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ÚVODNÍ SLOVO
STAROSTY OBCE
Vážení čtenáři,
mám velmi rád období, kdy naše
vesnice celá rozkvete a zazelená se,
svou jedinečností a krásou pak všemu
dominuje stromová alej v ulici Du‐
kelských Hrdinů. Nyní je vše ještě
znásobeno čapí rodinkou, která si na‐
šla v naší obci svůj nový domov. Tak
snad se jí zde zalíbí a stane se na‐
trvalo naší součástí a ozdobou.
Myslím, že k postupnému zlepšování
životního prostředí přispívá nemalou
měrou i naše Obec. Zářným příkla‐
dem je poskytování dotací z rozpočtu
obce pro majitele rodinných domů,
kteří díky nim mohou vyměňovat své

zastaralé zdroje vytápění za zdroje
nové a bezemisní. To samozřejmě při‐
náší užitek všem občanům, kteří pak v
zimním období nemusejí dýchat splo‐
diny z domácích kotlů a kamen. V této
chvíli už byl vyměněn způsob vytápě‐
ní u čtvrtiny všech místních rodinných
domů, žádost o dotaci si pak podala
již více než polovina možných příjem‐
ců. Výsledek je také již zcela patrný, a
to na hodnotách polétavého prachu, ty
jsou ve srovnání s minulými roky vý‐
razně lepší a někdy až na třetinové
úrovni. O dotace je mezi občany ve‐
liký zájem a z toho mám obrovskou
radost. Všichni, kteří si o dotaci ještě
nezažádali, pak mají stále příležitost.

Peníze jsme spočítali tak, aby se na
každého dostalo a ti, kteří již beze‐
misní vytápění mají, mohou čerpat
třeba na fotovoltaické elektrárny pro
své rodinné domy. Tím si zvýší svůj
energetický komfort, zhodnotí svou
nemovitost a výrazně sníží spotřebu
elektrické energie. Nové žádosti už
budeme schvalovat s realizací v roce
2024, peníze pro letošní a příští rok
jsou totiž všechny skoro vyčerpány. A
pokud stále někdo neví jako na to, rá‐
di Vám se vším pomůžeme a vše po‐
drobně vysvětlíme. Od toho jsme
přece tady.
Jaroslav Sikora

MAŠKARNÍ KARNEVAL
Po roční odmlce pořádala naše
organizace tradiční maškarní karneval

pro děti. Na sále se sešla řada
zajímavých a krásných masek. O

zábavu se již tradičně staral pan
Šimon Pečenka se svým programem.
Pro děti si připravil show plnou
hudby, tance, legrace a soutěží.
Děkujeme Obci Mariánské Radčice za
proplacení zmíněného programu.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

Připravované akce ZO ČSŽ
Zájezd pro děti do ZOO Liberec – 21. května 2022
Dvoudenní zájezd pro dospělé do okolí Dětenic – 25.6. –
26. 6. 2022
Týden výletů – 18. 7. – 22. 7. 2022

Na všechny výlety se můžete již nyní hlásit u paní
Kulhavé, nebo paní Havelkové. Přesné informace budou
včas vyvěšeny.
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stolní tenis

V sobotu 2. března 2022 se opět sešli
v místní tělocvičně příznivci stolního
tenisu. Dopoledne si přišly zahrát a
zasoutěžit naše děti, které předvedly
úžasný výkon a odměnu si tak zaslou‐
žilo každé z nich. Odpoledne pak tra‐

dičně patřilo dospělákům. V letošním
ročníku nastoupilo do turnaje šestnáct
hráčů. Účastníci turnaje bojovali o po‐
stup ve čtyřech základních losovaných
skupinách. Je nutné poznamenat, že
úroveň hráčů byla opravdu vysoká.
Boje ve skupinách rozhodně nebyly
„oddechové“. I ti, kteří nakonec skon‐
čili na stupních vítězů, do poslední
chvíle nevěřili v postupovou šanci ze
skupiny. Za posledních několik let se
stal stolní tenis pevnou součástí spor‐

tovního života v naší obci a nezbývá
než doufat, že tomu nebude jinak ani
v letech příštích.
Děkujeme tímto všem zúčastněným
hráčům, fanouškům a všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh turnaje.
Těšíme se na vás všechny na turnaji
příštím. Poděkování také patří manže‐
lům Hejskovým za přípravu odměn
pro hráče a za sponzorský dar.
Martina Kováčová

vítání občánků
V obřadní síni místního obecního
úřadu jsme dne 22. dubna přivítali
další nové občánky Mariánských
Radčic. Ze čtyř novorozených dětí
k nám se svými rodiči dorazily tři.
Krásný, dlouhý a spokojený život
ještě jednou přejeme Zuzance
Zikmundové, Evelynce Marešové,
Pavlíkovi Denemarkovi a také
Samíkovi Urie, který nakonec na
obřad bohužel nedorazil. Rodičům
všech dětí ještě jednou moc gratuluji a
přeji spoustu radosti a rodinné
spokojenosti.

Jaroslav Sikora

Letošní tradiční březnovou oslavu MDŽ v naší obci obohatilo hned několik vystoupení. Vše zahájily dětičky z místní
Mateřinky, následovalo vystoupení populárního komika Lukáše Pavláska a v průběhu taneční zábavy pak proběhlo
veřejné vystoupení místních nadšeneckých uskupení. Nejprve vystupovaly ženy s reality show „Moje tvář má známý
hlas“, pánové potom předvedli své vystoupení s názvem „Bezdomovci“. I tentokrát byli všichni účinkující naprosto
skvělí.
Večerem provázela hudební skupina Aquarius, která všem viditelně svědčila a rozhýbala celý sál v kulurním domě.
Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola, pro ženy bylo připraveno chutné občerstvení a celý večer tak plynul
příjemnou pohodou, dobrou náladou a srdečností.
Martina Kováčová
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INFORMACE Z ÚŘADU
Jarní počasí vystřídalo pochmurnou
zimu a naše obec tak může zahájit
další plánovanou investiční akci. Tou
je kompletní rekonstrukce netěsnící a
protékající požární nádrže v centru na‐
ší vesnice. Celá akce bude zahájena
v průběhu měsíce května a realizovat
ji bude firma Aqua zemní práce. Tento
zhotovitel vyšel z výběrového řízení,
do kterého se ovšem přihlásil pouze
sám. I tak byla jeho cenová nabídka
ve výši 6.978.000, Kč bez DPH pro
naší obec poměrně výhodná, byla totiž
o cca 200 tisíc korun levnější než ná‐
mi zpracovaný původní rozpočet stav‐
by. V rámci této rekonstrukce bude
opravena celá nádrž, udělá se nové na‐
pouštěcí a vypouštěcí potrubí, vymění
se obvodové zábradlí a kolem nádrže
bude vybudován chodník ze zámkové
dlažby. Firma by měla práce dokončit
nejpozději do čtyř měsíců od zahájení
stavby.
V uplynulém období jsme vyhodno‐
covali ještě jedno výběrové řízení, a to
na vypracování projektové doku‐
mentace a zajištění stavebního povo‐
lení
pro
akci:
„Rekonstrukce
tělocvičny v Mariánských Radčicích“.
Do tohoto výběrového řízení se při‐
hlásili dva uchazeči a s nejvýhodnější
cenou ve výši 420 tisíc korun byl vy‐
brán pan Ing. arch. Bořek Peška.
Projektová dokumentace by měla být
vyhotovena do konce letošního roku a
začátkem roku příštího by mělo být
zajištěno stavební povolení. Tělocvič‐
na by se měla podle mých představ
rozšířit o podkrovní patro, kde by mě‐
la být umístěna posilovna. V dolním
patře pak vznikne prostor pro kolek‐
tivní sporty, nové sociální zázemí a
sklad na nářadí. V celé budově by mě‐
ly být vybudovány nové rozvody
elektřiny, vody a odpadu. Dále se bu‐
de budova zateplovat, zrealizuje se

nová fasáda a změní se i způsob vytá‐
pění, kdy nahradíme současný uhelný
kotel tepelným čerpadlem. Nová tělo‐
cvična tak rozšíří možnosti sportovní‐
ho vyžití v naší obci. Po zajištění
stavebního povolení bychom k finan‐
cování celé rekonstrukce využili dota‐
ce, které se na sportovní zařízení
momentálně poskytují. Počítáme
s tím, že celá stavba by mohla být za‐
hájena koncem příštího roku.
Maličko pohnout se nám podařilo
i s novým územním plánem naší obce.
Ten je z naší strany zpracován již od
roku 2018, kdy byl předán odboru
územního plánování v Litvínově. Ten‐
to odbor měl zahájit řízení ve věci
projednání nového územního plánu,
což do dnešního dne, ani po několika
urgencích a osobních intervencích,
neudělal. Městský úřad v Litvínově
má tuto činnost zajišťovat zdarma pro
všechny obce ve svém obvodu, ale
bohužel tak nekoná. S ohledem na ně‐
které místní občany, kteří mají v plánu
stavět nové rodinné domy a nemohou,
jsme zajistili externího pořizovatele
územně plánovací dokumentace. Tím‐
to pořizovatelem je paní ing. Pergle‐
rová, která zajistí všechny činnosti
ohledně pořízení a schválení územní‐
ho plánu za cenu 70 tisíc korun bez
DPH. Tak snad se stavebníci brzy do‐
čkají a budou moci konečně začít se
svými záměry. Podotýkám, že nový
územní plán řeším již od roku 2013 a
nebýt liknavosti Městského úřadu
v Litvínově, byl by již tak šest let ho‐
tov.
Začátkem letošního roku proběhlo
v řadách našich zaměstnanců několik
personálních změn. Pozice pracovníků
pro úklid naší obce rozšířila na hlavní
pracovní poměr paní Kunová. Naše
rota tak má momentálně čtyři za‐
městnance a tento počet je již ko‐

nečný. Personální změna proběhla
i na pozici topiče pro obecní domy,
když pana Martínka, na jeho vlastní
žádost, vystřídal pan Hampejs. Panu
Martínkovi tímto velice děkuji za jeho
několikaletou práci pro obec, přeji mu
pevné zdraví a mnoho životní pohody.
Zastupitelstvo naší obce na svém po‐
sledním
dubnovém
zasedání
schvalovalo i počet zastupitelů pro
následující volební období. Volby do
zastupitelstva naší obce proběhnou ve
dnech 23.  24. 9. letošního roku a po‐
čet volených zastupitelů zůstane za‐
chován, takže zastupitelů bude opět
sedm.
Závěrem bych Vás rád pozval na
obecní akce, které pro Vás v nejbližší
době připravujeme. Po dvou covi‐
dových letech se může kultura opět
naplno rozjet a jsme rádi, že se může‐
me vrátit k zajeté tradici. Na sobotu
28. 5. tak pro naše děti připravujeme
oslavu jejich mezinárodního dne. Ten
se uskuteční od 10 hodin v prostoru
volnočasového areálu u místního kou‐
paliště. Určitě všichni doražte, máme
připravenou velkou porci soutěží, od‐
měn a možná také jedno překvapení.
Předprázdninový čas pak završí
Fesťáček v Ráči, který začne v sobotu
dne 18. 6. 2022 v 15:45 hodin v areá‐
lu místního kostela Panny Marie Bo‐
lestné. Opět se nám představí různí
interpreti napříč hudebními žánry. Za‐
hrát nám přijede Jindra Kejak, kapela
Bonsai č.3, kapela Divná Bára, roc
ková kapela Malé Divy a na závěr se
můžete těšit na populární a skvělou
Lauru a její tygry. Po vynucené pře‐
stávce se tak budu moc těšit na se‐
tkání s Vámi všemi.
Jaroslav Sikora
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pálení čarodějnic

Dne 30. dubna se po celé zemi slaví
„čarodějnice“, tedy pálení čarodějnic.
I v naší obci jsme si po dvou letech tu‐
to tradici spojenou s Filipojakubskou
nocí
připomněli.
MARIÁNSKO
RADČICKÝ SVAZ ČARODĚJNIC

svolal v tento den na hřiště u kulturní‐
ho domu malé i velké čarodějnice a
čaroděje. Některé děti se patřičně na‐
strojily a namalovaly, jiné si vzaly
pláště a klobouky. Již tradičně byly
připraveny různé úkoly a soutěže, kte‐

ré prověřily čarodějnické dovednosti
dětí. Každá správná čarodějnice nebo
čaroděj umí létat na koštěti, a to byl
také jeden z úkolů na cestě k získání
čarodějnického diplomu. Kromě této
důležité disciplíny děti dále hledaly
pavouky v kouzelném pytlíku, běhaly
v ČARO dřevácích, házely košťát‐
kem, namotávaly pavouky a plnily
další úkoly. Za jejich splnění byl kaž‐
dý odměněn sladkostí. Musíme uznat,
že je mezi námi plno šikovných a na‐
dějných čarodějnic a čarodějů. Nikdo
ze zkoušek nepropadl, ba naopak,
diplom si odnesl každý a ten, kdo měl
masku, i sladkou odměnu. A jak se
říká, to nejlepší nakonec – odpoledne
bylo zakončeno ne upálením čaro‐
dějnice, ale opékáním špekáčků. ZO
ČSŽ děkuje panu Matušíkovi za po‐
skytnutí sponzorského daru v podobě
uzenin na opékání a pracovníkům
VPP za přípravu dřeva na ohně.
Za ZO ČSŽ Lenka Kulhavá

aquapalace
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 nám Severo‐
české doly přichystaly celodenní zá‐
jezd pro děti a jejich doprovod do
vodního světa v Aquapalace Praha.
Účastníci zájezdu si užili spoustu
atrakcí v tomto krásném vodním
komplexu. Vyzkoušeli
tobogány,
skluzavky, divokou řeku či různé od‐
dechové bazény. Nepřekvapilo ani
množství návštěvníků, turistů a vodá‐
ků svědčící o velké oblibě a atraktivitě
tohoto vodního centra. Věřím, že si to
všichni užili a že si z Aquapalace od‐
vezli hezký zážitek.
Martina Kováčová
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