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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Drazí spoluobčané,

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

právě držíte ve svých rukách poslední vydání
Ráčku v tomto roce. Se závěrem roku bývá
zvykem trošku bilancovat, ohlédnout se na
chvíli zpátky a také případně poděkovat. Ani
já ve svém úvodním slovu nebudu výjimkou.
Jsem rád za to, co se v naší obci v tomto roce
povedlo. Byla to kupříkladu realizace přípojek
k obecní splaškové kanalizaci, která úspěšně
funguje, což prokázal její roční zkušební
provoz. Dále se nám podařilo zrealizovat nové
parkoviště, část nového chodníku a dokončila
se dlouhodobá oprava čp. 1, která byla završe
na přestěhováním sídla Obecního úřadu. V ne
poslední řadě máme také po letech nový
povrch na krajské komunikaci, o který bylo
zažádáno a jehož realizace byla z důvodu bu
dování kanalizace v minulosti odložena. Mys
lím, že přichází období, kdy po výstavbě
kanalizace můžeme začít naší obec postupně
zvelebovat. I v příštím roce jsou v plánu nové
povrchy několika místních komunikací a také
realizace nového ohraničení obecní zeleně;
vždyť stará zábradlíčka již dávno nejsou okra
sou naší vesnice.
Naše obec již tradičně žila i svůj bohatý kul

Druhá adventní neděle byla v sále
kulturního domu věnována vánoční
mu tvoření. Pod rukama šikovných
dětí a jejich rodičů vznikaly krásné

dekorace, které zaručeně přispěly
k výzdobě domovů. Návštěvníci měli
možnost vyrobit si stromeček, různé
ozdobičky, sněhuláka, naaranžovat
vlastní vánoční věnec, či ozdobit
perníček. Všichni pracovali se zauje
tím a s radostí si odnášeli své výtvory.
Více napoví fotografie. Všem, kteří
přispěli finanční částkou na materiál,
děkujeme.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

turní život, který nám mohou obyvatelé
okolních obcí jen a jen závidět. Však to bylo
vidět i na návštěvnosti, která, třeba na pouti,
předčila veškerá naše očekávání. Já jsem byl
potěšen zvláště akcí „Den Země“, kdy se našla
velká spousta dobrovolníků, kteří s obrovskou
vervou uklidili okolí naší obce. Všechny tyto
úspěšné akce jsou naplánovány i pro rok příští
a snad se Vám budou zase líbit.
Sluší se samozřejmě poděkovat všem, bez
jejichž pomoci, financí, dobré vůle, nadšení,
ochoty a nasazení by to prostě a jednoduše ne
šlo – tisíceré díky Vám.
Užijte si pohodové Vánoce a buďte šťastni
v celém příštím roce.
Jaroslav Sikora
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VÝLET DO KARLOVÝCH VARŮ A VÁNOČNÍHO DOMU

Už čtrnáct dní před Adventem měly
možnost děti z naší obce a případný
doprovod nasát vánoční atmosféru při
výletě do Karlových Varů. Každý
z nás má toto město spojené s lázněmi
a léčivými prameny.

I my jsme se zastavili u tří vřídel na
Sadové kolonádě. Minerální voda
z Hadího pramenu všem chutnala.
Protažené obličeje se objevily při
ochutnávce teplejší minerální vody ze
Sadového pramene. Nejvíce se ovšem
dětem změnily výrazy ve tváři při
ochutnávce z Pramene Svobody. Ještě
si smlsnout na lázeňských oplatkách
a hurá do Vánočního domu, hlavního
cíle tohoto dne.
Již při vstupu nás potěšila příjemná
melodie vánočních koled a nejen zra
ky dětí uchvátil krásně vyřezávaný
betlém, osm metrů vysoký strom

a zimní království se soby. Starobylá
atmosféra se sbírkou vánočních oz
dob, betlémů a dalších historických
předmětů na nás dýchla v expozici
Muzea Vánoc. Výstava nás provedla
celým světem a představila, jak slaví
Vánoce ostatní národy a kdo jim nosí
dárečky. Už třeba víme, že v Itálii no
sí dárky hodná čarodějnice Befana.
V Muzeu medvídků jsme obdivovali
tisíce medvídků starých více než 100
let i ty ze současnosti. Další pro
hlídku jsme absolvovali v Kouzelném
městečku. Zde nejen zraky dětí
uchvátily krásně ozdobené domečky,
kostelíky, zářivé pouliční lampy, le
dové kluziště, funkční železnice, po
které se proháněla lokomotiva s řadou

vagónků.
V
expozici
ručně
malovaných ozdob, nádherných de
korací, adventních věnců, stuh, po
staviček z betlému, a dalších jsme
obdivovali krásu a nádherné zpra
cování symbolů Vánoc. Zároveň řada
dětí nakoupila domů dárky pro rodi
če.
Poslední
zastávka
byla
u Vánočního expresu, společné foto
a „hajdy“ domů. Všichni se vraceli
plni krásných dojmů, zážitků. Výle
tem do Vánočního domu se prostě
nedalo nepodlehnout vánoční náladě.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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INFORMACE Z ÚŘADU
K nejdůležitějším informacím z uply
nulého období patří fakt, že byla vy
dána dokumentace posuzování vlivů
záměru
„Pokračování
hornické
činnosti – I.etapa – Doly Bílina 2019
2035“ na životní prostředí. K této
dokumentaci se mohli všichni občané
vyjádřit buď písemně, nebo ústně na
jejím veřejném projednávání, které se
konalo v Mostě pod záštitou Minis
terstva životního prostředí. To pak bu
de o schválení této dokumentace
rozhodovat. Dokument je nezbytný
k dalšímu jednání o pokračování těž
by dolu Bílina. Na základě výzvy
k předložení připomínek, byly za naši
obec obec písemně zpracovány a ode
slány připomínky následující:
1/ S oznamovatelem bylo smluveno,
že před postupující těžbou na dole Bí
lina budou zrealizovány ochranné
lesní pásy, které by měly částečně
ochraňovat obyvatele Mariánských
Radčic před negativními vlivy povr
chové těžby. Lesní pásy byly skutečně
vysázeny a v rámci plánu ochranných
opatření je o ně pečováno. V doku
mentaci nám ovšem chybí posouzení,
zda v době přiblížení se těžby k naší
obci budou schopny splňovat sli
bovanou ochranu vzhledem k jejich
současnému malému vzrůstu. Pokud
vyplyne, že slibovaná ochrana nebude
dostatečná, požaduje naše obec učině
ní doplňujících ochranných opatření –
například v podobě protiprašných
a protihlukových ochranných valů.
Tuto připomínku bychom chtěli za
pracovat do dokumentace.
2/ Společnost Severočeské doly, a. s.

zřídila v naší obci stanici na měření
prašnosti a s výsledky nás každý mě
síc seznamuje. Obec Mariánské Rad
čice požaduje, aby tato stanice zůstala
v obci umístěna až do konce doby zá
měru. Dalším požadavkem, je
pravidelný monitoring hluku v denní
i noční době. V případě opakujících
se nadlimitních náměrů bude důlní
společností situace vyhodnocena
a budou navržena a zrealizována
omezující opatření tak, aby se v co
nejvyšší míře chránilo obyvatelstvo
naší obce před negativními vlivy po
stupující těžby.
3/ Většina dětí z Mariánských Radčic
navštěvuje základní školu v sou
sedních Braňanech, naše obec tedy
požaduje zachování přímého spojení
tak, aby děti mohly do školy dojíždět
a aby nebyly ohroženy platné limity
pro dojezdový čas pro školní děti.
Silnice II/256 Lom – Mariánské Rad
čice – Braňany nebude v žádném pří
padě
zrušena
před
otevřením
adekvátní náhradní komunikace. Do
pravu školních dětí zajišťuje Ústecký
kraj. Možná varianta přeložky komu
nikace s ním bude předem prokaza
telně konzultována, aby nedošlo ke
zrušení školních autobusů a k naru
šení časové koordinace se začátkem
a koncem vyučování. V případě ne
souhlasného stanoviska kraje bude
společností Severočeské doly, a. s. za
bezpečena náhradní plnohodnotná va
rianta řešení školní dopravy dle
potřeb naší obce.
4/ Severočeské doly, a. s. zajišťují
v rámci projektu „Stop Prach“ úklid

obecních komunikací kropícími a za
metacími vozy, to vše na náklady
důlní společnosti. Obec Mariánské
Radčice požaduje, aby v tomto bylo
pokračováno minimálně do konce do
by záměru s četností dle potřeby obce
Mariánské Radčice.
5/ Obec Mariánské Radčice dále
požaduje, aby práce na rekultivacích
již vytěžených ploch a práce na rea
lizaci domluvených ochranných opat
ření byly zahajovány bezodkladně
a postupovaly plynule tak, aby nedo
cházelo k neodůvodněným časovým
prodlevám, které by způsobily
prodloužení doby působení nega
tivních vlivů těžby na životní prostře
dí.
Tyto připomínky by mělo Minis
terstvo životního prostředí zohlednit
a zapracovat je do svého závazného
stanoviska. Další požadavky je pak
možno vkládat do dalších dokumentů,
které budou následovat – například
do dokumentace plánu otvírky a po
stupu těžby. Veřejné projednávání
v Mostě bylo velmi dlouhé a celkově
vyznívalo jako exhibice uskupení
Greenpeace. Celá věc tam byla řešena
spíše globálně, konkrétních připomí
nek k dokumentaci zaznělo opravdu
poskrovnu.
Poslední letošní zasedání zastupitel
stva obce proběhlo až po uzávěrce
tohoto zpravodaje, k důležitým bo
dům se tak vrátím v příštím vydání
Ráčku.
Jaroslav Sikora

RÁČEK ŠIKULA ANEB KROUŽKY NEJEN PRO DĚTI
Tvoříte rádi Vy anebo Vaše děti? Tímto bych Vás ráda pozvala na kreativní kroužky pro děti i dospělé. Veškeré
kroužky budou prozatím pořádány jednorázově, dle zájmu pak případně budou probíhat pravidelně.
Více informací na facebooku ve skupině „Ráček šikula aneb kroužky nejen pro děti“.
Těším se na Vás.
Hana Hampejsová
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PROSINEC NAKONEC

Prosinec se vždy dostaví úplně na ko
nec roku. Tento měsíc je zasvěcen
několika svátkům, jež svým význa
mem převyšují ty ostatní, které se bě
hem roku mohou vyskytnout. Lidé je
také tak vnímají a proto jsou na sebe
milejší a hodnější, než při těch oby
čejných, běžných svátcích. Ale byly
to původně církevní svátky, které si
lidé časem poněkud polidštili a tak se
z nich staly svátky rodinné, později
i komerční.

Vánoce jsou svátky inspirované naro
zením Ježíše Krista. I ty se z kostelů
přenesly do rodin. V roce 1843 vydal
Charles Dickens povídku Vánoční
koleda. Ta se stala velmi populární
a měla vliv na přeměnu církevních
Vánoc ve svátky rodiny, dobré vůle
a soucitu. Někteří lidé dodnes berou
tuto přeměnu tak vážně, že o Váno
cích dokonce přestanou po sobě i na

chvíli střílet, aby palbou nepřehlu
šovali zpěv vánočních koled.
Rozdávání dárků o Vánocích má na
starosti Ježíšek, a ten se musí notně
ohánět, aby splnil přání dětí. Není
však na to sám. Vánoce si přivlastnili
obchodníci, prodejci všeho možného,
kteří udělají za Ježíška téměř všechnu
práci. A je tak trochu škoda, že se po
selství rodiny, dobré vůle a soucitu
poněkud vytrácí pod vrstvami krabic
se vším možným pod vánočním
stromkem.
Ale, abych nebyl morous – Vánoce
jsou za dveřmi a tak přeji všem, kteří
je slaví, aby jim bylo o Vánocích
dobře, aby nemysleli jen na sebe,
a aby je v životě potkávaly jen samé
dobré věci.
Přikládám několik fotografií o tom,
jak jsme letos oslavili Mikuláše
a Vánoce v Mariánských Radčicích.
JaN

Jako první se začátkem prosince vždy
dostaví Mikuláš. Biskup, který proslul
svou štědrostí. Proto v předvečer své
ho svátku vyrazí do ulic obtěžkán pyt
lem s dárky a doprovázen dvěma
bodygárdy – andělem a čertem.
V různých zemích si Mikuláše lidé
přejmenovali podle svého, a tak přišel
na svět Weihnachtsmann, nebo známý
obchodník s CocaColou Santa Claus.
Ale ať už se štědrý děda jmenuje
jakkoliv, přináší radost hlavně dětem.
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