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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Drazí spoluobčané,
první letošní vydání Ráčku je na
světě a pokusíme se Vám v něm při
blížit obecní plány pro letošní rok a
možná trošku zrekapitulovat uplynu
lé dění. Rekapitulace je však po
slední dobou trošku náročnější,
neboť světem hýbou hlavně koro
navirová témata a normální život
v tomto období je značně ochuzen.
Ovšem co nás kupříkladu obohatilo
je nová virová slovní zásoba. Vždyť
kdo z nás před nedávnem alespoň
tušil co znamenají slova FFP3, an
tigenní, lockdown, koronakrize, sek
venovat atd. Je to sice jisté
obohacení, ale vězte, že bych už rád
na tato slova jednou pro vždy zapo
mněl. To je zatím ovšem pouze hud
ba budoucnosti, ale doufejme, že ne
až tak vzdálené. První vlaštovkou je
třeba fakt, že v momentě, kdy pro
Vás píšu tento článek, nemáme po
delší době v naší obci žádného pozi
tivně testovaného občana. Tak snad
nám to vydrží a všichni si uchováme
pevné zdraví, v neposlední řadě i to
zdraví psychické. Chápu, že je to
vzhledem k současné situaci a
k dlouhé třeskuté zimě poměrně ná
ročné.
Obec však ani v této době nepřeruši
la svou práci a závěrem loňského
roku byl schválen plán kulturních
akcí pro rok letošní. Optimisticky
jsme doufali, že bude letošní rok
kulturně značně bohatší, ale zatím to
tak nevypadá. S politováním Vám
tak musím oznámit, že tradiční dět
ský maškarní karneval, který vždy

pořádají místní děvčata ze Svazu
žen, se konat nebude. Nebude se bo
hužel konat ani oslava MDŽ spojená
s taneční zábavou, na kterou se
většina našich úžasných žen každo
ročně těší. Takže premiéra našeho
nově zrekonstruovaného kulturního
domu se opět na nějaký čas odkládá.
Já věřím, že se v dohledné době po
daří alespoň kýžený návrat dětí do
škol. Myslím, že už se tam děti i tě
ší, což by mne ještě před rokem
nenapadlo. Držte se a budeteli něco
potřebovat, jsme tu pro Vás.
Jaroslav Sikora

PODĚKOVÁNÍ MIKULÁŠŮM, ANDĚLŮM A ČERTŮM
Ve středu 5. 12. 2020 navštívili naši
obec dva Mikulášové s početnou
skupinkou čertů a andělů, kteří pro
cházeli vesnicí. Čerti se snažili zlo
bivé děti napravit, naopak andělé
odměňovali ty hodné. Za básničku
nebo písničku dostaly děti od

Mikuláše krásné balíčky.
Poděkování patří všem, kteří se na
přípravě a realizaci akce podíleli,
hlavně naší mládeži za pomoc a
ztvárnění
krásně
připraveného
Mikuláše pro naše děti z Marián
ských Radčic.
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DOTACE NA ZMĚNU VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ V OBCI

V plném proudu je příprava dotačního
titulu z rozpočtu obce na výměnu
Vašich stávajících zdrojů tepla za
zdroje nové, které budou úspornější a
hlavně ekologičtější. Aby byla tato
podpora určena co nejširší veřejnosti,
plánuje se také podpora výměny star
ších typů tepelných čerpadel či elek
trokotlů za nové. Cílem této dotace je
zlepšení čistoty ovzduší v naší obci,
obzvláště v zimních měsících, kde
nám místní stanice pro měření
prašnosti ukazuje zvýšené hodnoty,
které dlouhodobě jednoznačně souvisí
s používáním neekologických zdrojů
vytápění. Tento projekt si tak klade za
smělý cíl udělat naši obec naprosto
bezemisním místem. Podpora se tak
nebude vztahovat na pořízení nových
topidel na tuhá paliva, ale pouze na
pořízení a zrealizování nových beze
misních otopných systémů. Konkrétní
podmínky dotačního titulu teprve
vznikají, ale má soukromá vize je ta
ková, že každý majitel rodinného do
mu v obci bude moci tuto dotaci
v průběhu několika let využít. Bude
zde však potřeba jeho součinnost a ta
ké jisté nasazení v přípravě podkladů
k žádosti o dotaci. Bohužel není v na
šich silách realizovat pro každého
z Vás projektovou dokumentaci, ob
starávat povolení stavebního úřadu či
vybírat Vám firmu, která změnu vytá
pění provede. Budeme určitě fungovat
jako poradní a koordinační orgán, kte
rý se Vám bude snažit vždy pomoci.
Budoucí scénář by měl být takový, že
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majitel rodinného domu osloví
projektanta či firmu, která dělá změny
topení na klíč, nechá si vypracovat
projektovou dokumentaci a před
běžný rozpočet akce a na stavebním
úřadě zajistí potřebná povolení. Dále
podá obci žádost o dotaci na základě
těchto obstaraných podkladů. Obec
žádost zkontroluje a podle volných fi
nančních prostředků rozhodne, zda
může akce proběhnout. Pokud bude
akce schválena, budou žadateli zpětně
uhrazeny náklady na vypracování
projektu a obec uhradí také skutečné
náklady na změnu zdroje vytápění
včetně případné realizace tep
lovodních rozvodů, a to až do maxi
mální výše 250 tis. Kč s tím, že
žadateli bude celková skutečně vy
naložená částka krácena o schválenou
výši spoluúčasti. Výše spolúčasti je
zatím v jednání a nepředpokládá se
vyšší než 10% z celkově vy
naložených nákladů. Následná úhrada
dotace bude na účet žadatele před ter
mínem splatnosti nákladů realizační
firmě tak, aby měl žadatel finanční
prostředky dříve než bude muset fir
mě zaplatit, nebude si tak muset nikde
půjčovat a kromě spoluúčasti tak již
nemusí nic hradit z vlastních zdrojů.
Zastupitelstvo naší obce v měsíci
prosinci schválilo rozpočet obce pro
tento rok a tam se již počítá s částkou
ve výši 3 mil. Kč, která bude na tyto
dotace určena. V příštím roce a v ro
cích následujících předpokládáme vž
dy schválení 5 mil. Kč, které budou
na tyto dotace určeny. Žádosti o dota
ci budete moci předkládat průběžně
v průběhu několika let a dotační titul
chceme držet tak dlouho, aby se moh
lo dostat opravdu na všechny. Vaše
žádosti budou vyřizovány postupně
podle doby jejich doručení. V přípa
dě, že budou finanční prostředky
v daném roce vyčerpány, bude rea

lizace přesunuta do roku následující
ho.
Myslím, že žádná jiná obec v celé
republice nenabízí svým občanům nic
podobného a v dnešní době uhelného
útlumu a blížícího se zákazu
uhelných kotlů by byla velká škoda
této možnosti nevyužít. Jak jsem psal
úvodem, konkrétní podmínky dotace
teprve vznikají a odrazovým můst
kem je prvotní získání potřebných
informací. Velmi Vás tak všechny žá
dám o vyplnění DOTAZNÍKU, který
je přiložen k dnešnímu Ráčku a který
najdete i na našem webu. Je to pro
mne a pro zajištění potřebných pod
kladů a prostředků velice důležité!!!
Na základě podkladů z dotazníků bu
de pak dotační program ušit na míru
co nejširšímu spektru obyvatel a bu
dou nastaveny co nejvhodnější do
tační podmínky. Až bude celý dotační
program pohromadě, bude projednán
zastupitelstvem a po té bude spuštěn.
Předpoklad jeho zahájení je v květnu
letošního roku, ale o všem budete
ještě podrobně informováni. Pokud
nám okolnosti dovolí, proběhne k to
mu i velká schůzka na sále kulturního
domu, kde bude program podrobně
prezentován.
Jaroslav Sikora

INFORMACE Z ÚŘADU
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám úvodem
prvního čísla obecního zpravodaje
v roce 2021 popřála nejprve mnoho
sil a pevné zdraví v letošním roce.
Téměř celý minulý rok poznamenala
a ovlivnila život v Mariánských Rad
čicích pandemie Covid19, nastala
přísná protiepidemiologická opatření,
která nás všechny po většinu roku po
sadila do křesel našich domácností a
drží nás tam téměř do dneška. Museli
jsme zrušit veškeré kulturní a spor
tovní akce včetně červnového
Fesťáčku v Ráči, zářijové pouti, nebo
prosincových Vánoc v kostele. Pevně
věřím, že rok 2021 bude v boji proti
covidu19 úspěšný a že si všechno
vynahradíme.

bavil i náš volnočasový areál. Dále se
také podařilo dokončit projektovou
dokumentaci pro rekonstrukci požární
nádrže a také rekonstrukci padajících
opěrných zdí místního Radčického
potoka. Obě tyto akce však budou
velmi finančně náročné, a tak se
poohlížíme po vhodných dotačních
titulech, které by nám tyto opravy za
financovaly. Všechny tyto akce se po
dařilo zajistit a uhradit z vlastních
zdrojů a naše obec při tom ještě hos
podařila s přebytkem ve výši čtyř mi
liónů korun, který vytváří finanční
rezervu pro následující období. Obec
tak navzdory nepříznivému období
počítá s celou řadou investičních akcí
i v letošním roce.

Navzdory nouzovému stavu, kdy se
na jaře utlumila ekonomika v celé
republice, se plánované práce v obci
díky našemu panu starostovi Jaro
slavu Sikorovi rozběhly na plné ob
rátky. Podařilo se ve dvou obecních
domech nainstalovat tepelná čerpadla
společně s novými teplovodními roz
vody namísto stávajících elektrických
přímotopů. Byla dokončena rekon
strukce asfaltových povrchů v ulicích
V Zátiší a V Zahradách. Pro oddělení
obecní zeleně od přilehlých komu
nikací byly instalovány a řetězy pro
pojeny litinové sloupky. Vzniklo nové
parkoviště v ulici Československé Ar
mády a dokončila se především re
konstrukce interiéru kulturního domu
včetně úpravy veřejného prostranství
před ním. Novým nábytkem se vy

prosinci sešlo na svém plánovaném
zasedání, aby schválilo mimojiné
i plán investičních akcí pro rok 2021.
Tento plán počítá s výměnou staré a
děravé střechy na bytovém domě
č.p. 7, dále se plánuje další rekon
strukce asfaltových povrchů komu
nikací, a to v ulici Mostecká, na
autobusové točně v ulici Komenské
ho, ve dvoře u klubu důchodců za
kulturním domem a části komunikace
od č. p. 63 k odbočce na volnočasový
areál. Dále se plánuje výměna tep
lovodních rozvodů v budově místního
obchodu, změna zdroje vytápění
včetně realizace teplovodních rozvo
dů v nájemním bytě v č. p. 7 a rea
lizace nového solárního veřejného
osvětlení podél komunikace k volno
časovému areálu. Další akcí, se kte

Plánované investiční akce v roce
Co se podařilo v roce 2020 zrea- 2021
lizovat?
Zastupitelstvo obce se v měsíci

rou se pro letošek počítá, je celková
rekonstrukce chodníku v ulici Ko
menského od křižovatky s ulicí Hu
sova ke kulturnímu domu, realizace
této akce je ovšem podmíněna přidě
lením dotace od MAS Naděje o. p. s.
ve výši 90% uznatelných nákladů.
Žádost o dotaci byla již podána a če
ká se tak na rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení této dotace.
Mezi další akce, se kterými naše obec
pro letošek počítá, patří dokončení
nového územního plánu obce, který
se zpracovává již od roku 2013. Dále
se budeme snažit o již zmíněné za
jištění financování investičních akcí
na opravu opěrných zdí místního po
toka a na opravu požární nádrže, pro
tyto stavby jsou již zpracovány
projektové dokumentace a předpoklá
daná cena za opravu opěrných zdí po
toka je cca 43 mil. Kč a za opravu
nádrže pak 8,4 mil. Kč. V neposlední
řadě se plánuje vypsání dotačního
programu z rozpočtu obce na podporu
vybudování ekologičtějšího a ús
pornějšího zdroje tepla, program bude
určen pro všechny majitele rodinných
domů v naší obci. Mezi další plány
patří i zpracování projektové doku
mentace na rekonstrukci místní tělo
cvičny včetně zajištění potřebných
souhlasů a případné zajištění finan
cování z vhodného dotačního titulu a
také plánujeme vypracování variantní
studie či projektové dokumentace op
timálního a úsporného řešení veřejné
ho osvětlení v naší obci.
Martina Kováčová
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ZIMA V MARIÁNSKÝCH RADČICÍCH KOUZLÍ Z LEDU
Únorové dny zažíváme velmi mrazivě, tolik sněhu jsme již dlouho neměli a možná právě proto se nám zdá letošní
zima tak výjimečná.
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