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Úvod

Redakční rada - Radonické listy  
a Radonický list plus:  

šéfredaktor: Petr Horáček,  
redakce: Jan Stypola,  

Václav Myslivec, Stanislav Němec,  
korektor: Jana Němcová,  

foto: Petr Horáček 
grafická úprava: 
Veronika Kutilová

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.  
Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.  

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.

Obecní úřad RadOnice
Na Skále 185, 250 73 Radonice
tel.: 286 855 410, fax: 286 850 537
e-mail: obec.radonice@radonice.cz

úřední hOdiny
Pondělí 7:00 - 19:00
Úterý  7:00 - 11:30 12:00 - 16:00
Středa  7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek  7:00 - 11:30 12:00 - 14:00

Obecní pOlicie RadOnice
Služebna: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Kontakty: Hlídka OP Radonice,  
 tel: 724 111 222
Velitel Obecní policie Radonice:
 tel.: 602 397 390,  
 e-mail: obecni.policie@radonice.cz

BlahOpřejeme juBilantům!
blahopřejeme našim občanům, kteří v těchto 
týdnech oslaví nebo již oslavili svá významná 
životní jubilea.

65 let Janoušková alena    
65 let Málková Mária         
70 let honzálek Josef        
70 let hnyk Zdeněk           
75 let Jaroslava Strnadová
80 let  Oldřich Strnad
80 let hřebíčková Marie    
83 let Uher ladislav          
85 let hovorková Jarmila  
89 let Růžička Jaroslav     

máme tady podzim. Barevný, 
krásný, romantický, pracovní, 
volební a posvícenský. 
 
Zdravíme všechny spoluobčany a opět přicházíme  
s vydáním občasníku Radonických listů, ve kterých se 
krom pravidelných rubrik o dění v obci i na úřadě též 
můžete podívat na dokumenty z našich znovuzrozených 
posvícenských akcí a dozvědět se, co nás v nejbližší době 
čeká.

Musím přiznat, že jsem velmi mile překvapen tím, kolik 
občanů Radonic se zapojilo do aktivit kolem obnovených 
Radonických posvícenských slavností. Co to vlastně posví-
cení je?

Hody, neboli posvícení, jsou výroční podzimní slavnosti na 
památku posvěcení chrámu. Původně vycházejí z pohan-
ského obyčeje oslavovat šťastnou sklizeň a příchod zimy. 
Provází je pečení koláčů, buchet a dortíků, stínání kohouta, 
shazování kozla a další zvyky. Zlatá, krásná či pěkná hodin-
ka se tradičně držela v pondělí. Vesničané setnuli kohouta, 
a pak se sešli v hospodě, kde společně jedli, pili, hodovali, 
tancovali…

U nás to bylo trochu opačně, nejdřív bujará posvícenská 
zábava v místním kulturním domě, a pak druhý den odpo-
ledne posvícenské radovánky na fotbalovém hřišti.

Počasí nám přálo, tak se samotné pondělní posvícení konalo 
za účasti nevídaného množství návštěvníků. Jak řekl jeden 
z organizátorů: „Tolik piva se tu už nevypilo během jedné 
odpolední akce tak dobrých 10 let.“, a táhl již třetí sud piva 
do výčepu. Bližší informace a fotky uvnitř Listů.

Je příznivou zprávou všem, že společenský život v Rado-
nicích začíná být přirozenou součástí našeho života. Ještě 
jednou díky všem organizátorům i účastníkům těchto akcí  
a těšíme se na další.

Přečtěte si pozorně tyto Radonické listy. Setkáte se zde 
nejenom se zprávami, fotodokumentací a informacemi, ale  
i s velmi důležitým faktem, který je ve Vašich rukách. Bude-
me volit na další čtyři roky nové zastupitelstvo i starostu. 
Přemýšlejme o své budoucnosti a budoucnosti našich blíz-
kých u nás v Radonicích!!

Všem přeji krásný podzim a jasnou hlavu v rozhodování  
o obecním blahu.

Petr Horáček, šéfredaktor
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Vážení spoluobčané,
velká část naší obce se v posledních týdnech proměnila v jedno 
velké staveniště. Naplno se rozjela výstavba vodovodu, dešťové 
kanalizace, komunikací a stovky vodovodních přípojek. Dosyta 
si tak můžeme užít prach, hluk, bláto před domy či kličkování 
mezi bagry a nákladními auty. Bez těchto nepříjemností se však 
žádná stavba neobjede, a tak to i my musíme vydržet. Budiž 
nám útěchou, že stavba je již za svou polovinou a některé ulice 
se již začínají rýsovat ve své konečné, upravené podobě. Stavba 
pokračuje podle harmonogramu, který Vám byl distribuován 
formou letáku. Co se týče kvality díla, je dodavatelská firma 
pod stálou přísnou kontrolou vedení obce i našeho technického 
dozoru, a to o to více, že v poslední době jsme museli řešit něk-
teré nedostatky. Prosíme i Vás, abyste jakékoliv své připomínky 
ke kvalitě provedené práce neváhali sdělit na obecní úřad. 
Můžeme tak včas napravit závady, které se na takto rozsáhlé 
stavbě logicky vždy objeví. 

Další stavební akcí, která nás v nejbližších týdnech čeká, je 
rekonstrukce Haltýře. Ta začne během několika dnů a skončit 
by měla do poloviny listopadu. Haltýř bude vyčištěn, dostane 
nové hráze a jeho retenční kapacita se zvedne o cca 35% na 
1.200 m3. Mezi ním a tenisovými kurty vznikne nově upravený 
prostor s lavičkami a dětským hřištěm.  

Haltýř je důležitou součásti systému odvodu srážkových vod 
z obce, je však třeba udržovat i úseky nad ním a pod ním. Proto 
byla vyčištěna obě ramena Radonického potoka ve spodní části 
obce a začala i oprava tzv.“gabionu“ v Ligasově ulici, který byl 
poškozen červnovou velkou vodou.

Ve fázi projektové přípravy jsou další dvě významné stavby,  
a to přístavba mateřské školy a obecní dům. Pokud jde o MŠ, 
jedná se o poměrně jednoduchou přístavbu, která zvýší kapacitu 
školky o 15 dětí. Projekt je kompletně hotov, realizaci je možno 
provést v první polovině příštího roku. Projekčně se připravuje 
i Obecní dům, jehož výstavba, mimo jiné, umožní odstěhovat 
z budovy školky obchod a navýšit tak její kapacitu na koneč-
ných cca 60 dětí a vyhovět tak neustále narůstající poptávce.  To 
už ale jsou úkoly pro nové zastupitelstvo vzešlé z voleb. 

V tomto období měl být hotov také obecní dvůr ve spodní 
části Růžičkovy ulice. Jeho realizace však narazila na nesouhlas 
občanů v jeho sousedství. Přestože tito občané své připomínky 
neuplatnili ani během stavebního řízení a přišli s nimi až v oka-
mžiku, kdy byl schválen rozpočet, vydáno stavební povolení a 
vybrán zhotovitel stavby, zastupitelstvo se rozhodlo jim vyhovět 

a dvůr nestavět. To samozřejmě znamenalo, že jsme  
museli nalézt jiné řešení sběru a odvozu nestandardního odpadu 
z obce. Na posledním jednání zastupitelstva byl proto schválen 
systém šesti sběrných míst, kam budou pravidelně umisťovány 
obecní kontejnery. Přesná pravidla tohoto systému naleznete na 
jiném místě těchto Radonických listů. 

Pro další rozvoj obce je klíčový prodej stavebních pozemků 
v lokalitě „Za dvorem“, protože výnos z něj je hlavním zdrojem 
pro další investice v obci. Prodej pozemků zatím probíhá velmi 
dobře, takže v současné době zbývá z celkových 88 parcel pouze 
14, na které se zatím neozval žádný zájemce. Nepochybuji  
o tom, že i ony brzy najdou svého nového majitele.

Během uplynulého léta Radonice žily i kulturními a společen-
skými akcemi. Na začátku června proběhl tradiční Den dětí  
a večer rodičů, naši senioři se opět vydali na výlet parníkem, po 
řadě let jsme opět oslavili posvícení. Ozdobou posvícenského 
víkendu byl nejenom fotbalový tým staré gardy, ale zejména  
a především taneční vystoupení radonických baletek.

Všem, kteří se na organizaci těchto akcí podíleli, patří upřímné 
poděkování. Především díky nim totiž naše obec opět žije pra-
vým venkovským životem.

Vážení sousedé,

končí volební období současného zastupitelstva a za pár dní 
vyberete své nové zástupce, kterým svěříte správu obce na 
další čtyři roky. Věřím, že i nové zastupitelstvo si udrží pro 
svou práci takovou atmosféru, jaká se mezi většinou zastu-
pitelů podařila utvořit za poslední dva roky. Byla to totiž 
atmosféra, kde se racionálně a konstruktivně řešily problémy 
ve prospěch obce jako celku a přitom se úplně zapomnělo, 
kdo byl původně zvolen z jaké kandidátky. To neznamená, že 
jsme se u toho nikdy nepohádali, ale vždy jenom o věc  
a „vyhádané“ řešení jsme přijali za své jako celek. Ti, kteří se 
chodili na zastupitelstvo jenom pohádat a sami nepřiložili 
ruku k dílu, zůstali naštěstí naprostou výjimkou. Jsem pře-
svědčen, že tato otevřená a konstruktivní atmosféra se pro-
mítla i do života obce jako takové a děkuji všem, kteří se na 
ní, byť drobnou prací či pomocí, podíleli.  Doufám, že  
i v budoucnu jich bude stále víc. 

Naše obec si to zaslouží!    

Ing. Stanislav Němec, starosta obce

Slovo starosty

Stavební práce v Radonicích

Den dětí
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představení kandidátek pro volby do obecního zastupitelstva

Sdružení nezávislých kandidátů Radonice 2010

„SPOLEČNĚ PRO OBEC!“

Co je za námi:
Protože většina našich kandidátů byla členy i současného zastupitelstva, 
plně se hlásíme k odpovědnosti za jeho činnost. Než nám voliči vystaví 
své vysvědčení, chceme připomenout, co se za uplynulé volební období, 
a zejména v posledních dvou letech, v naší obci také změnilo: 
- investice do 88 parcel Za dvorem a jejich prodej
- komunikace, vodovod a dešťová kanalizace ve staré zástavbě
- přípěvky na opravy fasád
- výdejna pošty 
- obecní policie
- modernizace fotbalového hřiště 
- likvidace černých skládek
- autobusové spojení na Vinoř
- obnovený kulturní a společenský život 
- vydávání Radonických listů

Co je před námi:
- dokončení infrastruktury ve staré zástavbě
- dokončení územního plánu podle  
 schváleného návrhu včetně obchvatu  
 obce
- maximální eliminace vlivu pražského  
 okruhu na životní prostředí v obci. 
- rekonstrukce centra obce, výstavba  
 Obecního domu
- zvýšení kapacity mateřské školy 
- péče o životní prostředí a pořádek v obci
- další zkvalitňování služeb obecního úřadu  
 a obecní policie
- rozvíjení kulturního a společenského života

Kdo jsme:
Naše kandidátka vznikla spojením nejaktivnějších zastupitelů dvou původních kandidátek z voleb v roce 2006. 
Byla sestavena z lidí, kteří ve svém profesním i občanském životě dokázali, že dovedou pracovat nejen pro sebe, ale i pro své 
okolí a obec. Profesně je složena tak, aby zajišťovala odborné a kvalifikované řízení obce po všech stránkách. Všichni naši kandidáti 
v Radonicích žijí dlouhá léta, sedm z nich dokonce od narození. Všichni považují Radonice za svůj domov a chtějí, aby byly dobrým 
domovem pro ně a jejich děti i v budoucnosti. 
Proto základní heslo našeho programu zní: „Společně pro obec!“

Ing. Stanislav Němec Jan Stypola

Jaromír Forman Miroslav Moudrý Václav Myslivec

Ing. Jindřiška Houšková Petra Válková Ing. Jiří Hošek Karel Votruba Martin Běloch

Petr Janík Vlastimil Baloun Martin Růžička Petr Horáček Michal Matoušek

TyTO VOlebNí MaTeRiály byly OTišTěNy PřeSNě Tak, jak je jeDNOTliVé VOlebNí STRaNy DODaly.
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OBECNÍ POLICIE JE TU PRO VÁS

Pomalu končí čtyřleté volební období, a tak mi dovolte trochu, 
snad ani ne ohlédnutí, ale zavzpomínání. Ti z nás, kteří si vzpo-
mínají, nebo se o to alespoň pokoušejí, vědí, že toto období pro 
život obce (jak vzletné) bylo i nebylo snadné. 
Snadné snad bylo z pohledu nezúčastněného, na kterého mohlo 
naše konání činit dojem, že se nám to staví, když máme obecní 
parcely,  a tedy přísun peněz. Ano, ale nesmíme zapomenout, že 
zpočátku (a to pomíjím veškeré úsilí, které bylo vynaloženo, než 
se mohlo k prodeji přistoupit) prodej nešel vůbec tak, jak jsme 
si představovali. Ucelenější informace o výsledcích naší práce 
se můžete dočíst na jiném místě dnešních Radonických listů či 
v zápisech z jednání zastupitelstva. Tolik tedy ve zjednodušené 
formě události posledních let, na která mám dobré i méně dobré 
vzpomínky, ale ty asi nepaří na tyto stránky. 
Snad jsme si zavzpomínali a teď nechci říkat žhavá, ale určitě 
současná současnost. Rád bych poděkoval všem těm našich 
občanům, kterých se bezprostředně dotkla výstavba vodovodu, 
dešťové kanalizace a povrchů ulic, za jejich pochopení a uznání 
nutnosti různých omezení a všeho možného nepříjemného. 
Výsledkem ale bude pro mnohé z nás, že půjdou ulicí, ve které se 
třeba narodili nebo tu žijí několik desetiletí, a nebudou se muset 
bát šlápnout …… Zkrátka šlápnout.
Také jsem tento pocit v životě již zažil. Je krásný. 
A když jsme již v současnosti, tak ještě budoucnost. Jak pravili 
mnozí před námi, „co bylo, nezměníš, ovlivnit můžeš jen budouc-
nost“, a proto vám všem přeji spokojený život v Radonicích. 
Jan Stypola, místostarosta obce

Po létě, které sice z hlediska počasí budilo rozpaky, ale z hlediska 
bezpečnostního bylo v rámci obce více než příznivé (neboť i neka-
lé živly se rekreují a stěhují za svou kořistí do teplejších krajin, či 
alespoň k Máchovu jezeru) se blíží podzim.  S podzimem se nám 
nevracejí jen chladné větry a deštivé dny, ale také oni příležitostní 
lapkové, bez nichž nám zde bylo vcelku příjemně.  Letní  pokusy 
o krádež nafty z odstavených pracovních strojů, jež jsou především 
doménou mladších ročníků  při jejich cestě z diskotéky a jimž jsme 
čelili hlídáním rizikových míst,  budou vystřídány fenoménem, kte-
rý jsme zažili již začátkem loňské zimy – akcí „ukradni, kde můžeš 
a vše, co uneseš“.  Je to důsledek blízkosti Hlavního města, které je 
nejen centrem kultury a vzdělanosti, ale také obchodu s kradenými 
věcmi a s drogami.  Podzimní a zimní hemžení drobných zlodějíč-
ků, kradoucích vše od plastového zahradního nábytku přes měděné 
okapy, kryty uličních vpustí, europalety na stavbách až po přívěsné 
vozíky za auto či autorádia, aby měli na alkohol, podnájem či drogy 
- něco, co v oblastech vzdálenějších od  velkých metropolí občané 

téměř neznají.   
My, jako Obecní policie Radonice, se na toto období snažíme rea-
govat vyšším úsilím a intenzivnější službou tak,  aby byla zajištěna 
bezpečnost obce po většinu dní i nocí v týdnu.  Nikoliv nepřetržitá 
služba – to bohužel počet strážníků neumožňuje. 
 Vy, jako občané obce, můžete přispět tím, že budete chodit  
„s otevřenýma očima“ a všímat si, zejména po setmění, neobvyk-
lých věcí, cizích osob, vozidel apod.  Nebýt lhostejný k dění ve svém 
okolí je velice důležité. Mnoho problému vyřešíte a dalším přede-
jdete pouhým zatelefonováním na číslo 158 (bezplatná linka Poli-
cie České republiky) nebo 724 111 222 (Obecní policie Radonice).
Bezpečnost a klid v obci je náš společný úkol a je na každém z nás, 
aby v rámci svých možností  přispěl k naplnění  smyslu  slova 
„domov“ jako slova označujícího místo, kde jsme všichni v bezpečí 
a kde je nám dobře.  

Vladimír Gecko, za Obecní policii Radonice

OdVOz POPELNIC
Na základě stížností občanů na nepravidelné vyvážení 
popelnic  
s bioodpadem  proběhlo jednání se zástupcem společnosti 
ASA, která tuto službu zajišťuje. 
V krátkosti tedy výsledky jednání: 
1.  Byla přislíbena větší pečlivost při svozu popelnic tak, aby 
nedocházelo k opomenutí odvozu s tím, že bude lepší, když 
popelnice připravíme před dům buď večer před anebo brzy 
ráno v den svozu.
2. Byli jsme požádáni, abychom opětovně upozornili naše 
občany, že odpad z našich zahrádek v žádném případě nepatří 
do popelnic na směsný odpad. Využijte prosím možnosti svozu 
tohoto odpadu pomocí biopopelnic.
Jan Stypola, místostarosta

NOVý SySTém SBěRU TřÍděNéhO OdPadU  
Vzhledem k tomu, že původně plánovaná výstavba obecního 
dvora byla z důvodu nesouhlasu občanů v jeho sousedství 
zrušena, Zastupitelstvo schválilo nový systém sběru tříděného 
odpadu. Obec zakoupila dva vlastní kontejnery, jeden o objemu 
2,5 m3 na suť a jeden o objemu 9 m3 na velkoobjemový odpad.
V obci se určuje šest pravidelných stanovišť, a to:
č.1 - ulice Na Skále před Obecním úřadem
č.2 - ulice Na návsi u pomníku 
č.3  -ulice Pavlova, parkoviště u zahradnictví
č.4 - ulice Na Vartě u vchodu do zookoutku,
č.5 - ulice Růžičkova u přečerpávací stanice,
č.6 – křižovatka ulic Na Skále a Vobůrecká. 
Na tato jednotlivá stanoviště budou kontejnery přistavovány 
postupně v šestitýdenním cyklu vždy v sobotu od 9.00 do 
12.00 hodin, a to v období od 1. března do 30. listopadu.
Ukládání odpadu do kontejneru bude umožněno pouze 
občanům obce a bude prováděno vždy pod dohledem 
odpovědného pracovníka obce nebo Obecní policie.
Do kontejnerů nebude přijímán odpad z podnikatelské 
činnosti, z novostaveb domů a rekonstrukcí staveb vyžadujících 
stavební povolení.
Odpovědný pracovník obec přítomný ukládání odpadu do 
kontejnerů je oprávněn odpad odmítnout z důvodu jeho 
nevhodnosti nebo naplněné kapacity kontejneru. 
Vyvážení 
kontejnerů je 
smluvně zajištěno 
s firmou Vladimír 
Neuman, Jenštejn. 
Roční provozní 
náklady obce 
budou podle 
počtu naplněných 
kontejnerů cca 180 
tis. Kč. 
SN

Termíny přistavení kontejnerů:

Stanoviště Termín
na Skále 2.10.

náves 9.10.

pavlova 16.10.

na Vartě 23.10.

Růžičkova 30.10.

Vobůrecká 6.11.

informace z obecního úřadu

malé ohlédnutí
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Dnes se společně podívejme, jak kdysi v Radonicích 
vypadalo podnikání a služby.

V obecní kronice se můžeme dočíst toto:

„Podle sčítání z r. 1921 obec čítá 696 lidí. Z těch je 
katolíků 163, bez vyznání 343, jiného vyznání 290 
(zde se pan kronikář asi přepsal).

V obci je toho času jediný spolek „Sokol“ se sídlem 
u „Koruny“ - hostinec v čp. 29 patřící Františku 
Černému.

Stávající obchodníci smíšeného zboží jsou: Bohumil 
Ochotný v čp. 45, Kateřina Adlafová v čp. 63  
a Josef Reich v čp. 12.

Hostince tři: „U koruny“ – čp. 29 – hostinský - 
nájemce Josef Turnovský, 
„U Deportů“ čp. 13 
– hostinský - majitel 
Antonín Deport, „U 
Putíků“- č.p. 65 hostinský 
– majitel Alois Putík. 
Posledně dva jmenovaní 
jsou i řezníky. V hostinci 
„U Koruny“ – nájemce 
druhé polovice domu 
toho - Antonín Čížek je 
řezníkem a obchodníkem 
dobytka.

V čp. 63 nájemce 
pekařské dílny Josef 
Mozart provozuje činnost 
pekařskou. Obuvníků jest 
několik, ale žádný z nich 
toho času není oprávněn 
živnost provozovati. 

Kapelníkem je Václav 
Kliner v čp. 15. Porodní 
assistentkou je Antonie 
Janoušková.

Lid je částečně zaměstnán při statcích pp. Hofmana 
Aloise a Stáry Otakara, kterýž zaměstnává i lid na 
najatém dvoře čp. 31, patřící k panství Vinoř – Ot. 
Czernínovi, jež je celé v záboru a půdou disponuje 
Státní pozemkový úřad v Praze. Mnoho lidí nachází 
obživu v továrnách v Praze i v průmyslových 
podnicích v okolí (Brandýs n. L., cukrovar Vinoř). 
Malých hospodářů od 1 ha do 6 ha jest asi 11. 

Kováři jsou ve vsi dva: Srb Josef starší se synem též 
Josefem v čp. 30 a Moudrý František nájemce v čp. 
64 po Josefu Nepomuckým. Truhlář - Rudolf Mašek, 
majitel domku čp. 40 – dílnu má v čp. 28 (u Thómů) 
v posledním stavení při silnici do Záp po levé straně. 
Jiných živností není.“

SN

Kulturní a společenský život

VýLET PRO SENIORy
Letos, dne 26. srpna 2010, se opět uskutečnil výlet 
lodí pro seniory a občany Radonic. Z Radonic se jelo 
autobusem do Litoměřic k přístavišti a dále po Labi 
lodí. Oproti loňskému výletu to bylo na opačnou stranu, 
tedy z Litoměřic do Štětí.  Tímto směrem není krajina 
tak zajímavá, je to více rovina. Přesto po vodě byla cesta 
příjemná a jistě jako loňského roku byli všichni spokojeni. 
Děkujeme a těšíme se na další výlety naší krásnou zemí.

Jana Kašinová

Střípky z historie
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den dětí a večer rodičů
Radonice společensky nespaly ani během léta. Hned na 
počátku června se sešlo více než tři stovky mladších i starších 
Radoňáků na Dni dětí a večeru rodičů. Po náročném spor-
tovním odpoledni na fotbalovém hřišti následovalo příjemné 
večerní posezení u dobrého občerstvení a příjemné hudby  
v parku. Vrcholem pak byl již druhý ročník nočního pochodu 

radonickými hvozdy. Setkání s loupežníky, divokým tygrem, 
strašidly či Ježibabou u perníkové chaloupky nebylo pro sla-

bé povahy. Diplom s titulem „Statečný Radoňák“ si tak jistě 
zasloužili všichni, kteří urazili celou trasu. Zvláštní uznání pak 
patří třem dorostenkám Olze Borovičkové, Marii Němcové  
a Haně Krejčové, které pochod absolvovaly ve statečné skupi-
ně s celkovým věkem 230 let!

posvícení
Po řadě let jsme opět oslavili radonické posvícení. Kromě 
pouťových atrakcí pro děti a fotbalového utkání staré gardy  
s Jenštejnem bylo jistě největším zážitkem vystoupení vynika-
jícího Babaletu pod vedením Aleny Divišové
SN

Radonické baletky poprvé! 
Narodila jsem se v Plzni, pak jsem žila 
v Praze, ale moc jsem si vždy přála žít 
na vesnici. Vdala jsem se a dnes jsem 
již 25 let Radoňačka. Vzpomínám na 
dobu, kdy jsem se nastěhovala do naší 
vesnice a moc se mi líbilo, jak se  
u samoobsluhy scházeli sousedi, každý 
s každým prohodil pár slov, nahlédli 
maminkám do kočárku, plné stráně 
dětí v parku na sáňkách, taneční zábavy 
u paní Čížkové, kdy sál praskal ve švech 
a chlapi museli jít o hodně dřív než my 
ženy, abychom měli místo.  

A spoustu dalších věcí…vesnice jako 
jedna velká rodina, všude to žilo. Řek-
nete, je jiná doba, plná počítačů, stresu, 
na nic nemáme čas. Ale já mám radost, 
když se u nás v zahradnictví zastaví 
paní v letech či maminka s kočárkem 
a popovídáme. Že by ta naše vesnice 
zase začala žít? Setkáváme se zase na 
různých akcích, ať je to den dětí, čaro-
dějnice, adventy, sousedské posezení  
a další, nerada bych na něco zapomněla. 
Ale co posvícení? Zase nebude? Pár 
slov stačilo a pár lidí se dalo do kupy 
a každý něco zařídil, našli se sponzoři, 

každý, kdo mohl, při-
nesl nějakou tombolu.  
A nebyla by k zaho-
zení nějaká legrace. 
Co takhle předtan-
čení?  
A tak jsem oslovila 
pár dívek a žen, že 
alespoň zapomeneme 
na všední starosti  
a užijeme legraci. 
Sešly jsme se v Kul-
turním domě a začalo 
se jednat, plánovat šít, 
nacvičovat. Předlohou 
nám bylo předtančení 

z filmu Slunce, seno, jahody. Bylo nás 
20. Malé, velké, mladé a ještě mladší, 
zdravé, nemocné, ale všechny jsme 
měly odvahu a chuť užít si legraci. 
Chci poděkovat, DÍKY, DÍKY Lence, 
Veronice, Haně, Janě, Blance, Aničce, 
Jitce, Daně, Haně, Nadě, Janě, Marcele, 
Janě, Dáše, Janě, Věře, Zdeně, Květě, 
Martě. Za šest krásných večerů plných 
emocí, dobré nálady, pár štamprliček, 
štěbetání…
A taky díky našim drahým polovičkám 
že těch šest večerů bez nás vydržely.
A velké díky Vám všem, co jste se přišli 
pobavit, zatančit a podívat se na naše 
předtančení, bylo Vás hodně a my měly 
radost a ještě větší trému. Povedlo se, 
potlesk byl velký, a to byla pro nás 
odměna.
Nebojte se, my jsme si daly slib, že náš 
Radonický Babalet se zase brzy sejde 
a naplánujeme zase něco na příště. 
Samozřejmě, že přijmeme do našich 
řad i nové tanečnice, stačí mít chuť 
zažít legraci. 
Ještě jednou dík… a čí je posvícení?? 
NAŠE!!! 
Ahoj Alena- já jsem ta dvacátá, jestli 
jste mysleli, že jsem některou zapomněla 
napsat…

Kulturní a společenský život


