějaké dotazy a návrhy
týkající se ochranných opatření
neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.
Na obecním úřadě jsou k dispozici
zpracované projektové dokumentace
k rozjednaným opatřením i harmono
gramy realizací jednotlivých proti
hlukových a protiprachových opa
tření.
Za komisi Lenka Kulhavá

I v letošním roce se naše řady
rozšířily o několik krásných
novorozeňátek. Čtyři z nich jsme
dne 22. 9. 2016 na obecním úřadě
přivítali na světě a přijali je do řad
našich spoluobčanů.
Ještě jednou přeji jen to nejlepší
Pavlíkovi Andršovi,
Laurince Raiminiusové,
Michaelce Matušíkové
a Adélce Slížkové.
Ať Vás štěstí provází celým
dlouhým životem.
Jaroslav Sikora
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I N FO RM AC E Z Ú ŘAD U
Nejprve bych Vás chtěl v několika řád
cích informovat o dalším vývoji výstavby
naší splaškové kanalizace. V měsíci říjnu
proběhly na již zhotovených úsecích ka
nalizace kamerové zkoušky. Bohužel bylo
zjištěno, že na některých úsecích trubního
vedení došlo k jeho průhybu. To je
pravděpodobně dáno vysokým výskytem
spodních vod, které narušují podloží pod
umístěným potrubím, některé nedostatky
pak vznikly chybou realizační firmy.
K těmto úsekům se bude muset firma
vrátit a nedostaky odstranit. Také se
vzhledem k vysoké hladině spodní vody
řeší změna způsobu ukládání kanalizač
ního potrubí. Do odvolání tak byla stavba
začátkem listopadu pozastavena a bude
pokračovat po dodání potřebných vy
jádření od projekční kanceláře. Pevně
věřím, že se vše podaří pružně a rychle
vyřešit.
V souvislosti s výstavbou kanalizace pro
jednávali v říjnu zastupitelé jednotlivé
domovní přípojky a jejich vypro
jektování. Každá připojovaná nemovitost
musí mít svůj vlastní projekt přípojky
a také udělený územní souhlas od staveb
ního úřadu. Není povinností obce tyto
projekty a souhlasy obstarávat, ale zastu
pitelstvo rozhodlo, že pokud budou mít
majitelé nemovitostí zájem, obec jim pro
jekty a územní souhlas zajistí. Na základě
poptávkového řízení byla ze čtyř firem
vybrána společnost AQUECON, a. s.,
která nabídla nejnižší cenu za zajištění
těchto potřebných dokumentů. Kdo bude
mít zájem, podepíše firmě plnou moc a ta
vše zajistí. Zastupitelé také rozhodli, že
tyto veškeré náklady na projekty
a udělení územních souhlasů zaplatí obec.
Se všemi majiteli nemovitostí v obci za
hájíme v blízké době jednání.

V souvislosti s budováním kanalizace
byla na zasedání projednávána i poněkud
paradoxní situace. Byla nám schválena
žádost o investiční dotaci na výstavbu
kanalizace a ČOV z fondu vodního hos
podářství Ústeckého kraje. Schválená
dotace je ve výši 5 395 500 Kč bez DPH.
Ovšem tím, že nám Ministerstvo
zemědělství již přiznalo dotaci ve výši
70% uznatelných nákladů, namísto
žádaných 65%, došlo k přefinancování
akce z dotačních zdrojů, neboť pod
mínkou Ministerstva zemědělství je fakt,
že součet všech dotací nepřekročí 80%
všech uznatelných nákladů akce a my
v současnosti máme v součtu 85%. Bo
hužel pravděpodobně dojde k tomu, že
zažádáme Ústecký kraj o zkrácení dotace
tak, abychom vyhověli podmínkám
dotačního titulu Ministerstva zemědělství.
K dalším bodům, které byly na zasedání
projednány patří i schválení finančních
darů z obecního rozpočtu. Se zajímavým
nápadem přišla místní farnost Panny
Marie Bolestné, která by ráda v jedné ze
svých kaplí v kostele vybudovala kolum
bárium, které by při neexistenci místního
hřbitova sloužilo hlavně pro zájemce
z řad našich občanů. Na tento projekt
zajistila
farnost
dotační
peníze
a k dofinancování by potřebovala ještě
500 000 Kč. Zastupitelé se s projektem
seznámili a rozhodli se farnosti poskyt
nout finanční dar ve výši 200 000 Kč.
Byl také schválen dar ve výši 10 000 Kč
pro dobrovolný spolek Jasmína, který se
stará o opuštěné kočky. Tento dar byl
poskytnut na základě obrovské pomoci
s řešením situace, kdy jsme v nájemním
bytě v naší obci našli 22 koček. Jejich
majitelka byla po nehodě v nemocnici.
Tyto kočky se podařilo zdarma díky

spolku Jasmína vykastrovat a umístit do
náhradních rodin.
Ke své konečné fázi se nám přiblížila
i rekonstrukce staré fary čp. 1. Již je
vyskladněn projekt a výkaz výměr. Do
konce roku se připraví výběrové řízení na
realizátora interiérových oprav a za
čátkem příštího roku by měly být práce
zahájeny. Celková cena díla by neměla
přesáhnout částku 3 997 162,27 Kč bez
DPH.
K dobrým zprávám, které zazněly na
zmíněném zasedání, bylo vyhodnocení
bytového hospodářství za uplynulý rok.
Již dva roky po sobě skončilo hos
podaření bytové správy v kladných
číslech. Letos byly příjmy o cca
695 000 Kč vyšší než celkové výdaje.
Stabilizovala se také situace ohledně
dlužníků, a to je také velmi dobrá zpráva.
Koncem října uplynula platnost smlouvy
s Úřadem práce o zaměstnancích, kteří
nám provádějí úklid obce. Stará smlouva
tudíž skončila a nová byla podepsána.
Podmínky pracovního úřadu se ovšem
změnily a nám již není umožněno
zaměstnat pracovníky, kteří jsou méně
než tři měsíce vedeni v evidenci
nezaměstnaných. Došlo tedy k tomu, že
jsme najednou byli bez řidiče služebních
vozů, které při údržbě obce používáme.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto
o vyvoření nové pracovní pozice u naší
obce. Na tuto pozici byla přijata paní
Gregorová. Celá skupina pracovníků také
musela být vyměněna. Všem novým
zaměstnancům přeji hodně úspěchů
a těm, kterým bylo zaměstnání ukončeno,
pak děkuji za dobře odvedenou práci.
Jaroslav Sikora

SCHVÁLENÝ PLÁN INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2017
1. Realizace rekonstrukce interiéru objektu čp. 1
2. Zřízení parkoviště před čp. 54
3. Sanace domu v čp. 90

4. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV
5. Zpracování územního plánu obce
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STEZKA ODVAHY
Ani letos nezapomněla naše ZO ČSŽ
na Stezku odvahy. V pátek 28. října
se začali už před 17. hodinou scházet
všichni nebojsové u registrace, kde
každý dostal amulet, pár dukátů,
kdyby se musel vykoupit, a s tlu
koucím srdcem mohl vyrazit. Za
startem seděl mohutný poustevník
v hnědém rouchu a děsivým šepotem
každého vítal „u pekelných bran“.
Nastínil, že na své pouti projdou

mnoha zkouškami a u některých bude
nutné plnit nelehké úkoly. Pak je

Ráček
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propustil po cestě vyznačené svě
týlky na cestu, kde na malé dobro
druhy a jejich rodiče čekalo hned
několik bytostí – pavouk, ježibaba,
hejkal s duchy a oběšencem, čaroděj,
loupežníci a čerti s kartářkou obklo
peni ohněm a dýmem. Ti všichni
kladli všetečné otázky a dožadovali

se pomoci, či splnění úkolu. Zatěžká
vací zkouškou byly i optické
a dotykové efekty v podobě Smrtky,
nevěsty v rakvi, Vřískotu, Mozko
moru a Zombie. Strašidelnou atmos

féru dokreslovaly i tajemné zvuky
a světelné záblesky.
Do cíle přicházela většina účastníků
s pekelnou bramborou od hodné čer

tice jako super hrdinové s množstvím
zážitků a šťastni, že zvítězili nad stra
chem. Za statečnost byl každý
odměněn diplomem a sladkostmi.
Děkujeme všem dobrovolníkům za
pomoc při pořádání letošní akce
a paní Zákostelské a Litovčenkové za
sladkost, kterou dostaly děti v pekle
a čaj, jenž zahřál tělo, a těšíme se na
spolupráci při dalších akcích.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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