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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE

MARIÁNSKÉ VÁNOCE

Vážení spoluobčané,
rok 2019 je uzavřen a pomalu se začíná roz
plývat v minulosti. Rád bych se za ním však
ještě jednou poohlédl a pokusil se jej trošku
zhodnotit. V jeho průběhu se nám podařilo
uskutečnit celou řadu pozitivních záležitostí,
které přispěly ke zlepšení života v naší malé
obci. Podařilo se například vyměnit střechy
na čp. 60, na kulturním domě a na místním
obchodě, stihlo se včas dokončit koupaliště
a vystavět tenisové hřiště, povedlo se vymě
nit okapy na bytovém domě čp. 129 a 130,
dokázali jsme změnit vytápění všech budov
ve sběrném dvoře a pro potřeby úklidu ve
řejného prostranství jsme zakoupili nový
užitkový vůz. Nezapomínali jsme ani na kul
turní a sportovní akce, kterých bylo opě
tovně obrovské množství a každý si tak mohl
vybrat tu svou. Několik plánovaných záleži
tostí přesto zůstalo nedokončených, ale
s jejich realizací samozřejmě počítáme v ro
ce následujícím. Čas je neúprosný a nedá
se prostě všechno udělat najednou, přesto si
myslím, že se nám toho podařilo udělat

Letošní 9. Mariánské Vánoce zaujaly
30. listopadu příběhem nazvaným
„Kapřík pro Ježíška“. Tak se totiž
jmenovalo letošní divadelní předsta
vení provedené v nádherném prostře
dí ambitu barokního kostela Panny
Marie Bolestné v Mariánských Radči
cích. Vánoční příběh ve stylu živého
Betléma byl ztvárněn obyvateli Mari
ánských Radčic a herci divadla Bída.
Letos poprvé nechyběl ani vánoční
koncert v kostele, ve kterém vystoupi
la paní Martina Vokáčová a dětský
pěvecký sbor Vrabčáci ze Základní
umělecké školy Litvínov. Vyvrcho
lením tohoto dne bylo rozsvícení

vánočního stromu, který nám symbo
lizoval, že již nastal vánoční čas. Těší
mě, že na naše Mariánské Vánoce
přijíždějí i návštěvníci z širokého
okolí.
Martina Kováčová

vcelku dost.
Tato veškerá práce by samozřejmě nevznikla
bez pomoci lidí, kteří se o naší obec starají
a pomáhají. Děkuji proto všem zaměstnan
cům, pracovníkům VPP, zastupitelům, Svazu
žen, místní farnosti, dobrovolníkům a or
ganizátorům, kteří se v průběhu roku 2019
podíleli na zajištění obecních záležitostí. Bez
Vás by naše obec nebyla tím, čím je.
Vám všem pak přeji úspěšný vstup do nové
ho roku, po celý rok hodně zdraví, lásky
a radosti. Věřím, že rok 2020 bude alespoň
stejně tak úspěšný, jako ten předchozí.
Jaroslav Sikora
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Vítání občánků
Po delší odmlce se v naší obci opět
uskutečnilo uvítání našich nových
občánků do života. Vítání proběhlo
dne 1. 11. 2019 v obřadní místnosti
nového obecního úřadu. Bylo nám
velikou ctí přivítat do života dva

chlapce  Péťu Müllera a Tomáška
Studničku. Přeji jim, ať je před nimi
krásný a dlouhý život naplněný jen
samou radostí a láskou. Rodičům
obou chlapečků pak přeji spoustu
spokojenosti a hezké dny v kruhu
rodinném.
Jaroslav Sikora

TROŠKA VYPRÁVĚNÍ SE ZDEŇKEM TROŠKOU
Do Mariánských Radčic zavítal
režisér Zdeněk Troška společně
s Markem Kališem, aby tu
společně s námi zavzpomínali
na natáčení svých proslulých ko
medií, na herce a na své přátele.
Vystoupení
známého
režiséra
se uskutečnilo 7. listopadu na sále
místního kulturního domu, který
byl kapacitně naplněn. Filmový

režisér
Zdeněk Troška
nás
mnohokrát přesvědčil, že je
vtipným vypravěčem historek jak
z natáčení, tak i ze života. Již něko
lik let vystupuje před diváky po ce
lé republice s programem plným
veselých vyprávění, zábavy a smí
chu.
Martina Kováčová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Z dalších tradičních předvánočních
akcí se v sobotu 7. prosince usku
tečnila na sále kulturního domu
Mikulášská show se Šimonem Pe
čenkou. Zde mimo jiné vystoupily
i dětičky z naší Mateřinky pod ve
dením skvělé paní učitelky Michaely
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Hlinkové. Pro děti byla připravena řa
da soutěží, zpívání a nemohla chybět
ani mikulášská nadílka. Děti se sešly
ve velkém počtu a tak jsme rádi, že si

tuto akci krásně užily a těšíme
se na další rok.
Martina Kováčová

INFORMACE Z ÚŘADU

Plán investičních akcí na rok 2020:

1. Změna způsobu vytápění čp. 129 a 130
2. Zřízení parkoviště v ulici Československé armády
3. Realizace řetězových zábran se zabudovanými sloupky
u obecní zeleně na veřejném prostranství v obci
4. Rekonstrukce asfaltového povrchu komunikace v ulice
V Zahradách a ulice V Zátiší
5. Oprava obvodové zídky a dlažby na předzahrádce
u Kulturního domu
6. Rekonstrukce kuchyňky, toalet, parketové podlahy,
opony a výmalba sálu v KD
7. Vybavení interiéru budovy u koupaliště

Ostatní akce v roce 2020:

• Zpracování územního plánu obce  dokončení
• Zpracování projektové dokumentace na opravu opěr
ných zdí místního potoka a opravu požární nádrže včetně
zajištění potřebných souhlasů a případné zajištění finan
cování z vhodného dotačního titulu
• Zpracování variantní studie optimálního řešení veřejné
ho osvětlení v obci

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Tak jako každý rok i tentokrát proběhl 14. prosince již
tradiční Vánoční turnaj ve stolním tenise v kategorii
mládeže a dospělých. Celkem se zúčastnilo 20 hráčů,
z toho 13 dětí.

KATEGORIE DOSPĚLÝCH
1. Milan Minařík
2. Robert Kupec
3. Jaroslav Sikora

KATEGORIE MLÁDEŽNICKÁ – MLADŠÍ A STARŠÍ
ŽÁCI
1. Vojtěch Slížek a Patrik Kupec
2. Matěj Archman a Sandra Minaříková
3. Anežka Klimešová a Pavel Hejl

Za své výkony si sportovci odnesli dárkové balíčky,
medaile a diplomy. Všem vítězům gratulujeme. Děkuji
také všem hráčům, divákům a sponzorům za příjemně
strávený předvánoční den.

VÝSLEDKY VÁNOČNÍHO TURNAJE:

Martina Kováčová

Vánoční posezení
v místním Klubíku

V sobotu 14. prosince proběhlo
Vánoční posezení v místním Klubíku,
kde jsme se svými dětmi nasávaly ad
ventní atmosféru, poslouchaly vánoč

ní koledy a ochutnávalo se napečené
cukroví a jiné dobroty. Dorazil i Ježí
šek a pod stromeček nadělil našim
dětičkám spoustu dárečků, které si
maminky donesly pro své ratolesti.
Děti byly nadšené a myslím si,
že se to naše vánoční odpoledne po
vedlo.

Všem přeji klidné a pohodové Váno
ce a šťastný Nový Rok.
Simona Minaříková

Ráček · ročník 2019· stránka 3

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA
Advent je doba očekávání. Je to čas
příprav na vánoční svátky. V čase ad
ventním se peče, uklízí a zdobí.
A proč do zdobení nezapojit také dě
ti? A děti z naší obce měly možnost
druhou adventní neděli na sále kul
turního domu si vyrobit vánoční de
korace, které mohly přispět k výzdobě
jejich domovů. Pod jejich šikovnýma
rukama a za pomoci dospělých
vznikaly různé ozdobičky, zápichy,

vánoční věnec, svícen na stůl, či sá
ček na dárek. Všechny výrobky byly
krásné a něčím výjimečné. S pocitem,
že se to povedlo, si nakonec děti
svoje poklady odnášely domů. A kdo

nepřišel, může se podívat pro inspira
ci na fotografie a třeba na další tvo
ření přijde také. Děkujeme všem, kdo
přispěli finanční částkou na materiál.

rů vysoká pyramida a 230 vánočně
laděných stánků.
Moc jsme si užili tento adventní čas
v obklopení rozzářených míst
a opojných vůní zdejších vyhlá
šených pochutin.

Pro zpestření předvánočního období

si pro občany Mariánských Radčic
připravily Severočeské doly výlet
do Drážďan, kde jsme navštívili ad
ventní trhy a absolvovali prohlídku
města.
Letos se konal již 585. ročník tohoto
Drážďanského vánočního trhu, který
tvoří obří obloukový svícen, 14 met

VÁNOČNÍ DRÁŽĎANY

Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Martina Kováčová

Ledové království

Třetí adventní neděli měly
možnost děti z naší obce
zhlédnout v pražské O2
areně mimořádnou origi
nální show Ledové krá
lovství, při které zažily známý
pohádkový příběh. Kouzlo oslňujících
bruslařských výkonů, speciálních
efektů a nezapomenutelné hudby je
přeneslo do království Arendelle.
S odvážnou Annou se vydaly
na dobrodružnou výpravu za její
sestrou Elsou, kterou uvěznily ledové
síly v království věčné zimy. S vese
lým sněhulákem Olafem, nebojácným
horalem Kristoffem a jeho věrným
sobím pomocníkem Svenem pomá
haly Anně, aby přivedla zpět do svého
království léto. Na cestě potkaly zá
hadné trolly a zazpívaly si oscarový
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hit Let It Go (Najednou). Programem
provázel Myšák Mickey a Myška
Minnie. Vystoupili zde i další známí
Disneyovi hrdinové, jako třeba Lví
král, dále postavičky z Příběhu hraček
a Hledá se Dory od studia Disney∙Pi
xar, nebo okouzlující Disney princez
ny. Z Prahy všichni odjížděli plni
nezapomenutelných zážitků a dojmů.
Děkujeme
obci
za
proplacení
vstupného pro děti a tím i poskytnutí
mimořádného zážitku.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá
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