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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
nacházíme se v nelehkém období, kdy celý
svět bojuje proti nekontrolovatelnému šíření
nemoci COVID‑19 způsobené novým koro
navirem SARS‑CoV‑2. Tato nemoc je zá
keřná v tom, že se velmi rychle přenáší
na ostatní osoby, a to v období, kdy její nosi
tel ještě nemá žádné zřetelné a viditelné pří
znaky. Proto naše vláda vyhlásila rozsáhlá
opatření, která vyvrcholila zákazem volného
pohybu osob. K nejohroženější skupině
obyvatel patří hlavně naši senioři a osoby
bojující s jiným onemocněním, a proto ape
luji hlavně na tuto část obyvatelstva, aby
omezila svůj pohyb ve veřejném prostředí co
nejvíce to půjde.
V tomto Ráčku bych chtěl tento celosvětový
boj zúžit pouze na naši vesnici a chtěl bych
Vám tak přinést informace, které se dotýkají
hlavně našich občanů v jejich každodenním
životě.
Věřím, že budeme‑li se chovat zodpovědně,
tak tuto krizi v co nejkratší době překonáme.
Je to samozřejmě na každém z nás.
Rád bych závěrem dodal, že tato situace ne
znamená konec světa, není důvod propadat
panice a utápět se v depresích z negativních
a katastrofických zpráv. Je potřeba zachovat
klid, chladnou hlavu a udržet si i v této ne
lehké době svůj optimismus. Zase bude líp.
Jako obec jsme připraveni bezplatně pomoci
ohroženým obyvatelům a hlavně seniorům
a zdravotně postiženým se zajištěním zá
kladních potřeb (nákupy potravin, drogerie
a léků). Tato služba je určená pro osamělé
seniory a osoby zdravotně postižené bez
možnosti zajištění nákupu ze strany příbuz
ných. V případě Vašeho zájmu neváhejte
kontaktovat starostu obce.

Jaroslav Sikora

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
V souladu s Usnesením vlády č. 214
ze dne 15.03.2020, o přijetí krizového
opatření, kterým vláda vyhlásila zákaz
volného pohybu osob s účinností
od
16.03.2020
od
0.00
hodin
do 24.03.2020 do 6.00 hodin, se mění
úřední hodiny na Obecním úřadě v Mari
ánských Radčicích takto:

Po 9.00 – 12.00 hodin, Út zavřeno,
St 9.00 – 12.00 hodin, Čt, Pá zavřeno

Pro vyřízení úředních záležitostí je také
možno použít mailovou adresu: mradci
ce@pons.cz. Dále je možno využít telefo
nického spojení: 476 744 342 a spojení
na starostu obce 724 136 816. V případě
potřeby vyřízení neodkladných záležitostí
mimo stanovené úřední hodiny si občané
mohou sjednat osobní schůzku na výše
uvedených kontaktech.
Pro úhradu poplatků a jiných plateb mů

žete použít bezhotovostní finanční
převod, kde do popisu pro příjemce uve
dete jméno a účel poplatku.
Bankovní spojení je: 3022491/0100
Naše četa pro úklid obce momentálně
čítá čtyř pracovnic. Jejich pracovní doba
byla nařízením starosty obce zkrácena
do 12.00 hodin. Některým z těchto pra
covnic bylo nařízeno povinné čerpání
loňské dovolené. Toto nařízení platí
do odvolání.
Prosím tedy všechny občany, aby co nej
více zminimalizovali produkci velkoob
jemového odpadu, případně jej sami
dopravovali do sběrného dvora. Může
nastat situace, že tento odpad nebude vů
bec svážen. Odpad ze zahrad můžete
i nadále ukládat na viditelné svozové
místo, doba svozu se ovšem může citelně
prodloužit.

SPORTOVIŠTĚ V OBCI A SHLUKOVÁNÍ OBČANŮ
Tělocvična v Mariánských Radčicích
bude až do odvolání pro veřejnost
uzavřena. Uzavřena je samozřejmě také
pro jednotlivce, neboť zde není možno
zajistit desinfekci prostor po každé ná
vštěvě. Velmi žádám všechny, kteří mají
od tělocvičny klíče, aby tento prostor
přestali s okamžitou platností využívat.
Tenisové hřiště na koupališti zatím ne
bude pro veřejnost otevřeno. Prostor
koupaliště je možno využívat k procház
kám,
ale
žádám
Vás,
abyste
se nevytvářeli větší skupiny a v těchto

prostorách se nesrocovali.
Shlukování občanů je zakázáno na
řízením vlády ČR. Toto nařízení platí
nejen na veřejném prostranství, ale také
na soukromých pozemcích a v sou
kromých budovách. Starostové obcí mají
za povinnost veškeré porušování mimo
řádných, ochranných nebo krizových
opatření hlásit Policii ČR. Nechci zde
působit jako obecní policista, a proto
pevně věřím, že rozumní lidé tento zákaz
porušovat nebudou.

LÉKAŘSKÁ PÉČE NA STŘEDISKU KOHINOOR
Nově je stanovena provozní doba Po – Pá 8.00 – 10.00 hodin. Návštěvu je nutno
předem telefonicky domluvit. Ošetřeny budou pouze akutní případy. Vstup do ordinace
bude umožněn jen pacientům s ochranou úst a nosu. Recepty na léky po telefonickém
objednání zasíláme pouze elektronicky. Uvedená opatření platí do odvolání.
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ROUŠKY A OCHRANNÉ POMŮCKY
Vláda ČR vydala s účinností od 19.3.2020

Pro optimističtější zvládnutí tohoto vládního

Vláda ČR zakoupila roušky a respirátory,

zákaz vycházení na veřejná místa bez zakrytí

nařízení proto vyzývám radčické občany, kte

které by měly do České republiky dorazit asi

úst a nosu rouškou či respirátorem. Zásobení

ří by se rádi pochlubili svou originální rouš

v pátek 20.3.2020. Dle vyjádření vlády bude

obyvatelstva rouškami ze strany státu zatím

kou, ať pošlou své foto s nasazenou rouškou

počet těchto dovezených roušek dostačovat

velmi pokulhává, ale český národ je tvořivý

na email: sikora@marianskeradcice.cz, či

i pro potřeby obyvatelstva. Tyto roušky by

a tak si roušky začali vyrábět občané sami.

přes WhatsApp na telefon 724 136 816. Nej

se měly bezplatně poskytovat občanům prav

Takto vyrobené roušky jsou pro účely splnění

originálnější roušky vyhodnotíme, jejich fot

děpodobně v příštím týdnu prostřednictvím

nařízení vlády naprosto dostatečné. Dokonce

ky otiskneme v příštím Ráčku a jejich nosite

Obecních úřadů. Až budu znát konkrétní

se roušky stávají módním hitem a některá

le odměníme kalendářem Mariánských Rad

informace, budu Vás všechny informovat.

provedení jsou velmi originální.

čic na příští rok.

MATEŘINKA, KNIHOVNA A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na základě Nařízení starosty obce je

muláře na ošetřovné se obracejte na školu,

s platností od úterý dne 17.3.2020 až do doby

kterou dítě navštěvuje. V případě naší Mate

odvolání ukončen provoz v místní Mateřince.

řinky se obracejte na starostu obce.

na stránkách konkrétních školských zařízení.
Na základě usnesení vlády ČR č. 216
ze dne 15. března 2020 byla 3. základní škola

Snažili jsme se provoz Mateřinky zachovat co

Na základě Nařízení starosty obce je

v Litvínově pověřena zajištěním dohledu nad

nejdéle, ale sami rodiče přestali z preven

s platností od středy 18.3.2020 až do doby od

dětmi ve věku od 3 do 10 let jejichž zákonní

tivních důvodů své děti do školky vodit.

volání uzavřena místní knihovna na adrese

zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních

Provoz se tak stal neudržitelným ohledně za

Komenského 4. Pozdní vrácení vypůjčených

sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravot

jištění stravování a kvůli ekonomickým nákla

knih nebude nijak postihováno.

ních služeb včetně lékáren, složek oz

dům.

Na všech školách je až do odvolání zruše

brojených sil, určené školy nebo školského

Rodiče, kteří nemohou z důvodu svého za

na výuka. Po dobu vyhlášeného nouzového

zařízení.

městnání o děti pečovat, mohou zažádat

stavu učitelé většinou poskytují domácí pří

Tato služba je dostupná nejen pro obyvatele

u Okresní správy sociálního zabezpečení

pravu, která slouží žákům k procvičování

Litvínova, ale i pro obyvatele okolních obcí,

o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu

probraného učiva. Většina radčických dětí

které pod ORP Litvínov spadají, ve kterých

uzavření výchovného zařízení. Vláda ČR roz

navštěvuje ZŠ v Braňanech, kde tuto domácí

byly mateřské školy uzavřeny. Jedná se tedy

hodla, že tento příspěvek ve výši 60% z denní

přípravu najdete každý týden na webových

i o naši obec.

ho vyměřovacího základu bude poskytovat

stránkách www.zsamsbranany.cz.

Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy

po celou dobu trvání uzavření školského za

Co se týče zápisů do prvních tříd, tak základní

na

řízení. Potvrzená žádost od školského zařízení

školy budou muset v dubnu zapsat předško

476 111 037.

se předává zaměstnavateli, který to za za

láky do těchto tříd bez přítomnosti dětí. Zápi

Veškeré informace a formuláře k vyplnění

městnance následně řeší.

sy budou probíhat dle plánu od 1. do 30.

jsou dostupné na webových stránkách školy

V případě potřeby vydání potvrzeného for

dubna. O konkrétním postupu se více dozvíte

www.3zs.cz.

e‑mailu:

reditelka@3zs.cz

nebo

tel.

Důležité kontakty v krizové situaci
Obecní úřad Mariánské Radčice, tel. 476 744 342, e-mail: mradcice@pons.cz
Starosta obce, tel. 724 136 816, e-mail: sikora@marianskeradcice.cz
Ordinace Mudr. Vycpálkové, Kohinoor, tel. 476 445 529
Celostátní informační linka ke koronaviru, tel. 1212
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, infolinky Po – Pá od 7.00 do 17.00 hodin, tel. 736 233 176, 704 829 502, 703 365 986
Státní zdravotní ústav, nonstop infolinky, tel. 724 810 106, 725 191 367
ČEZ Prodej, a.s. – uzavřena byla všechna kontaktní místa, tel. 800 810 820, stránka pro vyřízení požadavků: www.cez.cz/pozadavky
V obci funguje mobilní rozhlas, odkud zaregistrovaní občané dostávají důležité zprávy z obce na svůj telefon ve formě sms zprávy.
Registrujte se prosím na obecním webu www.marianskeradcice.cz v sekci „Obecní úřad – sms rozhlas – registrace“.
Pro aktuální informace sledujte oficiální weby a media.
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