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Radonické listy - září 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.

91 let Marie Šimáčková
91 let  Marie Stránská
90 let libuše Tomanová    
75 let Jan Zbořil
70 let alena Kudrnová
65 let ivan leiš
65 let Jindřiška Štádlerová
65 let Jaroslava Krčílová

  

Úvodník
Léto máme takřka za sebou. Pro někoho zaplať Pánbůh, 
pro druhé věčná škoda. Já se přikláním k té první skupině, 
protože úmorná vedra mi dávají zabrat. Na druhou stranu 
hodně tuhá zima taky není pro mne to nejlepší.

Ale to přeci je neměnné, to ovlivnit prostě nedokážeme. 
Zkusme proto podpořit to, co ovlivnit můžeme, a to je 
třeba pořádek v naší vesnici. Přes prázdniny jsme měli tři 
pracovníky, ale nyní máme na čas pouze jednoho. Proto 
bych vás chtěl poprosit o trochu shovívavosti a pochope-
ní situace a o to, abyste se snažili co možná nejméně po 
sobě zanechávat své stopy pobytu a pohybu. Nutno ovšem 
podotknouti, že poslední dobou se podle mého názoru 
situace v tomto mění k lepšímu, a to považme, že nás, 
obyvatel Radonic přibývá. 

Dále bych vás chtěl poprosit, kdyby se stalo něco jako 
před několika dny, tedy krádež poklopů kanalizace, zavo-
lejte naši Obecní policii. Ta je téměř vždy blíže k danému 
místu, nehledě na to, že má, nebo si může zajistit, i pro-
středky na provizorní náhradu oněch poklopů. Zavoláním 
PČR se řešení pouze prodlouží, neboť PČR stejně  
v první řadě volá radonické policisty. Pokud se o případu 
dozví nejdříve Obecní policie, obec danou ztrátu nakonec 
nahlásí PČR Brandýs, protože se jedná z našeho pohle-
du o škodu značné výše. V této záležitosti mám pro vás 
celkem dobrou   zprávu. Už nám moc litinových poklopů 
nezbývá, a to znamená, že se již nebudou krásti, ale to  
s sebou nese následné škody snížením příjmu zlodějům  
a také v nemalé výši majitelům sběren. No, snad najdou 
jiný zdroj příjmu, třeba normální práci.

Ale co je také nového s koncem prázdnin, je začátek fot-
balové ligy našich hráčů. To, že postoupili tak vysoko, jako 
ještě v životě náš tým nehrál, je asi dávno známo. Nejen 
proto jsem se byl podívat na jejich první zápas hraný 
na domácím hřišti. A byl jsem překvapen nejen počtem 
diváků, kterých bylo nejen podle mého odhadu více jak 
stovka, ale hlavně výkonem našich. Vyhráli totiž 4:1 a, 
jak píší sportovní listy, zaslouženě. Koho porazili, to si už 
nepamatuju a ani to nepovažuju za důležité. To se jistě 
dočteme na jiném místě našich novin.

Takže všem našim sportujícím fotbalistům, tenistům, 
zumbovkám (ženy, co tančí zumbu) i Babaletkám přeju 
hodně zážitků v poprázdninové době. 

Jan Stypola, místostarosta obce
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Vážení spoluobčané,
v posledních Radonických listech jsme Vás informovali  
o řadě investičních akcí, které připravujeme na letošní rok. 
Uplynulo jenom pár měsíců a většina z nich je hotova.

V prvé řadě se jedná o přístavbu mateřské školy, kterou se 
zvětšila její kapacita o 12 dětí na celkových 37. Školka byla 
zvětšena nenápadnou přístavbou v přízemí stávající budovy  
s náklady cca 1,6 mil. Kč. Přes rychlost a úspornost této stavby 
jsme tak získali moderní prostornou třídu s pěkným novým 
vybavením, která nejen že splňuje i ty nejpřísnější požadavky, 
ale hlavně vyřeší akutní nedostatek míst ve školce. Vzhledem 
k rychlému růstu počtu obyvatel Radonic však musíme počítat 
s tím, že v horizontu několika málo let bude třeba počet míst 
ještě zvýšit až na cca 50. To bude možné, jakmile postavíme 
Obecní dům, do nějž bude přestěhována prodejna smíšeného 
zboží, a její prostory se vrátí svému původnímu účelu – to zna-
mená, že se z nich opět stane další třída školky. 

V mateřské škole jsme investovali i do rekonstrukce školní 
jídelny. Ta byla se svým vybavením již za hranicí své tech-
nické životnosti i hygienických požadavků. Doznala proto 
kompletní rekonstrukce za cca 1 milion korun, za něž byly 
provedeny nejen nezbytné stavební úpravy, ale zejména poří-
zeno moderní a hygienické kuchyňské vybavení. Troufám si 
říci, že dnes máme mateřskou školu, která svými technický-
mi parametry splňuje ta nejpřísnější kriteria. 

Další podstatnou investicí byl nákup techniky pro údržbu 
obce. Tak, jak nám přibývá zelených ploch a chodníků, přibývá 
i práce s jejich údržbou, kterou bez kvalitní a výkonné techni-
ky není možné zvládnout. Za půldruhého milionu korun byl 

proto zakoupen multifunkční malotraktor se sekačkou, zame-
tacím strojem, radlicí na sníh a sypačem. Tato výbava nám 
spolu s dříve zakoupenými stroji umožňuje, aby naše obec byla 
průběžně udržována v náležitém stavu. Myslím, že díky pra-
covnímu nasazení našich pracovníků pánů Marečka a Fišara 
za prázdninové pomoci Davida Balouna se dařilo i letošní 
mimořádně bujnou vegetaci udržovat ve velmi solidním stavu 
a radonické ulice tak jsou docela pěkné na pohled.

Možná jste zaznamenali, že v areálu obecního úřadu u pro-
dejny potravin probíhají další stavební práce - pro výše zmí-
něnou obecní techniku nám totiž chyběly vhodné parkovací 
a technické prostory, a proto zde vzniká obecní garáž.

Nemalé prostředky jsme letos věnovali také do sportu  
a tělovýchovy. Za částku 800 tisíc korun jsme odkoupili 
polovinu kabin tenisového oddílu, které spolu s rekonstruo-
vaným Haltýřem a upravenou plochou kolem něj tvoří velmi 
pěkné zázemí nejen pro tenisty, ale i další příjemný kout 
obce. Obecní rozpočet pamatoval rovněž částkou téměř půl 
miliónu na umělé zavlažování a techniku pro údržbu fotba-
lového hřiště. Naši fotbalisté letos svým postupem do krajské 
soutěže dosáhli svého historického úspěchu, tak nezbývá 
než doufat, že jim tato investice pomůže v jejich sportovních 
výkonech a reprezentaci naší obce.

Poslední velkou investicí a stavební akcí, která nás letos ještě 
čeká, je rekonstrukce komunikací v ulicích Růžičkova, Prcha-
lova, U Haltýře a Na Vartě. V těchto ulicích bude položena 
zámková dlažba a v Růžičkově ulici navíc rekonstruována 
dešťová kanalizace, která je v havarijním stavu a nefunkční. 
Nebuďte prosím překvapeni, že zámková dlažba nahradí i 
na první pohled poměrně dobré asfaltové povrchy v ulicích 
Prchalova a Na Vartě. Velmi jsme zvažovali, zda tuto rekon-
strukci provést, ale asfalt v těchto ulicích je položen prakticky 
na hlíně bez jakéhokoliv podkladu, na řadě míst se propadá, 
není zde vyřešeno odvodnění ani zpevněné vjezdy do domů či 
chodníky. Zastupitelstvo proto rozhodlo tuto stavbu provést 
spolu s úpravou vjezdů v ulicích Nad Školou a Ligasova. Tato 
stavba nás bude stát cca 12 milionů korun.

Jak sami vidíte, letošní rok je rokem poměrně velkých inves-
tic. Je však třeba zdůraznit, že všechny tyto peníze směřují 
do majetku obce a do dobudování její infrastruktury, a tím 
i zlepšení života v ní. Podstatné je také to, že všechny akce 
tyto akce jsme schopni financovat z vlastních prostředků. 
 
Ing. Stanislav Němec, starosta obce

Slovo starosty



� | Radonické listy 2/2011

informace z obecního úřadu

Harmonogram výstavby komunikací a dešťové kanalizace
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umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

místo termíny umístění kontejnerů
Pavlova - parkoviště u zahradnictví 10. 9. 22. 10.
Na Vartě - u vchodu do zookoutku 17. 9. 29. 10.
Růžičkova - u přečerpávací stanice 24. 9. 5. 11.
Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále 1. 10. 12. 11. 
Na Skále - před OÚ 8. 10. 19. 11.
Náves - u pomníku 15. 10. 26. 11. 

Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin. 
Další termíny umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad budou upřesněny. 

přístavba mateřské školky v provozu!
nově přistavěná třída pro 12 předškolních dětí zahajuje v září svůj provoz.

aktuality

výlet pro seniory
dne 17. srpna letošního roku se uskutečnil výlet pro seniory z Radonic.

Tentokrát se jelo do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Opro-
ti minulým letům v ZOO je novinka to, že ve Dvoře Králové je 
Safari, po němž se jede vlastním vozidlem. Tak jsme projeli pomalu 
autobusem mezi zvířaty, je to pěkné a zajímavé.
Po projetí Safari si ještě každý procházel ZOO dle svého. Zahrada 
je velmi pěkná, prostorná, plná odpočinkových zákoutí, tak jistě 
každý byl spokojený a v klidu si prohlédl, co ho zajímalo. Počasí 
bylo krásné a jenom byla škoda, že toto nevyužilo více lidí a nejeli  
s námi. Byl to pěkný výlet – tak snad příští rok – budeme se těšit.

J. Kašinová
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Kulturní a společenský život

v uplynulém období se uskutečnilo i několik 
více či méně tradičních kulturních akcí.
posledního dubna jsme se sešli na čarodějni-
cích, začátkem června jsme oslavili den dětí  
a večer rodičů, v srpnu si naši senioři zajeli 
na výlet do safari ve 
dvoře králové.

slavnostní otevření klubovny tenisového klubu
V sobotu 11. června 2011 byla slavnostně otevřena nová 
klubovna se zázemím pro tenisový klub Slavia Radonice.

V 8.30 pan Petrásek za velké účasti hostů, stávajících, ale 
hlavně zasloužilých zakládajících členů klubu přednesl 
slavnostní řeč, kde zavzpomínal na začátky a především 
poděkoval za dlouholetou práci pro klub panu Oldřichu 
Strnadovi staršímu a za realizaci nové klubovny panu 
Martinu Divišovi. Na řadu pak přišel křest šumivým 
vínem a přestřihnutím pásky byl panem Strnadem otevřen 
nový klub se zázemím.    

Součástí oslav byl také turnaj dvojic, kterých se sešlo  
11, hrálo se už od pátku a v sobotu po slavnostním otevře-
ní a pokřtění pokračovaly boje ve skupinách.

O třetí místo zvítězili Martin Diviš s Alešem Vaníčkem 
nad dvojicí Vaňha Míla / Radim Brunclík.

Ve finále po velkém boji zvítězila dvojice sourozenců Str-
nadových, Hanka s Oldou nad Markétkou Strnadovou  
a Davidem Hasilem.

Na kurtech se v exhibici také představili pánové Strnad 
Oldřich nejstarší s Petráskem a dokazovali, že u mužů věk 

nic neznamená. Pan Strnad pak u příležitosti blížících  
81. narozenin převzal dárkový koš.

Po vyhlášení výsledků turnaje dvojic už přišlo na řadu 
společné posezení nad výbornou grilovanou šunkou  
a plzeňským. Oslavy se vydařily, jak počasím, tak přede-
vším výtečnou náladou.

slavia radonice  
v krajské soutěži

Naši fotbalisté v loňské sezóně vyhráli se 
šestibodovým náskokem okresní přebor  
a poprvé v historii tak přivedli radonický 
fotbal do krajské soutěže – I. B třídy.  

držme jim palce i v letošním roce!
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den dětí a večer rodičů se povedl
S potěšením Vám chceme sdělit, že naše kulturně sociál-
ní, školská a sportovní komise má šťastně za sebou další 
pořádání dne dětí a večera rodičů v Radonicích. 

Nejdříve bychom chtěli poděkovat dětem a jejich rodi-
čům i prarodičům za jejich projevený zájem. Snad všich-
ni pořadatelé (těm patří též obrovské poděkování) viděli 
velkou snahu dětí, projevovanou při plnění úkolů v jed-
notlivých činnostech. Jejich rozzářené oči, někdy  
s trochou strachu, bázně nebo studu, byly pro nás všech-
ny tou největší odměnou.     

Veškeré dění  na hřišti proběhlo bez znatelných zádr-
helů, za doprovodu výborné kapely a se skvělým prů-
vodním slovem pana Petra Horáčka. Zkrátka, celý tým 
působil jako sehraný celek a právě rozzářené oči dětí 
nám všem byly odměnou za dobře vykonanou práci.

Už jsme si zvykli na obětavé hasiče z Jenštejna, jim patří 
též velké poděkování. Jen si vzpomeňte na dlouhou řadu 
dětí u jejich hasičského auta, kterou vystály jen proto, 
aby si mohly zatroubit a zatočit volantem v hasičáku.

Taky už si pomalu zvykáme na ochotu nejen pomoci při 
přípravě (ta sakra zabere času), ale i zapůjčování různých 
pomůcek, nástrojů a nářadí. Tady také vcelku nic nového.

Čím tedy byl tento dětský den výjimečný? No přeci tím, 
že přišlo více dětí než vloni. Hlavním vchodem jich pro-
šlo více jak 130, a to ty úplně nejmenší nebyly počítány  
a ještě asi 30 větších dětí nechtělo kartičku, že se jdou 
jen podívat.

Dále chceme podotknout, že nás, kteří dětský den při-
pravovali, bylo více než loni, a snad všichni jsme měli 
stejné pocity užitečnosti pro dobrou věc.

Ty samé zkušenosti a hřejivé pocity snad má i pan Vác-
lav Myslivec se svým týmem v ZOO koutku. Těm všem 
patří též velké poděkování za přípravu soutěží, umožně-
ní prohlídky a poznávání zvířátek.

Díky patří i TJ Slavia Radonice, která poskytla prostory 
a technické zázemí. 

A když už jsme u děkování, nesmíme zapomenout na 
dary našich sponzorů, zejména PENNY  MARKETU 
za spoustu cen, od sladkostí, limonád, přes hračky po 
sportovní náčiní. Dále nám sponzorsky přispěla firma 
EUROBAL, též Němcova selská mlékárna se svými 
Radoňáčky.

V neposlední řadě patří díky všem ostatním sponzorům, 
kteří přispěli dobré věci.

Večerní posezení v parku při dobrém občerstvení  
a hudebním doprovodu pak bylo příjemnou tečkou za 
pěkným dnem.

Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na příští rok.        

Karel Votruba  a Zdena Molitorová
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Společenský život 

přijďte na

RADONICKÉ POSVÍCENÍ !
sobota 17. 9., 20.00  

Posvícenská zábava
Kulturní dům Radonice

- hraje  skupina alfa

neděle 18. 9., 13.00 
Posvícenské odpoledne

park u obecního úřadu
-  pouťové atrakce,

- občerstvení,
-  živá hudba

15.30 ZlatÝ BOD pROGRamu:
RaDOniCKÝ BaBalet !!!

- hraje Dixieland messengers


