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Vážení spoluobčané,
 
otevírá se jaro a s ním již tradičně přicházejí i jarní Radonické listy, 
aby Vás informovaly nejen o tom, co se v obci již událo, ale také  
o tom, co nás v nadcházejícím roce čeká. 
 
Když jsem začal přemýšlet o tomto článku, zdálo se mi, že 
v  roce 2019 toho před námi nic moc není a že by to po řadě 
hektických let spojených hlavně s velkými stavebními akcemi 
mohl být rok trochu volnější. Tato iluze mi ale vydržela jenom do 
doby, než jsem si na kus papíru pohromadě sepsal, co vlastně 
všechno musíme připravit, co máme rozpracováno a co musí-
me dokončit. Letos před námi sice nejsou žádné velké stavby  
(a tím pádem díky Bohu ani nekonečná dohadování s většinou 
ne příliš seriózními a spolehlivými dodavateli), jedinou drob-
nou stavební akcí je vestavba šaten v podkroví fotbalových 
kabin, ale o to víc nás čeká úmorných přípravných administra-
tivních činností, aby naplánované stavební akce mohly být ná-
sledně úspěšně realizovány. 
 
Týká se to především dostavby budovy pro druhý stupeň naší 
nové základní školy. V současné době jsme zahájili projektovou 
přípravu a schválili dispoziční řešení budovy, která bude kro-
mě kmenových učeben pro šestý až devátý ročník ZŠ obsahovat 
také odborné učebny pro přírodní vědy, jazyky či informatiku, 
dílny a výukovou kuchyni, zázemí pro pedagogický i nepeda-
gogický personál a tělocvičnu. Budova bude navazovat na stá-
vající stavbu školy směrem k budovám statku, tělocvična bude 
umístěna směrem k ulici Vinořská.
 
V  letošním roce bychom chtěli nejenom dokončit projektovou 
přípravu ke stavebnímu povolení, ale také toto povolení získat, 
zahájit výběrové řízení na dodavatele a především zajistit finan-
cování s  co nejvyšší státní dotací. Stavět bychom chtěli začít 
v příštím roce, aby současní druháci mohli v září 2022 nastoupit 
do šesté třídy. K tomuto okamžiku ještě povede dlouhá cesta, 
ale jsem přesvědčen, že po zkušenostech ze stavby prvního 
stupně to úspěšně zvládneme. 

Další akcí, která je ve stadiu přípravy, je rekonstrukce a od-
bahnění Nebeského rybníka. Oč je akce stavebně a technicky 
jednodušší, o to složitější byla její administrativní příprava. Na 
prosté vybagrování bahna a opravu břehů jsme museli nechat 
zpracovat projekt a zajistit tolik razítek a souhlasů, že jsme si 
chvílemi připadali, že snad úředníci mají dojem, že chceme sta-
vět utajenou atomovou elektrárnu. Když si pak přečtu v  novi-
nách, jak je důležité držet vodu v krajině a jak tomu stát bude 
pomáhat, nemohu se ubránit dojetí… No, naštěstí po neko-
nečném vyřizování máme projekt  všechna razítka pohromadě  
a v současné době připravujeme žádost o dotaci. S vlastní opra-
vou rybníka počítáme příští rok - ta oproti dvěma letům papíro-
vání bude trvat zhruba dva měsíce…
 
Nákladné (a podle mě zbytečné) administrativní řízení nás letos 
čeká také v souvislosti s provozováním vodovodu a kanalizace. 
Po sedmi letech totiž končí naše smlouva s Pražskými vodovody 
a kanalizacemi (PVK) a my jsem povinni provést tzv. koncesní 
řízení a vybrat provozovatele nového, a to i přesto, že s PVK ne-
máme podstatné problémy. Jistě chvályhodná myšlenka záko-
na, aby obce získaly co nejlepší ceny za vodné a stočné, až na 
to, že nás toto povinné řízení bude stát několik set tisíc korun 
a budeme vůbec rádi, když se do něj alespoň někdo přihlásí, 
protože vzhledem k  technické provázanosti na vinořskou ČOV 
i káranský vodovod je technicky i finančně téměř nereálné, aby 
naši kanalizaci a vodovod provozoval někdo jiný. Ještě že nám 
moudrý „erár“ poradí…
 
Škoda, že svou moudrost nepoužije třeba při takové maličkosti, 
jako je hospodaření s lesíky Červená skála a Amerika, které jsou 
v majetku státu a péči Lesů ČR. Jak tato péče probíhá, vidíme 
všichni – lesíky stárnou, stromy ubývají, nová výsadba neprobí-
há, vyjma té, kterou jsme provedli na své náklady a v podstatě 
„na černo“ my. Snažili jsme se jednat s lesní správou o nějaké 
formě spolupráce, ale v podstatě marně. Převod ani pronájem 
jim neumožňuje zákon, vše, co jsme vysadili my, je (slovy pana 
ředitele) „od začátku do konce blbě“, sazenice, které bychom 
vysadili a pečovali o ně, nám poskytnout nemůžou, sami výsad-
bu provádět nebudou, zkrátka nic nejde. Jediné, co „pro nás“ 

prý můžou LČR udělat, je to, že když tam něco vysadíme sami, 
„nebudou to rozporovat“. No uznejte, že to je od nich hezké… 
Pokud tedy chceme Červenou skálu a Ameriku zachránit, bu-
deme to muset udělat nejenom na své náklady, ale v podstatě 
ilegálně. Jsem však přesvědčen, že to udělat musíme a způsob 
jistě najdeme.      
 
V  podobném duchu jako Lesy ČR, i když přece jenom o něco 
lépe, abych nikomu nekřivdil, se o svůj majetek stará Krajská 
správa silnic. Po několika letech urgencí a dohadování se po-
dařilo KSÚS přimět k rekonstrukci hlavního průtahu obcí, v sou-
časné době tlačíme na stejnou opravu ulice Vinořská, ke které 
by snad mělo dojít příští rok. Drobné opravy byly provedeny 
na staré zápské silnici. Největším zásahem do chodu obce ale 
bude oprava mostu v Pavlově ulici, která uzavře průjezd Radoni-
cemi od začátku dubna do poloviny září. Objízdné trasy budou 
vyznačeny, autobusového spojení na Prahu se změny praktic-
ky nedotknou. Dobu, po kterou bude rekonstrukce probíhat, 
tedy 140 dnů, považuji za nepřiměřeně dlouhou, ale bohužel 
je to maximální výsledek našich jednání s KSÚS, která původně 
dokonce požadovala uzavření obce na 214 dnů, tedy více než 
sedm měsíců.    
 
Období, kdy nebude obec průjezdná, a tím v ní bude menší pro-
voz, by mělo být po dohodě s vlastníkem posledních neoprave-

ných objektů v centru obce, Ing. Honců, využito k opravě jejich 
fasád. S  panem Honců byla uzavřena širší smlouva o vzájem-
né spolupráci při využití některých jeho a obecních pozemků 
a opravě dosud chátrající části Stárova statku, doufejme tedy, 
že tato dohoda dojde také svého praktické naplnění. Ze strany 
obce tomu tak určitě bude.
 
Radonice však žijí i příjemnějšími věcmi, než jsou nekonečná 
dohadování s úřady a shánění razítek. Obec žije příjemným kul-
turním a společenským životem, do kterého se stále více zapo-
juje základní i mateřská škola, například se svým masopustním 
průvodem, s novou vervou se do práce pustila kulturní komise, 
s  premiérou přišli radoničtí ochotníci, bohatý program nabízí 
Obecní dům, je před námi řada dalších sportovních a kulturních 
akcí pro děti i dospělé. 
 
V roce 2019 toho tedy před námi není zrovna málo, ale věřím, že 
vše společně zvládneme a že to bude to jistě dobrý rok. Přejme 
to Radonicím i nám všem.

       
Stanislav Němec
starosta obce 

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.

Ve stadiu přípravy je dostavba budovy pro druhý stupeň základní školy, která bude navazovat na stávající stavbu školy. Stavět 
bychom chtěli začít v příštím roce, aby současní druháci mohli v září 2022 nastoupit do šesté třídy.
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Rozpočet obce

Rozpočet pro rok 2019 je jako každoročně sestaven podle zá-
sady, že běžné výdaje jsou hrazeny z běžných příjmů a výda-

je investiční ze zdrojů, které si obec pro tyto účely již vytvořila  
v minulém období nebo vytvoří v daném rozpočtovém roce.

Rozpočet počítá s celkovými příjmy 24.107 tis. Kč, z čehož běžné 
příjmy jsou 20.195 tis. Kč a příjmy kapitálové 3.912 tis. Kč, což 
je doplatek za jednu z prodaných stavebních parcel, který podle 
smlouvy bude uhrazen až v roce 2019. Výdaje pak činí 21.750 tis. 
Kč, výsledkem je tedy přebytek rozpočtu ve výši 2.357 tis. Kč.

Provozní část rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2018 a opa-
trného odhadu (zejména daňových) příjmů na rok 2019. Většina 
rozpočtových položek zůstává zachována ve výši roku 2018, která 
se ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadující zásadní změny. 
K mírnému navýšení dochází u mzdových nákladů v důsledku zá-
konného zvýšení mezd zejména u příslušníků obecní policie. Toto 
zvýšení je částečně kompenzováno navýšením poplatku obcím,  
v nichž OP působí na základě veřejnoprávní smlouvy, a to z částky 
500 Kč na občana na úroveň 550 Kč.  

K mírnému navýšení dochází u § 3722 „Sběr a svoz komunálních 
odpadů“ z 1.500 tis. na 1.700 tis., což umožní nejen běžný odvoz 
popelnic, ale také bezproblémové provozování systému obec-
ních velkoobjemových kontejnerů. V § 3639 „Komunální služby  
a územní rozvoj“ je pak počítáno s částkou 1.000 tis. Kč na zajiště-
ní zejména běžných oprav obecního majetku. Na opravy obecních 
komunikací je nově vyčleněno 300 tis. v § 2212.

Podstatná je i částka v § 3113 „Základní školy“, kde je v provozní 
části počítáno s částkou 2.900 tis. Kč (oproti 3.000 v předešlém 
roce), z čehož 400 tis. je příspěvek MČ Satalice za děti umístěné 
v tamní škole a 2.500 tis. pak příspěvek na provoz naší vlastní zá-
kladní a mateřské školy. 

 

Paragraf 5512 „Požární ochrana“ je i v letošním roce v nulové výši, 
protože obec uhradila svůj příspěvek Obci Jenštejn na čtyři roku 
dopředu, aby bylo možno zakoupit nový hasičský vůz. 

Investiční část rozpočtu pro rok 2019 nepočítá s žádnými velkými 
investičními akcemi, vyčleňuje však potřebné prostředky pro ve-
stavbu šaten ve fotbalových kabinách (500 tis. Kč) a zejména pak 
kryje náklady na projektovou přípravu budovy pro druhý stupeň 
základní školy s tělocvičnou (1.500 tis. Kč).      

Rozpočtový výhled na roky 2020-2022 vytváří kromě podmí-
nek pro běžný provoz obce zejména základní rámec pro zásadní 
investiční akci, která je v uvedeném období před námi, a to je 
dostavba budovy pro druhý stupeň základní školy s tělocvič-
nou. Druhý stupeň ZŠ bude nutno uvést do provozu v září 2022, 
rozpočtový výhled tedy počítá s tím, že výstavba proběhne v le-
tech 2020-2022. Celkové náklady jsou odhadovány na cca 70 
mil. Kč, z čehož 30 mil. je kryto ze stávajících vlastních zdrojů  
a z prodeje dalších cca 5 stavebních parcel a pro dofinancování je 
kalkulováno se státní dotací ve výši 40 mil. Kč. 

Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že po dokončení budovy pro 
druhý stupeň ZŠ a prodeji dalších pěti parcel zůstane obci dosta-
tek volných hotových finančních prostředků v objemu cca 19-20 
mil. Kč a kapitálová rezerva ve formě pěti kompletně zainvestova-
ných stavebních parcel v hodnotě cca 20 mil. Kč.

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

Stanislav Němec, starosta obce

    

Rozpočet obce na Rok 2019

Investiční část rozpočtu obce Radonice pro rok 2019 

Rozpočet 2018

Zdroje 
(tis. Kč)

zůstatek na účtech 31. 12. 2018 15 396

Příjmy 2019 24 107

Zdroje celkem 39 503

Investiční výdaje 
(tis. Kč)

Vestavba v kabinách 500

Projekt 2. stupně zŠ 1 500

Investice celkem 2 000

Provozní výdaje 19 750

Výdaje celkem 21 750

provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2019 

tis. Kč

Běžné příjmy 
(tis. Kč)

daňové         17 915

nedaňové 2 280

Běžné příjmy celkem 20 195

Provozní výdaje 
(tis. Kč.)

osobní náklady – úřad 3 200

mzdové náklady zastupitelstvo 1 100

spotřební materiál pro oÚ 120

dopravní obslužnost 500

odpady 1 700

elektrická energie (mimo Vo) 400

vodné, stočné 200

plyn 420

poštovné + kolky + telefony + internet 100

externí specialisté (st. technik, právníci, účetní, atd.) 600

opravy komunikací 300

motivační program – fasády 100

veřejné osvětlení (elektřina + režie) 600

Radonické listy 40

knihovna 50

pojištění majetku 150

příspěvek zŠ a MŠ 2 500

neinvestiční příspěvky zŠ satalice 400

neinvestiční příspěvek tJ slávia 370

údržba a opravy majetku 1 000

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

ostatní režie oÚ (opravy, školení, software atd.) 400

sociální + kulturní + sportovní komise 300

kulturní centrum 400

obecní policie  4 200

požární ochrana (Jenštejn) 0

krizové řízení 100

 Provozní výdaje celkem 19 750
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Rozpočet obce

Rozpočet obce na Rok 2019 

Příjmy

Paragraf Název položky Částka (tis. Kč)

 0000 daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků 17 915

  nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní 2 280

  kapitálové příjmy - prodej pozemků 3 912

 Příjmy celkem 24 107

Výdaje

 

Paragraf  Název položky Částka (tis. Kč) 

2212 Místní komunikace 300

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 500

3113 základní školy 4 400

3314 Činnosti knihovnické 50

3316 Radonické listy 40

3319 ostatní záležitosti kultury 700

3419 ostatní tělovýchovná činnost 870

3631 Veřejné osvětlení 600

3639 komunální služby a územní rozvoj 1 000

3722 sběr a svoz komunálních odpadů 1 700

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 600

5273 krizové řízení 100

5311 obecní policie 4 200

5512 Požární ochrana 0

6112 zastupitelstvo obce 1 100

6171 Činnost místní správy 5 440

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150

 Výdaje celkem 21 750

Výsledek hospodaření: přebytek rozpočtu 2 357

Předpokládaný stav financí k 31. 12. 2019 17 753

plánované uzavírky a opravy komunikací v Radonicích a okolí

Vážení spoluobčané, 

Jak jsme vás informovali již v posledním čísle Radonických listů, 
čekají nás letos bohužel nepříjemná dopravní omezení. Za prvé 
dojde letos k  nutné opravě mostku u „Divišova zahradnictví,“  
a tedy i k úplné uzavírce komunikace č. 0107 v tomto místě. Za-
hájení prací je plánováno na 5. 4. 2019 a demolice a výstavba 
nového mostku by měla trvat zhruba čtyři měsíce. Toto omezení 
provozu bude velmi nepříjemné a dlouhé, ale co se dá dělat, 
most se opravit musí. Podle výsledků kontroly je totiž v dezolát-
ním stavu a mohl by již ohrožovat bezpečnost občanů. Ve spo-
lupráci se státní i obecní policií se budeme snažit, aby doprava 
v obci i přesto fungovala.

Bohužel to nebude jediné omezení dopravy, které se nás v tom-
to roce nepříjemně dotkne. Dalšími plánovanými akcemi jsou:

•	 Velmi špatný je podle výsledků kontrol i stav mostů v Hor-
ních Počernicích, které jsou našimi občany velmi často 
využívány. Letošní jaro měl být nejprve omezen provoz na 
mostu Bystrá (přes D10 na Satalice) pro vozidla nad 16 tun 
s  podmínkou semaforem řízeného kyvadlového provozu 
prostředkem mostu a poté je na příští rok naplánovaná 
demolice mostu a výstavba nových mostních konstrukcí.  

•	 Další velmi frekventovaný most Ve Žlíbku (přes D10 na 
Radonice) by měl snad letos „utrpět“ zásadní opravu. 

•	 Od 25. 3. 2019 má dojít k úplné uzavírce mostu přes dálni-
ci D10 na komunikaci č. 33310, spojující obce Svémyslice  

a Zeleneč. Demolice a výstavba nového mostu je plá-
nována po dobu cca 6 – 8 měsíců. Při demolici do-
jde i k úplnému uzavření dálnice D10 v době od 18.00 
hod do 10.00 hod ve dnech 30. – 31. 3. 2019 a 6. – 7. 4. 
2019. K  dalšímu uzavření dálnice D10 má dojít opět 
přes noc ze soboty na neděli někdy asi v polovině mě-
síce července 2019 a v polovině měsíce září 2019. 

•	 V průběhu letních měsíců má být realizována oprava po-
vrchu komunikace č. 610 mezi obcemi Brandýs nad La-
bem - Stará Boleslav a Dřevčice, Dřevčice a Podolanka. 

•	 V termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z dů-
vodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 
na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav.  
V této době tedy nebude možné sjet z dálnice na Bran-
dýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde na-
jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav. 

•	 V termínu od dubna do října 2019 bude zároveň probíhat 
oprava povrchu dálnice D 10 ve směru z Mladé Boleslavi do 
Prahy mezi exitem č. 14 Stará Boleslav a exitem č. 3 Rado-
nice.

Přeji všem hodně klidu a pevné nervy a dojeďte vždy bezpečně 
do cíle. 

Ing. Zdeněk Růžička,  
místostarosta

objízdná trasa  
při opravě mostu  
v ulici pavlova

počínaje dnem 8. dubna až do začátku září 
bude v důsledku rekonstrukce mostu ne-

průjezdná ulice Pavlova. Ulice V Úžlabině a Na 
Plachotě budou přístupné po objízdné trase 
kolem Rodinného parku Amerika ulicí Růžič-
kovou. Tato objížďka bude sloužit pouze pro 
občany Radonic a dopravní obsluhu jejich 
objektů, směrem od Jenštejna bude tato tra-
sa fyzicky zahrazena, aby nemohla sloužit pro 
tranzit, od Jenštejna bude možný pouze vjezd 
do tenisové haly.  
 
Investorem stavby mostu je Krajská správa  
a údržba silnic, takže obec má na délku prací 
pouze omezený vliv. Most je však v havarijním 
stavu a jeho oprava je nezbytná, prosíme tedy 
všechny občany o trpělivost.
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zprávy z obecního úřadu

to je otázka, na kterou by jistě ráda znala 
odpověď většina našich občanů. Poctivě 

na ni musím odpovědět, že nevím, že stát to 
má stále v úmyslu a že děláme všechno pro 
to, aby se tak nestalo. 

Problematika dobudování Silničního okru-
hu kolem Prahy (SOKP) se táhne již několik 
desetiletí. Většina důvodů, proč se okruh 
stále nedaří dostavět, přitom plyne z  faktu, 
že ačkoliv funkčně i podle samotného názvu 
by se mělo jednat o okruh kolem Prahy, ofi-
ciálně prosazovaná trasa naopak vede skrz 
Prahu, hustě zastavěným územím řady měst-
ských částí a také kolem naší obce. Jedná se 
o variantu navrženou před více než padesáti 
lety, kdy byly hranice Prahy a hustá zástavba  
o kilometry jinde a dopravní intenzita mno-
honásobně nižší a která by svými negativní-
mi vlivy zasáhla desítky tisíc lidí.    

Jako obec bychom uvítali, kdyby nás stát  
i Kraj akceptoval jako regulérního partnera  
a bral v potaz naše oprávněné výhrady. Týká 
se to zejména hlukového zatížení. Podle 
akustické studie, kterou jsme nechali pro-
vést certifikovanou společností včetně reál-
ného měření hluku, jsou již nyní v naší obci 
překračovány hygienické limity hluku o něko-
lik decibelů. Přesto Středočeský kraj schválil 
Aktualizaci zásad územního rozvoje, která po 
námi vyhraném soudním sporu vrací koridor 
pro dálnici zpět do našeho katastru. Naše 
argumenty, díky kterým jsme před několika 
lety až u Nejvyššího správního soudu dosáhli 
zrušení této části Zásad územního rozvoje, 
byly v jejich nové aktualizaci sice vypořádá-
ny, ale podle odborného posudku, který jsme 
zadali, se tak stalo pouze formálně, na zákla-
dě nesprávných vstupních údajů například  
o současně zastavěném území, podle ne-
platné legislativy a bez vyhodnocení syner-
gických a kumulativních vlivů jednotlivých 
zdrojů hluku a emisí. Proti Aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Středočeského kraje proto 
připravujeme novou žalobu, kterou se bude-
me z výše uvedených důvodů dožadovat zru-
šení navrhované trasy dálnice. Žalobu ten-
tokrát budeme podávat společně s  obcemi 
Jenštejn, Podolanka, Přezletice a Veleň.

Proti navrhované trase jsme se spojili a ak-
tivně pracujeme v uskupení „Starostové pro 
okruh“, které sdružuje osm pražských měst-
ských částí a pět středočeských obcí, tedy sa-
mosprávy podél téměř celé navrhované trasy. 
Nejedná se tedy o nějakou momentální kve-
rulantskou skupinu „brzdičů pokroku“, ale 
o legitimní zástupce občanů, jejichž povin-

ností je hájit jejich oprávněné zájmy. Absol-
vovali jsme řadu jednání na mnoha úrovních 
od běžných úředníků po ministry dopravy či 
premiéry, ale musím bohužel konstatovat, že 
jejich prostřednictvím se k nám stát jako k le-
gitimním zástupcům občanů příliš nechová, 
naše oprávněné výhrady bagatelizuje nebo 
zcela přehlíží a zcela demagogicky prosazu-
je variantu, u níž je zřejmé, že nikdy nemůže 
splnit zákonné hygienické limity, a jejíž do-
pravní funkčnost je velmi diskutabilní. Přitom 
jediné, co chceme, je, aby byly skutečně od-
borným a relevantním způsobem komplexně 
posouzeny varianty trasy okruhu, a to jak ona 
„oficiální“, tak tzv. „regionální“, která je na-
vržena ve větší vzdálenosti od Prahy. 

Místo tohoto objektivního zhodnocení však 
z  úst různých politiků a úředníků slyšíme 
falešné argumenty o nemožnosti postavit 
okruh jinde, protože by s  tím nesouhlasily 
zase obce dotčené touto variantou, a argu-
menty o rychlosti výstavby. Ani jedno z toho 
při tom nelze akceptovat. Pokud by totiž měl 
být akceptován jako důvod nemožnosti „regi-
onální varianty“ nesouhlas dotčených obcí, 
musel by tento důvod být uznán i v případě 
oficiální varianty, a logicky by se tedy konkrét-
ně přes náš katastr stavět nemohlo, protože 
s tím jako obec nesouhlasíme. Z tohoto ab-
surdního příkladu je tedy zřejmé, že jedním 
ze základních hledisek musí být minimaliza-
ce negativních dopadů SOKP na okolí a po-
čet dotčených obyvatel (který je právě u „re-
gionální varianty“ násobně nižší). Proto my 
prosazujeme zmíněné komplexní posouzení, 
zatímco druhá strana se mu brání, neboť je 
velmi pravděpodobné a v  některých oblas-
tech jisté, že „regionální varianta“ vyjde lépe.

A vzhledem k tomu, že ve všech oficiální vari-
antou dotčených obcích a městských částech 
je odpor proti SOKP dlouhodobý a jejich ar-
gumenty velmi silné, neplatí ani teze o rych-
losti výstavby, protože tyto subjekty, včetně 
nás, se budou jistě bránit všemi dostupnými 
právaními prostředky, což zabere léta. 

Ve spolupráci s  ostatními starosty se tedy 
snažíme přimět odpovědné politiky a úřed-
níky k  tomu, aby konečně posouzení obou 
variant zadali a v  dalších krocích vycházeli 
z  jeho výsledků. Pokud se to v krátké době 
nepodaří, jsme domluveni, že tuto studii ne-
cháme u renomované zahraniční instituce 
zpracovat za vlastní prostředky. Přivést na 
naše území 120 tisíc aut denně, a vytvořit tak 
z  našich obcí tranzit pro kamiony na cestě 
mezi Tureckem a Švédskem, určitě není nic, 

co bychom si přáli, a když už by k tomu, ne-
dej Bože, přes veškeré naše argumenty mělo 
dojít, budeme důsledně prosazovat alespoň 
takové technické řešení, které bude negativ-
ní účinky minimalizovat.    

Na přiložených mapkách můžete porovnat 
obě navrhované trasy. Oficiální varianta 
prochází svým úsekem 520 v těsné blízkosti 
Přezletic, úzkou mezerou mezi Vinoří a Podo-
lankou, kde by měl navíc být nájezd a mimo-
úrovňová křižovatka se silnicí 610, která by 
zároveň sloužila jako dálniční přivaděč, což 
by Podolanku prakticky odsoudilo k zániku, 
a dále pokračuje po našem území za Ameri-
kou a Červenou skálou dál na Satalice, kde 
se napojuje na D10.  

V současné době je tato trasa ve fázi projek-
tové studie, která byla v  prvotní fázi zpra-
cována jako komunikace na rovném terénu 
prakticky bez protihlukových opatření, po 
našich protestech byla zhruba před rokem 
zpracována varianta v  hlubokém zářezu 
s  protihlukovými valy, kterou jsme rovněž 
rozporovali a požadujeme zpracování varian-
ty v tunelu, jako jediné teoreticky přijatelné.

Tzv. „regionální varianta“ pak v naší oblasti 
prochází až mezi Dřevčicemi a Brandýsem 
a dále pak pokračuje za Zápy a Mstěticemi 
směrem na Úvaly. Tvoří tak skutečný okruh 
kolem Prahy, nemísí tranzitní a lokální do-
pravu a nepřivádí kamiony do hustě obyd-
lených oblastí, a zasahuje tak svými nega-
tivními vlivy daleko méně obyvatel. Je sice 
o několik málo kilometrů delší, ale podle 
prvotních kalkulací vlivem jednodušších te-
rénních podmínek o mnoho miliard lacinější, 
protože by zde nebylo tolik mostů a tunelů. 

Problematice pražského okruhu se věnuje 
také odborné uskupení Platforma za kvalitní 
dopravní infrastrukturu, na jejíchž webových 
stránkách www.rozumnadoprava.cz najdete 
další detailní informace. 

Úsek 520, který v oficiální variantě prochází 
naším územím, je v harmonogramu budová-
ní  SOKP až jako poslední, takže i kdyby do-
šlo k jeho realizaci, stalo by se tak v horizon-
tu minimálně 10 – 15 let. Už teď však musíme 
vynaložit a také vynaložíme veškeré úsilí, 
aby tato transevropská komunikace přes náš 
katastr nevedla a v případě, že by se toho ne-
podařilo dosáhnout, aby její negativní vlivy 
byly minimalizovány. 

Stanislav Němec, starosta obce      

povede přes Radonice dálnice? oficiálně navrhovaná trasa Sokp je označena modře, tzv. regionální varianta červeno -zeleně
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kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad v roce 2019
Místo Termíny umístění kontejnerů

na skále - před oÚ 30. 3. 11. 5. 22. 6. 3. 8. 14. 9. 26. 10.

náves - u pomníku 6. 4. 18. 5. 29. 6. 10. 8. 21. 9. 2. 11.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 13. 4. 25. 5. 6. 7. 17. 8. 28. 9. 9. 11.

na Vartě - u vchodu do zookoutku 20. 4. 1. 6. 13. 7. 24. 8. 5. 10. 16. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí na skále 27. 4. 8. 6. 20. 7. 31. 8. 12. 10. 23. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice 4. 5. 15. 6. 27. 7. 7. 9. 19. 10. 30.11.

    
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

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat 
ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. Odpady 
odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny  
a neponechávejte odpad volně u sběrného místa!  V ta-
kovém přpadě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost 
odpad odvézt.

co bUDe předmětem sběru: 

•	 vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech,
•	 použité olejové a palivové filtry,
•	 použité fritovací oleje v těsnících obalech,
•	 barvy a laky včetně obalů,
•	 tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
•	 kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe  

a další domácí chemie,
•	 nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.,
•	 neupotřebená léčiva,

•	 fotochemikálie,
•	 elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mraz-

ničky, drobné elektro, baterie,...),
•	 pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně bez 

disků).

předmětem sběru neJSoU nebezpečné odpady staveb-
ního charaktru, lepenky a odpady s obsahem azbestu 
(eternit apod.).

teRMÍn:  
sobota 6. dubna 2019 

MÍSto:  
před budovou obecního úřadu 

čaS:  
od 10:20 do 11:00 hodin

MobIlnÍ SběR nebezpečného oDpaDU 

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

Leden
Rudolfová Anna  86 let
Němcová Marie  86 let
Jánská Jarmila  80 let
Houžvičková Jana  75 let
Pfefferová Marcela  65 let
Bittner František  65 let

Únor
Diviš Josef   86 let
Zuzíková Květoslava  80 let
Honzálková Jana  75 let
Jedlička Josef   75 let

Březen
Ureš Ladislav    87 let
Válek Miroslav  75 let
Válková Marcela  75 let
Ješeta Václav   70 let
Strnadová Jaroslava  70 let
 

Duben
Zadrobílková Běla  90 let
Fischer Jan   65 let 
 
Květen
Bača Milan   80 let
Votava Jiří    80 let
Stašková Věnceslava  65 let
Janda Miloslav  65 let 

Červen
Růžičková Jaroslava  87 let
Janoušek Bohumil  75 let
Větrovská Marta  70 let
Pokorná Jaroslava  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.

Máte doma staré  
fotografie Radonic?

 
V Radonických listech chybí historické okénko, 
které bychom rádi zavedli, ale bohužel chybí 
nám k němu dostatek materiálu.

Prosíme proto všechny, kteří mají ve svém archi-
vu staré fotografie naší obce nebo snímky z růz-
ných událostí, které se v Radonicích odehrály, 
o jejich laskavé poskytnutí obecnímu úřadu. 
Fotografie během chvilky okopírujeme  
a v pořádku vrátíme. 
Pomozte nám zdokumentovat a oživit historii 
naší obce!  

Radonice okem kamery 
Na webových stránkách obce se můžete podívat 
na zhruba čtvrthodinový časosběrný dokumen-
tární pohled na naši obec a život v ní, tak jak jej 
zachytila kamera. Film najedete pod odkazem 
„Radonice – místo pro život“.
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pečoVatelSká SlUŽba MěSta  
bRanDÝS naD labeM – StaRá boleSlaV

potřebujete pomoc?

•	 pomoc při běžných úkonech péče o vlastní osobu: pomůžeme 
Vám při oblékání, převlékání, pomůžeme Vám podat jídlo, 
pomůžeme při pohybu po místnosti

•	 pomoc při osobní hygieně: pomůžeme Vám při koupání, 
sprchování a ostatní hygieně

•	 poskytnutí stravy, pomoc při jejím zajištění: dovezeme oběd 
nebo vám ho pomůžeme uvařit

•	 pomoc v domácnosti: pomůžeme Vám při nákupech, běžném 
úklidu domácnosti, zajdeme k lékaři a do lékárny

•	 zajištění kontaktu se společenským prostředím: pomůžeme 
Vám při pohybu mimo domov, budeme s Vámi při běžných 
každodenních činnostech

S námi se budete cítit bezpečně, budete soběstační a pomůžeme 
vám při věcech, které Vám už dělají problém zvládat samostatně.

komu pomáháme?

Pečujeme o občany města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
a spádových obcí. Služba je určena lidem, kteří se z důvodu 
vysokého věku, nepříznivé sociální situace nebo zhoršeného 
zdravotního stavu nemohou postarat o sebe a svůj domov. 

Pomáháme jednotlivcům i rodinám s dětmi.
Jsme sociální služba pro občany města Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav. Služby poskytujeme také občanům spádových obcí 
Borek, Brázdim, Dřísy, Dřevčice, Hlavenec, Hovorčovice, Jenštejn, 
Křenek, Káraný, Konětopy, Kostelní Hlavno, Lhota, Mratín, Měšice, 
Nová Ves, Nový Vestec, Podolanka, Polerady, Přezletice, Radonice, 
Sluhy, Sudovo Hlavno, Veleň, Záryby, Zápy a Zlonín. 

kdo o Vás pečuje?

Pečovatelskou službu poskytuje dvanáct odborných pracovníků. 
Jedná se o deset pracovníků v sociálních službách – pečovatelek, 
jednu sociální pracovnici a jednu vedoucí služby. Všichni 
zaměstnanci mají odborné vzdělání v sociální oblasti. Jsou 
profesionály ve svém oboru.
Službu poskytujeme za úhradu s tím, že uživatel tuto službu 
obvykle hradí z příspěvku na péči.
Smyslem naší práce je zvýšení kvality života osob využívající 
pečovatelskou službu. Zároveň usilujeme o eliminaci 
rizika sociálního vyloučení a snažíme se o zachování soběstačnosti 
klientů s důrazem na udržení jejich stávajícího životního stylu 
spolu se zachováním pobytu v domácím prostředí. 

Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Život v obci

Vážení radoničtí spoluobčané, 

zima nám pomalu končí, sluníčko už vystrkuje své hřejivější paprs-
ky, zbytky sněhu jsou pryč a tak lze očekávat větší pohyb dopravních 
prostředků a lidí po ulicích a silnicích. Řidičům to přestane klouzat  
a zákonitě zrychlí. Dětičky vytáhnou kola a nabytou energii budou 
chtít vydat určitě tím nejlepším směrem. Rodiče a prarodiče vyrazí 
přes den na procházky zjistit, kolik jarní zeleně přibylo, a taky ve-
čer za zdejší kulturou. Leckdo přivítá jaro pohodovou grilovačkou, 
mnozí se vrhnou na jarní úklid své zahrádky… A teď si představme, 
že se toto vše s teorií chaosu potká dohromady. Očekáváme idyl-
ku. No ale víme, že bez vaší vzájemné ohleduplnosti přicházíme na 
řadu my, vaši strážníci. Napsáno samozřejmě s určitou nadsázkou. 

Víme, co vás dnes nejvíce pálí, a snažíme se to dlouhodobě řešit. 
Kamiony jezdící přes obec, rychlost vozidel v obci a s tím spojené 
problémy někdy i s přechodem přes silnici či s parkováním.  Zkrát-
ka doprava. Podněty vnímáme velmi často a snažíme se tuto situ-
aci řešit. Provádíme namátkové i pravidelné kontroly, pokutujeme 
a registrujeme pokles těchto přestupků. Stále je zde ale mnoho 
nákladních vozidel, které mají bohužel výjimku vydanou příslušný-
mi úřady, aniž bychom s tím my i obec mohli cokoliv udělat, a přes 
obec zkrátka projedou, ať se nám to líbí nebo ne.  

Nezapomínáme ani na problémy s odloženým odpadem. Ať už po-
hozeným v přírodě, nebo metr od popelnic. Ani na pejskaře, jež 
nechají na ulici výtvor po svých mazlíčcích bez povšimnutí. Je toho 
více o čem víme, že vás pálí, a co se snažíme průběžně zdárně řešit 
k Vaší spokojenosti.

A co pálí nás? V podstatě toho není mnoho. Není potřeba tady vy-
pisovat vše a tím kohokoliv popudit, ale např. nedodržování pro-
vozního řádu v Rodinném parku Amerika či neoprávněné zábory 
veřejného prostranství musíme z naší pozice řešit k nelibosti bez-
ohledných. Zkrátka, pálí nás v podstatě všechny vzniklé situace 
vycházející z bezohlednosti jednotlivců vůči okolí.

a tak věřte, že i nadále…

I nadále se budeme snažit být Vám přínosem a být pokud možno 
garantem Vašeho klidného žití v obci. I nadále nás uvidíte průběž-
ně projíždět obcí autem, na kole i při našich pěších hlídkách, ráno 
u přechodů, v sobotu u kontejnerů, při měření radarem nebo při 
kulturních akcích. 

I nadále nám můžete kdykoliv zavolat a počítat s tím, že přijedeme  
a pomůžeme, nebo pomoc zajistíme. I nadále můžete najít svého 
zaběhlého psa nebo ztracené věci na facebookových stránkách,  

I nadále platí možnost bezplatného napojení Vašeho zabezpečo-
vacího systému na naše telefonní číslo. Stačí jen dodat své osobní 
údaje, adresu, číslo Vaší odchozí ústředny a číslo kam volat při 
našem výjezdu. Máte tak jistotu, že při aktivaci Vašeho alarmu je 
naše hlídka na místě během několika málo minut

I nadále jsme tu prostě pro vás. 

Krásné jaro Vám přeje    
Michael Hamera, velitel OP Radonice, a všichni vaši strážníci

obecní policie se svou troškou do mlýna
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první pololetí školního roku 2018/19 jsme ukončili slavnostním 
předáním prvního vysvědčení žákům prvních tříd.

Sešli jsme se ve školní jídelně, kde prvňáčkům připravili překva-
pení jejich starší spolužáci z druhé třídy. Zazpívali jim pro radost 
pár písniček zaměřených na výchovu i vzdělávání, tj. o přátelství, 
ale i o čtení a matematice.

Při předávání vysvědčení byla kromě pedagogů a ředitelky školy 
přítomna také paní Ing. Jindřiška Houšková, členka školské rady, 
která přinesla žákům ukázat své první vysvědčení, aby viděli, jak 
vypadalo vysvědčení dříve.

Žáci dostali kromě vysvědčení pochvalný list za příkladnou školní 
práci a zároveň obdrželi na památku od zřizovatele, obce Radoni-
ce, knihu pro první čtení.

Hned po pololetních prázdninách jsme se všichni s chutí vrhli do 
další školní práce.

Začátkem února se naši žáci pečlivě připravovali na  svou první 
školní recitační soutěž. V každé třídě nejdříve proběhlo třídní kolo, 
ze kterého se tři nejlepší utkali 19. 2. ve školním kole, které bylo 
rozděleno do věkových kategorií - 1. třídy a 2. třída. 

Všichni recitující měli básničky pěkně připravené. Porota udělila 
v mladší kategorii 1. cenu a dvě 2. ceny; ve starší kategorii byla 
udělena pouze 1. cena. Vítězové byli odměněni knihami s verši pro 
další inspiraci v recitaci.

 
 

Než se všichni žáci rozjeli na jarní prázdniny, zorganizovali jsme 
společně s dětmi z mateřské školy v duchu lidové tradice masopust-
ní průvod, který procházel obcí Radonice v dopoledních i odpoled-
ních hodinách. Děti, žáci i pedagogové zaujali kolemjdoucí nejen 
svými maskami, ale i zpěvem a vtipnými masopustními básněmi.

V dopoledních hodinách dostávali za svůj výkon sladké odměny, 
které nachystala a zprostředkovala za kulturní komisi paní Ing. 
Hana Němcová.  Nechyběly boží milosti, cukroví a koblížky, tak jak 
tradice napovídá.

V odpoledních hodinách nás v průvodu podpořili i rodiče žáků ze 
ZŠ a dětí z MŠ.

Společně jsme si tak připomněli lidový zvyk, který byl v naší obci 
pozapomenutý.

Pro spolupráci s  kulturní komisí obce Radonice přijali naši žáci 
společně s panem učitelem Václavem Kosem výzvu a zapojili se 
do akce „Přejeme jubilantům“. Každý měsíc přichystají pro seniory 
jubilanty překvapení.

Žáci si tak uvědomí, jak je důležité myslet nejen na své blízké, ka-
marády a spolužáky, ale i na spoluobčany, kteří s nimi v obci žijí.

a co chystáme…?

20. 3. zveme rodiče stávajících i budoucích žáků do školy. Při-
pravujeme den otevřených dveří, kdy se můžete v  čase od 8:00 
– 11:40 hod. podívat přímo do výuky.

na co nezapomenout…?

Děti předškolního věku se budou chystat k zápisu do 1. třídy ZŠ. 
Ten se uskuteční ve dnech 9. a 10. dubna 2019, zápis do MŠ pro-
běhne ve dnech 6. a 7. května 2019.

Bližší informace najdete na stránkách školy www.skolaradonice.cz 

Na společná setkávání se těší

Mgr. Lenka Kremlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Radonice

základní škola

StříPKy Z NAší šKoLy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA
RADONICE ZÁPISY 2019

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
proběhne v ZŠ ve dnech

v úterý 9. 4. 2019 od 13:30 - 17:00 hod.

ve středu 10. 4. 2019 od 13:30 - 16:00 hod. 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
proběhne v MŠ ve dnech

v pondělí  6.  5. 2019 od 13:30 - 16:30 hod.

v úterý 7. 5. 2019 od 13:30 - 16:00 hod. 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Začátkem února se žáci pečlivě připravili 
na svou první školní recitační soutěž.

Základní škola se rychle stala součástí života obce...
Žáci si společně s obyvateli Radonic připomněli 
lidový zvyk masopustu.

Děti z mateřské a základní školy rozveselily obec svým masopustním průvodem
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Obecní dům Radonice 6.4. a 13.4. 2019 v 19hod.

VELKÁ ZEBRA
Bricaire & Lassyagues

Komedie o tom, že pojistky se musí platit včas, protože 
člověk nikdy neví, co se třeba už za hodinu může stát!

tně jmenujete?Jak že se to vlas

aneb

Hrají: 
František Bittner, Stanislav Němec, Jindřiška Houšková, Jana Němcová 

Oldřiška Mrázová, Jan Stypola

Vstupenky na obecním úřadě.

Spolek Radonických ochotníků

ZVEME VÁS DO DIVADLA!

uvádí:

Život v obci

Vše začalo úplně nenápadně před více než dvěma roky. Totiž, té-
měř každé pondělí, kdy se scházíme jako rada obce na Obecním 

úřadě, náš starosta  po jednání nenápadně pronášel, že byli v diva-
dle a že to bylo takové anebo makové. Zpočátku jsem nic nechápal. 
Asi ho baví divadlo a také si myslím, že je málo věcí, které by ho 
nezajímaly. No a pak, po několikerém oznámení, to vyšlo najevo. 
Starosta přišel s návrhem, že bychom mohli zase také něco za-
hrát. Dobrá, ale kdo a co? Teď už ne starosta, ale rejža, asi vycházel  
z toho, že amatérský soubor už existuje a že není pochyb, že bude 
fungovat ve stejném složení jako v případě naší první, a pro mno-
hé z nás též domněle poslední, hry. Tři členové tohoto souboru byli 
shodou okolností též v radě obce a starosta bral za hotovou věc, že 
se všichni tři opět nadšeně zapojíme do zkoušení. Jeden z nás se ale 
nenechal zlákat ani vidinou přeplněného sálu a potlesku ve stoje. 
Rezolutně prohlásil, že s námi tentokrát hrát nebude (Nakonec mu 
to ale stejně nedalo a když už jej nebylo vidět, aspoň jej bylo slyšet 
- staral se nám totiž o ozvučení.). Toto odmítnutí pro nás znamena-
lo čáru přes rozpočet, museli jsme hledat náhradu. Já, přiznám se, 
jsem ve skrytu duše trochu doufal, že nikoho nenajdeme, soubor se 
nedá dohromady a bude klid. To jsem se ale mýlil. Právě ta rejžova 
vůle a svaly (to je replika z naší hry, ne že by na nás bylo používáno 
násilí.) nakonec mohla za to, že se soubor podařilo sestavit. 

Byl jsem zvědavý, jakou hru budeme zkoušet, i vzhledem k našemu 
nesmírnému talentu a specifické typologii bylo nasnadě, že Hamlet 
ani Romeo a Julie to asi nebudou. Zdálo se, že ani rejža zpočátku 
nevěděl. Proto objížděl ta divadelní představení, hledaje inspiraci. 
Nakonec to rozsekla Sidonie, která dostala svůj první vynikající ná-
pad (další replika z naší hry) a společně se svojí milovanou mamin-
kou (opět replika ze hry) objevily hru Velká zebra aneb Jak že se to 
jmenujete? od francouzských autorů Bricaira a Lassayquese.

Teď už jen zbývalo seznámit se s  tímto představením na vlastní 
uši i oči. Zakoupili jsme tedy lístky a vyrazili společně do Prahy za 
kulturou. Divadelní hra se mi zdála krásná až na to, že jsem neměl 
pražádnou představu, jakou roli bych měl ztvárňovat já. Ostatní čle-
nové ansámblu však nepochybovali ani minutu. Podle nich role Pli-
ssona byla napsaná přímo mně na míru. Teď už jsem tedy věděl, že 
se účinkování nevyhnu. A začal jsem se na to těšit.

Sehnali jsme scénář a rozdělili si role. Už během první čtené zkoušky 
jsem sledoval, že nejen Plisson byl napsán přímo pro mě. Stejně tak 
Gizele, Sabina, Fernad, Maurice i Sidonie se na moje kolegy vyloženě 
hodily. I když se mi hra i role líbily, bál jsem se, že se nedokážu naučit 
tolik textu. Naštěstí jsem ho v porovnání s ostatními neměl tolik.

A pak přišlo zkoušení. Každý týden jednou, v závěrečné fázi dokonce 
dvakrát, od šesti do deseti, od sedmi do jedenácti, to nebylo nic ne-
obvyklého. Nejprve jen tak, s textem v ruce, pak bez textu, zkoušeli 
jsme pohyb v prostoru, nakonec i v kulisách a s rekvizitami. Dlouho se 
nemluvilo o termínu premiéry. Báli jsme se, zdálo se nám, že hru po-
řád ještě dost neumíme. Nakonec jsme se však k tomu museli rozhou-
pat. Stanovili jsme data a nechali natisknout plakáty. Už nebylo úniku. 
Nejsem žádný velký trémista, ale nebudu zapírat, nervózní jsem byl. 

Když jsme se pak sešli v onen den premiéry, všichni jsme se tvářili 
jako by nic. Až na ty drobné detaily, které nás z pečlivě skrývané 
nervozity usvědčovaly. Jeden z nás chodil v zákulisí sem a tam, dru-
hý si nahlas předčítal texty, další neustále kontroloval jeviště, jestli 
je všechno v pořádku. Já si sedl do skladu židlí, abych nepřekážel,  
a podle svých poznámek jsem sledoval, kdy mám přijít na řadu. Pak 
to přišlo. Začalo zvonění, pak tma, pak světlo a první z nás šli na 
plac. Měl jsem trochu času, a tak jsem sledoval, kdy se diváci za-
čnou smát. S radostí jsem zaznamenal, že smích přišel velmi záhy 
po úvodní replice. Jak to naše představení vypadalo zepředu, nevím. 
To je přeci otázka pro diváky. Konejšil jsem se tím, že smíchu bylo 
dost a taky že v hledišti jsou přeci naši známí.

A tak Vám všem, kteří jste nás viděli, děkuju za to, že jste dorazili, 
že jste měli pochopení s našimi občasnými přeřeky a výpadky textu  
a samozřejmě za ten smích. Ty z Vás, kteří jste naše představení ne-
viděli a rádi byste, zvu na další reprízy, které se budou konat 6. a 13. 
dubna opět v Obecním domě v Radonicích. 

Jan Stypola

SPoLeK RADoNicKýcH ocHotNíKů 
UVeDL SVoJi DRUHoU DiVADeLNí HRU

Malé ohlédnutí jednoho „herce“

Při divadelním představení radonických ochotníků se bavili  
diváci i herci.
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Milí přátelé, Vy, kteří jste o Vánocích stáli nebo seděli na pódiu, 
ať už patříte do hereckého nebo hudebního tělesa, i Vy, kteří jste 
stáli nebo seděli v hledišti, děkuji Vám za to, že jste dorazili a že 
jste svým lvím podílem přispěli k  tomu, že Vánoce v Radonicích 
byly jako již tradičně nezapomenutelné.

Jana Němcová

Život v obci

MALé SeNtiMeNtáLNí oKéNKo  
se vzpomínkou na vánoční představení

Při vánočním hraním zpívání se tradičně schází celá 
vesnice...

Narodil se Kristus Pán, veselme se! Z růže kvítek vykvet nám, 
radujme se! 

 
Tato slova už pro mě dávno nejsou jen notoricky známým textem 
jedné vánoční koledy. Tato slova jsou pro mě také, a vlastně 
především, slovy, při kterých ze mě, a věřím, že i z mnoha 
Radoňáků, padá napětí a tělem i duší se rozlévá radost, klid a 
mír… Že by kvůli narození Ježíška, kvůli příchodu Mesiáše? Možná 
také, ale je za tím i jeden prozaičtější důvod – Těmito slovy totiž 
každoročně začíná závěrečná děkovačka našeho „vánočního 
uměleckého uskupení“. Když naše kapela spustí první takty této 
koledy, my herci už máme padla. Odehráli jsme, nezakoktali 
se, neměli okno ani jsme si nešlápli na sukni, neztratili polštář 
z vycpaného břicha nebo nalepený knír. Můžeme se konečně 
zadívat do publika a zjistit, jak se naši sousedé tváří.

Takové zadívání ale nemusí nutně vyvolávat klid a mír. Takové 
zadívání naopak může spustit lavinu nepříjemných otázek. Smějí 
se na nás, nebo se smějí nám? Usmívají se, nebo se nám vysmívají? 
Tleskají proto, že se jim představení líbilo, nebo proto, že už konečně 
skončilo?  Vím, o čem mluvím, tyto otázky a ještě spousty dalších 
se mi dříve honívaly hlavou také a nikdy se mi na ně nepodařilo 
najít uspokojivou odpověď. Vždycky jsem po představení hned 
běžela mezi své známé a vyptávala se: „Jaké to bylo, jak se Vám 
to líbilo, bavili jste se, všimli jste si toho, jak se nám nepovedlo 
to a ono?“ A i když mě všichni ubezpečovali, že jsme byli skvělí, 
představení se jim moc líbilo a žádných chyb si nevšimli, stejně 
jsem nevěděla, co a jestli vůbec něco jim mám věřit. Chodívala 
jsem pak večer domů trochu zklamaná – Zapomněla jsem říct to 
a to, mému dobře míněnému vtipu se nikdo nezasmál, nebylo to 
perfektní. Byla jsem rozhodnuta příští rok napsat lepší scénář, 
zkoušet víc a hrát líp. Jenže to nešlo. Vždycky se objevil nějaký 
výpadek textu, nefunkční mikrofon nebo nedostatek ve scénáři.

Až jsem se na to jednoho dne vykašlala. Uvědomila jsem si, 
že není důležité, jestli jsme odehráli bezchybně, ale jestli 
nás to bavilo. Jestli nás bavilo nejen to naše krátké defilé na 
pódiu, ale také výroba kostýmů, shánění rekvizit a hlavně 
naše prosincová setkání pod záminkou zkoušení. Já za sebe 
musím říct, že mě to celé baví ohromně. Mám obrovskou 
radost, že díky nácviku vánočních představení mohu poznávat 
a potkávat mnoho milých a šikovných lidí všech věkových 
kategorií, od žáků mateřské školy až po seniory. Mám obrovskou 
radost, že se pak po představení mohu s dalšími takovými setkat 
a popovídat s kelímkem horkého svařáku v ruce. V poslední době 
mám radost o to větší, že již v Radonicích nebydlím a příležitostí 
potkat se se svými sousedy (Radoňáci budou vždy mými sousedy, 
bez ohledu na to, kde bydlím) je poskrovnu.  

A tak si slova koledy Narodil se Kristus pán znějící v  samém 
závěru vánočního představení konečně užívám. Teď už se ve mně 
skutečně rozlévá radost, klid a mír. A taky obrovská vděčnost, 
že se mohu na této akci podílet a zpříjemňovat si tak adventní 
období.

pomozte nám při organizování „jarních“ akcí 
Milí spoluobčané,
 
jaro se nám naštěstí nezadržitelně blíží (Nevím jak Vy, ale já se 
na něj moc těším…) a s ním i termíny tradičních jarních akcí jako 
jsou „Radonický běh“ (7. 4.) „Pálení čarodějnic“ (30. 4.) a „Den 
dětí a večer rodičů“ (1. 6.). Všechny tyto akce vyžadují odvedení 
určitého množství práce s  jejich přípravou, žádná se bohužel 
nezorganizuje a nepřipraví sama… Chtěl bych na Vás apelovat, 
zda byste letos nevyvinuli větší aktivitu a nepomohli při organizaci 
alespoň některé z nich. Budeme se snažit Vás včas informovat, kdy 
bude probíhat příprava jednotlivých akcí nebo kdy bychom pomoc 
vlastně potřebovali. 
Hlavní organizátor „Radonického běhu“ Michal Matoušek 
by ocenil Vaši pomoc při organizaci vlastní akce (pomoc při 
předávání medailí, zapisování časů, u občerstvení apod.) Jako 
další formu pomoci by organizátoři uvítali dobrovolné fotografy, 
kteří by zaznamenali běžce nejen v areálu, ale i na vzdálenějších 
místech podél trasy.  Přípravu akce, jako je vytyčení trasy  
a budování zázemí, zvládá silami vlastní rodiny, zde by uvítali 
pouze pomoc při sbírání odpadků podél trati, kterých při vytyčování 
sesbírají každoročně obrovské množství.
Rada obce by ocenila větší zájem tatínků při přípravě dřeva 
na „Pálení čarodějnic“, které probíhá několik dní před vlastní 
akcí. Již několik let připravují dřevo jen členové rady obce  
a maximálně tři další občané (samozřejmě každý rok stejní…).
Organizátoři „Dětského dne“ z  kulturní komise by určitě také  
ocenili Vaši pomoc, protože tato akce je organizačně dost náročná  

 
a vyžaduje opravdu velký počet nadšených organizátorů na 
jednotlivých soutěžních stanovištích (minimálně 25). Již několik 
posledních let se jí účastní minimálně 200 dětí z Radonic a okolních 
obcí. Hodně bychom také ocenili pomoc při hledání sponzorů 
této akce, protože množství cen, dárků apod. musí být díky počtu 
zúčastněných dětí opravdu veliké.
Všechny uvedené akce jsou organizovány hlavně pro radonické 
děti, ačkoliv se jich pravidelně účastní i mnoho děti z  okolních 
obcí, ale to není na škodu, kontakty mezi obcemi jsou důležité. 
Když už mají naše děti takovou krásnou školu, měly by být i akce 
organizované pro ně kvalitně zajištěné, a to bez dobrovolných 
pomocníků nejde. Pokud bychom si na všechny činnosti měli 
někoho najímat a platit, asi by nám těžko zbyl dostatek finančních 
prostředků na stavbu druhého stupně školy a další nutné výdaje 
pro obec. Jsou to naše akce a ty je třeba organizovat výhradně 
s využitím dobrovolníků z řad občanů. Vždyť za ten dobrý pocit po 
zdárném průběhu akce a radost v očích dětí to přece stojí. Většinou 
si užijeme i dost legrace. Nebojte se, nestyďte se, přijďte mezi nás. 
Těšíme se na setkání s vámi.
 
Zájemci o pomoc při přípravě dřeva na „Čarodějnice“ se mohou 
hlásit Zdeňku Růžičkovi (737 234 515); o pomoc při „Radonickém 
běhu“ Michalu Matouškovi (603 436 328); o pomoc při „Dni dětí“ 
Honzovi Stypolovi (724 519 629).
 
Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta
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babaletky v zimě nezahálejí

V  zimě nespíme, nelenošíme… Je to období, které sice svádí ke 
spánku, ale my nečekáme, až se jaro zeptá… Máme za sebou 

návštěvu divadla našich ochotníků a smekáme před výkonem všech 
herců, bylo to velmi povedené představení.
 
Dále jsme navštívily kino, konkrétně film „Ženy v  běhu“, který do-
poručujeme zhlédnout, při tomto snímku zapomenete na starosti 
všedních dnů.
 
Každou středu se snažíme, aby každá z  nás naučila něco ty 
ostatní. Háčkujeme, šijeme, připravujeme velikonoční vajíč-
ka - a to různými technikami, od těch klasických až po moderní 
a velmi zajímavé. To abychom byly připravené na chlapce, kte-
ří jistě přijdou na pomlázku. Věřte, že nám to šlo. I těm, které 
to dělaly poprvé. Chuť do práce byla a báječně jsme se při tom  
i bavily. Chystáme se také udělat výstavku z našich prací – včas Vás 
budeme informovat.
 
V  současné době začínáme opět nacvičovat na červnovou akci na 
Václavském náměstí pro nadaci „MDA RIDE – aneb jedete v  tom 
s  námi,“ pro lidi se svalovou dysfunkcí. Samozřejmě i letos bude-
me vybírat finanční příspěvky. Kdyby kdokoliv z vás chtěl přispět na 
dobrou věc, máme naši kasičku připravenou a jsme vděčné za každý 
sebemenší příspěvek. Tak to je začátek roku a další akce se rýsují. 
Mějte se hezky a za všechny Babaletky hezké jaro přeje 
Alena Divišová

Život v obci

osobní gratulace radonickým seniorům k jejich životním jubileím 
patří již mnoho let k dobré tradici naší obce. Doposud však člen-

ky kulturní komise jednotlivé oslavence navštěvovaly v jejich domo-
vech, kde jim popřály mnoho zdraví, předaly dárek a pak se brzy lou-
čily. Na tomto místě bych ráda poděkovala členkám přechozí kulturní 
komise, paní Pfefferové a Molitorové, které se předávání gratulací 
dlouhodobě věnovaly s velkým elánem a osobním zaujetím. 

Přestože uvedený model byl osvědčený a funkční, napadlo nás, že 
by naši senioři ocenili, kdyby se mohli u příležitosti svých naroze-
nin sejít s více lidmi a strávit s nimi trochu delší čas. 

Rozhodli jsme se tedy, že místo prostého předání gratulace uspo-
řádáme našim jubilantům malou oslavu. Na tuto oslavu budou 
pozváni všichni, kteří dosáhli významného jubilea v  přechozím 
měsíci, a budeme tam i my, zástupci kulturní komise. Oslava se 
bude konat vždy jednou za měsíc v klubovně Obecního domu.  

První oslavence – tedy šest Radoňáků, kteří dosáhli významného 
jubilea v roce 2018 – jsme svolali na středu 16. ledna 2019. 

Plni nervózního očekávání jsme od páté hodiny večerní přešlapovali 
v klubovně kolem stolu, pořád  dokola leštili skleničky a v nedomlu-
vených, avšak poměrně pravidelných intervalech jeden po druhém 
chodili kontrolovat, že připravené lahvi vína pořád ještě nenarostly 
nožičky a neutekla, ani se nijak neschovala, a pořád zůstává stát na 
svém místě v lednici. Tři jubilanti se již předem ze zdravotních dů-
vodů omluvili a těm jsme donesli gratulaci domů. Ale co ti ostatní? 
Dorazí někdo? O čem si budeme povídat? A bude takové společné 
setkání vůbec lidsky fungovat?  

V  půl šesté dorazili po svých první dva oslavenci. Nedlouho po 
nich Obecní policie přivezla na kolečkovém křesle také pana 
Miloslava Krejčíka. Velmi nás potěšilo a povzbudilo, že přesto-
že se pan Krejčík zotavuje po nedávné těžké nehodě, společ-
nou oslavu si nenechal ujít. Zároveň nám běželo hlavou, že jeho  
a ani ostatní nesmíme zklamat. Neměli jsme připravený žádný 
„zábavný program“ či ožehavá témata k diskusi. Doufali jsme, že 
témata vyplynou sama a že zábavy užijeme dost i bez přípravy.  
A přesně to se stalo.

Poté, co jsme si společně připili na zdraví, každý oslavenec do-
stal dárek, poté následovaly podpisy do kroniky oslavenců.  
I kronika doznala změn. Podařilo se nám navázat spolupráci s žáky 
ZŠ Radonice, požádali jsme o pomoc paní ředitelku, byla velmi 

vstřícná, navíc prý poctěna naší prosbou. Pod vedením pana učitele 
Kose žáci nakreslili na jednu stránku kroniky každému jubilantovi 
obrázek, napoprvé to bylo pro každého srdíčko se stužkou, do kte-
ré se jubilant podepsal. Byla to srdíčka od dětí k srdcím jubilantů. 
Kromě toho, jako tomu již bylo v minulosti, děti z mateřské školy se-
niorům ručně vyrobily přáníčka, která jsme jubilantům předali. Poté 
jsme se společně vyfotili a fotografii vlepili do kroniky.

Pak byla na řadě káva a malé pohoštění. Protože nás nebylo moc, 
všichni jsme se pohodlně sesedli kolem jednoho stolu a povídali. 
A povídali, povídali a pořád povídali. Bylo nám spolu tak příjemně, 
že jsme si ani nevšimli, že venku se mezitím setmělo a hnedle byl 
večer. Ani jsme se nenadáli a bylo sedm hodin a museli jsme se 
rozejít domů. Myslím, že můžu mluvit za všechny, když řeknu, že 
se nám domů vůbec nechtělo.

První společná oslava radonických jubilantů se vydařila. Veškeré 
naše obavy z  toho, jestli se budou oslavenci bavit, byly, alespoň 
doufám, zaplašeny. Dnes se již proto těšíme na další společná se-
tkávání s jubilanty, která budou probíhat každý měsíc, a na mnoho 
příjemných chvil. A pro naše budoucí jubilanty máme novinku: žáci 
základní školy Radonice měli tak velkou radost, že mohou pomáhat 
zdobit kroniku jubilantů, že jim to nebylo dost a sami navrhli, že 
každému z oslavenců do budoucna vyrobí malý dáreček. 

Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo zavést nejen novou 
tradici měsíčních společných oslav, ale také že tato tradice s sebou 
nese spolupráci a propojení našich nejmladších s našimi nejstaršími. 

Těšíme se na další společná setkání!

Za kulturní komisi, Hana Němcová

oslavy narozenin našich jubilantů  
v novém hávu

Senioři se sešli ke své oslavě v Obecním domě.

Snad se podařilo zavést novou tradici společných oslav.

Přáníčka připravily děti ze základní školy.

pozvánka rybářů z Radonic  
a ohlédnutí za rokem 2018

Spolek rybářů od radonických rybníků zve všechny 
zájemce na první jarní závody v lovu ryb na vodním 

díle v rodinném parku Amerika v Radonicích. Dne 13. 
dubna 2019 odstartuje v 8:00 hodin dětská kategorie 
a následně od 13:00 do 17:00 hodin proběhne závod 
pro dospělé. Prvních pět nejlepších lovců v obou ka-
tegoriích bude odměněno hodnotnými cenami. Ob-
čerstvení zajistí pořadatel závodů v kiosku na místě. 
Loňských závodů se zúčastnilo 12 dětských závodníků 
a 20 v kategorii dospělých. I letos se těšíme se na hoj-
nou účast!

V  Základní škole Radonice byl zřízen rybářský krou-
žek pod vedením pana učitele, a proto doufáme, že 
v  letošním roce uvidíme u vody mnohem více mla-
dých rybářů. Současná členská základna rybářské-
ho spolku v  Radonicích je v  počtu 25. Za rok 2018 
bylo uloveno v  rybníku rodinného parku Amerika  
29 kaprů, dvě štiky a jednoho amura. Největšího kapra o délce  
74 cm vytáhl z  vody Pavel Čech, Roman Novotný ulovil amura 
dlouhého 75 cm. Jedna štika se chytila na háček Pavla Čecha, 
druhá bojovala s Josefem Hovorkou. Obě dvě štiky, které měřily 
69 cm a vážily přes 3 kg, byly po vyfocení s úspěšnými rybáři 
opět vráceny do vody rybníka.
 
Nejstaršími členy rybářského spolku v Radonicích jsou manželé 

Krejčovi (přes 80 let). Tímto oběma přejeme v  roce 2019 ještě 
více úspěchů u vody než v roce minulém.

Rybářský spolek chce zároveň poděkovat Obecnímu úřadu za 
finanční podporu tohoto sportu. Rybaření se těší stále větší 
oblibě nejen mezi zkušenými rybáři, ale budí zájem i u mladší 
generace v Radonicích.

S rybářským pozdravem Petrův zdar, František Vaňák
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pozVánÍ Do SpoRtoVnÍ haly RaDonIce
zima pomalu končí, ale na sportování venku je ještě brzy. Ve 

vytápěné hale je k dispozici šestnáct badmintonových kurtů, 
dva tenisové kurty a několik stolů na stolní tenis. Zasportujete si 
zde i v létě. Už s prvním jarním sluníčkem si můžete zahrát tenis 
na venkovních kurtech s umělou trávou a milovníci volejbalu se 
můžou těšit na beachvolejbalové kurty. Tento sport je v letním 
období velmi oblíbeným.

Se svými přáteli si k nám můžete přijít zasportovat nebo jen po-
sedět u dobré kávy. Součástí haly je prostorná restaurace, která 
nabízí příjemné posezení nejen po sportovním výkonu. Pokud 
byste si přáli u nás uspořádat firemní akci či oslavu, je možné ji 
spojit s venkovním grilováním.

Během školního roku probíhají dětské tréninky badmintonu i te-
nisu se zkušenými trenéry, a to jak individuálně, tak skupinově. 

Dítě si může tréninky vybrat dle svého přání a časových možnos-
tí. Přihlásit se je možné kdykoli během školního roku. 

Každou první neděli v měsíci pravidelně pořádáme dětský 
badmintonový turnaj JUNIOR CUP. Rádi přivítáme diváky i nové 
účastníky turnaje.

Na léto jsme pro Vaše děti opět připravili příměstské sportovní 
tábory. Osm prázdninových týdnů plných sportovních a pohybo-
vých aktivit, her a soutěží. 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 721 559 961 
nebo na emailu: info@sportcentrumradonice.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Podzim 2018
„A“ mužstvo mělo před začátkem sezóny ambice hrát o čelo tabul-
ky. Po ne zcela vydařeném vstupu do soutěže se několika hráčům 
nevyhnula zranění, a to i dlouhodobá, a tak výsledkem je 8. místo 
v okresním přeboru. Všichni věříme, že po jarní části bude tým na 
vyšší příčce.
„B“ mužstvo zažilo herně klidný a pohodový podzim. Tým se schá-
zel na každý zápas v téměř stejné sestavě. Hráči dávali hodně bra-
nek a v mnoha zápasech předváděli pěkný fotbal. V tabulce týmu 
patří 3. místo.
Velmi dobře si v soutěžích na podzim vedly všechny týmy přípra-
vek. „A“ tým starší přípravky (roč. 2008) skončil na 1. místě skupi-
ny A, a tím si vybojoval postup do Elitní skupiny, kde bude na jaře 
hrát o post nejlepšího týmu okresu Praha-východ.  „B“ tým starší 
přípravky (roč. 2009) skončil těsně na 3. místě skupiny G. Celkem 
se podzimní části soutěže starších přípravek zúčastnilo v  osmi 
šestičlenných skupinách 48 mužstev okresu. Mladší přípravka 
(roč. 2010-11) obsadila ve své soutěži 3. místo ve skupině C.

Zimní příprava
Pro zimní přípravu zvolil tým Radonic místo přátelských příprav-
ných zápasů účast na zimní lize v Nehvizdech. Odehraje zde pět 
utkání na novém hřišti s umělou trávou. Dosud odehrál čtyři utká-
ní - dvě výhry, dvě prohry. 
Tým starších hráčů (nad 35 let) odehrál v rámci přípravy v únoru  
kvalitně obsazený turnaj v Brandýse, kde skončil se zlatými me-
dailemi na krku.
Starší přípravka přes  zimu hraje zimní ligu na Junioru Praha. Ve 
skupině skončila na 3. místě a vybojovala si postup do finálové 
skupiny o 1. – 6. místo. Mimo to se zúčastnila šesti turnajů v Kolo-

dějích, Milovicích a Odoleně Vodě, kde obsadila 2 x první, 3 x dru-
hé a 1 x třetí místo. 
Velké úspěchy slaví minipřípravka trenérů A. Beránka a M. Klapa-
la. Ta z pěti turnajů 4 x vyhrála a 1 x skončila druhá. A to jejími sou-
peři byly týmy např. Kolína, Slaného, Nymburka, Poděbrad.

Nové šatny
Naše hráčská základna se hlavně díky našim nejmladším členům 
neustále rozrůstá. Protože již máme přes 80 dětských členů, pře-
stává nám stačit současná kapacita fotbalových kabin. Po dohodě 
s  obcí proto vznikl projekt na rozšíření stávající kapacity kabin. 
V  části nevyužitého půdního prostoru v  současné době vznikají 
další tři šatny a kancelář pro vedení fotbalového oddílu. Obrovské 
díky patří členům rady a zastupitelům obce Radonice, kteří z roz-
počtu obce uvolnili potřebné finance na realizaci těchto pro fotba-
lový oddíl důležitých stavebních úprav.

FotBAL V RADoNicícH

Sport v Radonicích

RaDonIckÝ běh
3 a 6 km

běžecký krosový závod pro širokou veřejnost se koná  
v neděli 7. dubna 2019

Výsledky a fotky z minulých ročníků, časový harmonogram a rozdělení kategorií pro rok 2019:
www.facebook.com/radonickybeh

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.

Stále aktivní jsou i naši veteráni.

Nejmladší fotbalové naděje...



6. a 13. dubna 2019 (So)  
Velká zebRa  
(Spolek radonických ochotníků)

Komedie o tom, že pojistky se prostě musí platit včas, protože 
člověk nikdy neví, co se třeba už za hodinu může stát! 
Místo: Obecní dům Radonice 
Vstup: Zdarma

30. dubna 2019 (Út)  
čaRoDěJnIce
 
Tradiční pálení čarodějnic spolu s lampionovým průvodem od 
rybníka Haltýř v čele s nefalšovanou čarodějnicí. 
Místo: Rodinný park Amerika 
Vstup: Zdarma

19. května 2019 (ne) ve 20:00 hod.
StRaŠná náDheRa  
aneb co VŽDy zabeRe na MUŽe
one wonam show haliny pawlowské
 
Komediální příběhy o manželství, milencích, jídle a showbysnysu. 
Místo: Obecní dům Radonice 
Vstup: 250,- Kč

23. května 2019 (čt) v 16:00 hod.
VyStoUpenÍ DětÍ ze zŠ pRo SenIoRy
 
Místo: Obecní dům Radonice 
Vstup: Zdarma

1. června 2019 (So) ve 14:00 hod.
Den DětÍ a VečeR RoDIčů
 
Soutěže, hry a plno další zábavy pro děti jako tradičně opět na 
fotbalovém hřišti. Dospělí jsou pak zváni na večerní taneční 
zábavu do Rodinného parku Amerika.  
Místo: Fotbalové hřiště a rodinný park Amerika 
Vstup: Zdarma

28. června 2019 (pá) ve 20:00 hod.
VÍtánÍ pRázDnIn  
(lUcIe revival)

Taneční zábava s největšími hity kapely Lucie v podání léty 
prověřeného pražského revivalu s profesionálními hudebníky.  
Místo: Rodinný park Amerika 
Vstup: 90,- Kč

31. srpna 2019 (So) ve 20:00 hod.
loUčenÍ S pRázDnInaMI  
hraje skupina klasickej postup

Taneční zábava  
Místo: Rodinný park Amerika 
Vstup: 80,- Kč včetně 1 x pivo/limo zdarma

ÚNOR – DUBEN 2019

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

3. února /NE/ v 19:00 hod. 

NA STOJÁKA 
KAREL HYNEK A PETR VYDRA
I ve dvou se dá zahrát velké divadlo!  
Nebo tedy stand up comedy. 

Místo: Obecní dům Radonice
Vstup: 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě

15. února /PA/ + 16. února /SO/ 
v 19:00 hod. 

VELKÁ ZEBRA ANEB 
JAK ŽE SE TO VLASTNĚ 
JMENUJETE?
Komedie o tom, že pojistky se prostě musí platit 
včas, protože člověk nikdy neví, co se třeba už za 
hodinu může stát.

Hrají: František Bittner, Jindřiška Houšková, Jana Němcová, 
Jan Stypola, Stanislav Němec, Oldřiška Mrázová.
Místo: Obecní dům Radonice, Vstupenky na Obecním 
úřadě, Vstup: Zdarma

21. února /ČT/ v 10:00 hod. 

VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ 
Divadlo Věž
Bráškové Brumda 
s Čmeldou se probudí 
po dlouhém, zimním 
spánku a protože 
zrovna nemají co na 
práci, začnou společně 
vzpomínat, co všechno 
prožili. Nejvíce jim je ale 
do zpěvu!
Místo: Obecní dům Radonice, Vstup: 70 Kč

BŘEZEN

10. března /NE/ v 19:00 hod.  

VELKOPOPOVICKÁ 
KOZLOVKA 
S písničkou kolem 
světa
J. Dodo Slávik, kapelník 
Velkopopovické 
Kozlovky, Vás provede 
spolu se zpěvačkou 
a herečkou Andreou 
Sousedíkovou 
písničkami zlaté éry této kapely. Nezapomenou ale 
ani na písničky velikánů jako jsou např. Elvis Presley, 
Edith Piaf a další. Pořad bude provázen mluveným 
slovem a veselými scénkami.

Místo: Obecní dům Radonice
Vstup: 90 Kč, senioři obce Radonice ZDARMA

DUBEN

30. dubna /ÚT/ 

ČARODĚJNICE
Tradiční pálení čarodějnic 
spolu s lampionovým 
průvodem od 
rybníka Haltýř včele 
s nefalšovanou čarodějnicí.
Místo: Rodinný park Amerika, 
Vstup: Zdarma

Nová premiéra 

Radonických 

ochotníků!

duben

květen

srpen

červen

duben - srpen 2019


