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Září 2022
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou další vydání Račiněveského zpravodaje, kterým bychom Vás chtěli informovat o dění
v obci, o tom, co nás čeká, ale také shrnout, co již proběhlo. Zejména bychom Vám chtěli blíže
představit velkou akci, která nás v říjnu v Račiněvsi čeká – sázení aleje podél stezky za Pecharovým
rančem. Vzhledem k rozsahu akce to bude výzva pro nás i pro Vás, ale věříme, že vše zvládneme a již
se těšíme na novou podobu této části obce! Dále Vás chceme seznámit s pokrokem v Urbanistické
studii obce, jejíhož prvního veřejného projednání v červnu jste se mnozí zúčastnili.
Koncem září nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Tentokrát se o Vaši přízeň budou ucházet
kandidáti ze dvou stran. Kandidáty z nově vzniklé strany jsme oslovili a dali jim prostor se zde
prezentovat. Trochu mě mrzí, že nikdo z nich nikdy nepřišel na některé ze zasedání stávajícího
zastupitelstva obce (nebo kdykoliv i mimo zasedání), aby věděli, co se v obci řeší a plánuje, nebo že
se např. nepodílejí na obecních akcích, při jejichž organizaci je každá „ruka“ dobrá. Přesto věřím, že
jejich úmysly jsou dobré a jsem ráda, že se mladí začínají o dění v obci zajímat. Přeji jim ve volbách
hodně štěstí a naší obci přeji akční a konstruktivní zastupitelstvo, které bude pokračovat v rozvoji
naší krásné obce. Máte to ve svých rukách, tak dorazte k volbám a podpořte svého favorita, ať je
z kterékoliv volební strany!
Václava Zelenková, starostka
VÝSADBA ALEJE SIRA NICHOLASE WINTONA
V pátek 28.10.2022 vysadíme stromovou alej podél stezky za rančem. Cesta k tomu byla dlouhá,
bylo třeba vymyslet a vyřešit spoustu věcí, plány nám zkřížilo i loňské tornádo, díky kterému dočasně
padlo financování projektu. Ale nyní již konečně tento prostor dostane finální podobu. Alej se bude
skládat z 91 stromů (třešně, lípy, duby) a 65 keřů (kaliny, brsleny, lísky, bezy a dříny), náklady na její
realizaci budou okolo jednoho milionu Kč. Protože náš projekt zaujal Nadaci Partnerství, sami se na
nás obrátili s nabídkou pomoci ohledně financování stromů.
Trasa stezky nebyla vytyčena náhodně. Historicky tudy vedla polní cesta – jedna z mnoha, které dříve
obklopovaly naši ves a lidé si jimi zkracovali své pochůzky (pokud Vás toto téma zajímá, nahlédněte
do Urbanistické studie obce, kde mj. naleznete zajímavé srovnání historického a současného stavu
cestní sítě – ke stažení na webových stránkách obce). Krajina v té době byla díky husté síti polních
cest mnohem prostupnější, lépe zadržovala vodu a díky stromům lemujícím cesty bránila erozi půdy.
Nyní je devastovaná intenzivním zemědělstvím na polích obřích rozměrů. Naše alej právě takovýto
lán rozdělí na menší a tak bude dělat radost nejen nám lidem, ale prospěch z ní bude mít i příroda.
Stromy poskytnou potravu, stín i úkryt pro živočichy, zlepší biodiverzitu, poradí si s prachem
a hlukem a přispějí k lepšímu mikroklimatu. Do budoucna bychom v rámci aleje rádi vybudovali také
ježkoviště a ještěrkoviště, abychom rozmanitost ještě více podpořili. Lidem by měly sloužit lavičky
k posezení, uvažujeme též o zastřešeném posezení na konci aleje (např. pergole).
Proč Alej sira Nicholase Wintona? Kdo to byl? Před začátkem druhé světové války, v době kdy již naši
zemi sužoval nacistický režim, tehdy 29letý Nicholas Winton organizoval humanitární vlakové
transporty z Československa do Velké Británie. Transporty byly zaměřené na děti (převážně
židovské, neboť těm hrozilo největší nebezpečí), kterým sháněl náhradní rodiny ve Spojeném
království, zajišťoval finance, zařizoval víza a lékařská osvědčení. První vlak z Prahy vyjel 14. března
1939, poslední vlak, který měl odjet 1. září 1939 a bylo v něm asi 250 dětí, už se ale nerozjel,
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protože vypukla válka. Většina dětí později zemřela v nacistických koncentračních a vyhlazovacích
táborech. Winton se i přes své statečné činy nepovažoval za hrdinu. O své záchranné misi nikdy
nemluvil, vše vyšlo najevo, až když v roce 1988 jeho manželka na půdě náhodou našla kufr plný
dokumentů a plánů transportů. Winton zachránil celkem 669 českých a slovenských dětí a za jeho
statečnost jej vyznamenala královna Alžběta II a povýšila ho do šlechtického stavu. Vyznamenání
převzal i z rukou prezidentů Václava Havla a Václava Klause, ale i od prezidentů dalších zemí. Sir
Winton zemřel v roce 2015 ve věku 106 let.
Příběh o záchraně dětí Nicholasem Wintonem vyšel loni také knižně. Celobarevnou kreslenou
knihu nejen pro děti s názvem Nicky a Věra vydal světoznámý česko-americký výtvarník a spisovatel
Petr Sís. Ten se nyní stal oficiálním patronem aleje v Račiněvsi.
Dne 28. října 2014, přesně 8 let před výsadbou naší aleje, sir Winton na Pražském hradě převzal Řád
Bílého lva a při té příležitosti daroval trojské botanické zahradě moruši černou. Ta byla vypěstována
z roubu 200 let starého stromu, v jehož stínu na své zahradě Winton sedával s rodinou. To se však
podařilo až po nespočtu pokusech v průběhu desítek let a rozmnožení Wintonovy moruše bylo
považováno za zázrak. Wintonova moruše (Morus nigra Winton) je tak symbolem toho, že ani ty
nejtěžší věci v životě by se neměly vzdávat. A právě tato moruše, potomek stromu sira Wintona,
bude i se svým poselstvím vysazena v Račiněvsi jako první strom aleje.
Samotná výsadba bude pro naši obec nezvykle velká událost. Počítá se s cca 500 sázejícími, kteří
přijedou z různých koutů naší republiky. Z Prahy budou dokonce vypraveny speciální vagony pro
sázející a hosty. Po obci se bude pohybovat velké množství cizích lidí, někteří přijedou autobusem,
někteří vlastními auty. Dá se tedy očekávat zvýšený provoz a celkově rušno. Prosíme Vás o
shovívavost a ohleduplnost vůči návštěvníkům, bude to vizitkou naší obce ☺ Pokud je to možné,
zaparkujte svůj vůz v tento den mimo veřejné prostory.
Výsadby aleje se zúčastní syn Nicholase Wintona - Nick a také některé z přeživších dětí, kterým je
dnes okolo 90 let. Z významných hostů by měli kromě výše zmíněných dorazit také britský a izraelský
velvyslanec, prezidentka britského Rotary Clubu, který se na financování aleje též podílí,
představitelé židovské obce a další. Slavnostní zahájení bude v 11,00, předtím od 10,00 bude
probíhat přidělování stromů registrovaným. Slavnostní ukončení akce je plánováno na 14,30.
Pokud se chcete aktivně účastnit výsadby, tzn. zasadit jeden z mnoha stromů či keře, je třeba, abyste
se registrovali na https://www.sazimebudoucnost.cz/cs/Alej-sira-Nicholase-Wintona. Organizaci
výsadby zajišťuje Nadace Partnerství a bez registrace nebude možné přidělit Vám strom/keře
k výsadbě.
Rádi bychom Vás požádali o pomoc s občerstvením. Vše bude zajištěno (pití, jídlo), ale pokud
přispějete nějakou vlastnoručně připravenou dobrotou, mile to zpestří nabídku ☺ Všichni jste
srdečně zváni!
Romana Zelenková
URBANISTICKÁ STUDIE OBCE
V uplynulých měsících vznikala pro Račiněves územní studie, která zpracovává centrum obce a která
je nyní v závěrečné fázi a bude během září dokončena. Studie vyhodnocuje stávající podobu
a fungování veřejných prostranství v centrální části obce, shromažďuje podněty a záměry a
zpracovává je do výsledného návrhu. Ten by měl sloužit jako dlouhodobá koncepce, podle které se
může střed obce rozvíjet tak, aby spolu jednotlivé především stavební zásahy souvisely a spěly k
jednomu cíli. Záměrem studie je vytvoření veřejných prostranství příjemných pro pobyt i vhodných
pro konání obecních a jiných společenských akcí. Zkrátka aby obě návsi plnily svůj účel a byly
uzpůsobeny pobytu všech obyvatel.
Předpokladem pro bezpečné fungování návsi je vypořádání se s automobilovým provozem na hlavní
silnici směrem na Martiněves. Ke stávajícímu přechodu pro chodce by měla přibýt dvě nová místa
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pro přecházení, v chybějících úsecích by měl být doplněn chodník a nejširší místa komunikace by
měla být lehce zúžena. To vše napomůže snazšímu a bezpečnějšímu přecházení silnice a zpomalení
provozu.
V blízkosti školky je navržen vznik malého prostranství s altánem, novým dětským hřištěm a novým
povrchem sportovního hřiště. Místo by tak mělo být dobře uzpůsobeno jak pro trávení času rodičů
s dětmi, sport a pobyt pro náctileté, tak i pro konání společenských akcí.
Velký konec zůstává především klidný a parkový. Historický rybník, který bývá většinu roku suchý,
by měl být při zachování stávajícího objemu přetvarován tak, aby byly jeho břehy pozvolné a jeho
plocha v sušších obdobích přístupná. V nejhlubší části by se díky přítomnosti spodní vody měla po
většinu roku držet menší tůňka, která bude doplněna kruhovým molem.
Vzhledem k velkému počtu dětí v obci je kromě nových herních prvků navržena i stezka, která
obkrouží a propojí obě návsi a může sloužit vycházkám nebo ježdění na kolech a koloběžkách mimo
nebezpečí automobilové dopravy.
Ing. arch. Sára Roeselová

REVITALIZACE MALÉHO RYBNÍKA
Byla dokončena revitalizace Malého rybníka. Dno, které protékalo, bylo utěsněno prostřednictvím
odtěžení stávajícího materiálu a následného uložení jílové plomby a jejího zhutnění. Staré nábřežní
zdi se již bortily a byly též místem, kudy z rybníka unikala voda. Zdi tedy byly odstraněny a místo nich
se vytvořily přirozenější svažující se břehy zpevněné kameny. U ústí rybníku bylo upraveno tzv.
litorální pásmo, což je mělké vegetací pokryté pásmo stojatých vod, které má velký význam pro
živočichy a celkově organismy, které toto prostředí potřebují ke svému životu. Toto pásmo bylo
součástí rybníka i před revitalizací, nyní bylo doplněno o kameny, čímž došlo ke zpevnění. Za výpustí
rybníka bylo doplněno stavidlo, které brání nadměrnému odtoku vody do Velkého rybníka a udrží
tak vyšší hladinu vody v Malém rybníku. V případě větších dešťů může být stavidlo zvednuto, aby
voda odtékala.
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Problém s ubýváním vody však souvisí také s horkým počasím posledních let. Voda neunikala pouze
špatným utěsněním rybníka, ale též velkým odpařováním vody. Uvidíme tedy v následujících letech,
jak se v rybníku podaří udržet vodu.
Náklady na revitalizaci Malého rybníka byly 5,5 mil. Kč. Jedná se o podstatnou část obecního
rozpočtu, avšak na tuto akci se nám podařilo získat příslib 70% dotace od Ministerstva zemědělství.
CO JE NOVÉHO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kapacita naší školky je 28 dětí a poslední roky je vždy do posledního místa obsazena. Jsme
příspěvková organizace, tzn. že náš veškerý provoz financuje zřizovatel, kterým je v našem případě
obec Račiněves.
Školku chceme neustále vylepšovat a modernizovat, máme nové dveře, skříňky, podlahu, na zahradě
bylo vybudováno dětské multifunkční hřiště za téměř 600 tis. Kč (získali jsme dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj ve výši téměř 500 tis. Kč, zbytek uhradila obec). Dotace se snažíme využívat
maximálně a např. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy financujeme naši chůvu, školního
asistenta a projektové dny, ale pořídili jsme díky ní také digitální technologie – interaktivní tabuli,
kterou děti milují, a tablety pro speciální výuku. Díky finančnímu příspěvku z Místní akční skupiny
Podřipsko jsme pořídili zahradní nábytek či materiál pro tvoření, z krajského úřadu máme
kompostér na zbytky jídla. Jsme zapojeni v Místním akčním plánu vzdělávání (tzv. MAP Roudnicko),
díky kterému se účastníme různých akcí – např. školení pro učitelky či projekt Zdravá škola.
Loňský školní rok začal bohužel v době epidemie covidu a to naše plány na akce pro děti velmi
ovlivnilo. Přesto se nám jich pár zajímavých podařilo uspořádat. V září navštívili školku draví ptáci
a barevní papoušci. Dětem se moc líbilo fotografování s orlem skalním, který byl mnohdy větší než
oni. V listopadu nás navštívil cvičený australský ovčák, který je hvězdou filmových pláten a děti si
s ním užily úžasné dopoledne. Prosinec je u nás ve znamení cirkusu Cecilka, který je plný cvičených
pejsků, koček, králíků. Zvířátka často neposlouchají, dělají si, co chtějí a to se dětem líbí. Ve školce
jsme měli kouzelníka i profesionálního sportovního trenéra, který protáhl i ty největší lenochy. Měsíc
duben byl ve znamení bezpečnosti na silnici a děti měly možnost nahlédnout do speciálně
upraveného autobusu, ve kterém pomocí digitálních technologií opakovaly pravidla bezpečnosti na
silnici. Historicky první školka v přírodě naší školy se uskutečnila první týden v květnu v ekocentru
Čabárna-Kladno a děti to zvládly skvěle. Po dlouhé době jsme pak vyrazili na první výlet mimo školku
do dinoparku v Praze. Děti si nejvíce užily 4D kino a paleontologické hřiště. V červnu nás do světa
technologií zasvětil specialista na robotické hračky při projektovém dnu. Vzhledem k úspěchu
projektového dne mateřská škola některé roboty zakoupila pro výuku dětí. Školní rok zakončil
tradiční výlet mezi zvířátka do zooparku v Chomutově.
Pravidelně děláme také tvořivé akce pro rodiče s dětmi, na nichž si mohou vyrobit tematické
dekorace (podzimní či vánoční, jarní výzdobu apod.). Uspořádali jsme také velkou akci „Vítání jara –
komunitní tvoření“ pro všechny občany obce, na kterou se nám podařilo získat dotaci.
V novém školním roce se budeme opět těšit na dravé ptáky, přidáme k tomu výlet do History parku
v Ledčicích a také na Ploskovický zámek. V listopadu proběhnou besedy s interaktivním programem
s autorkou dětských knížek na podporu čtenářské gramotnosti dětí. Tvořivé odpoledne s rodiči si
uděláme na přelomu října a listopadu a při této příležitosti si vyrobíme podzimní a vánoční dekorace.
Závěr roku bude jako vždy patřit cirkusu Cecilka, který nám letos představí nová zvířata. Společné
vánoční setkání rodičů a dětí ve školce spojené s ochutnávkou cukroví je vždy příjemnou tečkou na
konci roku. Další akce školy plánujeme, ale o co určitě nechceme přijít, je plavecký kurz, který začíná
v dubnu.
Petra Černá, ředitelka MŠ
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TJ SOKOL RAČINĚVES
Místní Tělovýchovná jednota Sokol Račiněves je stabilní organizace s mnohaletou obecní
působností. V posledních letech došlo v TJ ke generační obměně, stejně jako v celé obci, a tak je
prioritou výchova mladých, tělesně a duševně zdatných spoluobčanů. Začátkem roku 2022 se založil
sportovní kroužek pro malé děti s hlavním zaměřením na fotbal. Dále je stále v jednání částečná
rekonstrukce místní sokolovny a v neposlední řadě udržení fotbalového týmu dospělých, což se
v mnoha sousedních obcích již nepodařilo. Jako starosta TJ proto apeluji na občany obce: pojďme se
zapojit do společných akcí, organizování volnočasových aktivit pro naše děti i nás dospělé a užijme
si alespoň trochu tuto pochmurnou dobu, kde spousta těl strádá a sociální komunikace je často
omezená jen na sociální sítě.
Petr Kotrba
SPORTOVNĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK
Rádi bychom v obci navázali na, u dětí úspěšné, fotbalové tréninky, které probíhaly na jaře letošního
roku. Dětí se scházelo poměrně hodně a chodily pravidelně. Tréninky děti bavily a byla snaha i chuť
děti přenést do fotbalové soutěže. Bohužel kvůli velké věkové rozdílnosti jednotlivých hráčů nebylo
nakonec možné sestavit plnohodnotný tým do žádné hráčské kategorie.
Rádi bychom pro děti vytvořili prostor pro další setkávání, utužování přátelských vztahů a vybití
nekonečné dětské energie. Za tímto účelem bychom v obci chtěli udržet dětský sportovně pohybový kroužek. Představa o jeho přesném fungování se teprve utváří. Pokud by někdo z Vás,
rodičů, měl nějaký nápad, jak by měl kroužek fungovat nebo měl chuť se na jeho fungování společně
s ostatními rodiči a nadšenci podílet, budeme moc rádi, když se obrátíte na TJ Sokol a své nápady
s námi budete sdílet. Bez dětí a hlavně rodičů, kteří mají chuť se zapojit, to nepůjde ☺
Lucie Svobodová
KNIHOVNA
Každé úterý v době od 14 do 17 hodin máte možnost navštívit místní knihovnu v budově obecního
úřadu. Zapůjčit si můžete knihy z vlastního knihovního fondu, ale také krásné knihy, které jsou
čtvrtletně přiváženy prostřednictvím výměnných souborů z Knihovny K. H. Máchy v Litoměřicích.
Z této knihovny Vám mohou přivézt také jakoukoliv Vámi vybranou knihu na objednání. Vrácení
knihy by mělo být do jednoho měsíce, pokud to nestihnete, není problém domluvit se na
prodloužení výpůjční lhůty.
V knihovně se můžete posadit do pohodlných křesílek a v klidu si knihy prohlédnout a rozmyslet si,
kterou si půjčíte. K dispozici je i bezplatný internet. Pokud se zdržíte déle, můžete si k zpříjemnění
dát kávu, kterou vám knihovnice ráda uvaří. Knihovnu navštěvuje i MŠ, aby děti věděly, že si zde
mohou půjčovat také dětské knížky, ze kterých jim rodiče pak mohou doma číst.
Alexandra Pišlová, knihovnice
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRAŠKOV-VODOCHODY
Na naši obec se obrátil starosta Straškova s žádostí o finanční příspěvek na základní školu. Protože
tuto školu navštěvuje mnoho dětí z Račiněvsi a přejeme si, aby škola byla atraktivní a našim dětem
se v ní líbilo, přispěli jsme částkou 50.000,- Kč. Obec Račiněves navíc pravidelně přispívá na oběd
každému žákovi z Račiněvsi. Vzhledem k inflaci byla od nového školního roku navýšena cena školních
obědů a tak jsme se rozhodli navýšit i příspěvek na oběd. Račiněveským dětem by tak měla zůstat
cena obědů stejná jako v předchozích letech.
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SBĚRNÉ MÍSTO NA DVOŘE OÚ
Ve dvoře obecního úřadu bylo zřízeno sběrné místo pro velkoobjemový odpad. Bylo provedeno
vydláždění celého dvora a usazení kontejnerů na velkoobjemový odpad (nábytek, železo,
pneumatiky, směsný odpad, zeleň atd.). Výše uvedený odpad může každý občan v provozní době
zdarma přivézt. Na uložení odpadu je vhodné se předem telefonicky domluvit. Mimo provozní dobu
nenechávejte žádný odpad složený před vraty dvora.
Náklady na vybudování sběrného místa byly přes 846 tis. Kč, v rámci dotace z Evropských fondů
a Ministerstva životního prostředí jsme získali 565 tis. Kč.
DOTACE
Co se dále podařilo zrealizovat pomocí dotací:
Místní komunikace
Byla opravena většina místních komunikací v obci. Náklady na opravu silnic a chodníků jen za loňský
rok činily přes 4 mil. Kč, z toho byla téměř polovina financována prostřednictvím různých dotačních
titulů (zejm. z Ministerstva pro místní rozvoj).
Fotbalové kabiny
Byla provedena modernizace a dovybavení fotbalových kabin – kabiny dostaly nová okna a dveře,
stropy, příčky, štuky, opravila se koupelna i kanalizace včetně nové jímky. Pracuje se na přípojce
z Asturu pro účely zalévání hřiště. Celkové náklady byly přes 600 tis. Kč, z kraje jsme získali dotaci
210 tis. Kč.
Rádi bychom zlepšili i kvalitu hřiště a zejm. vyřešili jeho závlahu. Hřiště bylo v rámci církevních
restitucí vráceno církvi a obec není jeho majitelem. Není tedy možné jakkoliv do hřiště zasahovat
nebo do něj investovat. Snažíme se proto hřiště získat do vlastnictví a s církví vedeme jednání. Církev
tento pozemek považuje za stavební a také si podle toho nastavila cenu – za hřiště požaduje
6 milionů Kč, což je dle nás cena přemrštěná a také neoprávněná, neboť hřiště není stavební
pozemek. Žádali jsme církev o přehodnocení ceny, pro obec takováto částka znamená celé
2/3 ročního rozpočtu (!), nabídli jsme jiné pozemky k výměně, dokonce jsme psali dopis na Pražské
arcibiskupství a žádali o vstřícnost (a připomněli i naši vstřícnost, kdy se obec roky nezištně stará
o kostel). Prozatím je církev neoblomná, ale nevzdáváme to a budeme pokračovat v jednání.
Veřejné osvětlení
Uskutečnila se výměna starých lamp za lampy s menší spotřebou a tam, kde bylo potřeba, byly
doplněny solární lampy. Náklady byly 1,2 mil. Kč, z kraje jsme díky dotaci obdrželi téměř 200 tis. Kč.
Obecní technika
Zakoupili jsme cisternu za traktor, protože vzhledem k suchu v posledních letech vyvstala nutnost
zalévání zeleně v obci i mimo ni. Cisterna stála 152 tis. Kč, dotace od kraje činila 30 tis. Kč.
Dětská hřiště
Byla vybudována 2 nová dětská hřiště – jedno na Ohradě a druhé u fotbalového hřiště. Na tomto
místě bylo vybudováno též workoutové hřiště, které slouží především starším. Náklady na všechna
zmíněná hřiště byly přes 1,5 mil. Kč, dotace 957 tis. Kč.
Obec vyhledává různé dotační tituly i na spolufinancování společenských akcí – MAS Podřipsko
finančně přispěla např. na Sousedské setkání, masopust či divadlo, z Nadace Partnerství byla
financována komunitní výsadba lip u hřbitova.
Bez dotace pak bylo vybudováno zázemí pro setkávání v nové hasičárně, které využívají zejm. místní
spolky nebo místní ženy při jejich tvořivých „babincích“. Byly udělány nové podlahy, okna, dveře,
snížení stropu, toaleta a kuchyňka a byla také vyměněna vrata.
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Protože skončila hospoda u Pecharů a obec zůstala bez hospody, rozhodlo zastupitelstvo
zrekonstruovat dům čp. 103 a vytvořit úplně nové prostory pro hospodu a pro druhý obchod.
KOMUNIKACE S OBČANY
Často slýcháme kritiku na nedostatečnou komunikaci s občany. Budeme rádi za tipy, jak tuto oblast
vylepšit, protože vnímáme, že naše nápady, jak komunikovat s občany a předávat jim informace, již
naráží na svoje limity. Napadá nás už jen poslední možnost – osobní komunikace s každým občanem.
Ale je asi zřejmé, že není reálné s každou informací chodit za každým občanem obce zvlášť.
Veškeré informace se dávají na webové stránky obce, zřídili jsme též profil na facebooku a vznikla
také neformální FB skupina, kde lidé diskutují. Když se pořádají nějaké akce, jsou kromě výše
uvedených elektronických způsobů zveřejněny také „fyzicky“ - na plakátech umístěných v obecních
vývěskách, v obchodech a v mateřské školce. Dále se vyhlašují obecním rozhlasem a veškeré
informace se zasílají také přímo občanům prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů.
Komunikace o obecních záležitost by měla probíhat primárně na zasedáních zastupitelstva obce,
která jsou veřejná, a kdokoliv je na nich vždy vítán. Tam se občané také mohou dozvědět vše, co
v obci řeší. Na konci zasedání bývá každý host vyzván k diskuzi a za každý podnět, ale i případný
projev nespokojenosti, jsme rádi. Pokud někdo nechce veřejně, může se na jednotlivé věci doptat
starostky (telefonicky i osobně), příp. kohokoliv ze zastupitelů při běžném provozu – jsme malá obec
a všichni se potkáváme.
Jsme přesvědčeni, že nabízených informačních a komunikačních kanálů je dostatek a že všichni, kteří
o informace mají zájem, je mají k dispozici. Přesto za konkrétní tipy na zlepšení budeme rádi.
Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru SMS
racineves.hlasenirozhlasu.cz.

a e-mailů, stačí se zaregistrovat na

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
V pátek 23. září 2022 od 14,00 do 22,00 a v sobotu 24. září 2022 od 8,00 do 14,00 můžete přijít do
budovy obecního úřadu hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce. Hlas můžete dát konkrétním
kandidátům prostřednictvím zakřížkování (lze kombinovat kandidáty z obou stran, označit můžete
max. 7 kandidátů) NEBO můžete dát hlas celé volební straně zakřížkováním jedné volební strany
NEBO můžete oba předchozí způsoby kombinovat, tzn. označit vybranou volební stranu a z druhé
strany vybrat konkrétního kandidáta/kandidáty. Podrobnosti o hlasování se dočtete v instrukcích
přiložených k hlasovacím lístkům, které jste již obdrželi, nebo Vám je vysvětlí volební komise přímo
na místě. Níže se představují volební strany:
PRO LEPŠÍ RAČINĚVES
Asi jste si už všimli, že po obci visí plakáty se staro-novými obličeji. Ať už ano či nikoli, představujeme
Vám novou stranu mladých lidí „Pro lepší Račiněves“. Strana má na kandidátce sedm členů, kteří
jsou místní rodáci, ale i nová krev. Hlavním cílem této strany je aktivně se podílet na rozvoji
a rozkvětu obce Račiněves. Důležité je zmínit, že členové strany se chtějí podílet i v případě, kdy
volby dopadnou lépe pro protistranu. Mají především nové nápady, komunikují se spoluobčany,
kteří čas od času řeknou, co by bylo potřeba, a hlavně mají chuť to tady dále rozvíjet.
Jestliže Vás zajímá, kdo konkrétně kandiduje do zastupitelstva obce za stranu „Pro lepší Račiněves“,
můžete na veřejných nástěnkách vidět plakáty strany. Na plakátech jsou informace o kandidátech
a jejich cílů, se kterými jdou do voleb. Snad se Vám jejich program a odhodlání bude líbit.
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Straně přejeme mnoho úspěchů při volbách 23. a 24. září 2022. Pokud Vás nová strana „Pro lepší
Račiněves“ oslovila nebo ne, přijďte k volbám a vyjádřete svůj názor Vaším hlasem!
Bc. David Živný
KDU-ČSL
Volební strana v čele se současnou starostkou se skládá zejm. ze stávajících zastupitelů, kteří svou
funkci vykonávají již několikáté volební období. Občanům tedy strana může nabídnout zkušenosti
a dobrou orientaci v problematice fungování zastupitelstva a chodu obce, a to nejen po legislativní
stránce. Strana chce pokračovat v aktivitách, které dělala předchozí roky ať již v oblasti
společenského života, udržování a rozvoje infrastruktury, péče o zeleň či ochrany obce před zájmy
zvenčí. Budeme dále myslet na všechny věkové skupiny obyvatel a pro každého mít nějakou akci či
aktivitu - od vítání občánků, přes akce pro děti (maškarní bál, dětský den, loučení s prázdninami,
divadlo či promítání kina pro děti, halloween, mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromečku
atd.) i pro dospělé (plesy, zábavy, masopust, divadlo, zájezdy a výlety, ale i sportovní akce jako
nohejbalový či ping-pongový turnaj, turnaj v malé kopané atd.), až po seniory (posezení pro seniory).
Nejedná se však pouze o společenské akce, budeme dále podporovat odpovídající zázemí –
mateřskou školu, přispívat na rozvoj základní školy. Za našeho působení byla vybudována tři dětská
hřiště (plus jedno na zahradě MŠ), jedno workoutové. Budovu bývalé školy jsme zrekonstruovali pro
účely bydlení – v patře jsou startovací byty pro mladé s nájmem 3 tis. Kč měsíčně, v přízemí byty se
zajištěnými sociálními službami pro seniory. Dbáme na udržování a obnovu technické infrastruktury
– silnice, chodníky, veřejné osvětlení, rybníky (Malý revitalizován, Velký v řešení). Veškeré náklady
se snažíme financovat v první řadě prostřednictvím dotací, abychom nezatěžovali obecní rozpočet,
a daří se nám to velice dobře.
Nechali jsme vypracovat urbanistickou studii obce, která koncepčně navrhuje komplexní úpravy
Malé a Velké návsi. Návrhy zpracovávají odborníci ve spolupráci s občany. Studie je podmínkou pro
dotaci z programu IROP, který bude na přelomu roku schválen a v němž budou velké peněžní
prostředky určené právě na realizaci opatření k optimalizaci modro-zelené infrastruktury v obci.
Další relaxační zóny plánujeme vybudovat v extravilánu obce – za Pecharovým rančem bude již
v říjnu vysázena Alej sira Nicholase Wintona a máme vytipovány další bývalé polní cesty, které
bychom chtěli obnovit a osázet stromy (na jednu je již podána žádost o dotaci na stromy).
Chceme dále chránit obec před záměry velkých firem, které jsou v rozporu se zájmy občanů. Ustáli
jsme tlak, který byl na zastupitelstvo vyvíjen firmou, která chtěla za obcí postavit drtičku betonů, což
by znamenalo neustálý hluk a prach. Neustoupili jsme ani při nátlaku firmy, která chtěla z bývalé
pískovny udělat obří skládku komunálního odpadu.
Pokud jste s naší prací spokojení a chcete, abychom v ní pokračovali, můžete nám dát svůj hlas.
Velice si toho vážíme a dále budeme pracovat na tom, aby Račiněves vzkvétala a lidé zde žili rádi tak
jako my.
členové volební strany

8

