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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení čtenáři,
ve svých rukách držíte první Ráček roku
2017 a já bych Vám rád v jeho úvodu doda
tečně popřál hodně lásky, pevné zdraví a
spoustu hezkých dní v tomto novém roce.
Doufám, že to bude rok úspěšný a povedený
pro nás pro všechny, a také pro naši obec.
A co nás letos čeká? Předně by měla být
dokončena výstavba obecní splaškové kana
lizace a čistírny odpadních vod. Závěrem
tohoto roku by se již měly jednotlivé domy
ke kanalizaci připojovat. Přiznám se, že bu
du velmi šťastný, až bude celá tato náročná
a komplikovaná akce za námi a budeme mo
ci začít pracovat na dalším zvelebení naší
obce.
Pozitivní zprávou je také to, že společnost
Severočeské doly pro letošek počítá se zahá
jením výstavby přírodní nádrže, která by
nám měla sloužit jako koupaliště.
Čeká nás také celá řada tradičních i netra
dičních kulturních a sportovních akcí. Rád
bych tu zmínil alespoň ty nejbližší. V úterý
14. února k nám opět po roce zavítá diva
delní soubor Docela velkého divadla v Lit
vínově se svým představením „Mrazík“,
11. března pak na sále kulturního domu
oslavíme MDŽ. Na kulturní program pro na
še ženy bude navazovat večerní taneční
zábava s bohatou tombolou a možná
i s půlnočním překvapením. Všichni jste sa
mozřejmě srdečně zváni.
Ucelený kulturní program pro letošní rok na
jdete na našich internetových stránkách. Na
stránkách se také můžete registrovat do naše
ho SMSrozhlasu. Po Vaší registraci Vám
budou chodit SMS zprávy s důležitými
informacemi z naší obce.
Jaroslav Sikora

NEKROLOG TŘÍ KRÁLŮ
Rok se s rokem sešel a před pár okamžiky
jsme všichni prožili ten krásný vánoční
čas. Loni v tuto dobu naši krásnou obec
navštívili tři mudrci z dálného východu
a to Kašpar, Melichar a Baltazar. Prošli
celou naší obcí a zastavili se dům od do
mu, kde všem, kteří otevřeli dveře, zazpí
vali koledu. Většina lidí následně otevřela
i svá srdce a přispěla do Tříkrálové
sbírky. Nebylo vůbec podstatné jak
velkou částkou, v tomto případě byla
oceněna především dobrá vůle. Vybraná
částka byla v průběhu celého roku užita
na to, aby všem dětem v naší obci přispě
la např. na ceny za soutěže, či na program
uskutečněný v našem kulturním domě. Ve
svém prvním článku loňského roku jsem
napsal, že vás všechny budu průběžně
informovat o tom, jak bude s penězi na
kládáno. Svůj slib jsem dodržel a o čerpá
ní jednotlivých částek jsem vás
informoval prostřednictvím našeho Ráč
ku. Zbývá mi napsat pouze tento poslední
článek. Všechny peníze, které se podařilo
Třem králům loni vybrat, byly rozdány na
akce, které byly pořádány pro všechny
děti naší obce. Poslední část peněz se Tři
králové rozhodli věnovat jako příspěvek
na vstupné na lední revue Máša a med
věd, kterého se děti zúčastnily v prosinci.
Vstupné stálo 800 Kč. Spoluúčast obce
byla 500 Kč a zbytek platili rodiče dětí.
Proto jsme se rozhodli přispět na vstupné
a každému dítěti jsme darovali rovnou
stokorunu. O tuto částku se tak snížil do
platek od rodičů dětí. Protože se tento zá
jezd setkal s velkým ohlasem, myslím si,
že peníze byly vynaloženy tím nejlepším
způsobem.

A proč nás tento rok Tři
králové nenavštívili? Protože se obcí ne
sou hlasy a pomluvy, že se sbírkou bylo
naloženo všelijak. Tyto reakce některých
spoluobčanů jsou naprosto nepodložené.
O tom, že se loňská sbírka nesla ve
smyslu použití peněz na akce dostupné
všem dětem a ne jen vybrané části, byli
všichni informováni. Údajně největší
problém spatřují kritici v tom, že peníze
neobdržela školka, jak tomu bývalo v le
tech předešlých. I přes to jsem navštívil
osobně paní učitelku s tím, že část peněz
klidně dáme do školky, jen chci dopředu
vědět na jaké účely budou peníze vy
naloženy. Resolutně jsem odmítl, aby za
peníze byly nakoupeny pastelky, čtvrtky
či jiný spotřební materiál. Toto je totiž
plně v režii Obecního úřadu. Dosud jsem
neobdržel žádný požadavek ani vyjádření.
Proto byly peníze využity způsobem tak,
jak bylo uvedeno v minulých článcích.
Jestliže je dosud v tomto článku něco ne
jasného, nebo máli někdo dotaz, je
možné mě osobně navštívit. Vše ochotně
vysvětlím a zodpovím. A právě proto, že
se obcí nesou různé fámy, dohady a nebál
bych se říci i pomluvy, rozhodli se Tři
králové, že tento rok naší obec nenavštíví.
Je škoda, že takto záhy skončila slibně se
rozvíjející tradice, kterou většina obyvatel
kvitovala s povděkem.
Nakonec bych všem obyvatelům Marián
ských Radčic chtěl jménem svým i jmé
nem Tří králů popřát v novém roce 2017
hodně zdraví, štěstí, pohody a více lidí,
kteří chtějí pro obec něco dělat a ne jen
pomlouvat a kritizovat činnost druhých.
Martin Turek
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VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Nedělní odpoledne 20. listopadu bylo
na sále našeho kulturního domu vě
nováno vánočnímu tvoření. Všichni
návštěvníci měli možnost si vyrobit
hned několik vánočních výtvorů,
např. přáníčko, svícínek a jiné vý

robky s vánoční tématikou. Pod ruka
ma šikovných dětí a jejich rodičů
vznikaly krásné dekorace, které urči
tě přispěly k výzdobě domovů
v předvánočním čase. Kdo nepřišel,
může se podívat pro inspiraci na fo

tografie a třeba se k nám příště také
přidá. Budeme moc rády.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

ČERT A KÁČA

První únorové sobotní odpoledne děti
z Mariánských Radčic navštívily
Docela Velké Divadlo v Litvínově,
které hrálo pohádku Čert a Káča. Představení o hubaté Káče, která by se ráda vdávala, se všem velice líbilo.
Děkujeme obci Mariánské Radčice za financování dopravy a vstupného pro děti.
ZO ČSŽ Mar. Radčice

Vítání občánků

Loňský rok byl velmi bohatý na nové
přírůstky z řad našich nejmenších
občánků. Z tohoto důvodu bylo dne
25.11.2016 uspořádáno další „Vítání
občánků“ na obecním úřadě. Hodně
štěstí a zdraví jsme společně s členkami
sboru pro občanské záležitosti popřáli
Petrušce Klimešové a Davídkovi
Viedemannovi.
Jaroslav Sikora
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INFORMACE Z ÚŘADU
Koncem loňského roku se v bra
ňanské základní škole uskutečnil den
otevřených dveří pro naše občany.
Byla zde možnost prohlédnout si
všechny prostory školy, dozvědět se
něco o jejím chodu a získat všechny
jiné potřebné informace. Tato akce
byla domluvena společně se starostou
sousední obce Braňany a s panem ře
ditelem tamní základní školy. Chtěli
jsme našim občanům ukázat a na
bídnout další možnost základního
vzdělávání v našem blízkém okolí.
Radčické děti momentálně převážně
navštěvují základní školu v Louce.
Tam je bohužel školní docházka
možná pouze do pátého ročníku, pak
musí děti pokračovat na školu jinou,
kde je čeká nový kolektiv a není vždy
jednoduché se do něho začlenit.
V Louce také probíhá část výuky ve
třídách, kde jsou sloučené ročníky,
probíhá zde tedy najednou dvojí výu
ka. Toto v Braňanech odpadá. Jedná
se sice o malou rodinnou školu, kam
momentálně chodí cca 110 dětí, ale
každá třída je samostatná a výuku vž
dy vedou aprobovaní učitelé. Děti zde
také chodí od první do deváté třídy
bez rozdělení a na stejnou školu. Ob
rovskou výhodou je také vztah
braňanské
základní
školy
se
společností Severočeské doly. Škola
díky tomu nabízí své nadstandardní
vybavení a spoustu jiných aktivit
s minimální finanční spoluúčastí rodi
čů. Všechny tyto informace si
v Braňanech vyslechla velká spousta
našich občanů, kteří na den
otevřených dveří dorazili. Bylo jim
také sděleno, že v případě jejich
zájmu o přestup dětí na braňanskou
školu, bude vyřešena i otázka do
pravy. A zájem tedy je. Od února již
školu navštěvují tři naše děti a od
nového školního roku se jejich počet
navýší na číslo sedmnáct. Mo

mentálně je doprava dětí vykryta ve
spolupráci obou obcí, kdy je odváží
me do Braňan naším služebním
osobním automobilem a braňanští je
vozí zase domů. Od měsíce září pak
budeme na kraji usilovat o prodlou
žení některých linkových autobusů
z Mariánských Radčic až do sou
sedních Braňan. V případě, že kraj tu
to myšlenku nepodpoří, máme příslib
společnosti Severočeské doly, která
nám se zajištěním dopravy pomůže.
Pevně věřím, že se všem dětem bude
v jejich novém působišti líbit ke
spokojenosti jejich rodičů.
Rád bych Vás zde také informoval
o vývoji probíhajících prací na bu
dování naší obecní splaškové kana
lizace. Po listopadové technologické
odstávce se práce znovu pozvolna
rozjely v měsíci prosinci. Realizační
firma zhotovila úsek v ulici Mos
tecká, kolem tělocvičny. Tento úsek
byl realizován dle nového vzoru
uložení potrubí, který navrhl projek
tant na základě potíží způsobených
vysokou hladinou spodní vody. Úsek
byl začátkem letošního roku dokon
čen a byly na něm již provedeny
kamerové zkoušky. Ty se nyní vy
hodnocují, ale vypadá to, že nový
způsob uložení funguje dobře a kana
lizace je tak řádně zhotovena. Nový
způsob ukládání je však pracnější
a prodlužuje se tak celkový čas
pokládky hlavního řadu. Až se počasí
trošku umoudří, budou práce opět za
hájeny na několika úsecích současně.
Zhotovitel poté dodá i aktualizovaný
harmonogram prací. Ten současný již
realitu rozhodně nezobrazuje.
Realizátorem jsou nyní také na něko
lika místech v obci řešeny nedostatky,
které kamerové zkoušky, provedené
na již zhotovených trasách, ukázaly.
Většinou se jedná o špatnou těsnost
potrubí v kanalizačních šachtách, kdy

do kanalizační sítě natéká spodní vo
da. Toto je samozřejmě nežádoucí
a technologicky špatné. Vzhledem
k tomu, že při předávacím řízení bu
deme požadovat tlakovou zkoušku,
musí být tyto netěsnosti odstraněny.
Konečný termín předání hotového dí
la však zůstává nezměněn a stále
požadujeme, aby bylo vše nejpozději
do 31. 8. 2017 vyhotoveno. Věřím, že
to tak ve skutečnosti bude.
V předposledním týdnu roku 2016 se
ke své práci sešlo i místní zastupitel
stvo na svém pravidelném veřejném
zasedání. Důležitým bodem bylo
samozřejmě schvalování obecního
rozpočtu na rok 2017. Rozpočet byl
navržen jako schodkový se schodkem
ve výši cca 14,8 mil. Kč. Tento
schodek je způsoben financováním
výstavby kanalizace, což je ta největší
výdajová položka. Rád bych však
podotkl, že v příjmech není zahrnuta
dotace z Ústeckého kraje ve výši cca
5,3 mil. Kč, která je určena právě na
výstavbu naší kanalizace. Při přípravě
rozpočtu nebyla ještě podepsána
smlouva o poskytnutí této dotace, tu
díž částka nemohla být rozpočtována.
Rozpočet byl na zasedání jednomy
slně schválen bez jakýchkoli připo
mínek.
Zastupitelé také schválili přijetí fi
nančního daru od společnosti Severo
české doly a. s. ve výši 200 tisíc
korun. Tato částka byla určena na
realizaci prosincové akce „Mariánské
Vánoce“. Tato akce nás tak nestála
ani korunu z vlastního rozpočtu a za
to Severočeským dolům velice děku
ji. Chci také poděkovat všem, kteří
realizaci Mariánských Vánoc při
pravovali, a také rodině Kováčů za
darování krásného vánočního stromu.
Snad se Vám celá akce líbila a určitě
ji v letošním roce rádi zopakujeme.
Jaroslav Sikora
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Výsledky vánočního turnaje ve stolním tenise
Je za námi další rok a také tradiční, třetí ročník vánočního turnaje ve stolním tenise, který se konal 10. prosince 2016
v místní tělocvičně. Zúčastnilo se 23 hráčů ve 3 kategoriích. Mladší děti do 10 let, starší děti do 18 let a dospělí.
Všem zúčastněným a kamarádům děkuji za pomoc a podporu v organizaci přátelského turnaje. Už nyní se těšíme na
příští turnaj a zveme všechny zájemce o stolní tenis na pravidelné hraní v zimní sezóně.
Vítězové kategorie mladší děti:
1. Sandra Minaříková
2. Patrik Kupec
3. Pavel Hejl

Vítězové kategorie starší děti:
1. Matěj Raiminius
2. Tereza Salačová
3. Ladislav Raiminius

Vítězové kategorie dospělý:
1. Milan Minařík
2. Robert Kupec
3. Daniel Salač
Martina Kováčová

Zájezd pro děti na Lední revui Máša a medvěd na ledě
V sobotu 17. prosince navštívily děti z naší obce Lední revui na motivy celosvětově populární
animované pohádky „Máša a medvěd“. Všichni fanoušci roztomilého, ale nezbedného děvčátka
Máši a jejího oddaného ochránce medvěda Míši byli nadšeni. Výkony bruslařů, akrobatů,
výprava, kostýmy, vtipné situace a hudba  to byl neopakovatelný a výjimečný zážitek.
Děkujeme obci Mariáské Radčice a Třem králům za finanční příspěvek na dopravu a vstupné pro
děti.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
DĚTSKÝ KARNEVAL S PROGRAMEM P. PEČENKY MEXICKÝ KARNEVAL
Sobota 18. března
Sál kulturního domu od 15:00 hodiny
Vstupné dospělí 10 Kč
ZÁJEZD NA MUZIKÁL MEFISTO DIVADLO HYBERNIA
Sobota 25. března
Odjezd v 11: 30 hodin od pošty
Cena po slevě 400 Kč
Přihlášky do 5. března u p. Kulhavé v odpoledních hodinách
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