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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

SNĚHURKA NA LEDĚ

Milí čtenáři,
zima již doufejme ztrácí na své síle a blíží
se období, které k nám snad bude o poznání
vstřícnější. V tomto období může opět začít
čilá stavební činnost a nám se může konečně
podařit

dokončit

rozpracované

projekty.

Jedním z nich je výstavba tenisového kurtu
v prostoru u koupaliště. Na této stavbě chybí
již jen několik maličkostí a já Vám slibuji,
že již na jaře bude sportoviště otevřeno pro
širokou veřejnost. Bude ještě nutno dořešit,
jak bude probíhat rezervační systém, ale to
bude záviset také na tom, jak bude naloženo
s budovou u přilehlého koupaliště. Tu by
nám měly Severočeské doly darovat. Potom
se otevře diskuse, jakým způsobem s ní naše
obec naloží. Pravděpodobně se bude hledat
zájemce o pronájem, který by za určitých
podmínek správcoval i přilehlá hřiště. To je
však ještě předčasné, neboť budova stále
není naším majetkem a termín jejího předání
ještě není znám. V tomto týdnu proběhne
schůzka vedení obce s řediteli společnosti

Asi bychom těžko hledali někoho,
kdo by neznal pohádku O Sněhurce.
Ta, kterou mohly děti z naší obce
shlédnout, byla převyprávěná řečí
tance, zpěvu a humoru. Kdo se přihlá
sil, jel totiž do Ústí nad Labem
na lední revue Sněhurka na ledu. Po
hádkový příběh s kouzelnou atmo
sférou byl tak poutavý a strhující,

že všechny děti fascinovaně sledovaly
děj. Závěr většinu zvedl i ze sedadel
a vyprovokoval je k tanci. Za propla
cení programu pro děti a dopravu dě
kujeme Obci Mariánské Radčice.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá, Romana Turková

Severočeské doly a budou na ní řešeny
i další otázky ohledně koupaliště, které
se nám zatím celkově jeví jako stavba nedo
tažená do úspěšného konce. Budeme samo
zřejmě požadovat nápravu.
Blíží se měsíc březen a já bych rád pozval
všechny naše ženy na oslavu MDŽ, která
se v naší obci stala tradiční záležitostí. I pro
letošek můžeme nabídnout bohatý program
v čele s vystoupením dětiček z Mateřinky
a vyprávěním pana doktora Uzla. Pak bude
následovat oblíbená taneční zábava s panem
Březinou, na které Vás čeká bohatá tombola
a možná i nějaké překvapení. Pánové jsou
na zábavě samozřejmě také srdečně vítáni.
Vše proběhne v sobotu 9.3.2019 od 17 hodin
na sále našeho Kulturního domu a já se již
teď moc těším.
Jaroslav Sikora
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KARNEVAL SE ŠIMONEM A PEPOU

Tím nejtypičtějším počinem v období
Masopustu bývají lidové veselice
v maskách. A veselo bylo i dětem,
které se v sobotu 9. února bavily
na svém tradičním Maškarním karne
valu. Na chvíli se změnily v princez
ny, čarodějnice, zvířátka a jiné
pohádkové bytosti. Program, pod
režií pana Pečenky a jeho kolegy
Pepy, byl plný písniček, tance a sou
těží, za které dostávaly děti odměny.
Oba členové vytvořili skvělou atmo
sféru plnou pohody a výborné nálady,
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kdy se pobavili jak děti, tak i rodiče.
Ani tentokráte nedošlo k vyhlášení
nejhezčích masek, protože by to byl
opět tvrdý oříšek. Všechny masky
byly úžasné a tak si ocenění odnesl
každý. Úsměv na tvářích dětí i rodičů
při odchodu domů byl známkou toho,
že se dobře bavili. Děkujeme panu
Matušíkovi za sponzorský dar ve for
mě sladkostí.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

INFORMACE Z ÚŘADU
Nejdůležitějším obecním dokumentem je
rozpočet obce. Ten letošní byl schválen
na prosincovém zasedání zastupitelstva
obce a byl schválen jako schodkový.
Schodek ve výši 1,674 mil. Kč bude
pokryt z úspor z minulých let. Loňský
rozpočet byl schválen také se schodkem,
nakonec však hospodaření v roce 2018
skončilo s přebytkem cca 3,5 mil. Kč.
Jedním z témat, které projednávalo zastu
pitelstvo obce na únorovém zasedání, byl
nákup nového užitkového nákladního au
tomobilu pro účely obce. Současný auto
mobil je ve špatném stavu a oprava by
stála cca 100 tis. Kč. Zastupitelstvo
se rozhodlo, že již nebude do třináct let
starého automobilu investovat a bude za
koupen automobil nový. Na základě toho
to
rozhodnutí
proběhla
poptávka
na dodání nového automobilu a jako nej
vhodnější byla vybrána nabídka na nákup
vozu IVECO s nosičem kontejneru a sně
hovou radlicí. Cena za nový vůz je cca
1,8 mil. Kč bez DPH. Dodán by měl být
koncem měsíce června. Bohužel do té do
by nebude naše obec nákladním automo
bilem disponovat, a proto prosím Vás
všechny o omezení produkce rozměrného
odpadu, nebudeme ho mít čím svážet.
Projednáno bylo i prodloužení smlouvy
o dílo na výstavbu tenisového hřiště. Pů
vodně mělo být vše dostavěno do 31. 12.
2018, ale vzhledem ke klimatickým pod
mínkám na konci roku nemohl být umělý
povrch hřiště řádně dopískován a
nemohla být provedena výsadba travního
semena na přilehlém okolí. Vše bude do
děláno až počasí dovolí, a proto byla panu
Havelkovi prodloužena smlouva do 31. 3.

2019. Vzhledem k těmto skutečnostem
byla zároveň požádána Nadace ČEZ, kte
rá nám na výstavbu poskytla dotaci,
o prodloužení termínu konečného vy
účtování této dotace do 31. 5. 2019. Kon
cem tohoto měsíce se dozvíme, zda bylo
této žádosti vyhověno.
Jistě jste si také všimli, že již byla zaháje
na výměna střechy na obecním domě čp.
60. Firma Klempo Žatec loni zakázku ne
zrealizovala pro své pracovní vytížení, a
tak se celá akce přesunula na letošek. Pů
vodně mělo být vše zahájeno v měsíci
květnu, ale jelikož se firmě uvolnily
kapacity, zahájila výměnu již v únoru.
Celá stavba by měla trvat cca 6 týdnů
a stavební dozor nám bude zajišťovat pan
Lagner. Firma Klempo Žatec již v minu
losti vysoutěžila zakázku na výměnu stře
chy v čp. 85 a 86, tam byly práce
provedeny řádně a ve stanoveném termí
nu. Tak snad nám bude přát počasí. Pro
letošek je ještě v plánu výměna střech
na obchodě a na kulturním domě.
Na únorovém zasedání byla schválena
i směrnice pro zadávání obecních zakázek
malého rozsahu. Tato směrnice zavádí fi
nanční limity a postupy při zadávání ve
řejných zakázek, které nejsou v režimu
zákona o veřejných zakázkách a její
přesné znění naleznete na webových
stránkách obce. Postupy byly voleny tak,
aby se mohl proces zadávání zakázek
zpružnit a urychlit.
Veřejnost byla na zasedání informována
i o schůzce monitorovacího výboru pro
ochranná opatření před postupem těžby
lomu Bílina, kterou svolala společnost
Severočeské doly. Tato schůzka proběhla

v měsíci lednu v Braňanech a byly na ní
prezentovány různé skutečnosti ohledně
jednotlivých ochranných realizací. Za na
ši obec byl vznesen požadavek
na pravidelné měření hluku tak, abychom
měli k dispozici přesná čísla a mohli tak
postupující těžbu vyhodnocovat z tohoto
hlukového hlediska. Pravidelné měření
bylo Severočeskými doly přislíbeno a
budou vytipována místa v obci, na kte
rých se bude provádět.
Ve spolupráci se Severočeskými doly
bylo také připraveno několik akcí,
na které se můžete v průběhu letošního
roku těšit. V měsíci dubnu se opětovně
uskuteční oslava dne Země, při které
proběhne úklid okolí naší obce a poté
se odehraje kulturní program na dětském
hřišti. Pro velký úspěch je na duben opět
naplánován i zájezd pro děti do ně
meckého
areálu Tropical
Islands,
v květnu pak zájemci navštíví zoolo
gickou zahradu v Lipsku. Oblíbený zá
jezd do zábavního parku Belantis by pak
měl proběhnout v měsíci červenci. Sle
dujte prosím plakáty, kde se dozvíte po
drobnosti a podmínky přihlášení.
Letos také dovršíme 300 let od postavení
místní fary, obec tak ve spolupráci
s místní farností připravuje oslavu tohoto
výročí. Vše by se mělo uskutečnit v so
botu 4. 5. 2019 a připravujeme pro Vás
bohatý program spojený s prohlídkami
většiny farních prostor. Doufám, že při
jdete oslavit toto krásné výročí společně
s námi.
Jaroslav Sikora

Kroužky nejen pro děti: budou se konat na adrese Komenského 4, Mariánské Radčice – 2.patro.

Přihlášky jsou k dispozici na podatelně Obecního úřadu, případně na vyžádání lze zaslat emailem.
Ráček šikula – kreativní kroužek pro děti (od 5 let).
Zahájení: první polovina března, termín: středa 17:00 –17:50, cena: 100 Kč/měsíc.
Základy paličkování (děti i dospělí)
Zahájení: první polovina března, Termín: pravděpodobně středa, dle dohody se zájemci, cena: 100 Kč/měsíc
Uzávěrka přihlášek: 3.3.2019 20:00. Počet míst je omezen. V případě velkého zájmu budou vypsány ještě další termíny.
Kontakt: Hana Hampejsová, tel: 725 806 942, email:racek.sikula@gmail.com
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TROŠKA VZPOMÍNÁNÍ
Do posledního loňského čísla Ráčku
se již nevešla reportáž o jedné důleži
té sportovní události – a to o Vá
nočním turnaji v tenisu. Sešli se na
něm borci a milovníci celuloidového
míčku od těch co teprve nedávno od

místech pak Roman Havelka, Jaroslav
Sikora, Roman Pašek, David Zikán,
Vladimír Borl, Josef Vopat, Jan
Chmelař,
Ivan
Kalina, Tomáš
Studnička, Pavel Andrš a Jana
Andršová.

ložili dudlík až po ty co již pálku mi
strovsky zvládají.
V kategorii těch druhých byli nejú
spěšnější: Milan Minařík na prvním
místě, Robert Kupec jako druhý a na
třetím místě Milan Vašek. Na dalších

V kategorii starších dětí se na první
místo propracovala Tereza Salačová,
druhý byl Lukáš Škvrna, třetí Tomáš
Turek a čtvrtý Dan Salač.
Mladší děti  1. Patrik Kupec, 2.
Pavel Hejl, 3. Filip Salač, 4. Jakub

Batelka
A ti nejmladší vyhráli všichni, pro
tože dokázali alespoň na chvíli dopřát
svým tělům trochu námahy a oprav
dového sportu.
JaN

NÁVŠTĚVA U SPEJBLA A HURVÍNKA
Koncem loňského roku pořádaly
Severočeské doly a.s. zájezd do diva
dla Spejbla a Hurvínka. Na Hurvínka
si dobře pamatuji z dob, kdy jsem byl
ještě malý kluk. Byl to takový malý
rošťák a děti (včetně mne) ho měly
rády. Jsem rád, že žije dodnes
a doufám, že ani teď na něho děti ne
zanevřely. Nedávno jsem viděl i film
ve kterém účinkoval. Byl kreslený
a tak trochu divný ten Hurvínek. Ten
z mého mládí byl dřevěný a nestyděl
se za to. Ten nový, kreslený, dělá
všelijaké obličeje, a chvílemi ani ja
ko Hurvínek nevypadá. Ale i on má
určitě své fanoušky.
JaN

UPOZORNĚNÍ ZO ČSŽ
Z důvodu konání finále MS v hokeji, přesouváme termín dvoudenního výletu pro dospělé již na víkend 18.  19. května.
Tentokrát navštívíme Lednickovaltický areál. Protože v nejbližší době budeme objednávat nocleh, zájemci se již nyní
mohou hlásit u paní Havelkové.
ZO ČSŽ Mar. Radčice
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