3

Září
2 0 17

ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

Návštěva West parku Plzeň

Vážení a milí čtenáři,
s příchodem nového školního roku přichází
i nové vydání našeho radčického občasníku.
Mé novoroční předsevzetí, že letos stihneme
vydat Ráček každé dva měsíce, již dávno
vzalo za své. Čas je neúprosný a v poslední
době jej byla potřeba věnovat důležitějším
projektům v naší obci… a že jich není zrovna
málo. O realizovaných akcích a o jejich prů
běhu se dočtete právě v dnešním vydání Ráč
ku.
Za velký úspěch kupříkladu považuji to, že se
nám nakonec podařilo zajistit autobusovou
dopravu pro naše školní děti do sousedních
Braňan. Krajský úřad vyhověl naší žádosti
i bez souhlasu sousedních obcí a autobus tak
místo do Loučné nově zajíždí do Braňan.
Zdravý rozum zvítězil a naše děti se tak
mohou bez problémů dostávat do školy i ze
školy. Jako bonus se nám také podařilo dostat
do jízdního řádu večerní spoje, které do Rad
čic přijížděly, ale cestou zpět již nebraly ces
tující. Nově jsou tyto spoje v jízdním řádu
zakotveny a můžeme se tak dostat do Lit
vínova i v pozdějších hodinách. Velmi apeluji
na Vás všechny cestující, abyste si vždy od ři
diče brali jízdenku. Vytíženost autobusového
spoje je vyhodnocována právě na základě pro
daných jízdenek a pokud je některá linka ne
vytížená, kraj ji bez náhrady zruší. To byl
v minulosti i důvod ke zrušení večerních auto
busových spojů právě v naší obci.

Umíte si představit tu radost, když se
podaří trefit tomahawkem určené
místo, zasáhnout šípem střed terče
a sestřelit maketu kance? A co teprve
rýžovat zlato a opravdu pár zrnek na
jít, schovat a odvézt domů. To vše si
mohly děti z naší obce vyzkoušet
v červnu na výletě do West parku
v Plzni, který za finanční pomoci ob
ce pořádala naše organizace. Ale děti
zde čekala i řada dalších poučných

a zábavných aktivit. Seznámily se
s opravdovým šerifem, prohlédly jeho
zbraně, shlédly show práskání bičem,
lasem a ovládaní koltů. Prohlédly si
obydlí původních obyvatel Ameriky –
Indiánů, seznámily se se životem lov
ců kožešin, zatancovaly si indiánský
tanec. Prostě den plný zážitků a po
znání. Ani ta delší cesta nevadila.
Za ZO ČSŽ Mar. Radčice
Lenka Kulhavá

Ovšem základní škola v Braňanech není jen
o autobusové lince. Tento rok je pro nás přelo
mový právě tím, že naše děti prvně nastupují
do braňanské základní školy. Škola i obec
Braňany nám ve všem vyšly vstříc a za to jim
tímto velice děkuji. Dětem bych pak rád po
přál, ať se jim v novém prostředí líbí a ať se
jim daří.
Jaroslav Sikora
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TÝDEN VÝLETŮ
Již potřetí pořádala naše organizace poslední
červencový týden, za finanční podpory obce,
TÝDEN VÝLETŮ. Během těchto pěti dní
mohly naše děti opět navštívit další zajímavá
místa nejen v našem regionu.
Nejdříve jsme navštívili ZOO Děčín. Cesta
z nádraží do ZOO na Pastýřské stěně byla sice
pro některé náročnější, ale společně jsme ji
zvládli všichni. Odměnou bylo pozorování
zvířat, možnost jejich krmení, prolézačky
a návštěva expozice Rajské ostrovy s velkým
mořským akváriem. V Centru řemesel v Ostré
nad Labem si zase děti mohly naplno, kromě
jiného, vyzkoušet výrobu svíčky, mýdla, pří
rodního papíru, loutky, provazu, ozdobit
perník a rýžovat zlato. Všechny výrobky si dě

bylo něco pro dětské oči. Na památku si odsud

ti – byly za něj nakoupeny medaile, cuk

ti přivážely domů, a komu se něco nepovedlo,

každý odvážel pamětní medaili. Navštívili

rovinky a špekáčky.

tak si dárek pro rodiče koupil. Děti odtud od

jsme také ekofarmu CEVIK Klíny. Zde měly

Závěrem jen malá připomínka k některým ro

jížděly nadšené. Největším zážitkem byl pro

děti možnost krmit ovce, kozy, krávu a koně.

dičům. Na výlety je nutné přihlásit děti do ur

mnohé výlet parníkem z Ústí nad Labem do

Vyrobily si dřevěný přívěsek a došlo i na

čeného data. Skupinové jízdenky na vlaky se

Litoměřic. Tříhodinovou plavbu si všichni

opékání špekáčku.

objednávají týden dopředu, což je velká výho

moc užívali, vždyť lodí velká většina výletní

Většinu výletů děti absolvovaly vlakem.

da vzhledem ke slevám. Samozřejmě se může

ků ještě neplula. A dokonce jsme na lodi

Všechny byly hodné, respektovaly pokyny,

stát, že se zapomene. Pak ovšem je zájemce

i obědvali, no to bylo něco. A také jsme pro

trpělivě při hře nebo povídání si čekaly na

brán jako náhradník při onemocnění někte

plouvali plavební komorou. Objasňování toho,

další spoj, starší pomáhaly mladším. Všichni

rého z včas přihlášených dětí. Jsme ale rády,

proč stojíme, co to je, jak to funguje, nebralo

se shodli, že týden se vydařil a byl prima. A za

že se letos dostalo na všechny tyto opozdilce.

konce. „Mořská nemoc“ nepostihla nikoho

to patří ještě jednou dík Obci Mariánské Rad

Ale líto nám bylo těch přihlášených, co

a všichni se vrátili šťastně domů.

čice, která vše financovala. Odměnou pro ni

onemocněli a na vytoužené výlety nemohli

Těm nejmenším se zase líbila návštěva pohád

i nás organizátory je, že Týden výletů je mezi

jet. Tak snad jim to příští rok vyjde.

kového okruhu na zámku v Klášterci nad Ohří.

našimi dětmi a jejich rodiči oblíben a počet

Těch víl, skřítků, hejkalů, vodníků, ježibab

účastníků stále stoupá.

a dalších a dalších svítících a mnohdy pohybu

Poděkování patří ještě panu Jenkovi a panu

jících se známých pohádkových bytostí, to

Zachovi za finanční dar na přilepšenou pro dě
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Za ZO ČSŽ Mar. Radčice
Lenka Kulhavá, Romana Turková

INFORMACE Z ÚŘADU
I v předprázdninovém období a o prázdninách

informací pak vyřazeny z pořadníku. Nové

roku 1996. Důvodem proč není vedena, je ne

proběhlo v naší obci veřejné zasedání Zastupi

a úplné znění schválených „Pravidel“ včetně

zájem a nedostatek kronikářů. Vedení kroniky

telstva. K projednaným a schváleným bodům,

bodového hodnocení pak naleznete na našich

má totiž svá specifika a své náležitosti, jejichž

o kterých bych se tu rád zmínil, patří změna

webových stránkách.

zvládání není úplně jednoduché a v nepo

„Pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví

Veřejnost a zastupitelé se na červnovém zase

slední řadě také stojí spoustu času. Naší obci

obce

Radčice“. V původních

dání dále dozvěděli, že byla opravena střecha

se nyní naskytla příležitost uzavřít dohodu

pravidlech, která fungovala od roku 2013

nad uhelnou a vstupní chodbou v naší tělo

s panem Horou, který vede kroniku několika

a troufám si tvrdit, že velice dobře, bylo potře

cvičně. Místo lepenkové střechy, kterou in

dalším vesnicím. Pan Hora se nabídl, že naší

ba změnit odkazy na již neplatné zákony. Dále

tenzivně zatékalo, byla na střeše vybudována

kroniku zpětně dopíše až do současnosti

dávají nová pravidla i možnost přidělení bytu

trámová konstrukce, která byla pokryta pozin

a v dalších zápisech pak bude pokračovat. Za

přednostně v mimořádných případech – napří

kovaným vlnitým plechem a řádně oplechová

stupitelé tuto nabídku schválili a naše kronika

klad zdravotní, rodinné či sociální nenadálé

na. Celá oprava přišla na cca 54 tis. Kč.

tak bude průběžně dopsána.

situace žadatele. O tomto mimořádném přidě

V letošním roce se ještě počítá s výměnou

Schválen byl i návrh darovací smlouvy na fi

lení bytu ovšem vždy rozhoduje Zastupitelstvo

vstupních dveří do tohoto objektu.

nanční dar od společnosti Unipetrol RPA,

naší obce. Součástí těchto pravidel je také

Dále bylo nutno opravit i uzavírací ventil naší

s. r.o. ve výši 60.000,. Tento dar je určen na

„Bodové hodnocení naléhavosti bytové potře

požární nádrže. Ventil netěsnil a voda z nádrže

sportovní a kulturní akce v roce 2017 a já za

by pro účely sestavování pořadníku pro obecní

samovolně odtékala. Pořizovací cena nového

něj společnosti velice děkuji.

byty“, které bylo také upraveno. Každá z pří

ventilu je cca 70 tis. Kč, ale povedlo se

Závěrem bych Vás samozřejmě rád pozval na

chozích žádostí je patřičně obodována a dle

opravit ventil původní a momentálně je nádrž

naší tradiční Mariánskou pouť. I letos jsme

počtu získaných bodů pak zařazena do bytové

napustěna. Celkovou opravu by však již potře

pro Vás připravili bohatý program a já pevně

ho pořadníku. Bytový pořadník tak nově ještě

bovala jako sůl. Na tuto opravu tak bude vy

věřím, že přijdete v hojném počtu. Snad nám

více zvýhodňuje rodiny s dětmi pracujících ro

hotoven projekt a následně se pokusíme

vyjde počasí alespoň o trošku lépe než loni.

dičů s prokazatelným pobytem v Mariánských

sehnat peníze z nějakého vhodného dotačního

Vězte, že se celá akce připravuje již od ledna

Radčicích. Pro všechny uchazeče o přidělení

titulu.

a ani při nepřízni počasí ji nelze přeložit.

bytu je také důležité hlásit všechny podstatné

K bodům, které se dále projednávaly, patřilo

Přeji Vám snadný začátek školního roku

změny údajů, které byly uvedeny v původní

i vedení kroniky naší obce. Vedení kroniky je

a 16. 9. 2017 se všichni společně sejdeme na

žádosti, na obecní úřad. Pokud tak není učině

povinnost, která obci vyplývá ze zákona. Její

pouti.

no, jsou údaje z žádosti jednou za čas prověře

neplnění však není nikterak postižitelné. Naše

ny

současná kronika již bohužel není vedena od

Mariánské

a

v

případě

nalezení

nepravdivých

Jaroslav Sikora

PŘEHLED A VÝVOJ REALIZOVANÝCH A PLÁNOVANÝCH AKCÍ
1/ Splašková kanalizace a ČOV:

ještě probíhají finální úpravy komunikací, teré

kanalizace na soukromých pozemcích. Ná

Výstavba splaškové kanalizace a čistírny od

nu a samotný úklid stavby. Po předání hotové

sledně zažádala stavební úřad o udělení

padních vod v naší obci probíhá již od léta mi

ho díla bude na stavebním úřadě v Litvínově

územního souhlasu pro každou z těchto přípo

nulého roku. Termín ukončení celé akce byl

zažádáno o vydání souhlasu se zkušebním

jek. Tyto projekty a inženýrská činnost jsou

smlouvou o dílo stanoven na 31.

2017.

provozem vodního díla. Známá a schválená je

hrazeny obcí pro všechny, kteří firmě podepsali

V průběhu akce se však vyskytlo několik

již také konečná cena této stavby, jedná se

zplnomocnění. Územní souhlasy, které jsou pro

okolností, které celou stavbu přibrzdily či na ně

o částku 52.728.440,54 Kč bez DPH. Zajištěné

každé připojení ke kanalizaci naprosto ne

jaký čas zastavily úplně. K největšímu zdržení

dary a dotace nám pak dohromady pokrývají

zbytné, jsou nyní postupně udělovány. Po jejich

došlo čekáním na vypracování projektové

částku 32.077.500 Kč bez DPH. Zbytek musí

udělení již nic nebude bránit tomu, aby byla

dokumentace potřebných změn vedení tras

obec dofinancovat z vlastních prostředků.

každá nemovitost ke kanalizaci připojena.

a uložení. Realizační firma na základě těchto

2/ Přípojky ke splaškové kanalizaci:

Samotná realizace přípojky bude však možná

okolností zažádala naší obec o prodloužení ter

Firma AQUECON již vypracovala projektové

až po udělení souhlasu stavebního úřadu se

mínu dokončení díla do 30.

dokumentace jednotlivých přípojek splaškové

zkušebním

9.

8.

2017. Nyní

provozem

celé

kanalizace,

pokračování na straně 4
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odhadem to bude konec letošního roku, kdy by

prodej, ale já jsem trošku skeptický, zda by se

8/ Výstavba protipovodňové nádrže s

se pak během jednoleté lhůty měly všechny

vůbec našel kupec, který by byl ochoten zapla

možností rekreačního vyžití:

nemovitosti připojit. Realizace přípojky samo

tit nějakou reálnou cenu a budovu smysluplně

I tato výstavba je momentálně v plném proudu.

zřejmě bude i něco stát, přípojka bude ve

využít. Myslím si, že ne. Mým návrhem je udě

Probíhá v prostoru mezi přístřeškem u lípy a

vlastnictví majitele nemovitosti a měl by si ji

lat z této budovy budovu občanské vyba

zelenou stěnou, kde již byla vyhloubena díra

hradit sám. Dobrou zprávou ovšem je, že se

venosti. Nahoru by se přestěhovala Mateřinka

pro vznik samotného koupaliště a začala zde

podařilo vyjednat financování těchto přípojek se

a dole by zůstala knihovna, také by se sem

i stavba provozního objektu. V tomto objektu se

společností Severočeské doly. S největší prav

přestěhovala místní pošta. Stávající budovu

plánuje zázemí pro návštěvníky koupaliště

děpodobností

Mateřinky bychom potom prodali jako rodinný

včetně prostoru pro občerstvení, dále zázemí

nemovitostí realizaci přípojek uhradí.

dům a prostor po pobočce místní pošty bychom

pro obsluhu a pro laboratoř, která bude hlídat

3/ Komunikace po výstavbě splaškové ka

mohli pronajmout jako prostor k podnikání. Na

kvalitu vody. Ve venkovním prostoru vznikne

nalizace:

tuto variantu využití budovy čp. 4 bude nejprve

vodní nádrž s písčitou pláží, která bude na

V rozpočtu budování kanalizace a čistírny od

zrealizována studie proveditelnosti. Teprve pak

pouštěna spodní vodou z vrtu, vznikne zde ta

padních vod se počítá pouze s opravou po

bude o jejím osudu rozhodnuto.

ké oplocené dětské hřiště. Tento prostor pak

vrchů dotčených částí komunikací. Celé silnice

6/ Výstavba protihlučné stěny a realizace

bude propojen s naší obcí zcela novou komu

se nyní neopravují, akce by byla až příliš drahá

ochranných opatření před dolem Bílina:

nikací. Celé dílo by mělo být podle vyjádření

a na to momentálně finanční prostředky nemá

Tuto akci realizují a hradí Severočeské doly.

stavební firmy hotové do 20. prosince letošního

me. Celé opravy komunikací budou v budoucnu

Stávající zelené stěny za ulicí V Zátiší jsou vy

roku. V příštím roce by tak již mělo být plně

začleňovány do plánu investičních akcí obce

vyšovány, doplněny novými stěnami a vyplněny

v provozu. Akci hradí Severočeské doly a ob

podle finančních možností a podle naléhavosti.

liadurovými panely. Realizace právě probíhá

jekt pak bude předán naší obci k užívání.

Krajská komunikace, která probíhá celou obcí,

a měla by být dokončena do konce měsíce zá

9/ Výstavba sportovního areálu u protipo

je také opravena pouze v částech, které byly

ří. Celá stěna bude ve finále nabarvena zeleně

vodňové nádrže:

dotčeny výstavbou kanalizace. Zbytek by měl

a bude působit jako protiprašné a protihlukové

Nápad, který počítal s tím, že propojíme kou

opravit majitel komunikace, kterým je Správa

opatření před postupující těžbou na dole Bílina.

paliště s novým multifunkčním sportovištěm,

a údržba silnic Ústeckého kraje. Podařilo se mi

Před tuto stěnu bude následně vysázena zeleň.

vznikl v době, kdy vznikal projekt přírodní proti

vyjednat zařazení opravy povrchu celé této ko

S výsadbou nových stromů, které by měly

povodňové nádrže. Na mou žádost tak bylo do

munikace do investičního plánu SUS na příští

chránit před důsledky těžby, se počítá také

tohoto projektu pro územní řízení zaneseno

rok. V příštím roce by tak měla být celá krajská

v prostoru mezi přístřeškem u lípy a ulicí Ná

i plánované sportoviště. Na odsouhlasení nyní

komunikace v naší obci úplně nová.

dražní.

pozemek

čeká i dokumentace pro stavební povolení

4/ Oprava čp. 1 – adaptace na sídlo obecní

odkoupily od Palivového kombinátu a chtějí ho,

a v brzké době se bude žádat na stavebním

ho úřadu:

na naše přání, v brzké době zalesnit.

úřadě o jeho udělení. Společnost Severočeské

Oprava interiérů kulturní památky – staré fary

7/ Oprava dřevěného přístřešku v prostoru

doly, která onen projekt zpracovávala, nám již

a její přestavba na obecní úřad je v plném

u lípy:

od začátku avizovala, že na sportoviště nám

proudu. Termín dokončení prací má firma VO

Dřevěný přístřešek, který slouží jako odpočíva

prostředky pravděpodobně neposkytne a bude

BAS do konce listopadu letošního roku, ale

dlo v prostoru před fotbalovým hřištěm, byl

me si tak muset tuto výstavbu financovat sami.

pravděpodobně

opraven

na

dolů.

Nyní je vše na dobré cestě a velmi pravdě

mnohem dříve. Stěhování obecního úřadu do

Oprava

byla

jeho

podobně se podaří zajistit převážnou většinu fi

nové budovy pak bude s největší pravdě

zdevastování. Bohužel tento prostor slouží

nančních prostředků od společnosti ČEZ, která

podobností

k vybití přebytečné energie podivných existen

výstavby sportovních hřišť podporuje. Samotná

příštího roku.

cí, které nemají nic jiného na práci než ničit cizí

výstavba by tak mohla proběhnout již v příštím

5/ Budoucí využití současného sídla obecní

majetek. Umístění přístřešku je v klidném

roce. Předběžný rozpočet na vybudování toho

ho úřadu č.p.4:

prostoru za vesnicí, kam nikdo nevidí. To se ale

to sportoviště počítá s částkou cca 7 mil. Kč.

O využití budovy stávajícího obecního úřadu se

momentálně změní. Přístřešek bude monito

bude dále jednat. Jednou z možností je její

rován kamerou a několika skrytými fotopastmi.

tak

obec

bude

zrealizováno

všem

vše

hotovo

někdy
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vlastníkům

ještě

začátkem

Severočeské

náklady
nutná

doly

tento

Severočeských
z

důvodu
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