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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení čtenáři,
opět je tu další vydání Ráčku, které trošku bi
lancuje zimní období a také Vám nastíní, co
nového letos plánujeme. Letošní zimní počasí
toho moc zimního sice nepřineslo, ale po
slední dobou to již začíná bývat pravidlem.
Doufám, že se alespoň můžeme těšit na hezké
a brzké jaro, které nám snad chvilku vydrží
bez okamžitého skoku do tropických teplot.
Jaro je také nejpříhodnějším obdobím pro rea
lizaci venkovních prací. A naše obec jich má
pro toto období naplánováno poměrně dost.
V dubnu plánujeme položení nových asfal
tových povrchů dvou celých ulic v naší obci
a také výstavbu nového parkoviště pro osm
parkovacích stání v ulici Československé Ar
mády. Dále jsou objednány nové ohraničující
sloupky, které by měly nahradit stará zábrad
líčka oddělující veřejnou zeleň od přilehlých
silnic. Rádi bychom stihli i rekonstrukci terasy
před místní obecní restaurací. Pracuje se také
na přípravě rozsáhlé rekonstrukce sálu kul
turního domu, na vybavení interiéru budovy
na koupališti, na změně vytápění obecního do
mu č.p. 129 a 130. Je toho prostě dost a práce
je s tím jako na kostele. Pevně však věřím,
že se vše zdárně podaří a naše vesnice bude

Adventní prohlídka zámku Červený Hrádek
I když máme již po masopustním veselí,
připomeneme si ještě poslední adventní
neděli roku 2019. To měli naši občané
možnost zúčastnit se adventní prohlídky
na zámku Červený Hrádek. Již při vstupu
na nádvoří nás pohltila příjemná vánoční
atmosféra umocněná peklem, betlémem
a vůní vánočního punče. Návštěva zámku
začala v zámecké vinárně u vánočky, čaje
či svařeného vína. Samotná prohlídka za
čala tím, že jeden z dvořanů ohlásil pří
jezd milostivé paní hraběnky Hohenlohe
v doprovodu komorníka Leopolda. Vy
šňořená hraběnka všechny přítomné mile
přivítala a pozvala nás do zámeckých ko
mnat. Jaké bylo naše překvapení, když
po jejím odchodu nás dvořan nejdříve za
vedl do světnice, kde probíhala příprava
a konání staročeské štědrovečerní večeře.
Zde se hlavně děti, ale i my dospělí do
zvěděli něco o staročeských zvycích.
Nohy štědrovečerního stolu se ovazovaly
provazem, aby celá rodina zůstala v příš
tím roce pohromadě. K večeři se po
dávalo devět chodů, mezi nimiž nechyběl
černý kuba, hrachová kaše, muzika,
ošatka s jablíčky, hubník, či chléb s me

dem. To vše mělo rodině zajistit hojnost
a zdraví v dalším roce. Stromek byl oz
doben ořechy a jablíčky. A dárky? Pro
každého člena rodiny pouze jeden – pléd,
čepice, vyřezávaný koníček, rukavice. To
byla hlavně pro děti velká novina. Násle
dovalo pozvání do Rytířského sálu, kde
jsme si od paní hraběnky vyslechli poví
dání o vánočních zvycích v různých ze
mích, a každé z dětí bylo obdarováno
plyšovou hračkou. Spolu se zámeckým
sextetem jsme si zazpívali koledy a ně
kteří z nás byli dokonce dvořanstvem vy
zváni k tanci. Prohlídku jsme zakončili
v kapli sv. Jana Křtitele s unikátním bet
lémem. Návrat domů byl plný krásných
dojmů. Děkujeme Obci Mariánské Rad
čice za financování tohoto nevšedního
zážitku.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

zase o trošku hezčí. Někdy mi však přijde,
že někteří z místních občanů nic pěkného mít
nechtějí. Bohužel, jak už to tak bývá, jeden
buduje a druhý plundruje. Důkazem tohoto
jsou černé skládky, poházené odpadky a nedo
palky, psí exkrementy, vandalismus a poslední
dobou i znečišťování komunikací a parkování
na obecní zeleni. Bohužel na toto neomalené
chování doplácíme všichni, neboť někdo to
za obecní peníze musí uklidit a opravit. Přál
bych naší vesnici co nejméně těchto bezo
hledných sobců, kteří považují takové chování
za normální.

Jaroslav Sikora
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První letošní vítání nových občánků v ob
ci Mariánské Radčice se konalo v pátek
7. února v obřadní síni na novém Obec
ním úřadě. Ze tří pozvaných dětí se vítání
zúčastnily dvě. Obě tyto děti se narodily
na podzim loňského roku, tento obřad již
tedy obě statečně vnímaly. Maminky pak
provedly slavnostní zápis do kroniky,
mezi tím jim oslavence pohlídaly členky
Sboru pro občanské záležitosti, které
celou akci zajišťují. Noví občánci se pak
vyfotili v kolébce, která je v obřadní síni
vždy připravená. Rodiče si domů odnesli

i několik drobných dárků, kterými jsou
jejich děti tradičně obdarovány.

Rodičům i dětem přejeme hodně štěstí.
Martina Kováčová

Závěr masopustu oslavili mladší i starší
Maškarní
veselice
masopustu. Jen tu
nepochovali.

měnu si odnášel každý. Děkujeme
Obci Mariánské Radčice za propla
cení programu. Velké poděkování
patří panu Matušíkovi, který karneval
sponzoroval množstvím sladkostí,
ovoce a proplacením občerstvení pro
děti.

na
konci
basu jsme

Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Závěr masopustu oslavili i naši
mladší občané v sobotu 29. února
na svém tradičním DĚTSKÉM
KARNEVALU. Pan Pečenka, který
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byl objednaný se svým programem,
náhle onemocněl, a tak se o zábavu,
tanec a soutěže tentokráte postarala
agentura MIŠ –MAŠ. Sál kulturního
domu byl zaplněn různými pohád
kovými i nepohádkovými bytostmi.
Všechny masky byly úžasné, a pro
tože jsme na to byli připraveni, od

INFORMACE Z ÚŘADU
Jak jsem již zmínil v úvodu tohoto vydání
Ráčku, naše obec pro tento rok připravuje
spoustu investičních akcí, z nichž některé
projednávalo
obecní
zastupitelstvo
na svém únorovém zasedání. Schvaloval
se kupříkladu zhotovitel změny zdroje
tepla v objektu V Zahradách 129 a 130.
Ten byl vybrán ve výběrovém řízení, kte
rého se účastnilo pět uchazečů. Vítěznou
a nejlevnější nabídku předložila pražská
firma Fleetcom s.r.o., která nabídla cenu
ve výši 2.130.254,83 Kč bez DPH. Oproti
předpokládané ceně je tato nabídka cca
o 700 tisíc korun levnější. Firma chce
změnu zdroje tepla zrealizovat za dobu
jednoho měsíce a o termínu zahájení
se zatím jedná. Pravděpodobně to bude
v měsícu dubnu či květnu.
Zastupitelstvo vybíralo i dodavatele
sloupků, které by měly oddělovat ve
řejnou zeleň od přilehlých komunikací
tak, aby se zabránilo parkování automobi
lů na veřejné zeleni. Sloupky mají nahra
dit stará nevyhovující a zdeformovaná
zábradlíčka. Sloupky budou zabetonová
ny a mezi sebou budou propojeny řetězy.
Dodavatel těchto sloupků vzešel také
z výběrového řízení, toho se zúčastnily
čtyři firmy, které předkládaly různé vari
anty řešení. Celkový vzhled sloupků byl
jedním z hlavních hodnotících kritérií.
Zastupitelstvo se nakonec jednomyslně
rozhodlo, že upřednostní litinové sloupky.
Jejich pořízení je sice finančně ná
ročnější, ale jedinečný vzhled a životnost
převážily nad ostatními nabízenými vari
antami řešení. Dodavatelem tak byla
schválena
společnost
SASASTAV
GROUP s.r.o., která nám dodá 250 kusů

osmibokých litinových sloupků za cel
kovou cenu ve výši 953.000 Kč bez DPH.
Na zasedání byla následně řešena i naše
obecní tělocvična. Do té byl v lednu za
koupen nový běžecký pás za cenu
24.950 Kč, o který je veliký zájem. Firma
NITEX ISP, s.r.o. nám zde také zrea
lizovala elektronické otevírání vstupních
dveří na čip a bezpečnostní systém. Tato
opatření vznikla z důvodu nevyhovující
ho využívání tělocvičny, kdy někteří ná
vštěvníci
půjčovali
klíče
nezaregistrovaným osobám a nebyl tak
přehled kdo a kdy tělocvičnu využívá.
V neposlední řadě se také začaly množit
závady na vybavení a zařízení, které
nikdo nenahlásil a neupozornil na ně.
Otevírání na čip tak zajistí, že každý
uživatel bude mít vlastní čip na své jmé
no, který si na obecním úřadě zaplatí
a zajistí se tak přehled, kdo a kdy v tělo
cvičně byl. Tento princip umožňuje větší
kontrolu způsobu využívání tohoto
prostoru. Zastupitelstvo také přehodnotilo
svůj původní záměr na plánovanou re
konstrukci sociálního zázemí v tělo
cvičně. Projednalo se, že nemá cenu toto
sportovní zařízení opravovat po kous
kách, ale že bude vypracována projektová
dokumentace na komplexní řešení rekon
strukce této budovy včetně možného vyu
žití podkrovního prostoru. V případě
vypsání některého vhodného dotačního
titulu pak bude zažádáno o dotaci, která
by plánovanou rekonsrukci částečně
uhradila. Na projektové dokumentaci by
se mělo začít pracovat v letošním roce.
Během veřejného zasedání zaznělo
i několik důležitých informací. Zmíněno

například bylo, že naše obec vstoupila
do projektu Úřadu práce, který spočívá
v tom, že vytipovaní dlouhodobě ne
zaměstnaní uchazeči absolvují na Úřadě
práce sérii školení a pak mohou k nám
do obce nastoupit do zaměstnání na do
tovanou pozici. V rámci tohoto projektu
tak od měsíce března nastupují k naší
úklidové četě dva staronoví zaměstnanci.
Smlouva s nimi byla uzavřena na období
jednoho roku.
Rád bych zde také připomenul, že se za
čátkem nového roku navýšily některé
místní poplatky. Schváleny totiž byly
nové obecně závazné vyhlášky, které
se musely předělat kvůli novému zákonu.
Vyhlášky stanovují výši a splatnost
jednotlivých poplatků a seznámit se s ni
mi můžete na obecním úřadě či obecním
webu. Po devíti letech jsme přistoupili
k lehkému zdražení místních poplatků.
Dlouhodobý vývoj cen za služby s tím
spojené nás k tomu trošku navedl, ale
vězte, že například poplatek za odpady je
stále z velké míry dotován naší obcí.
Závěrem bych rád zmínil, že jsme pro le
tošek opět nezapomněli ani na naše děti
z místní Mateřinky. Děti na jaře opět
po roce absolvují devět lekcí plaveckého
výcviku v bazénu v Litvínově, což naše
obec již několik let platí bez spoluúčasti
rodičů. Letošní novinkou je pak výjezd
do školky v přírodě, kdy Mateřinka poje
de na tři dny do Bedřichova v Jizerských
horách. Snad tři dny bez rodičů dětičky
v klidu a v pohodě zvládnou.
Jaroslav Sikora

PODĚKOVÁNÍ
Chtěly bychom poděkovat obci za zakoupení běžícího pásu Brother do naší tělocvičny a za nové karimatky na posilování. Určitě je
s velkým nadšením využijeme, protože nás cvičení moc baví. Chtěla bych mým jménem poděkovat také nové předcvičitelce Niko
le Stupkové za krásné tancovaní Zumby, která nás vždy pořádně rozproudí a jdeme po ní s úsměvem vyčerpáné domů, ale vždy ví
me, že to stálo za to!!!
Děkuji moc.
Jitka Chmelařová
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Třídění kovů a jedlých olejů
Od 1. ledna 2020 mají obce povinnost
umožnit občanům odkládat kromě
ostatních tříděných odpadů a kovů
nově také jedlé oleje. Naše obec je již
na tuto změnu připravena. Jedlé oleje
je možné odevzdat přímo ve sběrném
dvoře, a to buď v uzavřené PET láhvi
nebo je můžete přelít do větší nádoby.
Ta je umístěna přímo ve sběrném

Ráček
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dvoře a přistavila jí firma Marius
Pedersen, která pak oleje předává k
dalšímu využití. Oleje po smažení
prosím tedy nevylévejte do WC ani
do dřezů, tímto se zanáší kanalizace a
její správná funkčnost je ohrožena. A
jaké mají vytříděné jedlé tuky a oleje
využití? Upravené odpadní oleje se
přidávají k pohonným hmotám do bi

opaliv nebo se využívají při výrobě
tepla a elektřiny.
Závěrem připomínám, že například
kovové odpady můžete v naší obci
odevzdat v místní sběrně druhotných
surovin AZ Recyklace s.r.o., nebo je
možné využívat jejich uložení ve
sběrném dvoře.
Martina Kováčová
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