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Další stavební akcí, na níž letos dojde je vybudování komunika-
cí a inženýrských sítí v proluce mezi ulicemi na Proutkách a Příč-
ná, kde vznikne nová ulice „Krátká“ se 16 parcelami pro rodinné 
domy.  Počítáme s tím, že menší část pozemků (cca 4 - 6) budou 
prodány a výnos z nich bude sloužit jako zdroj pro dofinancování 
školy, zbylé pozemky s hodnotou cca 30 - 35 mil. Kč, pak ponechá-
me v majetku obce jako kapitálovou rezervu. 
 
Na letošní rok je plánována i jedna stavební akce, jejímž není obec 
investorem, ale kterou naši občané výrazně pocítí. Krajská správa 
silnic totiž hodlá kompletně rekonstruovat most v  Pavlově ulici, 
takže bude nutné uzavřít průjezd obcí od Jenštejna.  V současné 
době probíhají jednání o době uzavírky, pro nás je nepřijatelný 
požadovaný termín v délce sedmi měsíců od dubna do listopadu. 
Požadujeme, aby stavba byla provedena mnohem rychleji a hlav-
ně, aby zároveň s ním byla provedena i rekonstrukce zdevastované 
vozovky v celém průjezdu obcí od Jenštejna na Horní Počernice, 
kterou nám správa silnic slibuje již několik let. 
 
Stavbou s mnohem větším dopadem do života obce je pak navr-
hovaná stavba Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), která by 
ve svém úseku č. 520 měla procházet katastrem naší obce. Proti 
tomuto záměru vyvíjíme dlouhodobě maximální úsilí, byli jsme 
úspěšní se žalobou proti Zásadám územního rozvoje Středočes-
kého kraje, ze kterých byl navrhovaný úsek pravomocně vyřazen. 
Na základě tohoto právního stavu chceme nyní územní rezervu pro 
dálnici vyřadit z našeho územního plánu, avšak Kraj se proti tomu-
to opatření postavil a hodlá opětovně trasu zařadit do svých Zásad 
územního rozvoje, takže jsme v minulých dnech podali na Středo-

český kraj další žalobu ke Krajskému soudu. Jako jeden z podkla-
dů pro další argumentaci jsme nechali zpracovat studii hlukového 
zatížení v obci, která prokázala, že již v současné době jsme vysta-
veni hluku na samé hranici hygienických limitů i bez nové dálnice, 
přesto Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) i nadále prosazuje trasu 
SOKP přes náš katastr a zahájilo práce na projektové studii. Samo 
ŘSD počítá s realizací tohoto úseku jako posledního v celém SOKP 
v horizontu minimálně cca 15 let, ale to nás v žádném případě ne-
může ukolébat a proto se aktivně účastníme všech probíhajících 
jednání a důsledně všechny návrhy připomínkujeme, aby trasa 
byla změněna anebo v případě neúspěchu eliminován její negativ-
ní vliv na naše životní prostředí. 
 
Vážení sousedé, možná jsem Vás trochu unavil příliš podrobným 
popisem několika problémů, ale jsem přesvědčen, že i o nich máte 
vědět a že je společně úspěšně zvládneme.   
 
Přeji nám všem v Radonicích klidný a úspěšný rok.
       
Stanislav Němec, starosta obce 

Vážení spoluobčané,
rok 2018 se sotva rozeběhl, ale už teď je zřejmé, že v životě naší 
obce to nebude rok, ve kterém bychom se nudili a neměli co dělat.  
Hlavní energii samozřejmě bude vyžadovat dokončení a zprovoz-
nění budovy školy. Ostatně byla to právě škola, se kterou byla spja-
ta největší část naší práce i v roce 2017. Nejprve bylo nutno rozšířit 
předmět činnosti původní mateřské školy také na školu základní  
a zajistit zápis takto vzniklého nového subjektu do školského 
rejstříku, vybrat v  konkurzu ředitelku, zajistit a upravit prosto-
ry v  Obecním domě pro provizorní umístění první třídy a školní 
družiny, zorganizovat zápis do první třídy a od září zahájit výuku,  
a hlavně zahájit stavbu nové školní budovy. 
 
Po formální a pedagogické stránce proběhl rozjezd školy zejména 
díky spolupráci s ředitelkou školy prakticky bez vážnějších problé-
mů, školka si udržuje svou standardní úroveň a první třída fungu-
je ke spokojenosti nejen rodičů, ale i dětí. Osobně mě velmi těší, 
že základní škola se stává nedílnou součástí života obce a díky 
evidentním výsledkům našich prvních prvňáčků si získává důvěru  
i u rodičů v  sousedních obcích. O tom svědčí například i zájem 
obce Zápy na uzavření smlouvy, která by umožňovala přijímá-
ní jejich dětí do naší školy. Kapacita naší školy je pro takovouto 
spolupráci dostatečná, navíc by to pro nás znamenalo i částečné 
rozředění provozních nákladů i lepší pozici při získávání dotace 
na stavbu budovy pro druhý stupeň, ale jednání jsou teprve na 
samém začátku a konečné rozhodnutí musí po zvážení všech okol-
ností přijmout zastupitelstvo. 
 
Do podstatně komplikovanější a dramatičtější situace jsme se však 
dostali se stavbou nové školní budovy. Bohužel se opět potvrdilo, 
jak omezující a kontraproduktivní je zákon o zadávání veřejných 
zakázek, který nám jako zadavatelům v podstatě neumožňuje vy-
brat stavební firmu, ke které máme důvěru nebo se kterou máme 
dokonce pozitivní zkušenosti, ale nutí nás vybrat firmu s nejnižší 
nabízenou cenou, takže pak dojde naplnění úsloví o tom, že ne-
jsme tak bohatí, abychom si mohli pořizovat laciné věci. Přesně 
to se stalo i v případě stavby školy. Nejlacinější nabídku podala 
společnost Kaziko, a.s., se kterou jsme měli poměrně negativní 
zkušenost už z rekonstrukce Kulturního domu, přesto jsme neměli 
jinou možnost, než jí zakázku přidělit. To, co tato firma předved-
la na stavbě školy, však absolutně překonalo veškeré naše zku-
šenosti – naprosto nedostatečný počet pracovníků, neuvěřitelná 
nekompetence techniků i dělníků, neustálé střídání stavbyvedou-
cích a jejich absence na stavbě, zásadní chyby v kvalitě práce vy-
žadující například následná statická opatření, otřesné porušování 
pravidel bezpečnosti práce, nelegální zaměstnávání zahraničních 
pracovníků, které nakonec zajistila cizinecká policie, čímž se stav-

ba zastavila, arogance a nekomunikace vedení firmy, kdy majitel 
například prohlásil, že už viděl větší peníze, než je třicet miliónů, 
na které mají smlouvu a že když jsme dostali nejnižší cenu, ne-
můžeme chtít dílo v první jakosti, skluz v termínu realizace o dva 
měsíce, nekonečná série nesplněných slibů, neustálé dohadování 
o každé prkotině, to všechno nás vedlo k tomu, že jsme byli nuceni 
tomuto dodavateli smlouvu vypovědět. Ani to však v režimu veřej-
ných zakázek není jednoduché, ale nakonec se to za (samozřejmě 
nelevné) pomoci právníků podařilo, včetně naúčtování penále fir-
mě Kaziko ve výši téměř tři čtvrtě miliónu korun.  
 
Následně jsme ovšem museli zajistit další pokračování stavby, a to 
nejprve dohnání časového skluzu a nápravu nekvalitně provede-
ných prací. Tyto práce (dokončení střechy, osazení oken, izolace, 
rozvody vody a elektřiny, podlahové topení a podlahy), bylo nut-
no provést ve velmi krátkém čase během měsíců listopadu a pro-
since, aby stavba byla uzavřena, nezatékalo do ní a nepromrzala  
a aby nejen nedocházelo k dalšímu skluzu ve výstavbě, ale hlav-
ně aby na jaře bylo možno plynule pokračovat. Protože tato etapa 
prací byla nutná k zamezení dalších škod na stavbě, využili jsme 
možnosti vybrat zhotovitele v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění 
a podařilo se nám zajistit firmu Leoš Tvrdý, která pro obec prová-
děla již několik drobnějších prací. Této firmě a jejím pracovníkům 
je třeba vyslovit naprosté uznání a poděkování, protože díky jejich 
více než stoprocentnímu nasazení v tom nejhorším listopadovém  
a prosincovém počasí se podařilo nejen dohnat skluz po původ-
ním dodavateli, ale i odstranit jím způsobené nedostatky v kvalitě. 
 
Pro celkové dokončení stavby jsme pak museli vypsat nové výběro-
vé řízení, ve kterém jsme pro budoucího dodavatele stanovili velmi 
přísná kritéria, zejména pokud jde o jeho reference a odbornost.  
I zde podala nejnižší nabídku společnost, jejíž reference jsou 
vesměs negativní či zfalšované, která evidentně nemá dostateč-
ný počet zaměstnanců, jejíž majitelé komunikují prostřednictvím 
zplnomocněného manažera, jenž za sebou má několik zkracho-
vaných firem, a která svými neopodstatněnými námitkami proti 
výsledkům soutěže zdržela uzavření smlouvy s vybraným dodava-
telem o několik týdnů.  
 
Jak vidno, zákon o zadávání veřejných zakázek místo aby umož-
ňoval postavit kvalitní stavby za přiměřenou cenu, nahrává nese-
riózním firmám, které  vysoutěžené zakázky přeprodávají dalším 
subdodavatelům a které stavby nejenže neprovedou kvalitně, ale 
navíc je ve finále ještě prodraží. V našem případě to bude něko-
lik miliónů korun, školu však v každém případě dokončíme řádně  
a ve stanoveném termínu.  Ve výše zmíněném výběrovém řízení na-
konec uspěla právě firma Leoš Tvrdý, což nám dává záruku, že ve 
spolupráci s ní bude stavba provedena v náležité kvalitě a včas.

Slovo starosty

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.

Stavba školy je v plném proudu....
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Rozpočet obce

Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo roz-
počet obce na rok 2018.  Jako každoročně je i letos rozpočet 

sestaven tak, aby běžné výdaje byly hrazeny z běžných příjmů  
a výdaje investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely již vy-
tvořila v minulém období nebo vytvoří v rozpočtovém roce.

Provozní část rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2017  
a opatrného odhadu zejména daňových příjmů na rok 2018. 
Většina rozpočtových položek zůstává zachována v letoš-
ní výši, která se ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadují-
cí zásadní změny. K mírnému navýšení dochází u mzdových 
nákladů v paragrafech 6171 a 5311, což je promítnutí zákon-
ného zvýšení mezd zaměstnanců o 10%. Výrazná je i částka  
v § 3113 – základní školy, kde je v provozní části počítáno  
s částkou 3.000 tis. Kč, z čehož 500 tis. Kč je příspěvek MČ Sa-
talice za děti umístěné v tamní škole a 2.500 tis. Kč pak pří-
spěvek na provoz naší vlastní základní a mateřské školy. Obě 
zmíněné sumy budou v dalších letech klesat, protože veřejno-
právní smlouva o školském obvodu se Satalicemi již dobíhá  
a počet žáků se snižuje a naproti tomu s přibývajícím počtem dětí  
v naší škole bude růst také počet státem financovaných úvazků pe-
dagogických i nepedagogických pracovníků, takže nebude třeba  
v takové míře poskytovat škole příspěvek na financování mezd. 
Pro běžnou údržbu a drobné opravy majetku obce je vyčleněno 
500 tis. Kč v § 3639.

V rozpisu příjmů upozorňuji na výrazné překročení částky ostat-
ních nedaňových příjmů, a to z plánovaných 250 tis. Kč na reál-
ných 1.100 tis. Kč. Toto enormní zvýšení je způsobeno tím, že  
v této položce jsou zaúčtovány příjmy za smluvní penále vyúčto-
vané společnosti Kaziko; v dalších letech se částka opět dosta-
ne na běžnou úroveň.

Ve své investiční části rozpočet zohledňuje v prvé řadě zajiš-
tění dostatku financí pro dostavbu základní školy. Zahrnuje 
v sobě jak již poskytnutou dotaci, tak i kvalifikovaný odhad 
nákladů na stavební práce, úpravu zahrady a nutné provozní 
vybavení, a to sumou 27.000 tis. Kč. Tato částka vychází z re-
álných jednotkových cen stavebních prací a vzhledem k tomu, 
že na dokončení stavby bude vypsáno nové výběrové řízení, 
může se konečná suma ještě mírně lišit, avšak neměla by být 
vyšší. Bohužel v důsledku známých skutečností způsobených 
neseriózností původního zhotovitele stavby, firmy Kaziko, nám 
byla v důsledku původně nízké vysoutěžené ceny (37,410 mil. 

Kč vč. DPH) pokrácena poskytnutá dotace o 4,236 mil. Kč, ve 
skutečnosti však konečná cena stavby vlivem víceprací (cca  
2 mil. Kč) a zejména zadání novým zhotovitelům bude cca  
46 mil. Kč.  Z toho kryje dotace MŠMT 25,764 mil., vlastní pro-
středky obce pak cca 20,3 mil. Kč. Abychom byli schopni tuto 
sumu ufinancovat, je rozpočtem navržena realizace zasíťová-
ní pozemků v ulici Krátká a následný prodej čtyř z nich. Na fi-
nancování nutných stavebních prací pro tuto akci je v rozpočtu 
vyčleněno 9.000 tis. Kč, přičemž po dokončení stavby vznikne  
16 stavebních parcel o celkové výměře 12.984 m2.

Pro získání dostatečných finančních zdrojů ve výši 10 mil. Kč pak 
bude postačovat prodat pouhé čtyři z nich o výměře cca 3.200 m2. 
Kalkulováno je s cenou cca 3,3 tis. Kč/m2, avšak je velmi pravdě-
podobné, že prodejní cena může být i vyšší. I při této minimální 
úrovni ceny však obci zůstane dalších 12 stavebních parcel v hod-
notě cca 33 – 37 mil. Kč, které budou tvořit kapitálovou rezervu  
a o jejichž prodeji může být rozhodnuto v případě potřeby.

S dalšími investičními akcemi letošní rozpočet nepočítá, proto-
že je třeba se finančně i personálně a odborně soustředit zejmé-
na na dostavbu školy. Vzhledem k rozsahu investic provedených  
v minulých letech však v obci reálná potřeba dalších investic není  
a drobné akce, jako například dostavbu fotbalových kabin, je 
možno realizovat v dalším období.

Výstavba školy se samozřejmě promítá také do rozpočtového vý-
hledu na roky 2019 - 2021, ze kterého je patrný předpokládaný vý-
voj finančních prostředků na účtech obce. V rozpočtovém výhledu 
je promítnuta investice do stavebních pozemků, které budou tvo-
řit finanční rezervu, o jejímž použití může být rozhodnuto kdykoli  
v případě potřeby. 

Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že po dokončení budovy pro 
první stupeň ZŠ a prodeji čtyř parcel zůstane obci dostatek vol-
ných hotových finančních prostředků v objemu cca 10 - 17 mil. Kč  
a kapitálová rezerva v hodnotě cca 35 mil. Kč.

Navržený rozpočet tedy obci umožňuje reálné udržitelné hospo-
daření při zachování vysokého standardu občanské vybavenosti  
a služeb poskytovaných občanům. 

Stanislav Němec, starosta obce

    

 
 
 
 
 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 

Příjmy

Paragraf Název položky Částka (tis. Kč)

 0000 Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků 16 420

  Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní 2 310

  Kapitálové příjmy - prodej pozemků 10 000

4216 Investiční dotace na stavbu školy 11 431

 Příjmy celkem 40 161

Výdaje

 

Paragraf  Název položky Částka (tis. Kč) 

2212 Místní komunikace 9 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 500

3113 Základní školy 30 000

3314 Činnosti knihovnické 50

3316 Radonické listy 40

3319 Ostatní záležitosti kultury 600

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 370

3631 Veřejné osvětlení 600

3639 Komunální služby a územní rozvoj 500

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 600

5273 Krizové řízení 100

5311 Obecní policie 4 100

5512 Požární ochrana 0

6112 Zastupitelstvo obce 650

6171 Činnost místní správy 5 240

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150

 Výdaje celkem 54 000

Výsledek hospodaření: rozpočtový schodek krytý z vlastních zdrojů - 13 839

Předpokládaný stav financí k 31. 12. 2018 10 143

ROZPOČET OBCE NA ROK 2018
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Rozpočet obce

Provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2018 

Rozpočet  
2017

Rozpočet 
2018

Běžné příjmy 
(tis. Kč)

Daňové         14 415 16 420

Nedaňové 2 675 2 310

Běžné příjmy celkem 17 090 18 730

Provozní výdaje 
(tis. Kč.)

osobní náklady – úřad 2 400 2 700

mzdové náklady zastupitelstvo 650 650

spotřební materiál pro OÚ 100 120

dopravní obslužnost 450 500

odpady 1 300 1 500

elektrická energie (mimo VO) 350 400

vodné, stočné 150 200

plyn 400 420

poštovné + kolky + telefony + internet 80 100

externí specialisté (st. technik, právníci, účetní, atd.) 800 800

motivační program – fasády 100 100

veřejné osvětlení (elektřina + režie) 500 600

Radonické listy 40 40

knihovna 50 50

pojištění majetku 150 150

příspěvek ZŠ a MŠ 1 350 2 500

neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice 550 500

neinvestiční příspěvek TJ Slávia 370 370

údržba a opravy majetku 0 500

údržba zeleně - (služby, vč. zimní údržby) 400 500

ostatní režie OÚ (opravy, školení, software atd.) 500 500

sociální + kulturní + sportovní komise 300 300

kulturní centrum 400 300

obecní policie  3 750 4 100

požární ochrana (Jenštejn) 750 0

krizové řízení 100 100

 Provozní výdaje celkem 15 990 18 000

Investiční část rozpočtu obce Radonice  - návrh pro rok 2018 

Rozpočet 2018

Zdroje 
(tis. Kč)

Zůstatek na účtech 31. 12. 2017 23 982

Příjmy 2018 40 161

Zdroje celkem 64 143

Investiční výdaje 
(tis. Kč)

Dokončení stavby školy 27 000

Inženýrské sítě a komunikace „Krátká“ 9 000

Investice celkem 36 000

Provozní výdaje 18 000

Výdaje celkem 54 000

Zůstatek na účtech 31. 12. 2018 10 143

Rozpočtový výhled obce Radonice na období 2019 - 2021 (tis. Kč)

Rok 2019 2020 2021

Počáteční stav peněžních prostředků k 1. 1. 10 143 10 143 13 443

Daňové příjmy 16 700 17 200 18 000

Nedaňové příjmy 2 800 2 800 3 100

Kapitálové příjmy 0 0 0

Příjmy celkem 19 500 20 000 21 100
       

Provozní výdaje 18 000 15 200 15 500

Kapitálové výdaje 1 500 1 500 1 500

Výdaje celkem 19 500 16 700 17 000

Hotovost běžného roku 0 3 300 4 100

Hotovost na konci roku 10 143 13 443 17 543
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Kontejnery na velkoobjemový odpad  
a bioodpad v roce 2018

Místo Termíny umístění kontejnerů

Na Skále - před OÚ 31. 3. 12. 5. 23. 6. 4. 8. 15. 9. 27. 10.

Náves - u pomníku 7. 4. 19. 5. 30. 6. 11. 8. 22. 9. 3. 11.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 14. 4. 26. 5. 7. 7. 18. 8. 29. 9. 10. 11.

Na Vartě - u vchodu do zookoutku 21. 4. 2. 6. 14. 7. 25. 8. 6. 10. 17. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále 28. 4. 9. 6. 21. 7. 1. 9. 13. 10. 24. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice 5. 5. 16. 6. 28. 7. 8. 9. 20. 10. 1.12.

    
Na všech stanovištích bude v měsících duben až listopad zároveň s kontejnerem na velkoobjemový odpad  
přistaven kontejner na bioodpad.
 
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin. 

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 - 11:00 13:00 - 15:00
Středa  7:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:00 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

 
Letáčky s podrobnějšími informacemi  

budou zveřejněny v nejbližší době  
na úřední desce  

a na webových stránkách obce.

TERMÍN:  
sobota 7. dubna 2018 

MÍSTO:  
před budovou Obecního úřadu 

ČAS:  
od 10:20 do 11:00 hodin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

POPLATKY ZA ROK 2018

NAŠI JUBILANTI
V první polovině letošního roku oslavili či oslaví 
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 

Leden
Rudolfová Anna  85 let
Němcová Marie  85 let
Prchal Jaroslav  65 let
Hovorková Alena  65 let
Raichl Miroslav  65 let

Únor
Diviš Josef   85 let
Rusová Jaroslava  75 let
Bělochová Jaroslava  65 let

Březen
Borovičková Olga  88 let
Ureš Ladislav    86 let
Samková Věra  70 let
 
Duben
Zadrobílková Běla  89 let
Novák Miroslav  75 let
Vaškovičová Pavla  70 let

Čechová Květa  70 let
Prchalová Květa  65 let 
 
Květen
Kubísková Josefina  93 let
Krejčová Hana  80 let 

Červen
Růžičková Jaroslava  86 let
Hrdina Josef   65 let

Všem gratulujeme  
a přejeme všechno nejlepší!

Designed by Freepik

HLEDÁME REDAKTORA  
PRO RADONICKÉ LISTY! 

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

Druh  
poplatku

Sazba 
poplatku                

v Kč
Termín splatnosti Poznámka Způsob platby

Komunální 
odpad

600,-

a) v jedné splátce 
vždy nejpozději do 
28. 2. 2018 nebo                                                            

b) ve dvou stejných  
splátkách, vždy nejpozději 

do 28. 2. 2018  
a do 30. 6. 2018

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

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 
uveďte číslo popisné  

a ve zprávě pro 
příjemce příjmení 

poplatníka.  
V případě platby na 

účet budou známky vy-
dány po připsání částky 

na účet obce.

Psi
50,-

jednorázově nejpozději  
do 28. 2. 2018

poplatek za 1 psa

200,-
poplatek za druhého psa  

a každého dalšího

Bioodpad  
- nádoba 120 l

666,-

jednorázově nejpozději  
do 16. 3. 2018

předpokládaný termín zahájení 
svozu je čtvrtek 5. 4. 2018 v pravi-

delných 14denních intervalech 
(sudý týden ve čtvrtek)

Bioodpad  
- nádoba 240 l

841,-
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Vážení,
 
dovolte mi, abych se pár větami rozpomněl na minulý rok. Zásad-
ní věci týkající se fungování naší obce a života v ní již vylíčil náš 
starosta, a tak se spíše zaměřím na „obyčejné věci,“ které jsem 
za uplynulý rok zaznamenal ne jako místostarosta, ale jako jeden 
z Vás, jako občan Jan Stypola. 

K trablům se stavbou školy zmíním jen tolik, že je pro mne neu-
věřitelné, jaké máme stavební firmy a jak moc jim nahrává zákon  
o veřejných zakázkách. Podrobně se o tom lze dočíst v zápisech 
z jednání Zastupitelstva i Rady obce. Připomínám, že jednání Za-
stupitelstva jsou veřejná, a tak se namísto čtení zápisů můžete 
těchto jednání i osobně účastnit.

A nyní tedy k tomu slibovanému rozpomínání…

Loňská zima byla podle mne ne snad roztomilá, ale určitě nebyla, 
co se teplot týče, ani krutá.

Jaro pro mne bylo krásné. Zeťáci mi zryli zahradu. (Já vím, vy po-
řádní zahrádkáři, že se má rýt na podzim, ale když já sklízím raj-
čátka zralá červená až do prvních mrazů.) O Velikonocích naše 
hodovací parta porážela děti i mládež v počtu vykoledovaných 
vajec. A taky jsem si trochu odpočinul v nemocnici, ale to sem 
asi nepatří.

Rád vzpomínám na rybářské závody, kde snad jen účast mohla 
být o trošku vyšší. Ale ono, z druhé strany, to mělo i svůj dobrý 
dopad. Přes rybník se totiž nemuselo překřikovat tolik lidí. Říká 
se, že rybáři jsou tišší, ale ten den to nebyla pravda. Těch oprav-
du žertovných poznámek a lehkých dloubanců bez náznaku zlo-
by bylo opravdu hodně, že, Johne? Nicméně jsem rád, že každý  
z nás v sobě dokázal potlačit závist, že ten druhý má již třetí, sice 
malou, ale rybu. Díky Fando, bylo to skvělé.

Jubilejní desátý ročník Dětského dne a večera rodičů byl trochu 
nad rámec ostatních, ale o tom bude pravděpodobně pojednáno 
povolanějšími, tedy pořadateli.

Na podzim bylo z mého pohledu úplně nejvíce důležité otevření 
první třídy Základní a mateřské školy v Radonicích. Naši prvňáčci 
se předvedli až neuvěřitelným způsobem při rozsvěcování vá-
nočního stromu. Tam měli půlhodinové pěvecké vystoupení bez 
přestávky a bez chyby. Vím o tom, seděl jsem v první řadě. Děkuji 
Vám, paní řídící, rád na to vzpomínám.

A pak přišla zima. Tedy, zima jen podle kalendáře, díky Bohu (podle 
mého, možná špatného názoru). Teď se ale ochlazuje a bude to asi 
zase klouzat, tak pozor. Ale nebojte se, na jaře zase všechno roztaje.

Také se musím zmínit o již tradičním předvánočním vystoupení  
s hraným pásmem, průvodním slovem, hudbou a nakonec i tan-
cem. Za to musím poděkovat naší scénáristce, autorce, průvodky-
ni slovem a režisérce Janě. Za hudební těleso je třeba ocenit výběr 
písní, jejich aranžmá, secvičení a zajištění kvalitních hudebníků, 
což má na triku Míša. Díky Vám oběma. Nesmím zapomenout po-
děkovat všem vystupujícím, v dramatickém i hudebním ansámblu, 
kdy opět vyzdvihuji prvňáky ze základní školy. Všechno se podaři-
lo tak, jak mělo, a to i díky Vám, sousedi a sousedky, a proto díky  
i za Vaši účast a podporu tleskáním. 

Pak už byly jen očekávané svátky, které sned dopadly podle Vašich 
přání. Nám vypadla elektrika, pak si postavil hlavu splachovač  
a nakonec kleklo moje auto. Zkrátka asi to tak má být.

Teď už mi zbývá jen popřát Vám všem hodně toho dobrého, co 
si přejete, a ať se nám v našich Radonicích dobře žije i v tomto 
osmičkovém roce.

Jan Stypola, místostarosta

Rok 2017 očima místostarostyZamyšlení předsedy Finančního výboru  
a člena Rady obce k významu a „přínosu“  

ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  
v praxi

Vážení spoluobčané,
 
rád bych se s vámi podělil o svou frustraci ze znění Zákona o zadá-
vání veřejných zakázek (č. 134/2016 Sb.) a jeho negativního vlivu na 
hospodaření a budování obcí. Nebudu řešit jeho všeobecný dopad, 
protože k tomu nemám potřebné údaje (informace od mnoha sta-
rostů jiných obcí ovšem bohužel svědčí o tom, že se jedná o vše-
obecný jev), ale zaměřím se na dopad na naši obec. Funkci předse-
dy finančního výboru a člena obecní rady zastávám již druhé funkční 
období a za tu dobu obec realizovala několik velkých staveb, které 
dle zákona vyžadovaly výběr dodavatele na základě výběrového ří-
zení na tyto veřejné zakázky. Jak vidíte z označení zákona, byl ten-
to zákon v roce 2016 novelizován, aby byly odstraněny nedostatky, 
které umožňovaly to, že soutěže vyhrávali naprosto nekompetentní 
účastníci, mnohdy i podvodníci, kteří se živí zneužíváním tohoto zá-
kona. Bohužel se to, podle mne, odstranit nepodařilo.

Za sebe mohu prohlásit, že rada obce i zastupitelstvo věnovalo 
výběru dodavatele vždy maximální pozornost a snažili jsme se  
i za cenu obrovských časových investic maximálně důkladně kon-
trolovat předložené nabídky, prověřovat dodavatele, nespoléhali 
jsme jen na předložené písemné reference apod. Přesto jsme, až 
na opravdové výjimky, dopadli vždy stejně. Stavební technik a sta-
rosta, někdy i členové obecní rady, museli věnovat stavbám nesku-
tečný objem času a nervů při neustálých kontrolách prací, vyžado-
vání náprav nekvalitně provedených prací, vyžadování dodržování 
termínů, vyžadování dodržování technologických postupů, atd. 
atd., aby vůbec stavby byly v nějakém únosném termínu a kva-
litě dokončeny. Prostě realizace stavby znamená neustálé spory  
s vedením vybraných firem. Vypadá to, že současná norma chová-
ní vedoucích pracovníků stavebních firem, které vyhrávají výběro-
vá řízení, je následující: „Vysoutěžili jsme vaši zakázku za nejnižší 
cenu, tak přece po nás nemůžete požadovat kvalitu a dodržování 
termínů a nemůžete proti nám uplatňovat sankce, které jsme po-
depsali ve smlouvě, zbláznili jste se, kde žijete??!!!

Jak jste možná zaznamenali, při stavbě Obecního domu první fir-
ma zkrachovala ve fázi, kdy stavba ještě nebyla uzavřená, a další 
firma vybraná na základě nového výběrového řízení, které muselo 
být dle znění uvedeného zákona vyhlášeno (což stálo další finanční 
prostředky a mnoho práce a času), měla obrovské problémy stavbu 
vůbec dokončit, o odvedené kvalitě prací ani nemluvě. Obrovské 
problémy byly s realizací Rodinného parku Amerika, kdy soutěž vy-
hrála firma, která navzdory předloženým referencím a tvrzením je-
jich vedení neměla s podobnou prací vůbec žádné zkušenosti, žád-
né vybavení a už vůbec ne nějaké odborníky. Co se týká způsobu 
uvažování a jednání vedení firmy, také radši nekomentuji.

Rekonstrukce Kulturního domu – opět obrovské problémy s termí-
ny, s kvalitou prací. Obrovské úsilí a nervové vypětí pro stavebního 
technika a starostu, aby stavba byla úspěšně dokončena.

Poslední, aktuálně probíhající stavba – výstavba Základní školy 
Radonice. Od začátku obrovské problémy s dodavatelem, které 
vedly až k vypovězení smlouvy ze strany obce, protože firma ne-
plnila podle smlouvy vůbec nic. Neskutečné jednání vedení firmy. 
Opět nové výběrové řízení a výběr nového dodavatele dle stále 
stejného, i když novelizovaného, zákona. Princip zákona je stále 
stejný – cílem je ušetřit obecní náklady, aby formou otevřené ve-
řejné soutěže, kam se může přihlásit kdokoliv splňující podmínky, 
se obce dopracovaly k co nejlepší nabídnuté ceně za realizaci stav-
by. Jak to dopadá v praxi – přihlásí se firmy, které představují pou-
ze určitou slupku, kde jsou třeba tři zaměstnanci, vše řeší formou 
subdodavatelů, nabídnutá cena za stavbu je „nastřelená od oka“ 
a teprve následně v průběhu stavby řeší vedení firmy, jak za tuto 
cenu stavbu realizovat. Většinou jim z tohoto dilematu vyjde jedi-
né řešení - nezaplatit subdodavatelům za odvedenou práci, čemuž 
potom odpovídá kvalita a termíny odvedených prací.

Závěrem: Podle mých zkušeností uplatňování tohoto zákona větši-
nou nešetří vynaložené obecní prostředky, ale naopak způsobuje 
jejich plýtvání. Navíc způsobuje to, že seriózní podnikatelé ve sta-
vebnictví nemají šanci získat zakázku, protože reálné ceny jsou ze 
strany těchto podvodníků „podhozené“. Způsobuje nízkou kvalitu 
odvedených prací a prodlužování termínů dodání. Máme samo-
zřejmě možnost pro hodnocení nabídek stanovit nejen kritérium 
nejnižší ceny, ale i jiná kritéria. Ale jaká kritéria jsou jednoznačně 
měřitelná a srovnatelná? To není vůbec jednoduché. V několika 
případech jsme i stanovili další kritérium hodnocení, ale stejně 
jsme neuspěli. V několika případech jsme se soudili, také jsme ne-
uspěli. Na současný stav neustále upozorňují starostové, primáto-
ři i další subjekty, které podléhají nařízením tohoto zákona, takže 
všechna místa, kde se přijímají rozhodnutí, jistě situaci znají. Chá-
pu, že speciálně v České republice asi těžko mohou dostat staros-
tové volnou ruku k výběru stavební firmy, třeba podle předchozích 
zkušeností s firmou a s tím, jakou práci odvádí a jakým způsobem 
jedná. Ale současný stav je podle mého názoru neúnosný a opět, 
jako v mnoha dalších případech naší slavné legislativy, nahrává 
podvodníkům na úkor poctivých lidí.

Přes všechny popsané problémy se nám nicméně vždy podaři-
lo stavby dokončit a jsou všechny funkční, slouží svému účelu  
a občané obce je hojně využívají. Stejně tak to určitě dopadne 
i se stavbou školy, u které rozhodnutí o její stavbě předcházela 
opravdu velká diskuze, do které se aktivně zapojili i občané. Také 
škola bude dokončena v termínu a požadované kvalitě, tak aby po 
dlouhých letech mohli od 1. září 2018 zasednout radoničtí žáčci do 
vlastní školní budovy.

Vážení spoluobčané, kdo má nějaké možnosti a chuť, pojďme  
s tím něco udělat! Přivítám vaše návrhy. 

Zdeněk Růžička

Zprávy z Obecního úřadu

Další fotky z dětského 
dne najdete  
na straně 15.
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Během měsíce září probíhalo adaptační období pro děti v MŠ, 
ale i pro žáčky - prvňáčky ZŠ.

Zahájení školního roku ZŠ v provizorních prostorech umožnilo žá-
kům vyučování přímo v obci Radonice. Již v červnu 2017 byli rodiče 
podrobně seznámeni s organizací školního roku 2017 - 2018 a zá-
roveň byli průběžně informováni o metodách a způsobu vzdělá-
vání. Každé první pondělí v měsíci mají rodiče žáků 1. A možnost 
se setkávat a konzultovat s třídní učitelkou výsledky dětí a jejich 
posuny v různých dovednostech, které naplňují Školní vzdělávací 
program (ŠVP) – „ Škola dílna lidskosti – škola v obci, obec ve ško-
le,“ vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV), který je dám školským zákonem. Rodiče jsou 
také průběžně seznamováni se všemi  akcemi třídy, přičemž do 
řady z nich se i sami zapojují.

Při ZŠ vznikl pěvecký kroužek, který navštěvuje 14 žáků, z toho jed-
na žačka je z předškolní třídy Pejsků naší MŠ. Děti se věnují nejen 
zpěvu, ale také hře na flétnu. První vystoupení se uskutečnilo již 
v  polovině října při vítání nových občánků obce Radonice. Další 
program předvedli žáci ve spolupráci s učitelkami a dětmi MŠ. Za-
zpívali zimní a vánoční písně v zahradnictví „U Divišů.“  Nechyběli 
jsme ani při rozsvícení radonického vánočního stromu, kde žáci 

uvedli dvacetiminutové pásmo písní a koled. Poslední kulturní 
akcí v roce 2017, to je krátkým vstupem, jsme podpořili předvánoč-
ní vystoupení radonických divadelních ochotníků.

Pro společnou činnost dětí MŠ a ZŠ jsme volili akce konané přede-
vším přímo v obci Radonice; jako příklad uvádíme Drakiádu, Cestu 
za pokladem, přípravu Betlémů nebo výrobu netradičních ozdob 
na vánoční stromeček pro výstavu v zahradnictví U Divišů a také 
přípravu vánočního programu.

Žáci, pedagogové a rodiče ZŠ se sešli začátkem prosince v od-
poledních hodinách ke společné tvorbě staročeských vánočních 
ozdob ze sušeného ovoce, perníčků, ale také vánočních deko-
rací. Vyráběly se také adventní věnce z  netradičního materiálu. 
Z výsledku jsme měli radost všichni. Nejvíce však žáci, kteří měli 
své školní prostředí vánočně pohádkové, připravené na příchod 
Ježíška, který ve škole naděloval v pátek 22. prosince.

V  předvánočním čase se sešli též rodiče dětí v  MŠ, kde měli 
připravené vánoční besídky s  tvořením vánoční dekorace. Na-
proti tomu žáci ZŠ předvedli svým rodičům, co se už naučili,  
a zároveň zazpívali vánoční písně, koledy, zahráli na flétny a ne-
chyběla ani recitace básní s vánoční a zimní tematikou. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogů se uskutečnilo v naší škole 
vzdělávání jak pedagogů naší ZŠ a MŠ, tak i pedagogů z celé ČR, 
a to v metodice Splývavého čtení Sfumato, jejíž autorkou je Paed-
Dr. Mária Navrátilová. Dále proběhl motivační seminář Tvořivá ma-
tematika podle metody prof. Milana Hejného. Semináře probíhaly 
o víkendech nebo v odpoledních hodinách. 

Naši školu navštívili také pedagogové, kteří sledovali výuku v do-
poledních hodinách, kdy se seznamovali s výše uvedenými me-
todami, sledovali práci žáků s pomůckami používanými ve výuce  
a návazně sledovali i účelné využití výukových technických pro-
středků, jako jsou interaktivní tabule a tablety. 

Ve spolupráci se zřizovatelem byly zajištěny podmínky pro výuku 
jak po stránce finanční, materiální, provozuschopnosti, tak i po 
stránce zajištění dovozu obědů. 

Školská rada, která byla zvolena, schválila školní řád ZŠ včetně 
pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a rovněž i Školní 
vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Ve středu 31. ledna převzali žáci 1. A svůj první výpis z vysvědčení 
a následně si užili dva dny volna, které jsou odměnou za jejich 
pracovní úsilí. Po krátkém volnu se budeme mimo vyučování při-
pravovat na masopustní průvod, který povedeme obcí Radonice 
v pondělí 12.února v dopoledních hodinách.

Od počátku školního roku se zaměřujeme na komunikaci a spolupráci 
i na enviromentální výchovu. Přestože naše výuka probíhá v provizor-
ních prostorech, vedeme žáky k péči o pokojové rostliny a třídění od-

padu. Výstupem našeho snažení bude týdenní projekt, který proběh-
ne v dubnu, kdy si společně ZŠ a MŠ připomenou den Země.

Měsíc duben je významný i pro naše budoucí školáky, které čeká 
zápis. Zápis proběhne v budově Obecního domu, kde je v součas-
né době třída 1. A naší ZŠ. Zápis do MŠ proběhne v květnu. Termíny 
a další informace budou rodičům k dispozici především na webo-
vých stránkách školy www.skolaradonice.cz

Mgr. Lenka Kremlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Radonice

Život v obci

ŠKOLA V OBCI  
aneb Ohlédnutí za společným 1. pololetím ZŠ a MŠ Radonice
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Život v obci

Radonická beseda bude mít 
nového provozovatele

 
S nástupem jara nás čekají nejen příjemné teploty, procházky 
nebo vyjížďky na kole, ale také Radonická Beseda zažije nový 
rozkvět. Chystají se tam totiž zajímavé změny. Restaurace  
a společenského sálu, který byl obcí kompletně zrekonstruo-
ván začátkem roku 2017, se ujmou dvě zcela nové tváře. Stani-
slava a Magdalena, dvě ženy činu, se rozhodly tomuto unikát-
nímu prostoru vdechnout nový život. 

Co nás tedy čeká? Osvěžení stávajícího stálého menu, které 
bude dbát na čerstvost surovin i sezonní produkty. Samozřej-
mostí je pak denní menu i široká nabídka nápojů, obsahující  
v Itálii praženou kávu, v Česku vařené pivo a nabídku domácích 
limonád. Nesmíme zapomenout ani na pečlivou selekci vín  
a s nimi spojené degustace za přítomnosti mistrů vinařů. Duo 
Sísa a Madla chystají také speciální víkendová menu vhodná 
pro celé rodiny a party kamarádů. 

Samotné menu mají nové provozovatelky v plánu presentovat 
pomocí iPadů, což Vám jistě pomůže při výběru nových speci-
alit a také se z něj dozvíte, co zajímavého se v Besedě a celých 
Radonicích chystá.

K restauraci patří také společenský sál s moderním audiovi-
suálním vybavením, který pojme pohodlně 150 lidí. Ten se tak 
stává velmi vhodným prostorem pro koncerty, divadelní před-
stavení, kino, přednášky zajímavých osobností, cvičení, plesy, 
dětská představení, setkání obyvatel a další akce.

Už teď je jasné, že v Radonické besedě bude živo! 

MINIROZHOVOR SE SÍSOU A MADLOU:

Jak vás napadlo pustit se do vlastního podniku?
Už dlouho nosíme v hlavě společný projekt. Sísa za mnou ne-
dávno přišla s nabídkou spolupráce v Radonické Besedě a mně 
bylo jasné, že teď je ten čas spojit naše nápady, síly, pracovní 
zkušenosti a energii. Chceme vytvořit z Radonické Besedy spo-

lečné místo, kde je všem dobře, kam se vy rádi budete vracet  
a kde vás my rády budeme vítat. 
 
Jaká je Vaše vize, se kterou přicházíte do Radonické Besedy?
Udělat z Radonické Besedy nejen příjemnou restauraci s milou 
obsluhou, nabitým jídelníčkem plným skvělých, čerstvých po-
krmů a sezonních dobrot, ale i využít společenský sál na maxi-
mum. Tedy přinést vám kus kulturního, sportovního, vzděláva-
cího i odpočinkového života hned vedle vašich domovů. 
 
Co společenský sál, jste otevřeny nápadům občanů na reali-
zaci různých akcí?
Rozhodně jsme otevřené pro realizaci vašich nápadů, aby byl 
sál využit na maximum. Vždyť je to především váš prostor.  
A my se moc těšíme na společné akce, které nám všem budou 
dělat radost.

PROČ NAVŠTÍVIT RADONICKOU BESEDU?

•	 Nové menu založené na čerstvosti
•	 Sezonní speciality
•	 Polední menu 
•	 Výborná káva
•	 Vychlazené pivo
•	 Domácí limonády
•	 Rodinné prostředí
•	 Pestré kulturní akce
•	 Letní zahrádka
•	 Vstup s domácími mazlíčky

KONTAKT
 

Otevřeno ÚT - SO  
od 11:00 do 23:00

 
Telefon: 776 186 664

 
Těšíme se na Vás! 

DEN DĚTÍ 
A VEČER RODIČŮ 2017
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Aby nebylo naše blbnutí v  maskách pouhým 
blbnutím, je potřeba ho nějakým způsobem 
propojit a zastřešit a taktéž ho vyvážit troškou 
umění v pravém slova smyslu. O to vše se opět 
s  bravurou postarali naši hudebníci, kteří se 
nelehkého úkolu umělecky ztvárnit jihoame-
rické či severské koledy zhostili na výbornou. 
I jim tedy patří velká pochvala a dík. 

V neposlední řadě musím na tomto místě po-
děkovat Vám, milí spoluobčané, že jste opět 
dorazili do parku, že jste nám opět drželi pal-
ce, abychom to nezvorali nad únosnou míru, 
že jste se opět smáli tam, kde jsme smích 
očekávali, a naopak jste opět blahosklonně 
přehlíželi naše přešlapy, a že jich opět nebylo 

málo. Vekou radost nám udělalo i to, že jste se 
v závěrečné části představení zapojili do tance 
a zpěvu a že se nám povedlo si večer užít sku-
tečně společně.

Na závěr opět tradiční výzva: Ať jste ženy, 
muži, mladí, staří, žáci, studenti, pracující, dů-
chodci, malí, velcí, tlustí, tencí, zkušení či za-
čátečníci, odvážní i stydliví – Všichni jste opět  
i v letošním roce zváni nejeden do hlediště, ale 
i do činoherního nebo hudebního tělesa. Ne/
závazně se můžete přihlašovat po celý rok na 
jana.nemcova11@gmail.com, nebo na obec-
ním úřadě, my už si to mezi sebou předáme. 

Těším se zase za rok na shledanou!

Jana Němcová

Život v obci

Stejně jako každý rok, tedy tradičně, jsme se i vloni v adventním 
čase sešli na Americe, abychom tam zahráli, zazpívali, zatan-

čili nebo se na to, jak hrají, zpívají a tancují naši sousedé, přišli 
podívat.

Oproti předchozím letům, tedy netradičně, jsme však naše loňské 
pásmo pojali poněkud svérázně. Vánoce jsou sice svátky klidu, 
míru a rozjímání, ale zároveň jsou také obdobím veselí, radosti  
a dobré nálady. Když se však podíváte kolem sebe, leckdy vidíte 
spíše stres, spěch a nervozitu. A s tím jsme se vloni rozhodli za-
bojovat. Když ne natrvalo, tak aspoň pro ten jeden večer, poslední 
adventní pátek 22. 12. 2017, kdy jsme se my „divadelníci“ dob-
rovolně navlékli do kostýmů koně, kozla nebo vánočního stromu, 
někteří z nás dokonce na podium připlavali na delfínovi a i přes 
několikrát operované křečové žíly vystřihli na parketu stylovou ta-
neční show s hojným zapojením publika.

 

Leitmotivem loňského vánočního pásma byly 
Vánoce ve světě, tedy zejména vánoční postavy 
a pověsti a tradice, které se k těmto postavám 
váží. Do Radonic zavítal Papai Noel z Brazílie, 
Melicharův kůň z  Argentiny, Finský hodný dě-
deček Joulupukki i jeho zlý předchůdce Nuu-
tipukki, jihoameričtí pohanští bohové Oxalá  
a Iemanjá a Havajský Strýček Santa, jež se 
všichni představili pomocí krátké scénky, bás-
ničky nebo tanečku, a ti hodnější dokonce ob-
darovali děti v publiku bonbonky. Milým zpes-
třením večera bylo třináct islandských vánoč-
ních skřítků ve slušivých červených čepičkách 
v podání žáků 1. A ZŠ Radonice, kteří zazpívali  
a zahráli několik zimních a vánočních písní. 

Všichni, kdo se loňského vystoupení účastnili, 
si zaslouží obrovské uznání, neboť nejen, že se 
naučili a bezchybně přednesli leckdy ne úplně 
snadné repliky (Např. „Já jsem Strýček Santa 
a říkají mi Franta,“ to dá jednomu zabrat, viď, 
Honzo. ), ale stejně tak si v  poměrně krát-
kém čase zvládli obstarat či vyrobit autentické,  
a hlavně slušivé kostýmy (Že, Olino? ). Speci-
ální ocenění patří rodině Urushadze, jež rado-
nický ansámbl zásobila dokonce třemi svými 
zástupci a nutno dodat, že perfektními.

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ  
tentokráte netradičně

Brazilští bohové Oxalá a Iemanjá

Večer krásně podbarvovalo hudební 
těleso v čele s Míšou Němcovou.

Na Vánoce do Radonic zavítali vzácní 
hosté z dalekých končin.

Nechybělo ani třináct stkřítků  
z Islandu.

V závěru večera se  k veselí připojili i diváci.Finský kozel Nuutipukki

Havajský Strýček Santa 
dorazil na delfínovi.
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V sezóně  2017 - 2018 máme v soutěžích celkem pět mužstev:

Akce pro mládež v roce 2017 v Radonicích:

•	 4x  mistrovské turnaje přípravek (6 účastníků)                   
•	 5x  turnaje přípravek (12 až 14 účastníků)
•	 (za účasti např. Sparty Praha, Bohemians 1905, Mladé Boleslavi, 

Vlašimi, Sokolova, Plzně, Interu Bratislava atd.)
•	 4x  turnaje přípravek (6 účastníků) na UMT                       
•	 1x  příměstský fotbalový kemp pro roč. 2004 - 2009 (40 dětí)       
•	 1x  příměstský fotbalový kemp pro roč. 2010 - 2011 (30 dětí)       

Další významné akce pro mládež v roce 2017:

•	 Turnaj v Jablonci nad Nisou - 5. místo ze 16 účastníků  (vítězství 
nad Libercem a Mladou Boleslaví, remíza s Jabloncem) 

•	 Turnaj ve Žďáru nad Sázavou - 6. místo z 12 účastníků  
•	 Kvalifikace na Ondrášovka cup v Lomnici nad Popelkou  

3. místo 

V roce 2018 budou v  dubnu opět v  Radonicích dva velké turnaje  
o 18 účastnících zvučných jmen. V  červnu se starší přípravka zú-
častní zahraničního turnaje a v  červenci proběhnou na našem hři-
šti dva příměstské fotbalové kempy pro děti ve věku 6 až 12 let. 
(http://www.turnajemasek.cz).

Nejvýznamnější akce:

Začátkem června se mladší přípravka zúčastnila historicky prvního 
zahraničního turnaje v dějinách TJ Slavie Radonice, a to v německém 
Moosburgu u Mnichova.  Zahájení turnaje proběhlo v Allianz Aréně 
– na domácím hřišti Bayernu Mnichov (viz foto), kde kluci nastupo-
vali za zvuků státní hymny. Turnaje se zúčastnilo 54 týmů z osmi zemí 
ve čtyřech věkových kategoriích. Radonice sehrály 5 utkání (2x proti 
Němcům, 2x proti Francouzům, 1x proti Rakušanům) s bilancí 4 vítěz-
ství a 1 remíza.

Historicky první účast v zahraničním turnaji byla velkým zážitkem pro 
kluky a jejich rodiče stejně jako skvělou reprezentací Radonic. 

FOTBAL V RADONICÍCH POZVÁNKA NA RADONICKÝ BĚH 

VÝSLEDKY PO PODZIMU 

muži Radonice „A“  4. místo (okr. přebor)
muži Radonice „B“  2. místo (IV. třída)
st. přípravka  roč. 2008  2. místo (okr. soutěž  
    skupina B)
ml. přípravka  roč. 2009 – 10 3. místo (okr. soutěž  
    skupina C)
minipřípravka  roč. 2011 – 12 2. místo  
    (soutěž Ministar)

Sport v Radonicích

Výsledky a fotky z minulých ročníků, časový har-

monogram a rozdělení kategorií pro rok 2018:

www.facebook.com/radonickybeh

Každoroční dopolední štědrodenní  
fotbálek v Radonicích

Starší přípravka na 
turnaji v Moosburgu

S francouzským 
soupeřem

Po vítězném utkání

Slavnostní nástup

Radonické děti  
s rodiči u stadionu 
Bayernu Mnichov

Radost ze vstřelené 
branky

Vážení sousedé, rádi bychom Vás pozvali na již čtvrtý ročník Ra-
donického běhu, který se bude konat v neděli 8. dubna 2018  

v Rodinném parku Amerika.

Startovat se bude ve čtyřech dětských věkových kategoriích, 
které se poběží přímo v areálu okolo rybníka. Pro děti budou v cíli 
připraveny sladkosti a medaile.
 
Po skončení dětských závodů odstartuje závod na 3 km a hlavní na 
6 km. Ten bude mít dvě ženské a tři mužské věkové kategorie. Trať 
zůstává stejná jako v minulém roce, vede okolím obce k Jenštejnu 

a Vinoři a obsahuje jen minimum asfaltu – úsek po silničce zpět. 
Jinak trasu tvoří cesty, pěšiny travnaté i více vyšlapané, vedoucí 
poli i lesíky, vše s minimálním převýšením.

Přihlášky přímo na místě, startovné se neplatí.

Budeme rádi, když se trénovaní, ale i občas běhající závodníci 
všech věkových skupin proběhnou naším krásným okolím.

Těšíme se na Vás.
Hana Matoušková   

8. dubna 2018



únor – červen 2018

Program kulturního 
centra radonice 

ZMĚnA ProGrAMU vYHrAZenA

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

www.kcradonice.cz

Únor

4. 2. 2018 /NE/ 19:00 hod.  

Čtení ke kafi
Divadlo MALÉhRY - čtou Daniela a Nikola  
Zbytovská a Barbora Seidlová

Naučili nás dívat se na 
svět tak, jak se na něj 
dívají druzí. Naučili nás 
dodržovat rituály, které 
vymysleli druzí. Naučili 
nás poslouchat druhé 
a ne sebe.   
Ve třech letech jsme 
se ptali PROČ ...potom 
jsme se ptát přestali...  
Chvilka pohody 
a pohledů na obyčejný 
život kolem nás.
Scénické čtení z ruko-
pisů Daniely Zbytovské 
je doplněné projekcí 
úsměvných komiksů 
Venduly Chalánkové. 

Vstupné: 170 Kč v předprodeji, 190 Kč na místě, 
Káva/čaj v ceně vstupenky
Místo: Obecní dům Radonice

Březen

24. 3. 2018 /SO/ 19:00 hod.  

Stand up comedy show 
na StoJÁka
One man show s Ester Kočičkovou
Televizně známý a úspěšný pořad Na stojáka Live.
Vstupné: 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě.
Místo: Obecní dům Radonice

duBen

30. 4. 2018 /PO/ 

ČarodĚJnice
Vstup: Zdarma
Místo: Rodinný park Amerika

kvĚten

16. 5. 2018 /ST/ 10:00 hod. 

PohÁdkové zPívÁní 
heleny kruPové 
a Jana víznera

Vhodné pro děti od 
3 let. Doba trvání 
cca 50 minut.
Vstup: 50 Kč
Místo: Obecní dům 
Radonice

Červen

30. 6. 2018 /SO/ 20:00 hod.

vítÁní PrÁzdnin! 
Tradiční taneční zábava s kapelou 
klaSickeJ PoStuP.
Vstup: 80 Kč + 1x pivo/limo v ceně vstupenky
Místo: Rodinný park Amerika


