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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení čtenáři,
naše obec se poslední dobou opět
dostává do popředí zájmu všech
možných médií a aktivistických sku
pin. Jde to samozřejmě ruku v ruce
s debatou ohledně povolení dalšího
pokračování těžby uhlí na dole Bíli
na. Těžba je momentálně povolena
do roku 2030 a společnost Severo
české doly usiluje o to, aby bylo po
volení prodlouženo do roku 2035.
V současné době se čeká na roz
hodnutí
Ministerstva
životního
prostředí, které posuzuje vliv těžby
na životní prostředí, zda celý proces
zastaví, nebo pošle do další fáze
projednávání. Je to právě ta doba,
kdy různí aktivisté vystrkují růžky.
Bohužel, jak to v naší době často
chodí, jejich kampaň bývá založena
na spoustě polopravd a dezinforma
cí. Jednou takovou informací z po
slední doby je zpráva o studii kvality
ovzduší světových měst, která tvrdí,
že v naší obci máme stejný vzduch
jako v čínském městě Che‑kang. Ta
kovéto studie jsou samozřejmě
vodou na mlýn všem ekologickým
hnutím a aktivistům, kteří si z toho
vyjmou pouze to, co se jim mo
mentálně hodí. Vězte, že zmiňovaná
studie sestavuje žebříček nejzne
čištěnějších měst na základě měření
prachových částic PM2,5. V naší ob
ci se však tyto prachové částice
nikdy neměřily, měříme částice
PM10 a všechny výsledky měření
najdete na našich webových strán
kách. Po jejich prostudování můžete
pokračování na straně 2

DEN ZEMĚ

Letos připadla Oslava Dne Země
v naší obci na sobotu 13. dubna. Bě
hem celého měsíce probíhaly na růz
ných místech různé akce věnované
planetě Zemi. V naší obci a jejím
okolí se stejně jako minulý rok usku
tečnil velký úklid pohozeného odpa
du. Do úklidu se zapojily všechny
věkové kategorie občanů, od malých
ratolestí až po starší generaci. Za od
měnu jim od 13 hodin připravily
Severočeské doly bohatý program

s občerstvením a vyhlášením nej
lepších sběračů. Na základě mezio
becní spolupráce s obcí Braňany
proběhl
kulturní
program
na prostranství u kulturního domu pro
obě obce zároveň.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
se na akcích podíleli, především
účastníkům úklidu za jejich pomoc
a ochotu udělat něco pro životní
prostředí v naší obci.
Martina Kováčová

O S L A V A

Ani letos jsme nezapomněli na naše
ženy, které každý rok v březnu slaví
svůj svátek.
Na obecní oslavu Mezinárodního dne
žen přišly ženám popřát děti z naší
Mateřinky se svým vystoupením. Děti
přednášely a zpívaly pod vedením své
paní učitelky. Jako host přišel ženám

M D Ž

popřát MUDr. Radim Uzel, nebyla
tak nouze o humorné vyprávění
z praxe vyhlášeného sexuologa
a o vtipné historky. O hudební vyžití
se pak postaral pan Martin Březina.
Pro zúčastněné ženy bylo připraveno
také drobné pohoštění a pro všechny
pak bohatá tombola. Avšak perličkou
večera bylo předpůlnoční vystoupení
pánů z naší obce a rozhodně bylo
na co koukat.
Martina Kováčová
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE – pokračování

D I V A D L O

dojít k závěru, že se na svém
zhoršeném ovzduší podílíme do jisté
míry sami, a to svým neekologickým
vytápěním. Nejbližší stanice měření
prachových částic PM2,5 je v Lomu.
Studie tak vychází z náměrů, které
v naší obci nikdy nevznikly, a tudíž
ji považuji za naprosto neobjektivní.
Respektuji všechny, kteří s pokraču
jící těžbou nesouhlasí a nejsou z ní
nadšeni, ani já neskáču blahem
do nebe, ale veškeré debaty by měly
být vedeny objektivně a měly by
vždy zohledňovat všechna hlediska.

V pondělí 4. března se na sále kulturního
domu uskutečnilo divadelní představení
napsané hercem Ivanem Vyskočilem
s názvem „Příběh jednoho hradu“. Diva
dlo opět nezklamalo, co se týče
otevřenosti a odvázanosti herců. Byla to
srozumitelná situační komedie, která po
těšila oko i duši diváka. Děj hry nás za
vedl k pánovi hradu, který touží vyměnit
svou ženu ve svém sídle. Jeho vrtochy ho
přiváděly do komických situací při touze
po výměně ženy, kterou si na hrad přive
dl v nedávné době. Zaznělo zde mnoho
rázných názorů na ženy, ale je třeba říci,
že herci i diváci si divadelní hru náležitě

Jaroslav Sikora

užívali.
Vynikající herecké výkony odehráli:
Ernesto Čekan, Antonín Duchoslav, Jar
mil Škvrna, Anna Kulovaná, Veronika
Arichteva
Martina Kováčová

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
ného a jinak zajímavého, ale jedno
bylo společné, a to dobrá nálada
a úsměvy na tvářích. Pod rukama dětí
i jejich rodičů začaly vznikat dekora
ce na stoly, netradičně zdobené
kraslice, perníčky, a další a další de
korace. Vrcholem odpoledního tvo
ření byla výroba velikonočních věnců
na dveře. Činnost všechny přítomné
zaujala a s radostí si domů odnášeli
své výtvory. Už teď se těšíme na další
dílničky. Chtěly bychom poděkovat
všem, kteří přispěli na materiál.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Pátou neděli před Velikonocemi
se podle pohanské tradice vytváří
figurína Morany (Mařeny, Mořeny,
Smrtky). Jako materiál k její výrobě
poslouží různé tyče, klacky, sláma
a staré ženské šaty nebo zbytky látek.
Následně se zhotovená Morana vyná
ší za ves nebo za město, kde se zapá
lená hodí do vody, případně
se zahrabe. Tento obřad je symbolem
vyprovázení zimy (smrti) a vítání ja
ra. My jsme sice Moranu nevynášeli,
ale děti a rodiče se sešli v od
poledních hodinách na sále našeho
kulturního domu, aby si vyrobili ve
likonoční dekorace do svých domovů
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a nasáli atmosféru blížících se svátků.
U každého stolu se vyrábělo něco ji

INFORMACE Z ÚŘADU
V měsíci březnu byla dokončena vý
stavba tenisového hřiště v Marián
ských Radčicích. Od dubna je již
tento areál otevřen široké veřejnosti
a zatím se těší obrovskému zájmu.
Firma pana Havelky dokončila tuto
stavbu v dohodnutém termínu a podle
výkazu skutečně odvedených prací
byla o něco levnější než původní sou
těžní nabídka. Hřiště se zatím stále
zamyká a klíče si tak můžete vypůjčit
na obecním úřadě. Vzhledem k velké
mu zájmu je lepší, když si kurt
v
předstihu
zarezervujete.
Na vhodném způsobu rezervací a vý
půjček se prozatím stále pracuje. Na
dace ČEZ, která nám na výstavbu
hřiště poskytla dotaci, podmiňuje do
tační peníze také slavnostním
otevřením sportoviště. Jeho termín
bude včas sdělen a do té doby berte
prosím provoz tohoto hřiště jako zku
šební.
Tenisové hřiště je tak další možností
vyžití v nově vznikajícím volnoča
sovém areálu. Tento areál vzniká
ve spolupráci se Severočeskými doly
a měl by se postupně rozšiřovat
až do jeho konečné podoby. Plánuje
se zde ještě výstavba fotbalového
hřiště s umělým povrchem a dále vý
stavba hřiště na plážový volejbal. Ty
to dvě stavby budou vznikat postupně
dle finančních možností obce. Proza
tím bude dokončeno dětské hřiště,
kam byla po rozhodnutí zastupitelstva
obce objednána trojhoupačka s hníz
dem a dvěma houpadly. Nevyhovující
obrubník bude na dětském hřišti
demontován a do každého z rohů bu
dou instalovány rohové lavičky.
Lavičky
již
byly
zakoupeny
i do okolního prostoru. Po celém are
álu jsme také rozmístili řadu odpad

kových košů a stojany na kola.
Severočeské doly pak zohlednily můj
požadavek na úpravu přírodního kou
paliště včetně jeho okolí. Koupaliště
tak bude prohloubeno o cca 1 metr,
namísto jílového dna vznikne dno
z jemného štěrku a v prostoru mezi
přilehlým objektem a tenisovým kur
tem vznikne rozlehlá pláž z jemného
písku, která povede do vody pozvolna
tak, aby si přišly na své i malé děti.
Prostor mezi kurtem a ulicí V Zátiší
pak bude dorovnán kvalitní zeminou
a zatravněn. Práce na těchto úpravách
již byly zahájeny a měly by být
dokončeny nejpozději do konce měsí
ce května, kdy by mělo být koupaliště
i napuštěno. Jediný otazník tak zatím
visí nad budovou, která by mohla
sloužit jako stánek občerstvení pro
návštěvníky areálu. Zatím je budova
v majetku Severočeských dolů a o je
jím převodu se jedná. V další fázi
se budeme snažit budovu vybavit ne
zbytným zařízením a případně pro
najmout s podmínkou správcování
celého areálu. Termínově ovšem
nejsem schopen celou záležitost od
hadnout, a tudíž nevím, zda se vše
stihne ještě v této sezóně. Jsem však
velmi rád, že takový areál vznikl
a o sportoviště je zájem i u řady dětí
a mladistvých. Pevně věřím, že si jej
budeme všichni vážit a nebudeme ho
záměrně ničit a poškozovat. Žádám
také všechny majitele psů, aby zde
své mazlíčky nepouštěli na volno
a případné exkrementy řádně uklízeli
– hrají si tu děti! Stále také platí zá
kaz koupání psů v celém tomto areá
lu.
V měsíci dubnu proběhlo také další
řádné zasedání zastupitelstva naší ob
ce. Na tomto zasedání byl schválen

dodatek ke smlouvě o dílo na výměnu
střechy v čp. 60. Tento dodatek řešil
skutečně odvedené práce v rámci této
stavby a jeho schválením se tak
navýšila cena za dílo o cca 76 tisíc
korun. Stavba je již také řádně
dokončena a byla převzata bez vad
a nedodělků ještě před plánovaným
termínem jejího dokončení. Firma
Klempo Žatec odvedla dobrou práci.
Zastupitelstvo také rozhodovalo o ná
kupu kanalizační sítě, která nám před
vybudováním splaškové kanalizace
sloužila pro odvod dešťových
i splaškových vod do místního po
toka. Tato kanalizace byla v majetku
Severočeské vodárenské společnosti
a naše obec ji nadále potřebuje využí
vat pro odvod dešťových vod. Seve
ročeská vodárenská společnost nám
cca 1371 metrů kanalizace nabídla
k odkupu za symbolickou cenu 1 tisíc
korun, což bylo schváleno.
Závěrem bych velmi rád poděkoval
za účast a odvedenou práci všem
dobrovolníkům, kteří přišli, i za méně
příznivého počasí, pomoci s úklidem
okolí naší obce. V rámci projektu
„Ukliďme Česko“ se sešlo 65 do
brovolníků, kterým se podařilo na
sbírat neuvěřitelné 2,5 tuny odpadků,
které se nám, opět po roce, válely
za vesnicí. Díky všem.
Nezapomeňte prosím také pozvat své
známé na plánovanou oslavu třístého
výročí postavení místní fary. Fara je
dominantou naší obce a já pevně vě
řím, že si přijdete připomenout minu
lost Mariánských Radčic. Bohatý
program bude odstartován v sobotu
4. 5. 2019 od 13 hodin koncertem
v kostele. Vše ovšem zahájí již do
polední mše, která začíná v 10 hodin.
Jaroslav Sikora
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VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

V sobotu 6. 4. 2019 se v místní tělocvičně konal již tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise.
Turnaje se zúčastnilo celkem 32 hráčů, z toho 14 dětí a 4 ženy. Dopoledne se mladí tenisté utkali ve dvou kategoriích:
mladší a starší. Vzhledem k malému počtu hráčů hrál „každý s každým“. Odpoledne patřilo dospělákům. Početnější
skupina mužů byla rozdělena do skupin, ze kterých se postupující dostali do „pavouka“. Ženy si zahrály mezi sebou.
Zápasy si každý užíval po svém – někdo velice emotivně, někdo spíše jako zpestření sobotního dne. Hrálo se na třech
stolech, takže turnaj měl poměrně rychlý spád.
Na stupních vítězů se umístili hráči v následujícím pořadí:

Děti do 6 let jsme za snahu a účast všechny ocenili prvním místem.
Starší děti:
Ženy:
1. Ladislav Raiminius
2. Patrik Kupec
3. Sandra Minaříková
4. Pavel Hejl

1. Martina Kováčová
2. Daniela Havelková
3. Petra Kováčová
4. Simona Minaříková

Muži:

1. Robert Kupec
2. Vlastimil Voborník
3. Milan Minařík
4. Roman Havelka

Pevně věřím, že se účastníkům turnaj líbil a těším se na podobně hojnou účast při následujícím Vánočním turnaji.
Martina Kováčová

TURNAJ V ŠIPKÁCH
V sobotu 16. února se v restauraci
U Kostela sešli místní příznivci
šipek, aby se utkali v prvním ročníku
turnaje. Letošní ročník byl sice první,
ale i tak se jej zúčastnilo na 30
šipkařů různých věkových kategorií –
hrálo se na dva, vítězné legy. Celým
turnajem nejlépe prošli a na prvních
třech místech se umístili: 1. Daniel
Salač, 2. Radek Vodák, 3. Jiří
Kendrala. Vítězové převzali poháry
a další hodnotné ceny, ale díky
sponzorům bylo dost drobnějších cen
i pro ostatní účastníky turnaje.
Na konci turnaje se účastnící shodli
na tom, že se jim turnaj líbil a určitě
se zúčastní i druhého ročníku.
Martina Kováčová
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