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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Milí občané,
pozdě, ale přece… přeji Vám
šťastný, klidný a pokud možno po‐
hodový nový rok 2022.
Do tohoto nového roku jsme se již
pozvolna přehoupli a mnozí se troš‐
ku obávají, co nového nám přinese.
Současná doba totiž přináší řadu
negativních
zpráv
–
covid,
zdražování, stagnaci platů, hrozbu
ozbrojených konfliktů a mnohé další.
Já bych ovšem rád zůstal trošku po‐
zitivní (v původním smyslu slova
před Covidem) a alespoň v něčem
Vám zkusil udělat radost. S potě‐
šením Vám oznamuji, že naše obec
v letošním roce nezdražuje. Ve stejné

výši zůstávají poplatky za odpady, za
psy, za pronájem pozemků, za Mate‐
řinku. Také nájemné za obecní byd‐
lení ponecháváme ve stejné výši 21
Kč/m2, což je nejméně ze všech
okolních obcí a hluboko pod republi‐
kovým průměrem. Pro majitele
nemovitostí ponecháváme ve stejné
výši i koeficient daně z nemovitosti –
i ten je na nejnižší možné úrovni. Po‐
platky se Vám tedy v letošním roce
nezvednou, to ovšem neznamená, že
se náklady nezvedají ani naší obci.
Například cena za likvidaci odpadů se
zvedla takřka dva a půl násobně a
kdybychom Vám všem měli tyto sku‐
tečné náklady rozpočítat, asi by tři ti‐
síce na osobu nestačily.
Bohužel je mi trošku líto, že přes naši

snahu vyjít všem našim občanům
vstříc a podržet je v této nestabilní
době, najdou se vždy tací, kteří svou
obec podržet nedokážou. Stále si ně‐
kteří pletou Mariánské Radčice se
skládkou Celio, stále dochází ke ká‐
cení vzrostlých stromů bez povolení,
stále se ničí obecní majetek, který má
sloužit všem občanům. V poslední
době také sleduji zvýšenou agresi, na‐
růstající sobectví, vzájemnou ne‐
vraživost
a
lhostejnost.
Doba
covidová nám bohužel přinesla
mnohé a já nám všem přeji, ať je to
již všechno pryč a abychom si opět
začali vážit svých bližních, svého
domova a hlavně sami sebe.
Jaroslav Sikora

JAK TŘÍDIT TUKY, OLEJE A KAM JE VYHODIT
Když se řekne třídění olejů, obvykle
se lidem vybaví nevzhledný olej
z pánve či friťáku po smažení řízků.
Použité potravinové tuky jsou však
cenným materiálem, lze je recyklovat
a využívat například při výrobě bolo‐
gických paliv či při výrobě tepla a
elektřiny. Proto je vhodné je doma tří‐
dit a tím zamezit tomu, aby se
dostávaly do kanalizace, kterou pak
ucpávají, poškozují také čističky od‐
padních vod a mohou výrazně snížit
kvalitu vyčištěné vody.
Obec nám proto zajistila sběrné nádo‐
by, do kterých se použitý olej nebo tuk
z kuchyně odkládají. Vychladlý olej se

přelije do PET lahve, a když je láhev
plná, vhodí se do tohoto kontejneru.
Kontejnery jsou v obci umístěny na
každém sběrném hnízdě vedle nádob
na tříděný odpad. Prosíme třiďte od‐
pad, má to smysl.
Martina Kováčová
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MIKULÁŠSKÁ

NADÍLKA

nějakou říkanku či básničku, kterou
bylo nutno ohromit nejenom Mikulá‐
še, ale i pekelného čerta.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, co
se podíleli a zúčastnili této akce pro
naše děti, naší skvělé mládeži za rea‐

listické ztvárnění nadpřirozených po‐
stav a také moc děkuji za sponzorský
dar, kterým přispívá každý rok pan
Milan Matušík.
Kováčová Martina

Kvůli pandemii koronaviru jsme si
v prosinci opět museli odepřít
společné oslavy adventu, rozsvícení
vánočního stromu a také plánovanou
Mikulášskou show spojenou s na‐
dílkou. Nakonec jsme se rozhodli
uspořádat alespoň nadílku s návštěvou
Mikuláše, čerta a anděla pro všechny
naše děti v jejich domovech. Pátého
prosince tato trojice odměňovala
hodné děti sladkostmi a ty zlobivé
uhlím. Děti musely za nadílku odříkat

POZVÁNKA

NA

V Ý S TAV U
V naší knihovně je od loňského roku
umístěna stálá výstava „retro“ výrob‐
ků a jiných zajímavých exponátů
z doby normalizace. Kdo by si chtěl
připomenout tuto minulou dobu, bude
srdečně vítán. Výstavka je zřízena na
vlastní náklad pana Švarcbacha a
ukazuje část jeho rozsáhlé sbírky.
Knihovna je otevřena každou středu
od 15 hodin a po předchozí domluvě
s panem Švarcbachem je možné
dojednat prohlídku i v jiný libovolný
termín. Vstupné je pouze dobrovolné,
tak neváhejte a přijďte se podívat.
Kontakt pro domluvení individuální‐
ho termínu:
Dušan Švarcbach, telefon 720 471 281.
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INFORMACE Z ÚŘADU
V tomto přehledu obecních událostí se
nejprve ještě vrátím do uplynulého
roku. Několik investičních akcí s kon‐
cem roku finišovalo a já zde nabízím
jejich přehled.
V požadovaném smluvním termínu se
podařila
dokončit
rekonstrukce
chodníku v ulici Komenského. Firma
FRFOL s. r.o. předala koncem listopa‐
du hotové dílo za nezměněnou cenu
ve výši 1 013 504 Kč bez DPH. Mo‐
mentálně na obecním úřadě řeším ad‐
ministraci dotace, která byla na tento
projekt schválena. Tato dotace je z In‐
tegrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní roz‐
voj a měla by být ve výši 95% vy‐
naložených nákladů. Pokud nám
poskytovatel vše řádně uzná, bude do‐
tace proplacena do dvou měsíců a
Obec tak ze svého uhradí pouze
53 625 Kč. Poskytnutí takové vý‐
hodné dotace bylo hlavním důvodem
toho, že se celý chodník zrekon‐
struoval, i když nebyl ještě v úplně
havarijním stavu. Jsem velmi rád, že
se vše podařilo dokončit v poža‐
dovaném termínu, což byla jedna
z podmínek poskytnutí této super vý‐
hodné dotace.
Další akcí, která byla dokončena včas
a bez finančního přispění naší Obce,
byla rekonstrukce hospody v čp. 30
po srpnovém požáru. Kompletní sana‐
ci a rekonstrukci lokálu, kuchyně,
elektroinstalace a přilehlého zázemí
provedla sanační firma BELIX s. r.o.
Celkové náklady této akce se nakonec
vyšplhaly na částku 1 106 342 Kč.
Tuto vysokou cenu uhradila v plném
rozsahu pojišťovna a naší Obec to ne‐
stálo ani korunu. Hospoda je mo‐
mentálně jako nová, tak doufejme, že
to tak také dlouho vydrží.
Od konce loňského roku mohou bez
obav spát také nájemníci bytového
domu čp. 129 a 130. Havarijní stav

jejich střechy byl odstraněn, střecha je
kompletně nová a do jejich bytů již
nezatéká. Pan Zdeněk Kuda dokončil
tuto zakázku v řádném smluvním ter‐
mínu za cenu 2 439 901 Kč bez DPH.
Tato cena byla ještě trošku nižší než
cena uvedená ve smlouvě, neboť byly
hrazeny pouze skutečně odvedené
práce. Firma předala toto dílo bez vad
a nedodělků a já si myslím, že odved‐
la velmi pěknou práci.
S koncem roku jsme zahájili také vý‐
měnu další z plánovaných střech, a to
na bytovém domě čp. 7. Na základě
domluvy s realizační firmou VOBAS
s. r.o. byla celá akce zahájena v lis‐
topadu. Firma se vyjádřila, že se s pří‐
padnou nepřízní počasí nějak popere a
výměnu střechy v zimním období
zvládne. Práce tak probíhají s ohle‐
dem na povětrnostní podmínky a
dokončeny by měly být zhruba do
konce ledna.
Poslední akcí, kterou se ještě loni pa‐
dařilo stihnout, je zřízení zpevněné
parkovací plochy v našem volnoča‐
sovém areálu. Jedná se o plochu vedle
dětského hřiště. Plocha byla vybag‐
rována, srovnána, její podloží bylo
vyštěrkováno a jako finální vrstva se
na ní uhutnil asfaltový obrus. Dů‐
vodem realizace tohoto parkoviště
bylo rozšíření možností pro parkování
vozidel, která nám v létě zabírají
okolní zelené plochy a celou příjez‐
dovou komunikaci. Tuto zakázku
provedl pan Havelka za cenu
114 210 Kč.
Před vánočními svátky se také sešlo
obecní zastupitelstvo na svém
plánovaném veřejném zasedání. Zde
byl schválen například „Plán rozvoje
obce Mariánské Radčice na období
2021  2027. Tento strategický doku‐
ment zhodnocuje současnou sociálně
ekonomickou situaci naší obce a vy‐
tváří databázi konkrétních projektů a

akcí, které povedou k cílenému kon‐
cepčnímu rozvoji Mariánských Rad‐
čic. Tento dokument nám také otevírá
další možnosti pro čerpání některých
dotací a najdete jej na obecních
webových stránkách. U některých žá‐
dostí o dotaci je totiž tento dokument
povinnou přílohou.
Zastupitelstvo se na svém zasedání
zabývalo také obecním rozpočtem na
rok 2022. Rozpočet byl navržen jako
schodkový se schodkem cca 10,8 mil.
Kč. Zdrojem financování tohoto
schodku jsou naše úspory z minulých
let, kdy hospodaření skončilo vždy
přebytkem. Tato částka je z velké mí‐
ry dána plánovanou investicí do re‐
konstrukce požární nádrže, která je
v havarijním stavu. Náklady na tuto
rekonstrukci jsou předběžně vyčísleny
na částku cca 8 mil. Kč. Rádi bychom
tak tuto akci letos zrealizovali a samo‐
zřejmě hledáme vhodný dotační titul,
který by případně obecní náklady na
tuto akci výrazně snížil.
K další plánovaným akcím v letošním
roce patří i realizace asfaltového po‐
vrchu komunikace v ulici Mostecká.
Na straně u místní tělocvičny je tato
komunikace pouze zpevněná asfal‐
tovým obrusem, rádi bychom jí tak
dali nový asfaltový kabát. Pokračovat
budou i dotace z rozpočtu obce na
energetické úspory pro majitele
zdejších rodinných domů, tam je pro
letošní rok vyčleněná částka 5 mil.
Kč, která je již ovšem předběžně vy‐
čerpána. Momentálně se schvaluje
proplácení dotací v roce 2023 a na
obecní úřad dorazilo již čtyřicet žá‐
dostí. Kdo jste ještě nežádali, tak urči‐
tě neváhejte, vždyť kdo Vám dá
v dnešní době čtvrt miliónu zdarma.
Jaroslav Sikora
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Jak asi každý pocítil, během minulého
roku se toho událo hodně, a přesto,
v mnohých oblastech, vlastně nic.
Pandemie COVID19 ovlivnila obecní
činnost přinejmenším v tom, že jsme
se opět nemohli společně sejít na růz‐
ných plánovaných společenských a
sportovních akcích. Výjimkou byla
alespoň Mariánská pouť, která se po
roční přestávce opravdu skvěle vy‐
dařila. Nicméně rok 2021 přinesl i řa‐
du jiných událostí. V obci se díky
našemu panu starostovi uskutečnila
celá řada větších i menších projektů.
Každý nový rok je tak dobrou příleži‐
tostí podívat se na to, jak jsme byli
v tom předchozím roce úspěšní a zda
se posunujeme pořád kupředu či cou‐
váme zpátky.
V první polovině loňského roku byla
zrealizována většina naplánovaných
investičních akcí. Proběhla například
rekonstrukce asfaltových povrchů
v ulici Mostecká, na autobusové točně
v ulici Komenského, ve dvoře za kul‐
turním domem a k odbočce na obecní
volnočasový areál v ulici Příčná. Další
investice se týkaly volnočasového are‐
álu v obci, kde bylo vybudováno nové
solární veřejné osvětlení kolem přístu‐
pové cesty. V areálu bylo vystavěno
také hřiště na pétanque a hřiště na bas‐
ketbal či stolní tenis, koncem roku
bylo vystavěno i parkoviště pro uživa‐
tele tohoto hezkého areálu. Částečnou
obměnou muselo projít i dětské hřiště
u kulturního domu, kde proběhla ob‐
měna starých herních prvků za nové.
Ve spolupráci se Severočeskými doly
byla v jarních měsících loňského roku
zrealizována i náhradní výsadba ze‐
leně v souvislosti s postupem těžby.
Nově byly vysázeny stromy v Husově
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ulici podél komunikace a v prostoru
za garážemi v ulici ČSA. Také naše
staré stromy v obci prošly v období
vegetačního klidu nezbytnou úpravou.
Byl proveden bezpečnostní a zdravot‐
ní prořez skoro stovky stromů a něko‐
lik jedinců muselo být z důvodu
bezpečnosti i pokáceno.
Panu starostovi se mimo jiné podařilo
získat dotaci z IROP prostřednictvím
Místní akční skupiny Naděje, které je
naše obec součástí. Dotace ve výši
95 % nákladů je poskytnuta na rekon‐
strukci chodníku v ulici Komenského
od křižovatky s ulicí Husova ke kul‐
turnímu domu. Chodník je již hotový
a naši obec bude stát zlomek jeho
pořizovací ceny. Mezi další povedené
akce patří výměna děravé střechy na
bytovém domě č. p. 7. a z důvodu
havarijního stavu také střechy na by‐
tovém domě čp. 129 a 130.
Občanům byla poskytnuta služba na
svoz jedlého oleje a tuku, který tak
snad již nebude končit v naší
splaškové kanalizaci.

Obec také obratem zajistila rekon‐
strukci místní restaurace, která
koncem měsíce srpna vyhořela.
Provozovatelce tohoto zařízení bylo
umožněno využití sálu, aby mohla ve
své hostinské činnosti pokračovat i po
této nešťastné události. Oběma provo‐
zovatelům obecních restaurací pak
bylo schváleno snížení nájemného,
aby v této nelehké době přežili a
abychom mohli hospody v obci udr‐
žet. Přes velký tlak na zrušení poboč‐
ky České pošty se podařilo udržet
i tuto naši kamennou pobočku. Výmě‐
nou teplovodních rozvodů a radiátorů
byl podpořen také provozovatel míst‐
ního obchodu se smíšeným zbožím.

Na základě nápadu pana starosty a
schválení zastupitelstva obce byly za‐
řízeny dotace na výměnu zdrojů vytá‐
pění v rodinných domech a pořízení
například fotovoltaických elektráren
pro rodinné domy. Dotace je již
v plném proudu a tento projekt si kla‐
de smělý cíl, udělat naši obec na‐
prosto bezemisním místem s čistým
ovzduším.
Co nového připravujeme pro další ob‐
dobí?
1. Realizace asfaltového povrchu ko‐
munikace v ulici Mostecká (kolem tě‐
locvičny) a
plochy před domem
č. p. 93
2. Rekonstrukce požární nádrže
3. Zpracování územního plánu obce –
dokončení
4. Zajištění financování investiční ak‐
ce na opravu opěrných zdí místního
potoka – podání žádosti o úhradu ná‐
kladů z tzv. 18 ekomiliard
5. Pokračování dotačního programu
z rozpočtu obce „Výměna zastaralých
lokálních
zdrojů vytápění a
snížení energetické náročnosti v ro‐
dinných domech v obci Mariánské
Radčice“
6. Zpracování projektové dokumenta‐
ce na rekonstrukci místní tělocvičny
včetně zajištění potřebných souhlasů
a případné zajištění financování
z vhodného dotačního titulu
Snad nám letošní rok přinese trochu
štěstí a výše uvedené plány a vize
nám nic nepřeruší.
Martina Kováčová
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