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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Milí občané,
společně s první odvysílanou reklamou
na vánoční svátky mě paradoxně opouští
onen zmiňovaný klid a pohoda, se kterými
bych je prý měl prožívat. Dostanu vždy ta
kový pocit, že zase začíná každoroční obdo
bí stresu, shánění, pečení a všelijakých
různých dalších vánočních úkolů. Vše bývá
ještě umocněno tím, že první reklama se ob
vykle vysílá už někdy koncem září, a tak
se mě to napětí drží poměrně dlouho. Časem
se ale dostávám do druhé fáze, kdy je mi to
všechno jedno a říkám si, že nic řešit nebu
du. V další fázi si říkám, že jsem sice zase
o rok starší, že jsem zase letos nic nestihl,
ale začínám se na ty naše pravé české Váno
ce těšit. Vidím před sebou rozzářené oči na
šich nejmenších, kteří věří, že Ježíšek splní
všechna jejich tajná přání. I Ježíšek je přitom
zase o rok starší a přesto všechno stíhá, troš
ku mu to závidím. Myslím si, že by za to
mohl dostat malou odměnu od nás všech.
Tou odměnou samozřejmě myslím tradiční
vánoční oslavu v prostoru našeho místního
kostela. Mariánské Vánoce totiž letos oslaví
své deváté výročí a vše je naplánováno

MARIÁNSKÁ POUŤ
Tradice konání Mariánské pouti byla
v naší obci obnovena v roce 2006.
Jedná se o kulturní akci, která ná
vštěvníkům každoročně nabízí roz
manitý program. Proto si i letos,
14. září, na své přišly všechny věkové
kategorie. Pouť byla zahájena mší
svatou v kostele Panny Marie Bo
lestné, po té následoval bohatý kul
turní program na návsi naší obce.
V rámci něho jsme se mohli těšit
na historickou scénu, pouťové atrak
ce, stánky s upomínkovými předměty
a pouťovými laskominami, dále pak
na prohlídku kostela i hudební vy
stoupení, jehož hvězdou byla Magda

Malá společně s Bohušem Matušem.
Asi největší úspěch a obdiv sklidila
noční ohňová show, při které
se za doprovodu hudby a pyrotech
nických efektů tajil dech všem
divákům.
Myslím si, že Mariánská pouť se vy
dařila, soudím tak podle pozitivních
ohlasů návštěvníků, kterých bylo
po celý den velké množství.
Děkuji všem, kteří pomohli zajistit
průběh pouti, sponzorům, organizáto
rům i pracovníkům VPP, bez jejichž
pomoci by se pouť nedala or
ganizačně zvládnout.
Martina Kováčová

na sobotu 30.11.2019 od 10 hodin. Nebude
chybět tradiční divadelní představení v po
dání našich spoluobčanů a herců z divadla
Bída. To se odehraje třikrát v průběhu dne,
a to v 11, ve 13 a v 15 hodin. Od 16 hodin
pak vystoupí v místním kostele dětský pě
vecký sbor Vrabčáci z umělecké školy v Lit
vínově. Nakonec vše završíme rozsvícením
vánočního stromu na prostranství u kulturní
ho domu, to je naplánováno od 17 hodin. Již
nyní se moc těším a všechny Vás na tuto
oslavu co nejsrdečněji zvu.
Jaroslav Sikora
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ZÁJEZD NA ZAHRADU ČECH
Čech do Litoměřic. Letos se konal
již její 43. ročník. Je to největší
výstava svého charakteru, která je
orientovaná na všechny zahrád
káře, zahradníky, chalupáře, kutily
a milovníky přírody. Těšili jsme
se z pestrosti sortimentu jednot
livých vystavovatelů, z velké řady
novinek i z bohatého kulturního
V září pořádal Klub důchodců pro programu. Výstava nabízí různoro
naše občany zájezd na Zahradu dé sadby, cibuloviny, květiny, za

hradní potřeby, zahradní techniku,
hnojiva, postřiky. Nechybělo zde
ani vše potřebné pro okolí domu,
chalupy i zahrady z oblasti
stavebních materiálů, tepelné či
solární techniky, bytových doplň
ků a mnoho dalšího.
Myslím, že se nám všem moc líbi
lo a budeme se těšit na příští rok.
Martina Kováčová

BR ANNÝ ZÁVOD

I letos pořádala naše organizace za fi
nanční pomoci obce pro místní děti
branný závod. Byl to již čtvrtý ročník
a opět prověřil zdatnost i vědomosti
zúčastněných. Tentokráte byla trasa

prodloužena a bylo zde i více
stanovišť. Jedno zajímavější než
druhé. Po střelbě ze vzduchovky
prověřovali závodníci svoji fyzickou
zdatnost například v hodu granátem
na cíl, ručkování na laně, běhu mezi
pneumatikami, ve sjezdu lanovkou
a skocích v pytli. Paměť potrápili tře
ba při prokazování připravenosti
k poskytnutí první pomoci a poj
menování topografických značek. Při
vyhodnocování startovních lístků
bylo vidět, že většina účastníků
se s úkoly poprala velmi dobře
a do cíle se snažila dorazit v co
nejkratším čase. Ten byl hlavním
hodnotícím kritériem a připočítávaly
se k němu trestné body za nesplněný
úkol. Při vyhlašování výsledků ne
musel být ani letos nikdo smutný.
Soutěžilo se v šesti kategoriích podle

věku a pohlaví. Závodníci, kteří
se umístili na prvních třech místech,
byli odměněni medailí, diplomem
a věcnou cenou. Věcným upomín
kovým předmětem a diplomem
za účast byli odměněni i závodníci,
kteří se umístili na dalších místech.
Tuto akci bychom nemohli or
ganizovat bez pomoci dalších
ochotných spoluobčanů. Proto velice
děkujeme všem, kteří nám s průbě
hem závodu pomohli.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011
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INFORMACE Z ÚŘADU
V říjnu letošního roku dokončila fir
ma Alpin Mont Servis s.r.o. výměnu
střechy na budově místního kulturní
ho domu. Dokončeny byly i přístřeš
ky nad vchodem do obchodu a nad
rampou a celé dílo včetně střechy nad
budovou obchodu a pošty bylo bez
vad a nedodělků předáno. Celá akce
stála 1.099.568 Kč bez DPH. Do kul
turního domu tak již nezatéká a může
me proto přistoupit k dalším
plánovaným opravám. Pro rok 2020
totiž zastupitelstvo schválilo rozsáh
lejší opravu interiéru kulturního do
mu, ta počítá s rekonstrukcí
kuchyňky, toalet, parketové podlahy,
opony a také s celkovou výmalbou
vnitřních prostor. Akce se bude
plánovat na jarní a letní měsíce násle
dujícího roku. Provoz sálu pro konání
soukromých oslav tak bude v příštím
roce značně omezen.
V měsíci říjnu byla dokončena i nutná
výměna okapového systému na domě
čp. 129 a 130. Celou akci zrealizovala
firma SVAMP, s.r.o. za cenu ve výši
254.600 Kč bez DPH. V nejbližších
dnech tak bude zahájena rekonstrukce
koupelny v jednom z nájemních bytů,
kde došlo důsledkem zatékání ke zří
cení sádrokartonového stropu.

Od posledního vydání Ráčku se ještě
podařilo zrekonstruovat pánské toale
ty včetně výměny rozvodů a odpadu
v restauraci v čp. 30. Toalety byly
ve značně nevyhovujícím stavu
se špatným odtokem splaškových
vod. Bylo tak rozhodnuto o kompletní
rekonstrukci, kterou provedla firma
pana Havelky za cenu 99.789 Kč.
Povedlo se také změnit způsob vytá
pění v jednom z nájemních bytů v bu
dově bývalého obecního úřadu
v čp. 4. Byt byl po vystěhování
obecního úřadu naprosto nevytopi
telný pomocí přímotopů. Zrealizovaly
se tak teplovodní rozvody, které byly
napojeny na elektrokotel. Tuto akci
provedla firma Instalace ZT s.r.o.
za cenu 71.589 Kč. Tatáž firma také
zřídila teplovodní rozvody s napo
jením na uhelný kotel v prostorách
dílen VPP, kanceláře archeologů
a místní truhlárny. Tato zakázka byla
zrealizována z důvodu nutné potřeby
vytápění dílny pro údržbu, která před
tím nebyla vytápěna vůbec. Rozhodl
jsem proto o komplexním řešení pro
celý zmíněný prostor, kde jsou tak
všude nahrazeny neekonomické pří
motopy. Teplo pak bude nájemcům
rozpočítáváno v rámci poskytovaných
služeb.
Začátkem listopadu se také sešlo za
stupitelstvo obce na svém dalším ve
řejném zasedání. Zde bylo mimo jiné
rozhodnuto, že realizace nových
asfaltových povrchů ulic V Zahradách
a V Zátiší bude přesunuta do plánu
investičních akcí na příští rok. Projekt
a rozpočet na tuto akci je již zpra
cován a předpokládaná cena zakázky
je 2.758.217 Kč bez DPH. V následu
jícím období bude vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele, který tuto akci
v příštím roce provede.
Stejný osud má i plánovaná realizace
parkoviště v ulici Československé ar
mády. Zastupitelstvu byla předložena

zpráva od dendrologa, která řeší,
v souvislosti s výstavbou tohoto par
koviště, možnost pokácení šesti bříz
v prostoru plánované výstavby.
Dendrolog vyhodnotil, že tři břízy
jsou již zcela mrtvé a další tři jsou
napadeny vnitřní hnilobou a houbami
a předpokládá se tak jejich krátká do
ba dožití. Zastupitelstvo pak tuto vý
stavbu parkoviště pro osm kolmých
stání schválilo. Předpokládaná cena je
ve výši 537.903 Kč bez DPH. Poká
cené stromy budou nahrazeny jinými
v rámci náhradní výsadby, kterou pro
nás zajistí Severočeské doly a.s. jako
kompenzaci za kácení stromů v sou
vislosti s těžbou.
Zastupitelé dále rozhodli o poskytnutí
finančního daru ve výši 42 tisíc korun
pro Základní a Mateřskou školu
v Braňanech. Tento dar je určen
na nákup školního nábytku a budou
za něj pořízeny školní lavice včetně
židlí. Naše děti se v braňanské škole
cítí dobře a využívají řadu výhod, tak
jsme se školu rozhodli touto cestou
podpořit.
V neposlední řadě se na zasedání
projednával a schválil i plán obecních
investičních akcí pro příští rok.
V něm se mimo výše uvedených akcí
ještě počítá se změnou způsobu vytá
pění čp. 129 a 130, s realizací nového
ohraničení obecní zeleně namísto
stávajícího nevyhovujícího zeleného
zábradlí, s výměnou obvodového zá
bradlí a pokládkou nové dlažby
na předzahrádce u místní restaurace
a s vybavením interiéru budovy
u koupaliště.
I v příštím roce nás tedy čeká spousta
práce, já pevně věřím, že se vše
dovede ke zdárnému konci. Představ
a plánů by samozřejmě mohlo být
mnohem více, ale bohužel nelze
všechno zajistit najednou.
Jaroslav Sikora
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STŘÍBRNÉ MĚSTO FREIBERG

Severočeské doly a.s. pořádaly pro
občany Mariánských Radčic studijní
cestu do města Freiberg na zámek
Freudenstein, který je jednou z nej
známějších pamětihodností města.
Zámek se nachází na okraji histo
rického centra města. Za zdmi zámku
jsme mohli vidět moderně řešený
vstup do mineralogické expozice,
která je zde umístěna. Výstava frei
begské technické univerzity „Terra
Mineralia“ je největší sbírkou hornin
na světě obsahující více než 80000
nejrůznějších nerostů, mimo jiné i řa

du drahokamů, polodrahokamů a me
teoritů.
Výlet se vydařil a moc se nám všem
líbilo. Severočeským dolům tímto dě
kujeme za hezký zážitek.
Martina Kováčová

STEZKA ODVAHY

Doba dušiček a Haloweenu zavedla
po roce naše odvážlivce v neděli
27. října do lesíka za obcí, kde si
mohli svou statečnost a nebojácnost
vyzkoušet na Stezce odvahy. Již před
sedmnáctou hodinou se začaly děti
společně s rodiči scházet u startu
a had pomalu a jistě narůstal. Čekání
bylo jistě zdlouhavé, ale až na malé
výjimky byli všichni v pohodě a chá
pali, že to jinak nešlo. Každý, kdo si
troufl
pouť
temným
lesem
podniknout, dostal amulet a svítící
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náramek na ruku, které je měly
chránit.
Na cestě lemované světýlky po
tkávaly děti bytosti, u kterých bylo
nutno splnit úkol, ale i strašidla, která
se jen procházela za doprovodu růz
ných zvukových a světelných efektů.
Po překonání všech možných nástrah
a strachu ze tmy všichni došli zdárně
do cíle, kde na ně čekal diplom
a další odměny, které jim předchozí
strašidelné zážitky proměnily v ra
dostnou událost. A hrdinové byli na

světě. Hurá! Je pravdou, že někteří
měli na tváři ještě stopy slziček, ale
to přece ke Stezce odvahy patří.
Účast byla hojná a většina dětí se
hned ptala, zda bude Stezka odvahy
i příští rok. My pevně věříme, že za
rok se nám strašidla v okolí obce opět
zjeví a připraví nám spoustu zábavy.
Celá akce by se nemohla konat bez
řady dobrovolníků. Těm všem moc
a moc děkujeme.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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