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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení občané,
po delší odmlce jsme se konečně dopracovali

I letošní nový rok jsme zahájili přivítáním na

k dalšímu vydání našeho obecního časopisu

šich čerstvě narozených občánků. Je velmi po

Ráček. Čas letí jako střela a přijde mi, že

těšující, že porodnost v naší obci udržuje své

jsme minulé číslo vydávali minulý týden, je

tempo, a to celou naši vesnici průměrově

to však už skoro pět měsíců. Za tu dobu se

omlazuje.

v naší obci samozřejmě událo spoustu zají

Vše jen to dobré, krásný a šťastný život ještě

mavých věcí, některé se zde pokusíme připo

jednou přejeme Rozálce Vondráškové, Tician

menout a na jiné Vás zde také pozveme.

ce

Šebestové,

Davídkovi

a Lukáškovi Pfefferovi.

Schmiedtovi

Jaroslav Sikora

Letošní rok je zatím z hlediska obce velmi
hektický. Důvodem jsou přípravy a realizace
několika náročných akcí. Velmi mnoho času
zabere činnost v souvislosti s výstavbou
obecní splaškové kanalizace, ale ukončení

Zajištění dopravy do ZŠ v Braňanech

celé akce je snad již v dohlednu. Doba bez
bagrů, prachu a rozkopaných cest se nám již

V plném proudu jsou přípravy na zajištění

z Lomu jezdí tímto autobusem do Radčic či do

pozvolna blíží. Samozřejmě se na to těšíme

školní

školy

Loučné a stejně tak nevím, kolik lidí jezdí

všichni, snad kromě mého maličkého synka,

v Braňanech. V měsíci dubnu proběhl zápis

tímto autobusem z Louky do Lomu, ale mys

kterému po odjezdu bagrů z vesnice skončí

prvňáčků a většina z těch našich se do

lím, že moc ne. Důvod možná bude někde jin

jeho svět. Ale i on to snad zvládne. Kanaliza

braňanské školy opravdu přihlásila. Společně

de, ale to mi nepřísluší hodnotit. Kraj

ce je momentálně stále stěžejním obecním

se všemi přestupujícími žáky bude do Braňan

každopádně přislíbil, že se na využití stávají

tématem a na jiném místě tohoto zpravodaje

docházet od měsíce září cca dvacet dětí, a to je

cích školních spojů zaměří a potom rozhodne.

se k ní vrátím obšírněji.

velká většina všech našich dětí, které musejí

Jedna věc je však jistá, pokud přestanou těmi

Na posledním zasedání zastupitelstva obce

plnit povinnou školní docházku.

to školními spoji jezdit naši žáci, kteří až na

a také z úst zaměstnankyň VPP zaznělo, že

Z tohoto důvodu jsem požádal na krajském

výjimky přestoupili do Braňan, bude nakonec

se v naší obci opět rozmáhá laxnost v likvi

úřadě o zajištění školního autobusu do Braňan

celá školní linka stejně zrušena pro její malé

daci objemných a podobných odpadů, které

a zpět. Ústecký kraj reagoval na mou žádost

využití. Pro některé děti, které zůstaly na zá

patří do sběrného dvora. Někteří lidé často

celkem vřele, a i když není z hlediska financí

kladní škole v Lomu, aby tam dochodily po

něco vyhodí před svůj dům a více se nestara

schopen vytvořit novou autobusovou linku,

slední

jí. Takhle to však nefunguje a zaměstnanci

nabídl změnu trasování stávajících školních

připravenou náhradní variantu dopravy.

ode mne mají zákaz tyto odpady likvidovat

autobusů, které by místo do Lomu zajížděli do

Nyní tedy čekám, jak celá věc dopadne. V zá

bez předešlé domluvy s původcem tohoto

Braňan. Byly již také předdomluveny odjez

loze je samozřejmě přislíbené zajištění do

odpadu. Pro připomenutí dnes opět v dalším

dové časy a s ředitelem základní školy

pravy ve spolupráci se sousední obcí Braňany

textu najdete pravidla pro likvidaci těchto

v Braňanech byla dojednána i drobná úprava

a se Severočeskými doly. Děti se tedy do ško

odpadů. Snažíme se Vám všem vycházet

času zahájení vyučování.

ly a domů určitě dostanou.

vstříc, prosím tedy jen o to, aby byla tato

Jako další krok si kraj vyžádal souhlas

Připravuje se také informační schůzka pro ro

pravidla dodržována.

okolních dotčených obcí se změnou trasy. Ta

diče přestoupivších dětí. Tato schůzka proběh

Závěrem Vám všem přeji hezké koupací po

dy jsme ovšem narazili na problém. Rada

ne na našem úřadě v součinnosti s panem

časí a taky trošku deště pro vyprahlou příro

města Lomu a ani Louka nakonec své sou

ředitelem braňanské školy a o jejím termínu

du.

hlasné stanovisko nedala. Odůvodněním je, že

budete včas informováni.

Jaroslav Sikora

docházky

do

základní

jejich občané linku využívají. Nevím kolik lidí

ročník,

jsme

samozřejmě

měli

Jaroslav Sikora
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Výstavba kanalizace a ČOV
obnova chodníků a silnic bude následovat

Co se týče ostatního financování celého

někdy v budoucnu dle našich finančních

projektu, podařilo se uhájit celou dotaci od

možností.

Ministerstva zemědělství. Chvíli to vypadalo,

Smluvní termín dokončení celé akce je

že díky dotaci od Ústeckého kraje budeme

31. 8. 2017. Zatím to vypadá, že by se tento

muset skoro dva miliony vracet, ale nakonec

termín mohl stihnout. Pak bude následovat

se mi podařilo vyjednat výjimku. V jednání

Obrázek namalovala Andrejka Havelková

jednání se stavebním úřadem o udělení sou

jsou také prostředky na domovní části přípo

technika: křída na kanalizační šachtě

hlasu ke zkušebnímu provozu. Termínově ne

jek od společnosti Severočeské doly. Mo

dokážu tuto fázi odhadnout, ale rádi bychom

mentálně vypadá velmi nadějně fakt, že

Momentálně je to již 10 měsíců, co byla zahá

vše stihli do konce letošního roku. Teprve po

samotné připojení, které by si dle zákona měli

jena výstavba obecní splaškové kanalizace.

udělení tohoto souhlasu se ke kanalizaci

hradit

Situace se má tak, že již byla zrealizována

mohou začít připojovat jednotlivé nemovi

uhrazeno z finančních prostředků od Severo

převážná většina hlavních stok a skoro polovi

tosti.

českých dolů.

na přípojek. Samotná čistička již také stojí, je

Již je vyprojektována první část projektů na

Skutečná celková cena díla ovšem zatím úplně

osazena technologií a je zrealizována i její pří

jednotlivé domovní přípojky a je zažádáno

známa není. Vyskytly se samozřejmě i práce,

pojka k elektrice a vodě. Hlavní stoka se ještě

o udělení prvních územních souhlasů. Tuto

které byly zrealizovány nad rámec původního

musí vybudovat v ulici Mostecká a zbývá také

agendu nadále zajišťuje firma Aquecon, která

rozpočtu. Jedná se hlavně o některé vynucené

dodělat zpětná stoka od čističky do potoka.

projektuje na základě plné moci od Vás ob

změny tras a také o jiný a náročnější způsob

Zrealizovány musí být i překopy přes potok na

čanů. V minulých dnech probíhaly i pochůzky

uložení trub v důsledku výskytu nadměrného

čtyřech místech a také zbytek přípojek. Mo

zaměstnanců této firmy u nás v obci. O od

množství spodní vody. Seznam těchto vícepra

mentálně již firma připravuje terénní úpravy

bornosti těchto pochůzkářů by se sice dalo

cí se nyní dává dohromady a po jeho odsou

a obnovu povrchů komunikací a chodníků. Jen

polemizovat, ale firma má prý již skoro veške

hlasení bude známa konečná celková cena

podotýkám, že hlavní silnice v naší obci patří

ré podklady pohromadě a v brzké době vy

díla.

kraji. Firma bude opravovat jen úseky, které

skladní další projekty. Podotýkám, že bez

Závěrem bych Vám rád poděkoval za Vaší

byly výstavbou kanalizace dotčeny, zbytek

územního souhlasu od stavebního úřadu by se

trpělivost, shovívavost a spolupráci.

musí opravit kraj. Neočekávejte proto prosím,

nikdo ke kanalizaci neměl připojovat. Veškeré

že bude ihned obnovena celá silnice. I na

tyto projekční a inženýrské záležitosti za Vás

ostatních úsecích bude probíhat pouze oprava

po podpisu plné moci hradí a zajišťuje naše

dotčených

obec.

částí

komunikace.

Rozsáhlejší

sami

majitelé

nemovitostí,

bude

Jaroslav Sikora

Slet čarodějnic
I letos si MARIÁNSKORADČICKÝ SPO
LEK ČARODĚJNIC připomněl starý lidový
zvyk spojený s Filipojakubskou nocí a svolal
na hřiště u kulturního domu na poslední
dubnový večer malé i velké čarodějnice a ča
roděje. Pro všechny byly připraveny různé
úkoly a po jejich splnění byl každý odměněn.

celá akce zakončena opékáním buřtů, za které

Děti, které přišly v maskách, obdržely ještě

děkujeme panu Matuškovi. Zároveň děkujeme

Za ZO ČSŽ

diplom a věcnou cenu. Jako každý rok, byla

paní Zákostelské za pečivo a cukrovinky

Lenka Kulhavá
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a paní Litovčenkové za přípravu čaje.

INFORMACE Z ÚŘADU
Ani v období první poloviny letošního roku

opravy objektu čp.1 – staré fary. Na základě

domech. Další variantou bylo realizovat výbě

neustala práce zastupitelstva obce. To se sešlo

výběrového řízení, kam se přihlásilo osm

rové řízení na firmu, která bude, na základě

zatím na dvou zasedáních a řešilo několik dů

uchazečů, byla vybrána firma VOBAS s.r.o.

rámcové smlouvy o dílo, udržovat obecní

ležitých bodů. Bylo to například propach

s

výši

majetek po dobu dvou let u všech zakázek,

tování pozemků obecního rybníka v okolí

2 622 192,64 Kč bez DPH. Předpokládaná

jejichž předběžná cena nepřesáhne částku

bývalé silnice na Libkovice. Tyto pozemky

ceníková cena přitom byla cca 4 miliony Kč.

200 000 Kč bez DPH. Nakonec byla po

byly propachtovány Českému rybářskému

Práce by měly být zahájeny od začátku června

dlouhé debatě s rozdílem jednoho hlasu odhla

svazu, který na tomto rybníku vytvoří samo

a měly by trvat šest měsíců.

sována varianta druhá. Bude tedy vypsáno vý

statný rybářský revír. Pro rybáře se samozřej

Z dalšího výběrového řízení vzešel i projek

běrové

mě nic nemění, rybník bude stále přístupný

tant, který nám zpracuje nový územní plán na

Momentálně se připravují kritéria a řízení by

a rybolov bude i nadále možný pouze pro ty,

ší obce. Práce na novém územním plánu byly

mělo být zahájeno někdy v průběhu letošního

kteří vlastní platný rybářský lístek. Rybářské

zahájeny ve spolupráci s Městem Litvínov již

června.

mu svazu šlo hlavně o to, aby byly ze sou

v roce 2013. Po všech zdlouhavých úředních

Plynule pokračují i projekty společnosti Seve

časného rybářského revíru vyňaty přilehlé

krocích byl nyní vybrán Ing. Arch. Ivan Kap

ročeské doly. Doly již získaly stavební povo

zaplavené propadliny, které jsou na dobýva

lan s nabídkovou cenou ve výši 230 000 Kč

lení na rozšíření a úpravu současné zelené

cím prostoru Severočeských dolů a které jsou

bez DPH, který nám nový územní plán

stěny. Ta bude zvýšena o cca 1,2 m a bude vy

momentálně nepřístupné.

zpracuje. Podle zákonných lhůt a nutnosti

plněna Liadurem, dále je uděleno i povolení

Opětovně se na zasedání řešila také naše po

projednání s dotčenými orgány a s Vámi obča

na výstavbu protipovodňové nádrže s možnos

bočka České pošty. Tu by Česká pošta nejra

ny to bude záležitost minimálně jednoho roku.

tí rekreačního využití. Výstavba našeho bu

ději převedla na některý ze soukromých

Zastupitelé se v dubnu také zabývali otázkou,

doucího koupaliště je tedy také těsně před

subjektů anebo na obec tak, aby se o ní sama

kdo bude realizovat opravy a údržbu bytového

svým zahájením. V součinnosti se Severočes

nemusela starat. Podmínky, za kterých by měl

a ostatního majetku ve vlastnictví naší obce.

kými doly byla také podepsána „Dohoda o zá

být převod uskutečněn, jsou ovšem stále dosti

Nynější praxe je taková, že zakázku do

sadách environmentálního dozoru obcí Bílina,

nevýhodné. Zatím se nám daří kamennou po

60 000 Kč můžeme zadat přímo, a to co je

Braňany, Duchcov, Ledvice a Mariánské Rad

bočku držet a na přání některých zastupitelů

dražší, by mělo proběhnout poptávkovým či

čice nad provozem lomu Bílina do roku

byla od měsíce dubna dokonce i rozšířena pra

výběrovým řízením. V poslední době je však

2035“. Tato dohoda byla podepsána za účelem

covní doba. V úterý a ve čtvrtek byla pošta

velký problém se zajišťováním firem na rea

minimalizace zátěže obyvatel, přírody a kraji

otevřena od 15:00 do 17:00 s tím, že po

lizaci menších zakázek, firmy jsou buď pra

ny způsobené provozem lomu Bílina. Zástupci

16. hodině sloužila pouze pro výdej zásilek.

covně vytíženy či nemají o takové zakázky

jednotlivých obcí a dolů se tak budou

Tato změna měla být určena pro občany, kteří

zájem. U větších zakázek je zase potíž s rea

společně scházet a řešit potřebné záležitosti

jezdí z práce později a nestíhají si zásilky vy

lizací poptávek, když firma několikrát svou

ohledně těžby na dole Bílina. Za naší obec se

zvedávat. Nyní v červnu proběhne další se

nabídku pošle a není nikdy vybrána, již další

těchto setkání budu zúčastňovat já a paní Kul

tkání s oblastní manažerkou České pošty

nabídky neposílá a firem, které se snažíme

havá.

a bude se vyhodnocovat, zda změna měla po

oslovovat, není nekonečné množství. Na zase

Závěrem bych se rád zmínil o tom, že byla do

zitivnídopad, čizdabudeopětzrušena.

dání se tedy probíraly dvě varianty možného

hodnuta grafická úprava našich webových

řešení této situace. První variantou bylo za

stránek. Na tuto změnu se můžeme těšit zhru

V další fázi svého vývoje se ocitly i některé

městnat pracovníka na pozici „údržbář obecní

ba v polovině června, tak doufám, že se Vám

naše plánované akce. Na dubnovém zasedání

ho majetku“. Tento pracovník by v zimě

budou naše nové stránky líbit.

byla schválena firma pro realizaci druhé etapy

zároveň mohl pracovat jako topič v obecních

nejnižší

nabídkovou

cenou

ve

řízení

na

některou

z

firem.

Jaroslav Sikora

Obec Mariánské Radčice Vás srdečně zve na již tradiční

„FESŤÁČEK V RÁČI“

Sobota 17. června 2017 od 15:45 hodin
Mariánské Radčice, zahrada kostela Panny Marie Bolestné
PROGRAM: JINDRA KEJAK, ZRCADLA, MILAN DROBNÝ A NADROBNO, NEW CONCORDE, HARDOX
VSTUPNÉ: 50 Kč  Občané Mariánských Radčic a děti v doprovodu rodičů vstup ZDARMA
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PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

VPP, jinak odpad nebude svezen. Ve všedních dnech je k tomuto účelu

Obec Mariánské Radčice, jmenovitě pracovníci VPP, se řídí

otevřen i sběrný dvůr, do kterého by měl majitel odpadu tento odpad

následujícími pravidly pro původce odpadu, která upravují nakládání

přednostně odvážet sám.

s odpady ze zahrad, domů a bytů:

Pneumatiky patří do sběrného dvora, kam je doručí sami jejich

1/ Odpady ze zahrad – bioodpad

majitelé. Ve výjimečných případech budou svezeny pouze na základě

Odpad bude uložen na viditelném místě před domem, či na jiném

předchozí domluvy s mistrem VPP.

blízkém sběrném místě tak, aby nepřekážel. Svoz tohoto odpadu není

Nebezpečný a jiný odpad, který nepatří do komunálního, ani

každodenní záležitostí, takže se může stát, že odpad bude na tomto

velkoobjemového odpadu, sváží dvakrát ročně svozová firma, která ke

místě několik dní.

sběrnému dvoru přistaví kontejnery, do kterých tento odpad patří. Tento

Odpad bude roztříděn do hromádek, kdy budou zvlášť větve, zvlášť

odpad je možno před tímto svozem ukládat ve sběrném dvoře.

zemina a zvlášť posekaná tráva. Důvodem je, že zeminu ukládáme na

Komunální odpad, který nepatří, nebo se nevejde do popelnice, bude

deponii, větve se štěpkují a tráva patří do kontejneru na bioodpad

napytlován a uložen ke svozu na viditelném místě před domem, či na

umístěný ve sběrném dvoře.

jiném blízkém sběrném místě.

Případný bioodpad z domácnosti bude uložen v pytli a bude pak

Popel z kotlů a kamen nebude svážen, a ani jinak ukládán na

pracovníky VPP vysypán do kontejneru na bioodpad.

skládkách. Pokud nestačí majiteli domu popelnice, přiobjedná si na

Objemnější odpad ze zahrad bude svážen jen po domluvě s mistrem

svůj náklad další nádobu na obecním úřadě.

VPP. Pracovníci obce přistaví majiteli odpadu kontejner, který si

Sutiny a kamení nebudou sváženy. Po domluvě s mistrem VPP je

majitel sám naloží. U VPP pracují samé ženy a nakládání velkého

možno odvést tento odpad na skládku Celio na náklady původce tohoto

objemu odpadu je stojí nemalé fyzické síly a spoustu času.

odpadu.

Veškerý biologický odpad bude vždy vytříděn a bude bez větších

Naše obec poskytuje tyto odpadové služby zdarma a pro všechny.

kamenů a bez dalších složek komunálního odpadu. Jinak bude

Nevidím tedy důvod k ukládání odpadu na černé skládky.

proveden odvoz na skládku odpadu na náklady původce.

Hlavní pracovní náplň pracovníků VPP není svážení odpadu, ale

2/ Odpady z domů a bytů

údržba a úklid veřejných prostranství v obci. Služby ohledně likvidace

Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, elektrospotřebiče atd.) bude

odpadu, které občanům poskytujeme, jsou vysoce nadstandardní.

svážen vždy až po domluvě s mistrem VPP. Pracovníci obce přistaví

Žádám Vás proto o dodržování těchto pravidel.

majiteli odpadu kontejner, který si majitel sám naloží. Neumisťujte

Kontakt: MISTR VPP – paní Mrkvičková – tel: 721 329 452

proto tento odpad před dům dříve než proběhne domluva s mistrem

AKCE POŘÁDANÉ ZO ČSŽ

Jaroslav Sikora

dne 8. dubna se sešli děti a rodiče na
sále našeho kulturního domu, aby si

V sobotu 18. března pořádala naše organizace

vyrobili

tradiční maškarní karneval pro děti. Na sále se

domovů a nasáli atmosféru blížících se svátků.

velikonoční

dekorace

do

svých

sešla řada zajímavých a krásných masek.

Tak, jako se po zimě radostně probouzí příro

O zábavu se již tradičně staral pan Šimon Pe

da, i naše velikonoční tvoření se rozehrálo

čenka s programem MEXICKÝ KARNEVAL.

všemi barvami. U každého stolu se vyrábělo

Pro děti si připravil show plnou hudby, tance,

něco jiného, a jinak zajímavého, ale jedno

kteří přispěli na materiál.

legrace a soutěží. Bohužel se této akce letos

bylo společné a to dobrá nálada a úsměvy na

Nezapomněli jsme ani na dospělé. V březnu

zúčastnilo méně dětí. Důvodem byla různá

tvářích. Pod rukama dětí i jejich rodičů začaly

měli možnost vyjet naši občané do Prahy na

onemocnění, která naši drobotinu v obci po

vznikat zápichy do květináče ve tvaru zajíčka

muzikál Mefisto. Byl to krásný zážitek. Nyní

stihla. Ale těm, kteří nemohli být přítomni,

nebo kuřátka, malované kraslice, zdobené

v měsíci květnu jsme uspořádali tradiční

slibujeme, že příští rok bude karneval konat

perníčky, papírové osení a další a další deko

dvoudenní zájezd do Frýdlantu na Valdštejn

zase. Tak přemýšlejte, jakou masku si vyrobí

race. Vrcholem odpoledního tvoření byly ve

ské slavnosti a prohlídku zámků Frýdlant

te. Děkujeme Obci Mariánské Radčice za pro

likonoční věnce na dveře. Činnost všechny

a Sychrov. Obě akce finančně podpořila Obec

placení zmíněného programu.

přítomné zaujala a s radostí si domů odnášeli

Mariánské Radčice. Děkujeme.

Další akcí, kterou jsme uspořádali, byla Ve

své výtvory. Už teď se těšíme na další dílnič

likonoční dílnička. V odpoledních hodinách,

ky. Chtěly bychom poděkovat všem rodičům,

Za ZO ČSŽ
Lenka Kulhavá
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