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Vážení občané,
určitě jste zaznamenali, že jsme v naší obci v neděli
22. dubna společně oslavili Den Země. Tato od
polední oslava byla spojena s akcí „Ukliďme Čes
ko“, v rámci níž byl naplánován společný úklid
okolí naší vesnice. Uklizeny měly být všechny re
mízky, lesíky, příkopy a okolí vodních ploch. K mé
mu velkému překvapení se přišlo této dopolední
akce zůčastnit osmdesát dobrovolníků, kteří si našli
čas a byli ochotni trávit nedělní dopoledne úklidem
odpadků. Když jsem viděl ten zástup lidí, byl jsem
hrdý na to, že se naši občané dovedou semknout
a podpořit dobrou věc pro celé Mariánské Radčice.
Prvotní myšlenka počítala s tím, že každý
dobrovolník dostane pytel, rukavice a půjde sbírat
drobné odpadky kolem obce. Ovšem při samotném
úklidu se do toho všichni ponořili s obrovskou
vervou a začalo se uklízet úplně všechno. A že toho
opravdu nebylo málo. Uklízely se pneumatiky, te
levize, lahve, skleněné střepy, kabely, záchodové
mísy, lyže, sáňky a vůbec vše, co si jen dokážete
představit. Pytle opravdu nestačily. Někteří z účast
níků tak vzali svá auta s přívěsy a úklid nabral na
obrátkách. Kontejner ve sběrném dvoře samozřejmě
nestačil. Spousta odpadu se nahromadila u cest
a bude svezena až následně. Mým odhadem se po
dařilo vysbírat 2,5 tuny odpadků a věcí, které do
přírody opravdu nepatří. Nikdo z účastníků však ne
pochopil myšlenkový pochod osob, které jdou a vy
hodí něco do lesa za vesnici. Sběrný dvůr je zdarma,
svozy jsou zdarma, ale přesto vše se najde dost
ignorantů, kteří to stále nechápou.
Akce tedy do detailu splnila svůj smysl. Bylo
strašně fajn, že se dobrovolně účastnily i děti a mlá
dežníci, kteří šli příkladem a na které tak můžeme
být právem hrdí. V odpoledních hodinách byla pro
všechny naplánována malá oslava na dětském hřišti.
A všichni účastníci si ji opravdu zasloužili. Všem
mnohokrát děkuji a jsem šťastný, že většině z Vás
není naše malá obec lhostejná.
Jaroslav Sikora

Možná mi to nebudete věřit, ale dnes
existuje asi osmdesát Mezinárodních
dnů všeho možného. Našel jsem to na
internetu. Kupříkladu Mezinárodní
den tuleňů, lachtanů a velryb (10. 1.),
Mezinárodní den zdravého spánku
(21. 3.), Mezinárodní den trpaslíků
(21. 6.), a mnoho dalších. Jsou to
dny určitě velmi důležité a byly zave
deny k poctě tuleňů, lachtanů a vel
ryb, také zdravého spánku i trpaslíků.
Většina z nich má jedno společné –
moc se neslaví. Den, který se slaví
(i když v současnosti bohužel bývá
poněkud zpochybňován, jako jeden
z kulturně vytvořených rozdílů mezi
muži a ženami), je Mezinárodní den
žen.
Desátého března léta páně dvoutisící
ho osmnáctého jsme v našem Kul
turním domě oslavili tento svátek.
K oslavě přispělo vystoupení dětské
ho tanečního souboru SK NH Louka
a se svou „troškou do mlýna“ přišel

i známý bavič, kaskadér, herec
a ochránce psích čumáčků Zdeněk
Srstka.
Večer pak následovala taneční zá
bava. Oslava byla pojata jako podě
kování ženám za jejich péči o rodinu
a za to, že jsou.
JaN
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SRAZ RODÁKŮ A ŠKOLÁKŮ

17. března se letos konal již devátý
sraz rodáků, školáků a pamětníků ob
cí Mariánské Radčice a Libkovice.
Tentokrát byl pro všechny připraven
odpolední program. Rodáci se mohli
podívat na katastr zaniklé obce Lib
kovice, prohlédnout si budovu bývalé
základní školy, budovu čp. 1  Staré
fary a barokní areál Panny Marie Bo
lestné. I přes nepříznivé počasí byl
o prohlídky nebývalý zájem. Vzpo
mínky nebraly konce – tady jsme
bydleli, do této třídy jsem chodil, tady
byla sborovna, sem jsem chodila
s maminkou mandlovat prádlo.
V podvečer se pak všichni sešli v kul
turním domě k přátelskému posezení
a popovídání si a zavzpomínání na
„dávné časy“. Mohli si rovněž pro

hlédnout vystavené fotografie z histo
rie i současnosti obcí. Nezapomnělo
se ani na společné fotografování. Ná
sledovalo slavnostní uvítání starostou
obce Jaroslavem Sikorou a pořádající
organizací. Vše pak zakončila taneční
zábava. Na památku si každý odnášel
upomínkový předmět. Podle reakcí
přítomných se akce všem líbila
a odnášeli si řadu zážitků.
Za pomoc a vstřícnost při realizaci

připraveného programu a za umožně
ní prohlídky katastru obce Libkovice
děkujeme Ing. Lukáši Kopeckému ze
SD a.s., panu Philipu Imerovi a He
leně Sloupové za otevření areálu
kostela a panu starostovi za prohlídky
budovy bývalé školy a Staré fary.
Obci děkujeme za financování upo
mínkových předmětů.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA

Tradiční svátek jara jsme si připo
mněli v neděli 25. 3. 2018. Na sále
kulturního domu proběhla třetí VE
LIKONOČNÍ DÍLNIČKA. Tak, jako
se po zimě pestře probouzí příro
da, i naše velikonoční tvoření se roze
hrálo všemi barvami. Pod rukama dětí
začaly vznikat velikonoční zápichy do
květináče, háčkovaný zajíček, různé
Ráček ∙ ročník 2018 ∙ stránka 2

dekorace na stůl, do oken či na stěnu,
malované kraslice, zdobené perníčky
a věnečky. Společné tvoření všechny
přítomné zaujalo a s radostí si odná

šeli své výtvory. Všem, kteří přispěli
finanční částkou na materiál pro tvo
ření, děkujeme.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

INFORMACE Z ÚŘADU
S přicházejícím teplým počasím na
stává otázka, zda se již letos vykoupe
me v novém koupališti, které pro naše
občany vybudovaly Severočeské doly.
V měsíci dubnu proběhla kolaudace
této stavby včetně technické budovy
a všech souvisejících objektů.
Stavební úřad neměl k této stavbě při
pomínky a kolaudační rozhodnutí vy
dal. Nyní ještě na stavbě probíhá
odstraňování nedodělků a vad, které
jsme při kontrolních dnech objevili,
dále se celá plocha osazuje travním
semenem a dalšími rostlinami. Po
slední a nejdůležitější nedořešenou
otázkou je voda. Stavba má být pře
dána do majetku naší obce a vězte, že
koupaliště bez vody určitě nechceme.
Společnost Severočeské doly tuto
otázku nyní intenzivně řeší a voda prý
v koupališti bude. Pravděpodobně do
konce měsíce května by mělo být
koupaliště napuštěno pomocí čerpadel
z jedné z vodních ploch na kata
strálním území bývalých Libkovic. K
dopouštění koupaliště pak bude slou
žit vrt, který momentálně nemá dosta
tečný přítok na to, aby z něj mohlo
být koupaliště napuštěno celé. Pevně
věřím, že se vše podaří a již letos se
budeme moci koupat na novém kou
pališti.
S prostorem u koupaliště pak úzce
souvisí i informace, že se připravuje
realizace jedné z plánovaných při
lehlých sportovních ploch. Zažádal
jsem společnost ČEZ o dotaci na vý
stavbu tenisového kurtu s umělým po
vrchem. Společnost nám ze svého
grantového programu „Oranžové hři
ště“ dotaci schválila. Nadace ČEZ
nám tak zafinancuje výstavbu teni
sového hřiště částkou 1 milion korun.
Předběžný rozpočet však počítá s cel

UPOZORNĚNÍ

kovými náklady ve výši cca 3,1 mi
lionu korun. O uhrazení zbytkové
částky probíhají jednání se Severo
českými doly. Projekt výstavby je ho
tov, dotace schválena, nezbývá než
vysoutěžit dodavatele a zahájit
samotnou výstavbu. Myslím, že nové
tenisové hřiště by mohlo do letošního
podzimu vzniknout. Vzhledem k fi
nanční náročnosti je výstavba spor
tovišť rozdělena do několika etap.
Dále by mělo být v plánu vybudování
menšího fotbalového hřiště s umělou
trávou.
Byla zahájena práce i na veřejném
prostranství kolem budoucího obecní
ho úřadu čp. 1. S firmou VO
BAS s.r.o. byla podepasána smlouva
na dvouměsíční dobu realizace, ale
tempem, s jakým se do úpravy firma
pustila, bude hotovo mnohem dříve.
Objednáno je již také kompletní vy
bavení interiéru této budovy. Zastupi
telstvo schválilo cenovou nabídku
firmy ART DESIGN na dodání veške
rého vybavení na klíč dle vypra
cované interiérové studie. Cena za
zakázku je cca 900 tisíc Kč bez DPH.
Vše by mělo být na svém místě zhru
ba do poloviny června. Obecní úřad
se tak bude s největší pravdě
podobností stěhovat v prázdninových
měsících letošního roku.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva
obce byla také projednána možnost
prodloužení nájemní doby místní re
staurace v čp. 30 a prodejny smíšené
ho zboží. Bylo schváleno, že nájemní
doba restaurace se paní Litovčenkové
prodlouží
na
dobu
neurčitou.
U projednávání prodloužení nájmu
místního obchodu bylo vzneseno
několik námitek z řad místních ob
čanů. Zastupitelstvo schválilo proza

timní prodloužení doby nájmu o čtyři
měsíce s tím, že se tento bod projedná
na dalším zasedání za přítomnosti ná
jemnice paní Zákostelské. Ta však po
zasedání doručila na obecní úřad svou
výpověď z nájmu ke dni 31. 7. 2018.
Do té doby budeme hledat nového
nájmce tak, aby mohl být obchod
plynule znovu otevřen. Bylo mi troš
ku líto, že provozní problémy místní
ho obchodu jsou řešeny na zasedání
a ne přímo s paní Zákostelskou. Chtěl
bych jí tímto poděkovat za služby,
které v naší obci poskytovala, za řadu
sponzorských darů dětem, které vždy
ochotně podpořila. Chci také zmínit,
že provozování obchodu na malých
obcích je v dnešní době činnost, která
je mnohdy realizována na úkor zisku.
Samozřejmě, že ne vždy je všechno
dokonalé, ale myslím si, že vše se dá
vyřešit dialogem. Je řada obcí, které
obchod nemají, protože provozovate
le prostě neseženou. Bojím se, aby
tak nakonec nedopadla i naše obec,
byla by to pro nás všechny velká ško
da. Paní Zákostelské přeji hodně štěs
tí.
Zastupitelstvo obce nezapomíná ani
na podporu sportovní činnosti. Zastu
pitelé přijali kladné stanovisko k žá
dosti sportovního klubu v Louce, kam
dochází spousta našich dětí. Klub
provozuje mládežnické oddíly ná
rodní házené a také tanečků pro děti.
Vše se odehrává pod vedením paní
Dobrušky Škabradové, která pro naše
děvčata vede zdarma i cvičení v míst
ní tělocvičně. Na podporu tohoto klu
bu bude naší obcí poskytnut finanční
dar ve výši 20 tisíc korun.
Jaroslav Sikora

V sobotu 2. 6. 2018 bude pro občany uskutečněn bezplatný sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu. Kontejnery budou přistaveny ve sběrném dvoře od 8.00 do 8.20. Všichni dostanou
informaci do svých schránek.
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VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Když jsem čtvrtou sobotu v březnu
letošního roku procházel kolem tělo
cvičny, zaslechl jsem podivné zvuky.
Jakési klepání, bouchání a dupání se
ozývalo zevnitř. Vstrčil jsem zvědavě
dovnitř svůj nos i fotoaparát a uviděl
jsem! U tří zelených stolů šest Mistrů
pálky mlátilo s vervou do bílých ce
luloidových míčků. A další čekali, až
na ně přijde řada.
Konal se Velikonoční turnaj ve

stolním tenisu.
Ve třech kategoriích tam soupeřili
sportovci o to, kdo bude nejlepší
z nejlepších.
Nehrálo se o miliony, ale tady se dě
lal pravý a nefalšovaný sport pro ra
dost z pohybu a z vítězství. A jak to
dopadlo? Podívejte se na výsled
kovou listinu!
JaN

Dvoudenní zájezd do Českého Krumlova pro dospělé ve dnech 19. – 20. května pořádá ZO ČSŽ Maríánské Radčice.
Podrobnosti na vyvěšených plakátech, přihlášky u pí. Havelkové a pí. Kulhavé
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