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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
končí dlouhá a zima, otevírá se jaro a s ním i řada záležitostí, které
významně ovlivní tvář naší obce a život v ní.
I letos je před námi několik důležitých stavebních akcí, které budou
financovány z obecního rozpočtu.
V první řadě je to dokončení rekonstrukce Kulturního domu, který
bude ve své nové podobě slavnostně otevřen na začátku května
a hned začne sloužit svému účelu. Objekt byl na základě veřejného výběrového řízení pronajat novému nájemci s dlouholetou zkušeností s provozováním restaurace a pořádáním kulturních akcí –
firmě pana Vlčka ze sousední Vinoře. Uzavřená smlouva zaručuje
i bezplatné použití Kulturního domu pro akce pořádané obcí, jakož
i koordinaci kulturních pořadů nájemce s naším programem v Obecním domě a Rodinném parku Amerika. Technická úroveň rekonstrukce i uzavřená nájemní smlouva tak vytvářejí předpoklady k tomu,
aby Kulturní dům poskytoval našim občanům i přespolním dosud
chybějící služby na velmi slušné úrovni.
Další stavební akcí, která nás letos čeká, je vybudování komunikací a inženýrských sítí v proluce mezi lokalitou Na Proutkách a ulicí

Příčná, kde vznikne nová ulice „Krátká“ se šestnácti stavebními parcelami. Jak se můžete detailně dočíst v článku týkajícím se rozpočtu
obce, rozhodnutí o této investici bylo přijato tak, aby v případě, že
bychom nedostali dotaci na školu, mohla být z výtěžku z prodeje
těchto parcel financována stavba školy, a v případě, že dotaci obdržíme, mohly parcely sloužit jako majetková rezerva obce. Dotaci
jsme nakonec obdrželi, takže parcely budou zainvestovány a o jejich
prodeji můžeme rozhodnout až podle aktuální potřeby třeba za několik let. Prostředky vložené do této investice pak budou bezesporu
zhodnoceny tím nejbezpečnějším a nejefektivnějším způsobem.
Nejdůležitější a zcela zásadní záležitostí roku 2017 je bezesporu
otevření základní školy. Po více než třech desetiletích tak Radonické děti přestanou být přespolními a budou moci získávat své první
školní vědomosti ve své domovské obci bez úmorného dojíždění.
Jak je již všeobecně známo, problém se zajištěním povinné školní docházky pro naše děti vznikl v důsledku výpovědi ze smlouvy
o společném školském obvodu se Satalicemi, kterou jsme obdrželi loňského 7. dubna. Po velmi důkladné diskusi pak zastupitelstvo
rozhodlo o zbudování školy vlastní a během několika měsíců se
nám podařilo nejenom zpracovat projekt školy a vyřídit pro ni všechna potřebná povolení, ale také získat dotaci z ministerstva školství,

a to v té nejvyšší možné částce, tedy 30 milionů korun. Osobně mám
z přidělení dotace radost nejenom kvůli penězům jako takovým, ale
také proto, že jsme dotaci získali bez jakékoliv politické protekce
nebo zákulisních dohadování, ale pouze na základě důkladné a důrazné argumentace a bezchybně zpracovaného projektu. Všem, kteří
v této trochu hektické záležitosti přiložili ruku k dílu, patří velký dík.
V této souvislosti stojí jistě za zmínku i to, že naše žádost
o dotaci byla na ministerstvu školství podrobena obzvlášť důkladnému zkoumání, a to na základě statečného oznámení ze strany
našeho starostlivého občana o údajném zfalšování údajů v žádosti,
jakož i o celkové nepotřebnosti školy pro Radonice. I tomuto příteli
obce patří poděkování, i když se bohužel pod svůj dopis na MŠMT
zapomněl podepsat…
Škola tedy začne fungovat od letošního prvního září, a to s první
třídou umístěnou v prostorách Obecního domu. Hygienikem i stavebním úřadem máme schváleno využití stávající klubovny pro třídu a sálu pro družinu a jídelnu s kapacitou 20 dětí. Od září 2018

pak bude v provozu nová budova školy pro první stupeň s kapacitou
25 dětí ve třídě, včetně družiny a jídelny.
Formálně bude škola fungovat jako jeden subjekt spolu s mateřskou
školou a pod názvem „Základní škola a mateřská škola Radonice“
již byla zapsána do školského rejstříku.
Pro stavbu školy máme vyřízena veškerá povolení, v těchto dnech
vrcholí výběr dodavatele stavby, se zahájením stavebních prací se
počítá cca v dubnu – květnu. O stavbě případného druhého stupně
bude rozhodnuto podle dalšího vývoje situace.
Možná důležitější než budova školy, což jsou koneckonců jenom
cihly, je to, kdo a jak v ní bude naše děti učit. Počátkem roku proto proběhlo výběrové řízení, v němž byla na post ředitelky vybrána
zkušená pedagožka Mrg. Lenka Kremlíková. Paní ředitelka nastoupí
od 1. července, ale již v dubnu si bude organizovat zápis do první
třídy a určitě se také setká s rodiči budoucích prvňáčků. Věřím, že se
jí podaří vybudovat v Radonicích školu, která děti nejen naučí číst,
psát a počítat, ale která je bude rozvíjet i v mnoha dalších směrech
a pomůže jim vytvořit si z Radonic skutečný domov. Ze strany obce
bude naše nová škola určitě mít všestrannou podporu.
Stanislav Němec, starosta obce

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.
Jazyková korektura: Jana Němcová
Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze se souhlasem vydavatele.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.
Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Své náměty a připomínky můžete zasílat na e-mail:
obec.radonice@radonice.cz
Tento zpravodaj vychází v nákladu až 500 kusů.
Ev. číslo periodického tisku: MK ČR E 17671.
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Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2017

Schválený rozpočet obce na rok 2017
Paragraf

Z

astupitelstvo obce Radonice na svém prosincovém zasedání
schválilo rozpočet obce na rok 2017.

Rozpočet je koncipován jako vždy tak, že běžné výdaje by měly
být hrazeny z běžných příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, které
si obec pro tyto účely již vytvořila v minulém období nebo vytvoří
v rozpočtovém roce.
Co se týče provozní části rozpočtu, vychází ze skutečnosti roku
2016 a opatrného odhadu zejména daňových příjmů na rok 2017.
Většina rozpočtových položek zůstává zachována ve výši roku
2016, která se ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadující zásadní změny.
K jedinému výraznému zvýšení výdajů dochází pouze u § 5512 –
„požární ochrana,“ v rámci kterého obec poskytuje příspěvek na
zajištění zákonné požární ochrany jednotce dobrovolných hasičů
Jenštejn. Podle smlouvy s Obcí Jenštejn je roční výše tohoto příspěvku 150 tis. Kč, avšak Obec Jenštejn požádala o předplacení
této služby i na další čtyři roky, aby jednotka mohla pořídit modernější a výkonnější hasičský vůz v ceně cca 1,2 mil. Kč. Naše
platba umožní zmodernizování a zkvalitnění poskytované služby,
přičemž v letech 2018 - 2021 nebudeme roční příspěvek platit. Fakticky se tedy nejedná o zvýšení výdajů, ale pouze o dřívější platbu.
Pokud jde o investiční část rozpočtu, je navržena tak, aby umožnila jak běžné drobné investice (nákup sekačky pro údržbu obce,
rekonstrukci vodovodu v ulici Vinořská, výměnu kotlů v budově
OÚ), tak dokončení rekonstrukce Kulturního domu, ale zejména
aby zajistila dostatek prostředků pro výstavbu školy, jak ostatně
již dříve Zastupitelstvo uložilo Radě.
Co se týče dokončení rekonstrukce Kulturního domu, v rozpočtu
na rok 2016 bylo na rekonstrukci vyčleněno 15 mil Kč. Tato částka
bude zcela jistě dostatečná, avšak vzhledem k tomu, že stavba
přechází do dalšího roku, je třeba nevyčerpanou částku přesunout
do letošního rozpočtu, takže pro rok 2017 je v rozpočtu vyčleněno
6.850 tis. Kč na dokončení stavebních prací a vybavení interiéru.

Nejzásadnější položky, které ovlivňují nejen rozpočet na rok 2017,
ale i hospodaření obce v dalších letech, jsou spojeny s výstavbou
školy. Jak již bylo výše zmíněno, Zastupitelstvo svým usnesením
uložilo Radě připravit rozpočet tak, aby umožňoval výstavbu školy
z vlastních zdrojů i použití případné dotace. V tomto duchu jsou
tedy do rozpočtu včleněny patřičné položky jak na straně příjmů,
tak i na straně výdajů.
Na výdajové straně je to nejprve částka 6 mil. Kč, která pokryje
vybudování komunikací a inženýrských sítí pro stavební parcely
v ulici Krátká, z jejichž případného prodeje bude možno výstavbu školy financovat. Celkem je v lokalitě 16 stavebních parcel
o celkové výměře 12.984 m2, což při reálné prodejní ceně cca
3.300 Kč/m2 představuje potenciální příjem ve výši cca 42 mil. Kč.
Stavební práce by mohly proběhnout cca ve 2. a 3. čtvrtletí roku
2017, v současné době jsou vyřízena veškerá stavební povolení
a probíhá výběr zhotovitele stavby. Při schvalování rozpočtu
se počítalo s tím, že vlastní prodej by pak mohl být realizován
v případě, že by obci nebyla poskytnuta dotace na výstavbu
školy. V době schvalování rozpočtu byla žádost o dotaci ve výši
30 mil. Kč podána, avšak nevěděli jsme, zda ji obdržíme. Proto
byla v rozpočtu schválena příjmová položka z prodeje pozemků
právě ve výši 30 mil. Kč, aby v případě přidělení dotace bylo
možno jednoduchým rozpočtovým opatřením tuto skutečnost
do rozpočtu promítnout bez změny jeho parametrů. Dotace nám
poskytnuta byla, takže pozemky se prodávat nemusejí a mohou
zůstat v majetku obce jako majetková rezerva nebo být prodány
v dalších letech podle dalšího rozhodnutí zastupitelstva.

0000

Příjmy

Navržený rozpočet tedy obci umožňuje jak běžnou činnost na obvyklé úrovni, tak investiční akce podstatně zlepšující občanskou
vybavenost, a tím i život v obci.

14 415

Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní

2 675

Příjmy celkem
Paragraf

Výdaje

Částka (tis. Kč)

Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků

Kapitálové příjmy - prodeje pozemků

Tento postup zajistil bezpečné finanční krytí stavby školy i v případě, že bychom bývali dotaci nezískali. Protože stavba bude probíhat i v roce 2018 a celková cena školy bude známa teprve po
výběrovém řízení na dodavatele, je v rozpočtu pro rok 2017 alokováno pouze 15 mil. Kč a přesná konečná suma bude promítnuta do
rozpočtu roku 2018.
Výstavba školy se samozřejmě promítá také do rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020, ze kterého je patrný předpokládaný
vývoj finančních prostředků na účtech obce. Stejně jako rozpočet
i rozpočtový výhled nekalkuloval s poskytnutou dotací, ale pracoval s příjmy za prodej pozemků, aby v případě úspěšné dotační
žádosti opět mohly být pouze zaměněny zdroje financování, přičemž pozemky by zůstaly v majetku obce. Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že po dokončení budovy pro první stupeň ZŠ obci
zůstanou prostředky ve výši cca 30 mil. Kč, a protože dotaci jsme
obdrželi, tak i zainvestované pozemky jako kapitálová rezerva.

Název položky

30 000

47 090
Název položky

Částka (tis. Kč)

2212

Místní komunikace

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

450

3111

Předškolní zařízení

650

3113

Základní školy

3314

Činnosti knihovnické

50

3316

Radonické listy

40

3319

Ostatní záležitosti kultury

700

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

350

3631

Veřejné osvětlení

500

3639

Komunální služby a územní rozvoj

7 900

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 300

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

1 000

5273

Krizové řízení

5311

Obecní policie

5512

Požární ochrana

750

6112

Zastupitelstvo obce

650

6171

Činnost místní správy

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

Výdaje celkem

6 000

15 750

100
3 750

4 780
150

44 870

Výsledek hospodaření:
rozpočtový přebytek

2 220

Předpokládaný stav financí k 31. 12. 2017

35 090

Stanislav Němec starosta obce
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Rozpočet obce
Investiční část rozpočtu obce Radonice - návrh pro rok 2017

Provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2017
Rozpočet
2016
Daňové

Běžné příjmy
(tis. Kč)

12 875

14 415

2 590

2 675

15 465

17 090

2 250

2 400

mzdové náklady zastupitelstvo

650

spotřební materiál pro OÚ
dopravní obslužnost

Nedaňové

Běžné příjmy celkem

Návrh 2017

Rozpočet
2017
Zdroje

Zůstatek na účtech 31. 12. 2016

32 870

Příjmy 2016

47 090

Zdroje celkem

79 960

Rekonstrukce Kulturního domu - dokončení

6 850

Kotle do budovy OÚ a MŠ

750

650

Vodovod Vinořská

300

100

100

Sekačka

500

450

450

Vybavení 1. třídy ZŠ

200

1 300

1 300

elektrická energie (mimo VO)

250

350

vodné, stočné

120

150

plyn

300

400

80

80

externí specialisté (st. technik, právníci, účetní, atd.)

800

800

motivační program – fasády

100

100

veřejné osvětlení (elektřina + režie)

500

500

40

40

50

50

pojištění majetku

150

150

příspěvek mateřské škole vč. stravování

650

650

Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1.

35 090

29 890

30 990

neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice

700

550

Daňové příjmy

14 500

15 000

15 500

neinvestiční příspěvek TJ Slávia

350

350

Nedaňové příjmy

2 800

2 800

3 100

údržba zeleně - (služby, vč. zimní údržby)

400

400

Kapitálové příjmy

12 500

0

0

ostatní režie OÚ (opravy, školení, software atd.)

500

500

Příjmy celkem

29 800

17 800

18 600

sociální + kulturní+sportovní komise

300

300

kulturní centrum

400

400

Provozní výdaje

15 000

15 200

15 500

3 750

3 750

Kapitálové výdaje

20 000

1 500

1 500

požární ochrana (Jenštejn)

150

750

Výdaje celkem

35 000

16 700

17 000

krizové řízení

100

100

Hotovost běžného roku

-5 200

1 100

1 600

14 440

15 270

Hotovost na konci roku

29 890

30 990

32 590

osobní náklady – úřad

odpady

poštovné + kolky + telefony + internet

Radonické listy

Provozní výdaje
knihovna
(tis. Kč.)

obecní policie

Provozní výdaje celkem
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Investiční výdaje

Stavba školy

15 000

Inženýrské sítě a komunikace „Krátká“

6 000

Investice celkem

29 600

Provozní výdaje

15 270

Výdaje celkem

44 870

Zůstatek na účtech 31. 12. 2017

35 090

Rozpočtový výhled obce Radonice na období 2018 - 2020 (tis. Kč)
Rok

2018

2019

2020
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Zprávy z Obecního úřadu
Obecní úřad Radonice
Na Skále 185, 250 73 Radonice
Tel.: 286 855 410
Mobil: 601 556 685
E-mail: obec.radonice@radonice.cz
www.radonice.cz
úřední hodiny obecního úřadu
a výdejního místa české pošty
Pondělí
9:00 - 11:30 14:00 - 19:00
Úterý		
7:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Středa		
7:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Čtvrtek
7:00 - 11:30 13:00 - 15:00
Pátek		
7:00 - 11:30

Obecní policie Radonice
Služebna: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Kontakty:
Hlídka OP Radonice:
Tel: 724 111 222
Velitel OP Radonice:
Tel.: 602 397 390,
E-mail: obecnipolicieradonice@seznam.cz

Březen
Borovičková Olga		
Ureš Ladislav			
Pohanková Libuše		
Rott Milan			
Košová Hana			

87 let
85 let
70 let
70 let
65 let

Duben
Zadrobílková Běla		
Kašin Jiří			
Zbořilová Milena		
Rosendorfová Hedvika
Honců Miloš			

88 let
80 let
75 let
65 let
65 let

Designed by Freepik

Termín splatnosti

Poznámka

600,-

a) v jedné splátce
vždy nejpozději do
28. 2. 2017 nebo
b) ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději
do 28. 2. 2017
a do 30. 6. 2017

za osobu přihlášenou k trvalému
pobytu nebo za stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu

jednorázově nejpozději
do 28. 2. 2017

200,-

Bioodpad
- nádoba 120 l

666,-

Bioodpad
- nádoba 240 l

841,-

jednorázově nejpozději
do 17. 3. 2017

Způsob platby

Veškeré platby mohou
být provedeny
v hotovosti na obecním
úřadě nebo převodem
na účet obce
u Komerční banky, číslo
účtu 6421201/0100,
jako
variabilní symbol
poplatek za 1 psa
uveďte číslo popisné
poplatek za druhého psa
a ve zprávě pro
a každého dalšího
příjemce příjmení
poplatníka.
předpokládaný termín zahájení
V
případě
platby na
svozu je čtvrtek 6. 4. 2017 v praviúčet
budou
známky
vydelných 14denních intervalech
dány
po
připsání
částky
(sudý týden ve čtvrtek)
na účet obce.

svoz nebezpečného odpadu

Květen
Kubísková Josefina		
Komendová Věra		
Jeremiášová Květoslava
Neitzelová Antonie		
Matějíček Michal		

92 let
75 let
75 let
70 let
65 let

Červen
Růžičková Jaroslava		
Růžičková Zdenka		
Rosendorf Karel		
Pokorný Stanislav		

85 let
80 let
70 let
65 let

TERMÍN:
sobota 25. března 2017
MÍSTO:
před budovou Obecního úřadu
ČAS:
od 10:20 do 11:00 hodin

a přejeme všechno nejlepší!

Zajímá-li Vás dění v obci a baví Vás psát a fotografovat,
přihlaste se na obecním úřadě na e-mail obec.radonice@radonice.cz,
nebo přímo starostovi obce na tel.: 602 217 209

Letáčky s podrobnějšími informacemi
budou zveřejněny v nejbližší době
na úřední desce
a na webových stránkách obce.

Kontejnery na velkoobjemový odpad
a bioodpad v roce 2017

Všem gratulujeme

Hledáme redaktora
pro Radonické listy!
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Komunální
odpad

Sazba
poplatku
v Kč

50,-

V první polovině letošního roku oslavili či oslaví
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
65 let

Druh
poplatku

Psi

NAŠI JUBILANTI
Únor
Hourová Jarmila		
Krejčí Václav			
Strnad Jaroslav		
Fišar Otakar			
Nerger Jiří			
Ješetová Julie			

Poplatky za rok 2017

Místo

Termíny umístění kontejnerů

Na Skále - před OÚ

1. 4.

13. 5.

24. 6.

5. 8.

16. 9.

28. 10.

Náves - u pomníku

8. 4.

20. 5.

1. 7.

12. 8.

23. 9.

4. 11.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví

15. 4.

27. 5.

8. 7.

19. 8.

30. 9.

11. 11.

Na Vartě - u vchodu do zookoutku

22. 4.

3. 6.

15. 7.

26. 8.

7. 10.

18. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále

19. 4.

10. 6.

22. 7.

2. 9.

14. 10.

25. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice

6. 5.

17. 6.

29. 7.

9. 9.

21. 10.

---

				

Na všech stanovištích bude v měsících duben až říjen zároveň s kontejnerem na velkoobjemový odpad
přistaven kontejner na bioodpad.
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin.
www.radonice.cz |
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Život v obci

představuje se
nová ředitelka

Základní školy a Mateřské školy Radonice

M

é jméno je Lenka Kremlíková, jsem absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v konkurzním řízení jsem byla
vybrána do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Radonice. Dostalo se mi tak cti navázat na tradici radonické školy, která
sahá až do roku 1886 a která byla v poslední době na více než tři
desítky let přerušena.

ZÁPISY 2017
proběhne ve dnech:

ve středu 19. 4. 2017 (15:00 – 18:00)

ve čtvrtek 20. 4. 2017 (15:00 – 17:00)

zápisu předloží
občanský
průkaz
a rodný
list/dítěte.
Zápis Rodiče
do 1.u třídy
ZŠ pro
školní
rok
2017
2018

proběhne ve dnech:

Pokud se jedná o vizi a koncepci školy, základním mottem by
mohla být myšlenka „Škola v obci, obec ve škole“, tzn. škola, která je otevřená všem a která klade důraz na vlastní poznávací proces žáků, přičemž postupné vytváření školy bude
vycházet z prostředí obce Radonice, jejích tradic, zvyklostí
a zeměpisné polohy. Naváže na dobře fungující mateřskou školu
a propojováním předškolního vzdělávání se vzděláváním zejména
v 1. a dalších ročnících prvního stupně ZŠ podpoří bezproblémový
přechod dětí z MŠ do základní školy. Dále počítám s tím, že budeme využívat pro výuku nejen prostory v objektu školy, ale i mimo
ni.

Po zápisu žáků do 1. třídy oslovím rodiče budoucích prvňáčků
s nabídkou přípravné školičky, kdy se budoucí žáci seznámí s novou paní učitelkou. Formou hry získají nové zkušenosti, které jim
usnadní příznivý vstup do 1. třídy. Tato setkání proběhnou, na
základě mých zkušeností, v odpoledních hodinách, po pracovní
době rodičů.
Pro školní rok 2017- 2018, byť v provizorních podmínkách, připravím projekt „Český rok“, který bude zaměřen na maximální využití
možností z prostředí obce Radonice.
10 | Radonické listy - březen 2017

MŠ Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

ZŠ a MŠ Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice
gsm: 721 482 760, e-mail: ms.radonice@seznam.cz
gsm: 721 482 760, e-mail: ms.radonice@seznam.cz

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017/18

Učila jsem ve Fakultní základní škole v Brandýse nad Labem
a v současné době působím v ZŠ B. Hrozného v Lysé nad Labem.
Vedle pedagogické práce jsem také lektorkou tvořivé matematiky
a lektorkou metody SFUMATO – splývavého čtení. Vedu tzv. otevřené hodiny pro rodiče i pedagogy z jiných škol na nich prezentuji moderní výuku matematiky, jsem autorkou řady metodických
výukových materiálů a také trojrozměrných pomůcek, které využívají učitelé v dalších školách. Napříč celým vyučovacím procesem
uplatňuji i své hudební vzdělání například i tím, že všechny děti
vedu od první třídy ke hře na flétničky, dvacet let také vedu dětský
pěvecký sbor Fontána.

Chtěla bych postupně budovat školu, která svým prostředím,
vnitřním životem i vztahy s rodiči (např. návštěvami ve výuce) bude rozvíjet osobnost žáka, vytvářet motivující tvořivé
prostředí pro všechny, kteří ve škole žijí, pracují, hrají si a učí
se. Uplatňováním moderních a ověřených výukových metod
a forem budeme podporovat zájem žáků o učení a současně
i radost z poznávání nového včetně pocitu úspěšnosti. To důležité
by tak měli získat ve škole, aby se rodiče s dětmi doma učili minimálně, ale především dohlédli na jejich přípravu na vyučování.

Mateřská
škola
Radonice
Základní
škola a
Mateřská
škola Radonice

ZÁPISY 2017
ve středu 19. 4. 2017 (15:00 - 18:00)
ve čtvrtek 20. 4. 2017 (15:00 - 17:00)

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/18
Materiální vybavení budu zajišťovat v úzké spolupráci s obcí jako
zřizovatelem školy. Personálně zajistím provoz školy pedagogickými i nepedagogickými pracovníky formou výběrového řízení.
Dlouhodobou koncepci rozvoje školy vytvoříme společně se zaměstnanci a projednáme se školskou radou a zřizovatelem. Společně přijatý dokument se tak stane oboustranně závazným.
Pro následující školní rok 2018 - 2019 a další se budeme spolu
s dětmi těšit na přechod do nové školní budovy.
Jako velkou výhodu vnímám zájem a podporu obce jako zřizovatele. Věřím, že základní škola v Radonicích se stane nedílnou
součástí obecního života a udělám všechno pro to, aby měla co
nejlepší úroveň.

Zápis do MŠ pro školní rok 2017 / 2018
proběhne ve dnech:

proběhne ve dnech:

ve středu 3. 5. 2017 (13:00 – 17:00)
vevečtvrtek
4.5.5.2017
2017
(11:00
– 14:00)
středu 3.
(13:00
- 17:00)

ve čtvrtek 4. 5. 2017 (11:00 - 14:00)

Rodiče
u zápisu
předloží
občanský
průkaz
Rodiče
u zápisu
předloží
občanský
průkaza arodný
rodnýlist
listdítěte.
dítěte.

www.radonice.cz |
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Život v obci

Lehká vzpomínka
na letošní zimu

Obec Radonice zve
všechny sousedy i přespolní na

Slavnostní otevření
rekonstruovaného Kulturního domu
Neděle 7. května 2017

A

no, jedná se o zimu letošní, protože začala opravdu až letos.
Mé poznání, že už je opravdu zima, přišlo celkem prozaicky.
Šel jsem si tak jednou po mírném, opravdu mírném svahu dolů
a najednou jsem měl nohy stejně vysoko jako hlavu. Když jsem si
tak ležel ve vzduchu, došlo mi, že to tak určitě nezůstane. Zachoval
jsem se jako trénovaný sportovec s pružným tělem – zkrátka jsem
stačil akorát zavřít oči. Pak následovalo to, co si umí každý představit. Musím podotknout, že to nebylo v Radonicích a bylo to bez
jakéhokoliv zranění či následků.

Pluh také, protože jezdí oběma směry, navíc občas řízený starostou. A tak je to z toho leckdy takové nekončící sportovní utkání.
Ještě že se nakonec vždycky potvrdí ona známá zkušenost - na jaře
roztaje. Abyste mě však špatně nepochopili, nechci tyto věci nijak
zlehčovat, to opravdu ne. Když mi jedna dáma vyprávěla, že ráno
po chodníku musela po čtyřech, aby stihla autobus, tak to opravdu
už není legrace. Ale celkově jsem přesvědčen, že i letos byl sníh
v naší obci uklizen na velmi dobré úrovni a včas.

Když jsem, já naiva, tuto příhodu vyprávěl mamce, vůbec se nesmála, jen mi důrazně připomněla moje heslo. To heslo je pro mou
mamku hodně dráždivé. Já totiž tvrdím, že při svých životních zkušenostech vím, že sníh na jaře vždy roztaje. No, a když ten sníh
trochu napadne, tak na důrazné doporučení mamky zametu chodník. Teda jen od domu na ulici, což je asi pět metrů. Ale zase máme
chodník hodně široký. Asi metr - ale zase je hodně vysoký.
Zmiňuju se o této příhodě jen proto, že je zimu se sněhem a mrazem třeba brát jako běžnou věc či přírodní pochod v těchto šířkách
a výškách. A tak, když zalovím ve své paměti, kdy padalo daleko
více sněhu, a vzpomenu si, jak se tehdy uklízely chodníky, vyvolá
mi to trochu úsměvu ve tváři. Připomíná mi to mé ošklivé a zastaralé heslo. Dříve totiž, když si vzpomenete, měl každý uklízet
před svým domem. Teda chodník. Výsledky byly velmi různorodé.
Až přišel spásný zákon, kdy se o vše má postarat obec. Jasné,
správné a logické. Ale je třeba si uvědomit, že když má obec několik kilometrů chodníků a k tomu ještě komunikace, není možné
odklidit sníh v celé vesnici hned a naráz během několika minut.
Někde začít musíte a někde taky musíte skončit. Další takový pro
mne úsměvný postřeh nazývám přehazovaná. Její pravidla jsou
celkem jednoduchá. Uklidíte si sněhovou nadílku z chodníku
a nahrnete ji do silnice. Už je jí tam stejně dost. No a pak přijede
traktor se sněžným pluhem a sníh je tam, kde byl. Nevadí, znovu.
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10.00 hod.
Slavnostní otevření
10.10 - 12.00 hod.
Volná prohlídka s drobným občerstvením
20.00 hod.
Májová taneční zábava
vstup zdarma

z radonic na václavské náměstí
J

iž podruhé jsme byly osloveny zúčastnit se akce na podporu hendikepovaných. Svalová dystrofie je široký termín pro označení
nevyléčitelných genetických onemocnění svalstva, která oslabují
pohybový aparát. Nemoc zůstává nevyléčitelnou a nedá se ničím
zastavit, rehabilitace ji na čas pouze přibrzdí. Děsivé je, že tato nemoc postihuje pouze svaly, nikoliv mozek. Postižení všechny změ-

A tak letošní zima mohla být zážitkem hlavně pro děti. Sněžným
dělem zasněžený kopec na Americe se už stal tradicí, ke které letos přibyl i zamrzlý rybník, a to po dlouhou dobu. Překvapilo mne,
že led byl krásně shrabán a i kamení, které tam někdo naházel,
zmizelo. Zkrátka taková malá vesnická nádhera.
A tak si přejme další zimu zase s nadílkou sněhu i mrazu, uklizené
chodníky i silnice a co nejméně škarohlídů.
Jan Stypola, místostarosta

ny k horšímu evidují, ale nechtějí být litováni a touží se účastnit
běžného života. „I proto vznikla MDA RIDE jako snaha zpříjemnit
jim osudem vymezený krátký pobyt na světě něčím zajímavým,“
říká Josef Kadeřábek, zakladatel benefiční akce MDA RIDE. MDA
RIDE z. s. založená v roce 2008, je sdružení nadšenců – motorkářů, kteří se rozhodli dlouhodobě pomáhat lidem se svalovou
dystrofií. VIII. MDA RIDE se opravdu konala 18. 6. 2016 na Václavském náměstí v Praze! Letošní rekordní výtěžek - 1 005 508 Kč.
I my Babaletky jsme přispěly nejen finančně, ale hlavně jsme chtěly přinést dobrou náladu a radost z pohybu. Jako pokaždé jsme si
to užily od samého začátku. Cesta MHD byla vzrušující, vystoupení
- tentokrát jako hvězdy z Pomády - se povedlo, prohlídka stánků
nás uspokojila, poslech kapel povzbudil a nádherná auta, motorky a spanilá jízda pro změnu okouzlily… A na závěr posezení
v hospůdce u kamaráda Fandy, kde se dobře vaří, bylo více než
dokonalé.
Byl to jako vždy krásný odpočinkový a zážitkový den plný legrace,
pohody a smíchu. V roce 2016 jsme měly i další akce, např. ples
hasičů v Satalicích, vítání prázdnin, posvícení, vánoční trh… A již
teď nás čeká nové nacvičování pro rok 2017. Vám všem do Nového roku vše nej, hodně zdraví a dobré nálady. Mějte se jako my…
krásně a sluníčkově.
Za všechny Babaletky A. Divišová
www.radonice.cz |
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Sport v Radonicích

Fotbal v Radonicích
N

a podzim se A mužstvo muselo vypořádat s odchodem svého
dlouhodobě nejproduktivnějšího hráče Jana Lenze a z důvodu
zranění též s absencí dalšího těžko nahraditelného útočníka, Petra Tancoše. To se projevilo na výsledcích a podzimní část sezony
2016/17 zakončil A-tým na 6. místě.
B mužstvo po nevydařeném vstupu do podzimní části sezony nabralo
nový dech a vyhrálo posledních sedm zápasů, což se projevilo na finálním umístění – 4. místě po polovině odehraných zápasů.
Novou kapitolu radonického fotbalu začínají psát naši nejmenší fotbalisté. Díky spolupráci klubu s několika odchovanci TJ Slavia Radonice se podařilo na začátek sezony 2016/17 přivést cca 50 dětí ve věku
4 – 8 let.
V okresních soutěžích nyní hrají tři družstva – mladší žáci + dva týmy
mladší přípravky (ročníky 2008 a 2009) následované mužstvem MINI
přípravky (děti do 6 let), která hraje neoficiální soutěž s okolními týmy
pod názvem „MINISTAR“.

Pavel Kadeřábek v Radonicích
Všechna mužstva se
prezentují velmi dobrými výkony a ukazují nám cestu, kterou se chceme vydat, a to obsadit do několika let všechny kategorie mládežnických družstev. Především kluci ročníku 2008 pod vedením Tomáše
Moudrého a Radka Chvojky jdou od vítězství k vítězství. V průběhu
zimní přestávky se účastní kvalitně obsazených turnajů, kde se jim
daří porážet i soupeře velmi zvučných jmen jako FK Viktoria Žižkov,
Ústí n/L., Plzeň, Mělník, Xaverov, FK Dukla…
Jako poděkování rodičům i samotným hráčům Mladší přípravky se
před samotným vyvrcholením podzimní části sezony podařilo trenérům mládeže ve spolupráci s dnes už „Radoňákem“ Karlem Pitákem – velmi úspěšným fotbalistou a mistrem Evropy hráčů do 21 let
z roku 2002 – zajistit nevšední zážitek pro 22 malých radonických
fotbalistů. Pod dohledem svých rodičů a více než 10 000 diváků měli
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Radonický běh

turnaje mládeže

3 a 6 km

jaro 2017

18. 3. 2017		
25. 3. 2017		
22. 4. 2017		
8. 5. 2017		
13. 5. 2017		
21. 5. 2017		
4. 6. 2017		

Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2010
Ročník 2006
Ročník 2008
Ml. přípravka B
Ml. přípravka A

kého ročníku:
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naši nejmenší možnost na stadionu Slavie Praha v EDENU doprovázet
fotbalisty týmů Slavie Praha a Mladé Boleslavi při nástupu na ligové
utkání.
O přestávce si všichni kluci zahráli zkrácené fotbalové utkání na ligovém trávníku před zaplněnými tribunami a každá povedená akce byla
odměněna aplausem z řad diváků, především slávistického „kotle“,
který při vstřeleném gólu radonických slávistů pro kluky vytvořil nezapomenutelnou atmosféru. Byl to pro naše naděje opravdu životní
zážitek.
Na podzim jsme pro kategorie MINI a mladší přípravky uspořádali
v Radonicích čtyři celodenní turnaje za účasti předních českých týmů
(http://www.turnajemasek.cz). Turnaje se díky kvalitnímu obsazení
a přátelské atmosféře setkaly s velmi pozitivní odezvou (fotografie
z turnajů – http://www.turnajemasek.cz/fotogalerie), proto jsme
připravili další na jaro a léto 2017 – viz rozpis. Přijďte se podívat
a děti povzbudit. Perlička na závěr – celoroční fotbalové snažení jsme
24. 12. zakončili tradičním štědrodopoledním fotbálkem, zpestřeným
účastí hráče bundesligového týmu TSG 1899 Hoffenheim a současného reprezentanta ČR Pavla Kadeřábka, který se při odchodu pozdravil
a ochotně vyfotil s přihlížejícími fotbalovými nadějemi našeho klubu
TJ Slavia Radonice.

běžecký krosový závod pro širokou veřejnost
se koná

v neděli 9. dubna 2017

Registrace zdarma v Rodinném parku Amerika v Radonicích od 9 hodin
dětské kategorie startují od 10 hodin, závody dospělých na 3 a 6 km
společně v 11:30 hodin
www.facebook.com: napsat Radonický běh 2017

Radoničtí fotbalisté měli možnost vyzkoušet
ligový trávník v Edenu.

V

neděli 9. dubna se uskuteční již třetí ročník Radonického
běhu.
A jaký byl ten minulý, který se konal loňskou druhou dubnovou
neděli? Studené počasí s hrozícím deštěm nás opravňovalo k obavám, že do parku Amerika nikdo nedorazí. Dokonce jsme již postavili stan na ochranu před kapkami a chladem. Nakonec se obavy
nevyplnily, jen horký čaj zmizel ještě před hlavním závodem. Naštěstí bez problémů fungovaly občerstvovny pana Vaňáka i Šárky
Nedvídkové. V deset hodin se za skvělého moderování Adama
Nedvídka rozeběhly první dětské závody. V několika kategoriích si
děti rozdělily medaile, ty nejmenší perníkové, a sladkosti.
Po vyhlášení následoval společný start tří a šestikilometrové trasy.
Trať zůstala stejná, tedy směr Jenštejn, přes pole a pěšinkou lesíkem na cestu k panelce, přes kterou zamířila kratší trasa k cíli. Del-

ší pokračovala přes kopečky na červenou k Vinořskému potoku,
kde snad byla jediná změna - o deset metrů dále vhodnější seběh
dolů. Kopec před mlékárnou dal možná mnohým zabrat, ale potom
již následovala rovinka, silnička a lesík zpět do parku.
Vítězi kratší trasy se stali Petr Kalčík v čase 15:13 a Jana Mazáčková v čase 17:34. Hlavní závod na šest kilometrů vyhrál Jiří Wallenfels v čase 24:40 před Adamem Randákem a Pavlem Zámostným.
V ženách obhájila Eliška Boháčová v čase 29:05, celkově pátá.
Současně se stala opět nejlepší Radoňačkou. Nejlepším Radoňákem byl vyhlášen František Bláha, když Michal Matoušek jako
pořadatel znalý trati se tohoto titulu vzdal. Loňský ročník přilákal
celkem 75 běžců.
Běhu zdar a na viděnou na jaře při třetím ročníku Radonického běhu!
Hana Matoušková
www.radonice.cz |
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PROGRAM KULTURNÍHO
CENTRA RADONICE
BŘEZEN – ZÁŘÍ 2017
BŘEZEN

ČERVEN

3. 6. /SO/

25.3. 2017 /SO/ – 19:00 hod.

MARUSH

KONCERT AKUSTICKÉHO TRIA
Ondřej Hejma – frontman skupiny Žlutý pes
Oskar Petr – autor dlouhé řady hitů pro skupiny
Lucie, Marsyas či Anetu Langerovou.
Kateřina Pelíšková – skvělá kytaristka.
Místo: Obecní dům Radonice
!POZOR! KLUBOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
Vstup: 170 Kč
DUBEN

DEN DĚTÍ
A VEČER
RODIČŮ

Den dětí na fotbalovém
hřišti v Radonicích. Večer (nejen) pro rodiče
v Rodinném parku Amerika.

23. 6. /PÁ/ – 20:00 hod.

LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA

hraje N.J.P. Kapela na jedno použití
Vinořská kapela hrající hity od tuzemských
i zahraničních interpretů protkané prověřenými
peckami z vlastní autorské dílny.
Místo: Rodinný park Amerika.

23.4. /NE/ – 19:00 hod.

VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU

ZÁŘÍ

Komedie o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek,
které konečně mohou začít žít po svém.
Obsazení: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Dana
Batulková, Čestmír Gebouský, Libor Hruška a další.
Místo: Obecní dům Radonice
Vstup: 320 Kč
KVĚTEN

7. 5. /NE/

OTEVŘENÍ KULTURNÍHO
DOMU RADONICE

Den otevřených dveří + doprovodný program.
10:00 hod. – Slavnostní otevření s následnou volnou
prohlídkou
20:00 hod. – Májová taneční zábava
Místo: Kulturní dům Radonice.
Vstup: zdarma

1. 9. /PÁ/ – 19:00 hod.

LOUČENÍ S LÉTEM
– KLASICKEJ POSTUP

Taneční zábava s kapelou Klasickej postup,
chybět samozřejmě nebude vystoupení
radonických Babaletek.
Místo: Rodinný park Amerika.
Vstup: 80 Kč (v ceně vstupenky zdarma 1xpivo/limo)

Předprodej vstupenek: Obecní úřad Radonice a samoobsluha COOP Radonice.
Informace o programu, rezervace vstupenek u Oldrišky Mrázové: Oldriska.Mrazova@seznam.cz, tel.: 607 818 479
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
www.kcradonice.cz

