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Radonické listy - březen 2011

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 libuše pávková    
65 let hana Tučková         
65 let Michael Štádler      
65 let Jana Janoušková           
75 let František podhorský
  

Zima je za námi…

Je to zajímavé, ale jak jsem vypozoroval, tak téměř 
vždy, když se blíží duben, tak přichází jaro. No jak 
kdy, ale letos to bude zřejmě taky tak. Nechci tady 
a ani neumím psát oslavné básně na téma jaro, ale 
myslím si, že je to tak trochu čas pomluvit zimu. 
Zvláště když už je za námi. 
 
Ta letošní, i když zčásti i loňská, byla taková, snad 
i možno říci, typická, protože bylo všeho dost. 
Jak sněhu, tak i mrazu, zamračeno bylo a i jasna 
jsme si užili. Něčeho možná více, jiného méně, ale 
opravdoví pamětníci tvrdí, že takovéto zimy dříve 
zkrátka byly, nehledě na oteplování či neoteplování 
naší planety. 
 
Teď nám jde o to, jak jsme ji zvládli v naší 
vesnici. Tady se naše názory budou s největší 
pravděpodobností různit. Věřím, že nadávek padlo 
více než našich obyvatel na chodník, a to je dobře. 
Začátek zimy byl sice trochu chaotický, ale jakmile 
jsme si uvědomili, že to zima myslí vážně, situace se 
dle mého změnila k lepšímu. Jistě tomu pomohlo  
i to, že máme v podstatě všechny ulice nové, a tím 
se i lépe udržují. 
 
Nechci a nebudu v tomto případě srovnávat kvalitu 
úklidu v Radonicích a jiných vesnicích, ale možná 
by to nebylo od věci. 
 
Zkrátka zimu máme za sebou i se svými sněhovými 
nadílkami a mně nezbývá, než poděkovat vám 
všem, kteří jste pomohli s úklidem ve svých ulicích. 
Poděkování patří i těm z nás, kteří projevili dávku 
trpělivosti a pochopení, že v zimě zpravidla padá 
sníh, a ten klouže. Jaro ale vše srovná, a proto se 
můžeme těšit na další typickou zimu našich končin 
a opět se obrnit trpělivostí a obalit něčím teplým.

Jan Stypola, místostarosta obce
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Vážení spoluobčané,
po trochu delší době dostáváte do ruky další číslo Rado-
nických listů. Uplynulé období bylo ve znamení voleb do 
zastupitelstva, které byly tentokrát provázeny poněkud 
rozjitřenější atmosférou. Nicméně emoce naštěstí během 
krátké doby opadly a Zastupitelstvo i Rada se tak mohly 
vrátit k tomu, od čeho jsou tady, to jest ke správě obce. 

Loňský rok byl rokem rozsáhlých stavebních prací, které 
měly značný vliv na život v obci. Nejdůležitější z těchto 
akcí byla výstavba vodovodu, dešťové kanalizace a komu-
nikací ve spodní části obce. Stavba byla provedena firmou 
CGM a.s., která se svou nabídku vyhrála ve veřejné sou-
těži. Hlavními parametry, díky kterým nabídka CGM 
získala nejvíce bodů, nebyla pouze cena, která se svou 
výší 20,032 mil. Kč byla třetí nejnižší, ale zejména termín 
dokončení a smluvní penále za jeho nedodržení. CGM 
nabídla a smluvně se zavázala, že stavbu dokončí za  
123 dní a za každý den prodlení uhradí penále ve výši  
450 tisíc korun. Bohužel ihned po zahájení prací v čer-
venci 2010 začaly s tímto dodavatelem první problémy. 
Organizace práce vázla, řadu věcí jsme museli reklamovat, 
harmonogram prací nebyl dodržován. V důsledku toho 
byla řada týdnů rozkopaná a často nepřístupná značná 
část obce a občanům tak vznikly nemalé problémy, za 
což se jménem obce omlouvám a děkuji za trpělivost. Ve 
finále společnost CGM dokončila stavbu o 23 dní později 
oproti uzavřené smlouvě a obci tak nezbylo, než jí vyúč-
tovat smluvní penále ve výši 10,350 mil. Kč a započíst ho 
proti vystavené faktuře.

CGM však toto penále neuznává s tím, že k prodlení 
s dokončením nedošlo a argumentuje, že v obci prováděla 
také desítky vodovodních přípojek. To je sice pravda, ale 
tyto jednotlivé stavby nebyly záležitostí obce, ale jednot-
livých občanů, a hlavně stavba přípojek nebyla důvodem 
žádného zdržení stavby. Stejně tak veškeré vícepráce či 
drobné úpravy komunikací či dešťové kanalizace podle 
přání občanů (celkem za cca 1 mil. Kč) byly předmětem 
dodatků ke smlouvě a řádně zaplaceny. Z našeho pohle-
du tedy nevidíme jediný důvod, proč bychom měli od 
smluvního penále odstoupit. Určitě jím není ani výhrůžka 
právního zástupce spol. CGM trestním oznámením… 
Počítáme s tím, že celá věc skončí u soudu, nicméně jsme 
přesvědčeni, že jsme postupovali přesně podle uzavřené 
smlouvy a v souladu se zájmy obce.

I v letošním roce nás čeká několik důležitých stavebních 
akcí, jejichž realizace byla schválena v obecním rozpočtu.

V první řadě budou samozřejmě dokončeny terénní úpra-
vy a zatravnění ploch kolem nově zbudovaných komu-
nikací a Haltýře. Následovat bude přístavba mateřské 
školy, která zvýší kapacitu školky o 12 dětí. Stavba bude 
provedena tak, aby mohla začít fungovat již od příštího 
školního roku. Stavební povolení je již vydáno, byl vybrán 
dodavatel a práce budou zahájeny v krátké době.

Další stavbou, na níž je pamatováno v rozpočtu, je rekon-
strukce komunikací ve zbývající části obce. Jedná se  
o ulice Pavlova, Na Vartě a Růžičkova. I zde bude povrch 
proveden zámkovou dlažbou, budou upraveny parkovací 
plochy a vjezdy do domů. S úpravami vjezdů a vstupů 

se počítá rovněž v ulici Ligasova. Pro tuto akci se právě 
zpracovává projektová dokumentace a naším záměrem je, 
abychom vlastní realizaci stihli ve druhé polovině roku.

Z dalších investičních akcí je třeba určitě zmínit rekonstrukci 
kuchyně mateřské školy, která již nevyhovuje současným 
hygienickým parametrům. V rozpočtu bylo pamatováno i na 
sportovce - zatímco v loňském roce bylo zbudována osvět-
lená tréninkové plocha na fotbalovém hřišti, v letošním roce 
je vyčleněna částka 800 tisíc korun na odkup jedné poloviny 
rozestavěných šaten a sociálního zázemí u tenisových kurtů.

Investovat se bude i do technického vybavení obecního 
úřadu. Bude zakoupen nový multifunkční traktor, který 
nám umožní udržovat zeleň i komunikace v letním i zim-
ním období.

Velmi důležitou stavbou, která rozhodujícím způsobem 
zlepší občanskou vybavenost v obci bude Obecní dům. 
V rozpočtu je vyčleněno 650 tisíc korun na zpracování 
projektové dokumentace. Ta bude v první fázi podkladem 
pro další diskusi o vlastním provedení, velikosti a využití 
obecního domu, aby naše rozhodnutí bylo ve všech ohle-
dech pro obec optimální. chtěl bych v této souvislosti 
poprosit všechny občany, aby se do diskuse o obecním 
domě zapojili. Rozhodujeme o investici, kterou naše obec 
nejen potřebuje, ale která ovlivní její podobu na mnoho 
budoucích desetiletí. Mějme přitom na paměti, že Rado-
nice se velmi brzy ze současných cca 700 obyvatel roz-
rostou na téměř dvojnásobek a že jak my, tak i naše děti 
a noví spoluobčané budou mít své nároky na občanskou 
vybavenost. 

Na rozdíl od většiny ostatních obcí máme tu výhodu, že 
se nám úspěšně daří dokončovat prodej zainvestovaných 
pozemků a máme tudíž dostatek finančních prostředků 
a náš rozpočet je přebytkový. Chceme-li se chovat jako 
prozíraví a odpovědní hospodáři, je naší povinností využít 
tyto zdroje tak, aby z nich naše obec profitovala i v dalších 
generacích. 
 
Ing. Stanislav Němec, starosta obce

Slovo starosty
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informace z obecního úřadu

Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo rozpo-
čet obce na rok 2011. Rozpočet vychází jednak ze skutečného 
provozu, platných usnesení zastupitelstva a známých i předpo-
kládaných potřeb obce.
Návrh rozpočtu byl detailně projednán na pracovním jedná-
ní členů zastupitelstva dne 29. 11. 2010 a všechny jednotlivé 
položky i rozpočet jako celek byly na tomto jednání po obsáhlé 
diskusi odsouhlaseny. 
Rozpočet je sestaven striktně podle zásady, že běžné výdaje jsou 
kryty běžnými příjmy, investice pak z jednorázových zdrojů 
(prodej pozemků).
V rozpočtu se nepočítá s penále od spol. CGM, které činí 
10,350 mil. Kč. Pro další roky a eventuelní investice je možno 

počítat se zdroji z prodeje pozemků na p. č. 205/9 (obec bude 
nejdříve muset pozemek zainvestovat, pak vznikne 16 staveb-
ních parcel, předpokládaný příjem pro obec může být cca 15-18 
mil. Kč). Dalším potenciálním zdrojem jsou poplatky od vlast-
níků pozemků v budoucí komerční zóně za areálem Penny, kde 
bude za každý m2 odváděno 50 Kč jako příspěvek za využívání 
infrastruktury obce. Předpokladem je úspěšné dokončení změn 
územního plánu tak, jak byly letos zastupitelstvem schváleny. 
Celkem se jedná o další příjem cca 20 mil. Kč.
Pro lepší přehlednost je v následujících tabulkách rozpočet 
rozdělen na provozní a investiční část. 
 
Ing. Stanislav Němec, starosta obce 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011

 
Provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2011

Běžné příjmy

(tis. Kč)

daňové 6540
nedaňové 2835
Běžné příjmy celkem 9375 

Provozní výdaje

(tis. Kč)

mzdové náklady – úřad + zastupitelstvo 2000
spotřební materiál pro OÚ 50
dopravní obslužnost 300
odpady 650
elektrická energie (mimo VO) 250
vodné, stočné 20
plyn 200
poštovné+kolky 50
telefony+internet 70
externí specialisté (stavební technik, právníci) 700
školení 10
pohoštění 20
motivační program – fasády 100
veřejné osvětlení (elektřina + režie) 450
Radonické listy 80
knihovna 25
pojištění majetku 100
příspěvek mateřské škole vč. stravování 710
neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice 280
neinvestiční příspěvek TJ Slávia 100
údržba zeleně-služby 100
požární ochrana (Jenštejn) 100
sociální + kulturní + sportovní komise (40 + 100 + 20) 160
ostatní režie obecního úřadu (zimní údržba, opravy, software atd.) 450
obecní policie 2400
Provozní výdaje celkem  9375

SlOžENí ZASTuPiTElSTvA
Nové zastupitelstvo pracuje v tomto složení:

Starosta:   Ing. Stanislav Němec
Místostarosta:   Jan Stypola
Členové rady:  Jaromír Forman 
   Václav Myslivec
   Ing. Zdeněk Růžička  

 
 
 
Zastupitelé: 
Radek Baťcha  Martin Diviš
Ing. Jiří Hošek  Ing. Jindřiška Houšková
Bc. Pavel Janoušek Miroslav Moudrý
Pavel Putík  Miroslav Raichl
Pavel Šimáček  Karel Votruba
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Investiční část rozpočtu obce Radonice pro rok 2011

 Příjmy
(tis. Kč)

Prodej pozemků + plynovodu 33582

Zůstatek na účtech 31. 12. 2010 41500

Zdroje pro investice celkem 75082

Investiční
Výdaje
(tis. Kč)

 

daň z převodu 1000

realitní provize EKIS 700

komunikace + dešťová kanalizace Růžičkova 4800

komunikace Varta – Prchalova - Haltýř 2800

nájezdy + vjezdy Ligasova 1000

multifunkční malotraktor 1500

rekonstrukce přečerpávací stanice 1000

projektová příprava obecního domu 650

rezerva na opravy a údržby majetku 1000

náklady na zpracování územního plánu 100

radar 500

přístavba MŠ 1500

vybavení MŠ 600

rekonstrukce kuchyně MŠ 1000

chodník Počernická 1000

kabiny- tenis (nákup 50% budovy) 800

zavlažování + zábradlí – fotbal (investice do majetku obce.) 300

dětské hřiště 500

Investiční výdaje celkem 20750 

Rozdíl příjmů a výdajů (zůstatek na účtu 31. 12. 2011) 54332

ZÁpiS 
DO mateřSKÉ ŠKOlY RaDOniCe

Se KOnÁ:

16.BřeZna 2011
OD 9.00 DO 13.OO

přineSte S SeBOu:

- RODnÝ liSt DÍtĚte
- OBČanSKÉ pRůKaZY RODiČů  

NABídKA ZájmOvýCh KROužKů v mATEřSKé šKOlE

Vzhledem k tomu, že mateřská škola bude od 1. září 2011 rozšířena o jednu 
třídu s počtem 12 dětí, vznikne tím prostor pro kroužky. Kroužky budou pro-
bíhat v rámci provozu MŠ v dopoledních hodinách. Plánujeme tyto kroužky: 
flétnička, angličtina hravou formou, keramické tvoření.
Kroužky: angličtina a keramika budou zajištěny přes agentury, které se touto 
činností zabývají již několik let. Flétna: pí učitelka Drnková, která dochází 
do kursu k tomuto určenému.
Počet přihlášených dětí v kroužku: min. 10 dětí, při menším počtu přihlášených 
dětí nebude možné kroužek provozovat.  
V minulých letech probíhaly tyto kroužky: keramika, angličtina a plavání, ale 
vždy byly zrušeny pro nedostatek dětí.
Všechny kroužky budou plně hradit zákonní zástupci dětí.

 
Oldřiška Mrázová, ředitelka MŠ
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Rok 2010 je prvním rokem činnosti Obecní policie Radonice 
po jejím založení (pozn.: Sice byla založena již na podzim 
2009, ale strážníci nastoupili po školení až v druhé polovině 
prosince 2009). I přes počáteční problémy s personálním 
obsazením je od počátku plnohodnotným a funkčním útvarem 
obecní policie.  
 
V současné době slouží u  OP Radonice čtyři strážníci: 
Vladimír Gecko (strážník pověřený plněním úkolů při vedení 
OP), Jiří Baštecký, Jiří Trojan, Karel Tomášek.
Obecní policie Radonice byla na základě podepsaných smluv 
zařazena do tzv. Širšího okruhu integrovaného záchranného 
systému.  Po celou dobu plní úkoly na území dalších obcí 
(Jenštejn, dehtáry  a Svémyslice) s nimiž má obec Radonice 
uzavřenu Veřejnoprávní smlouvu o poskytování služeb OP.
 
Výsledky činnosti OP Radonice:

uloženo 720 pokut v celkové výši 859.400,- Kč;
podáno na ODSA Brandýs n. L. 5 podnětů k odebrání 
řidičského průkazu;
vypátrán a předán Policii ČR 3x pachatel trestného činu 
- dopravní nehody, který se zároveň dopustil trestného 
činu opilství dle §360 tr. zákona;
zjištěn 6x pachatel krádeže dle §50/1a zák. č. 200/90 
- vyřešeno v rámci kompetencí OP;
nalezena 4 odcizená vozidla;
nalezena 1 pohřešovaná osoba – pacientka ústavu pro 
choromyslné. Byla převezena strážníky OP zpět do ústavu 
v Brandýse n. L.;
řešena 2x hospodská rvačka (vždy Jenštejn);
mimo rámec povinností řešen 9x nalezený pes (převoz  
+ umístění v příslušném zařízení);
přijato a prověřeno 79 oznámení a podnětů od občanů 
s následným opatřením;
přijato a prověřeno 10 oznámení od Policie ČR;
strážníci zajišťovali 9 kulturních a hromadných akcí 
pořádaných obcemi, na jejichž území působí;
nalezena 1 osoba zraněná pádem na náledí (zajištěno 
ošetření + převezena do místa bydliště).

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Z dalších aktivit OP:
iniciovala a následně se aktivně účastnila pátrání po 
pohřešovaném občanu Radonic (p. Kulík). Po dobu jeho 
nepřítomnosti již opakovaně zajišťovala bezpečnost jeho 
majetku při zjištění násilného vniknutí cizích osob do 
jeho domu;
provádí dohled při sobotních svozech odpadů 
(kontejnery);
dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce při 
ranním odjezdu do škol;
provádí kontrolu dodržování rychlosti vozidel v obci.

 
Vladimír Gecko, velitel OP Radonice   
     

•

•

•

•

informace z obecního úřadu

Kontejnery na velkoobjemový 
odpad 
Počínaje sobotou 12. března opět zahajujeme pravidelný 
odvoz velkoobjemového odpadu.
Obecní kontejnery budou přistavovány vždy mezi 9. a 12. 
hodinou na tato stanoviště: 

12. 3. Na Skále před OÚ
19. 3. Náves – u pomníku
26. 3. Pavlova – parkoviště u zahradnictví
2. 4.   Na Vartě – u vchodu do zookoutku
9. 4.   Růžičkova – u přečerpávací stanice
16. 4. Vobůrecká – křižovatka s ulicí Na Skále

Ukládání odpadu do kontejneru bude umožněno pouze 
občanům Radonic a bude prováděno 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.

SN

Zpráva o činnosti obecní policie Radonice za rok 2010

Občany ve velké části Středočeského kraje v posledních 
měsících  značně znepokojuje situace kolem rušení 
autobusových spojů. Kraj totiž ve svém rozpočtu na rok 2011 
snížil příspěvek na dopravní obslužnost o 180 mil. Kč. To pro 
Pražskou integrovanou dopravu (PID), v jejímž systému je 
zahrnuta i dopravní obslužnost naší obce představuje výpadek 
cca 31 mil. Kč.  Zároveň se zvýšily náklady vlivem inflace a 
nárůstu ceny nafty, což pro PID představuje cca 24 mil. Kč.  
Celkem je tedy třeba zajistit financování ve výši cca 55 mil. 
Kč. Podle organizace ROPID, která je za organizaci pražské 
integrované dopravy odpovědná, je tato částka plně pokryta 
nárůstem ceny jízdného o 20%, aniž by muselo docházet 
k jakémukoliv omezování spojů. Středočeský kraj však přesto 
žádá zrušení 20-25% spojů v rámci PID. Podle odborníků 
z ROPIDu zcela nesmyslně a zbytečně. Vedení kraje 
nepřipouští prakticky žádnou diskusi, opozičními zastupiteli 
svolané mimořádné krajské zastupitelstvo bylo dokonce 
hejtmanem Rathem a zastupiteli ČSSD a KSČ zablokováno, 
aby k projednání celé věci nemohlo vůbec dojít…
Zároveň je třeba zmínit, že kraj ve svém rozpočtu počítá 

se 100 milióny korun na tzv. „žákovské jízdné“, které nemá 
absolutně žádný systémový význam. Navíc znevýhodňuje 
žáky přejíždějící z kraje do kraje (například právě naše děti 
dojíždějící do Prahy), na které se tento přípěvek nevztahuje. 
Mimo to již byl systém několikrát zneužit…
Naší obce se zatím tato záležitost dotýká pouze okrajově, 
protože na nejdůležitější spoj č. 367 středočeský kraj 
nepřispíval ani v minulosti. K omezení by však mohlo dojít  
u linek 376 a 378. Konkrétní závěry však zatím nejsou známy, 
protože komunikace s krajem je téměř nemožná.
Starostové a občané obcí, jejichž dopravní obslužnost je 
uvedeným postupem Rathova vedení kraje nejvíce ohrožena 
(zejména obce dále od Prahy), proto iniciovali petici proti 
rušení autobusových spojů. petice a podpisové archy jsou 
k dispozici na obecním úřadě, pokud budete mít zájem, 
můžete připojit svůj podpis.   
Podrobnější informace můžete nalézt na obecních webových 
stránkách.

SN

Petice proti rušení autobusových spojů
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Rok se s rokem sešel a prostůrek v parku 
pod „velkým kopcem“ se 18. prosince opět 
proměnil v malá prkna, co znamenají svět. 
Šlo sice o svět značně redukovaný, ale pro 
nás (dovolím si trošku neskromnosti) herce, 
scénáristy, režiséry, zpěváky a hudebníky 
přesto o Svět s velkým S.

Kolena se klepala zimou, a věřte, že 
ačkoliv se tentokrát ani zdaleka nemohla 
rovnat té předloňské, bez čaje s pořádnou 
dávkou rumu by se, s trochou nadsázky, 
klepala naposledy. Přes zmrzlé rty se těžko 
mluví, natož pak zpívá, a ještě ke všemu 
ta proradná mrška kdesi v koutku záhybů 
šedé kůry mozkové. Ta, o které většina 
z nás neměla nejmenší tušení, dokud na nás 
agresivně nezaútočila. Ano, je to tréma. To 
tréma přispěla k nezastavitelnému třasu, to 
tréma vázala jazyk a lámala hlas. Člověk se 
rád předvede v hospodě nebo dělá šaškárny 
ve škole, ale jakmile se postaví na ta osudná 
prkna, je z něj najednou uzlíček nervů.

Přesto přese všechno jsme odrecitovali, odehráli, odzpívali, 
a dokonce i sklidili potlesk. Pravda, přes rukavice sice nebyl 
skoro slyšet, ale my „umělci“ máme nebývalou představivost,  
a tak jsme si nepřipadali nikterak ochuzeni.

Za ten potlesk Vám moc děkujeme. Pro něj si obličeje 
potíráme moukou, pro něj si povídáme se slepicemi, pro něj 
nedopřejeme vlastnímu vnoučeti bonbón, a místo toho ho 
třískáme metličkou…

Ten potlesk nám ale pouze nezvedá ego. Ne, ten potlesk pro 
nás znamená, že naše vesnice zase trošku žije, jako se žilo dřív. 
Že se sousedé spojí a společnými silami něco zorganizují  
a nacvičí, a že se pak na ně ostatní přijdou podívat, smějí se  
a po představení hned neodcházejí domů, ale dají si spolu 
svařák a prohodí pár slov.

K tomu by naše aktivity měly vést a radujeme se, že tomu 
tak snad i je. Těšíme se na další setkání a vyzýváme všechny 
otevřené i skryté exhibicionisty: Přidejte se mezi nás! 
 
Za partu „umělců“ Jana Němcová 

vánoční zpívání
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KARNEvAl

Po úspěšné a kladně hodnocené 
posvícenské zábavě, jsme se opět dali 
dohromady - parta nadšenců -  
a  začali jsme plánovat a připravovat. 
Tentokrát přišla na řadu legrace, a to 

v podobě karnevalových masek. Měli 
jsme strach, že masek bude málo, ale 
jaké překvapení pro nás bylo, když 
masek v sále přibývalo. Vyhrál krásný 
vodník - Dana Bernardová, ale nedaly 
se přehlédnout ani další -  miminko, 
postavy z Mrazíka, klaun, trestanci 
a mnoho jiných. Na žádnou nechci 
zapomenout, všechny byly skvělé.  
A my „Babaletky“ jsme si zvolily role 
důchodců. Tentokrát nám nedalo 
nacvičování moc práce – v našem 
vystoupení šlo především o vtip. Velice 
jsme si to užily. Příjemné bylo i to, 
nechyběli ani takzvaní „novoradoňáci“, 
sousedé z Vinoře, Jenštejna a další. 
Všichni jsme se společně bavili. Hudba 
hrála vesele a skvěle. Tombola byla 
bohatá. Já, která nikdy nic nevyhrávám, 
jsem vyhrála v tombole první cenu 

a Babaletky si jí při nacvičování na 
zářijové posvícení společně zdlábnou. 
Tentokrát bude nacvičování velmi 
náročné. Skladba, kterou jsme si 
vybraly, nám dá práci v přesném 
nácviku. Doufám, že i vy se již těšíte 
tak jako my. Nové Babaletky jsou 
vítány, čím víc, tím větší legrace.      

Za všechny Babaletka, Alena Divišová

Tentokrát citujeme z obecní kroniky zápisy z 
roku 1924. Takto tedy rok 1924 viděl řídící učitel 
a kronikář Josef Buňata:
Tento rok počal silnými vánicemi a krutými mrazy.
Leden: V Rusku zemřel komunistický vůdce Lenin 
Únor:  3. února zemřel bývalý president americký Wil-
son, přítel našeho národa. Čest budiž jeho památce. Celý 
únor trvá krutá zima.
Březen: Lidová pranostika se letos v březnu vyplnila:
celý březen trvá zima. V polích se ještě neoře, zem je 
zmrzlá. Není pamětníka tak dlouhé zimy. Vydány nové 
dvouhaléře.
Duben: 2. dubna dohotovena pri-
mérní linka, transformátor i sekun-
dární síť. Prvně se svítí. V polovici 
dubna seje se teprve jař, v druhé 
polovici řípa a ke konci měsíce 
sázejí se zemáky. Vše je zpožděno. 
Stromy teprve počínají rašiti. Loni 
byly touto dobou již v květu.
Květen až srpen: Ve jmenova-
ných měsících se ničeho nestalo 
v životě hospodářském ani politic-
kém.
Žně: Letošní žně opozdily se proti 
létům předešlým o tři neděle. Konec 
srpna a začátek září byl silně deš-
tivý, takže mnoho obilí bylo ještě 
6. září na polích a trvajícími dešti 
bylo jakostně poškozeno. Po 16. 
září čas se ustálil a nastaly pěkné 
dny podzimní plné slunce.
Nové domy: Během léta vystavěno 
při silnici cukrovarské proti čís. pop. 
82, 83, 84 - 87 několik nových domků 
patřících p. Královskému, Hřebíčko-
vi, Chvojkovi, Šípkovi, Procházkové 
a Machovi. V ulici „v lesíku“ zvané 

postavili domky Novotný, Kotapiš, Štěpař. Za mostem  
u Jenštýna postavil Karel Janoušek domek dovršující právě 
stovku domů v Radonicích., dostal č. p. 100.
Říjen-listopad: Teplé a slunné počasí trvalo celý říjen, 
takže sklizeň cukrovky byla velmi pohodlná. Úroda byla 
pěkná. Listopad byl příznivý pro polní práce, kol 16. 11. 
již několik mrazíků, i sníh napadl, leč dlouho netrval.
Prosinec: Sychravé počasí na konci listopadu přeneslo 
se i na začátek prosince. Teprve před vánočními svátky 
mrzlo, 28. napadlo trochu sněhu. Kolem konce měsíce 
dělá se led, síla jeho jest 15 cm.
Drahotní poměry: Nezaměstnanosti v obci nebylo. 
Drahotní poměry se zhoršily proti roku loňskému. Ječ-
men dosáhl ceny až 270 Kč, pšenice 220 Kč, brambory 
75 Kč. Platy oproti tomu zůstaly nezměněny, ba někde  
i sníženy.

Obecní stavby: Obec položila 
kanalizační potrubí ve „Tvrzi“ od 
studně až k mostku u školy a od 
rohu chlévů č. p. 6 a 7 p. Stáry kol 
č. p. 10 p. Louče a za číslo 12  
p. Raichla nákladem 8.800 Kč. Na 
tuto práci přispěla okresní správ-
ní komise v Karlíně obnosem Kč 
4.000.
Rozpočet: Na rok 1924 jevil se 
obecní rozpočet takto: Příjem 
33.256 Kč, vydání 40.486 Kč. Scho-
dek 7.230,- Kč byl uhrazen 87% 
přirážkou k daním přímým a 34% 
přirážkou k dani činžovní.
Z toho viděti, že obecní hospo-
dářství je správné, že přirážky 
nezatěžují poplatnictvo ani tou 
měrou, jako v době předválečné. 
Při tom je důležité, že se v obecním 
rozpočtu nešetří na nepravém mís-
tě, všechny potřeby jsou správně 
plněny a požadavkům občanů se 
vychází všemožně vstříc. U občanů 
se nachází dosti málo pochopení 
k úkonům samosprávy. Mnohý si 
myslí, že z obecního krev neteče.

Střípky z historie


