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Předjarní pel-mel 
V čase, kdy píšu tento příspěvek, se všichni těšíme ze zimy, 
která sice zamrazila na naše zvyklosti až dost, ale už je snad 
na ústupu. Zatím tedy nebylo ani moc sněhu, a tak naši 
chlapi všechno zvládli díky nové technice dobře. Nerad 
bych to zakřikl, ale zas tak pověrčivý snad nejsem.

Byl jsem vcelku překvapen i tím, že led na obou našich vod-
ních plochách byl očištěn od sněhu a vesele se bruslilo. Byl 
jsem překvapen hlavně díky tomu, že to není v každé vesnici 
okolo Prahy samozřejmostí. Ono se to samo neuklidí a také 
jsem slyšel názor, který mne rozesmál, že prý děti nechodí 
bruslit na rybníky, protože rybník ani led nemá patřičný cer-
tifikát. To ale v Radonicích neplatí a jsem za to rád.

Led tedy pomalu mizí a my se chystáme na jaro, někteří se  
i těší. Ano, je krásné, ale přináší i práci na zahrádkách  
a zahradách. S tím máme spojeno uklízení po zimě,  
a tak na jiném místě našich novin najdete rozpis umístě-
ní kontejnerů na odpad. V této souvislosti mě napadá, že 
brzy nastane sekání našich zelených porostů, a tedy i s tím 
spojený rámus našich sekaček. Otiskujeme zde přání jedné 
naší obyvatelky tuto naši bohulibou činnost o nedělích 
minimalizovat. Je to otázka do pranice. Je jasné, že jsou dva 
naprosto odlišné názory, tedy zakázat, či nikoli. Někde to 
řeší kompromisem, od kolika do kolika a ve který den. Také 
řešení. Nejjednodušší asi je rámusit v době, kdy si myslím, 
že nikoho moc neruším, anebo tehdy, kdy by to nevadilo 
mně. Přece se na sebe nebudeme mračit kvůli trávě. 

Když už jsme u zelené hmoty, i letos bude možno zakou-
pit popelnici na biologický odpad. Já osobně si na to 
nemůžu stěžovat, vcelku nám to vyhovuje, ona také ASA 
vyhrožuje, že když najdou zelený odpad v popelnici na 
směsný odpad, tak ji nemusí vysypávat. Sakra, já už jsem 
vlastně skoro v létě. Tak tedy hezké předjaří i jaro.

Ale přece jenom pro osvěžení naší paměti k popelnicím 
na směsný odpad. Počet popelnic je daný dle počtu trvale 
přihlášených obyvatel v dané nemovitosti, a to: do tří osob 
1 popelnice, od čtyř osob 2 popelnice, od osmi osob  
3 popelnice.

Dále má naše obec sedm stání na tříděný odpad a další 
se bude letos stavět a od března do listopadu budou při-
stavovány dva kontejnery týdně na velkoobjemový odpad 
a stavební suť. Pokud má někdo provozovnu v obci, musí 
mít smlouvu na odvoz odpadu samostatnou. 

Už také máme v obci kompletně nové silnice s přilehlými 
úpravami, při kterých se nám udělaly vjezdy a parkovací 
místa, pokud možno na přání, někdy i nadstandardní. Teď 
je jenom na nás, abychom tato místa využívali co nejvíce  
a silnice nechávali bezpečně průjezdné. 
 
Na závěr něco o našich psích kamarádech, tedy i jejich 
majitelích. Přibylo nových ploch i udržované zeleně, 
bohužel na nich někdy vynikají… no však víte co.

Když už mluvím o psech, musím podotknout, že se zpřísní 
postih za volně pobíhající psy po obci, neboť takové chlu-
páče v poslední době vídáme stále častěji. 
 
A poslední poznámka, tentokrát od České pošty. Některé 
poštovní schránky nejsou na takovém místě, aby při vhazo-
vání zásilek nemohla být, v našem případě doručovatelka, 
vylekána, neřkuli ohrožena právě našimi psy. Takový případ 
se u nás již odehrál… Do zmíněných schránek může pošta 
odmítnout doručovat. 
Ještě jednou hezké předjaří i jaro.

Jan Stypola, místostarosta

Úvodník

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



www.radonice.cz | �

Vážení spoluobčané, 
zima pomalu končí a další rok je v plném běhu. Jak jste asi 
zaznamenali, v roce minulém jsme se v Radonicích určitě 
nenudili a myslím, že nám to nehrozí ani letos. 

V loňském roce jsme dokončili řadu poměrně velkých 
investičních akcí (přístavba školky, dokončení komunikací 
a dešťové kanalizace, rekonstrukce kanalizační přečerpávací 
stanice, tenisové kabiny) a na vzhledu i funkčnosti naší obce 
to je jistě znát. Další akce jsou před námi letos – to nejdů-
ležitější bude jistě zahájení stavby Obecního domu, ale čekají 
i stavby drobnější, nicméně také důležité. Detailnější přehled 
plánovaných akcí naleznete v článku našeho stavebního 
technika, na tomto místě bych se ale rád zmínil právě  
o Obecním domě. 

Jak víte, bude postaven na místě staré školy a rozhodnutí  
o jeho výstavbě předcházela poměrně dlouhá a někdy i dost 
vzrušená diskuse. Protože se jedná o stavbu za nemalou část-
ku peněz, která navíc ovlivní vzhled a vybavenost obce na 
mnoho desítek let, pokusím se ještě jednou shrnout důvody, 
které nás k rozhodnutí Obecní dům postavit vedly. 

Za prvé - je nutno zásadním způsobem řešit budovu bývalé 
školy. Ta je bohužel v takovém technickém stavu, že praktic-
ky jediným reálným řešením je její zbourání. 

Za druhé - ve velmi krátké době pocítíme značný nedostatek 
míst v mateřské škole. Ten je i přes navýšení kapacity na  
37 dětí v loňském roce realitou již dnes, ale potřeba míst 
ještě vzroste po obydlení nových domů v obci, kdy Radonice 
budou mít cca 1.100 obyvatel. Jediným místem, kam je mož-
no bez velkých nákladů školku rozšířit, je prostor dnešní pro-
dejny potravin, který ostatně původně právě třídou mateřské 
školky byl. Jestliže však zrušíme stávající prodejnu, abychom 
měli místo pro školku, musíme někde zajistit novou -   
a právě prostor pro moderní obchod bude prvním využitím 
Obecního domu.  

Za třetí – současná ordinace lékaře, kterou využívají především 
naši starší spoluobčané, je v naprosto nevyhovujících prostorách 
bez čekárny či sociálního zařízení, a není možné počítat s tím, 
že by takto mohla fungovat i nadále. Ordinace lékaře tedy bude 
další službou, která bude v Obecním domě umístěna.

Za čtvrté – naše obec nemá žádné důstojné nebo alespoň 
vhodné místo pro pořádání různých společenských a kultur-
ních akcí, ale třeba ani pro dnes tak populární cvičení Zum-
by. Namítnete možná, že máme přece kulturní dům, ale ten 
je jednak za poměrně nevýhodných podmínek dlouhodobě 
pronajat soukromé firmě, a jednak „kulturní“ je spíše jenom 
svým názvem… (Mimochodem jeho rekonstrukce nás v brz-
ké době také nemine). Navíc, i kdyby byl v sebelepším stavu, 
jeho určení je přece jenom poněkud jiné, než bude posky-
tovat další z místností v Obecním domě, a to společenská 
místnost s kapacitou cca 100 lidí. Ta bude moci být využita 
třeba k akcím typu vítání občánků, cvičení, zasedání zastu-
pitelstva, divadelní nebo hudební vystoupení, bude možno ji 
pronajmout i pro soukromé akce jako svatby či školení  
a podobně. Ve stejném podlaží Obecního domu bude také 
prostor pro jednu drobnou provozovnu, například kadeřnic-
tví nebo podobnou službu.

Za páté – provozní náklady Obecního domu 
by neměly představovat pro obec výraznou 
zátěž. V podkroví totiž budou čtyři byty  
o velikosti 2+1, které vzhledem k naší lokalitě 
pravděpodobně nebude problém pronajmout. 
Zároveň samozřejmě bude pronajata i prodej-
na a provozovna služeb, takže z těchto nájmů 
by běžná režie na provoz Obecního domu 
měla být pokryta. Obec navíc byty může 
použít jako služební a stabilizovat tak své 
zaměstnance. 

Za šesté – velkým kazem na vzhledu naší 
obce je její centrum a náves. S majiteli sou-
kromých objektů se snažíme jednat, ale 
majetek obce by měl být příkladem. A nejde 

samozřejmě jenom o vzhled, chceme, aby centrum obce bylo 
živé, aby lidé měli důvod a možnost se tam sejít nebo aspoň 
zastavit. Centrum obce bude propojeno s klidovou zónou 
kolem Haltýře a tenisových kurtů, a pokud se nám podaří 
odvést z obce více dopravy, vznikne tam skutečně klidné  
a příjemné srdce Radonic.

To vše je samozřejmě běh na dlouhou trať, který navíc bude 
stát dost peněz. Obec však tyto prostředky má a zejména 
v současné nestabilní ekonomické situaci musí velmi pečlivě 
zvažovat, jak s nimi naložit, aby nedošlo k jejich znehodno-
cení. A investice do majetku, který bude sloužit nejen nám, 
ale i příštím generacím, se nám zdá jako nejefektivnější.   

Celkové náklady na zbudování Obecního domu jsou zatím 
pouhé odhady, ale pohybují se kolem 30-35 miliónů korun  
a i po zaplacení této částky bude mít obec finanční rezervu 
v řádu desítek miliónů korun. Přesnou částku budeme znát 
teprve po přesné specifikaci projektu a výběru dodavatele ve 
veřejné soutěži a samozřejmě s ní seznámíme občany. 

Jsem přesvědčen, že zbudování Obecního domu je správným 
rozhodnutím a dobrou investicí, která Radonicím přinese 
prospěch.

Ing. Stanislav Němec,  starosta obce

Slovo starosty

Obecní dům bude vypadat zhruba takto
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Informace z obecního úřadu

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 15. 12. 2011 schválilo rozpočet na 
rok 2012.

Rozpočet je koncipován jako vždy tak, 
že běžné výdaje by měly být hrazeny  
z běžných příjmů a výdaje investiční ze 
zdrojů jednorázových. Co se týče pro-
vozní části rozpočtu, vychází ze skuteč-
nosti roku 2011 a opatrného odhadu 
zejména daňových příjmů na rok 2012. 
Přesto lze očekávat mírné zvýšení 
daňových příjmů, zejména v důsledku 
nárůstu počtu obyvatel a zvýšené DPH. 

Je i možné, že se změní zákon o roz-
počtovém určení daní ve prospěch 
malých obcí, nicméně v návrhu roz-
počtu s tím počítáno není - když se tak 
stane, bude to navýšení zdrojů. 

Na straně výdajů se značně navyšuje 
příspěvek ZŠ Satalice. Navýšení je způ-
sobeno tím, že uběhla doba  kdy nám 
MČ Satalice účtovala sníženou částku 
za počet žáků, nutný pro  získání pro-
středků na rekonstrukci školy a nyní se 
dostáváme na standardní přípěvek cca 
7.800 Kč na dítě.  

Ostatní částky nejsou výjimečné, takže 
proti předpokládaným běžným pří-
jmům 12.841 tis. vycházejí běžné výda-
je 10.655 tis. Kč, což je přebytek cca 
2,1 mil Kč, rovnající se mimochodem 
zhruba úrokům z uložených peněz. 
 
V investiční části rozpočtu se vychází 
ze zdrojů z prodeje pozemků a plyno-
vodu. Pozemky jsou již prodány všech-
ny. V roce 2012 obdržíme peníze za 
poslední dvě parcely ve výši 4.700 tis. 
Rovněž budeme inkasovat první splát-
ku za plynovod od Pražské plynárenské 

Rozpočet obce na rok 2012

Orientační rozpis příjmů a výdajů k návrhu rozpočtu obce pro rok 2012

provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2012 tis.Kč

Běžné příjmy

daňové          8.262

nedaňové 4.579

běžné příjmy celkem 12.841

Provozní výdaje

mzdové náklady – úřad + zastupitelstvo 2.200
spotřební materiál pro OÚ 100
dopravní obslužnost  300
odpady 700
elektrická energie (mimo VO) 350
vodné, stočné 50
plyn 300
poštovné+kolky 20
telefony+internet 70

Externí specialisté (stavební technik, právníci, účetní, odhadci)  600

školení 10

pohoštění 20
motivační program – fasády 100
veřejné osvětlení (elektřina + režie) 500
Radonické listy 60
knihovna  25
pojištění majetku 100
příspěvek mateřské škole vč. stravování 850
neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice 490
neinvestiční příspěvek TJ Slávia 200
údržba zeleně - služby 250

požární ochrana ( Jenštejn) 100

sociální + kulturní+sportovní komise (40+100+20) 160

ostatní režie obecního úřadu (zimní údržba, opravy,  software atd.)  500

obecní policie  (v r. 2011 včetně nákupu radaru za 395 tis.) 2.700

provozní výdaje celkem 10.755
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investiční část rozpočtu obce Radonice pro rok 2012
tis. Kč

Předpoklad k 31.12.2011

Příjmy

Prodej pozemků+plynovodu 63.838 5.491

Zůstatek na účtech 31.12.2011 97.122 96.322

Zdroje pro investice celkem x 101.813

Investiční
výdaje

 

Daň z převodu 900

Realitní provize EKIS 120

Komunikace + dešťová kanalizace – dokončení 1.000

Rekonstrukce přečerpávací stanice – dokončení 300
Plocha u přečerpávací stanice 100
Projektová příprava obecního domu – dokončení 200

Opravy a údržby 
majetku 

Komunikace 300

Údržba potoka 150

Chodník na poz.188 50

Hřiště u MŠ 100

Vzduchotechnika kuchyně MŠ 200

Vodovod a topení MŠ 150

Veřejné osvětlení (Vinořská-205/9) 80

Nespecifikované opravy a údržba 100
Náklady na zpracování územního plánu 100
Chodník Počernická 1500

Obecní dům  20.000

Parkoviště u hřiště 300

Kontejnerové stání (Na Proutkách + Jabloňová) 120

Projekt inženýrských sítí poz.205/9 80

Komunikace Ve Tvrzi 700

Dětské hřiště – park Růžičkova 250

Dětské hřiště - tenis 1.400

Investiční výdaje celkem  28.200

Rozdíl příjmů a výdajů (zůstatek na účtu 31.12.2012) 75.699

ve výši 791 tis. Spolu s předpokláda-
ným zůstatkem na účtech ke konci 
roku ve výši cca 97.122 tis. tak máme 
zdroje pro investice ve výši 102 mil Kč.  
Přehled navrhovaných drobnějších  
i větších investic je v návrhu rozpočtu 
uveden, největší investicí je samozřejmě 
Obecní dům, na který se počítá pro rok 
2012 s 20 mil. Kč.

Při pracovním jednání zastupitelů dne 
28.11. 2011 byl vznesen a jednomyslně 
akceptován jednak návrh na navýšení 
rozpočtované částky na zbudování 
chodníku v ulici Počernická o 500 tisíc 
Kč a jednak návrh na vyčlenění částky 
ve výši 1.400 tisíc Kč na zbudování 

dětského sportovního hřiště v teniso-
vém areálu. 

Při realizaci investic v navržené struk-
tuře bychom na konci roku 2012 měli 
kompletně hotové komunikace v celé 
obci včetně Tvrze a chodníku na Počer-
nické a všechny ostatní věci uvedené 
v rozpočtu. Zároveň by nám mělo na 
účtech zůstat cca 75 mil. Kč. Z těchto 
prostředků bude obec čekat dokončení 
obecního domu (dalších cca 10-15 mil), 
rekonstrukce budovy OÚ a MŠ (místo 
prodejny zpět školka, zateplení, okna, 
celkem cca 3-4 mil. Kč). Po dokončení 
těchto akcí budou všechny investice do 
občanské vybavenost  kompletní a na 

účtech obci stále zůstane cca 55-60 mil. 
Kč, přičemž v rezervě stále zůstává pro-
dej 16 stavebních parcel na pozemku 
205/9.

Navržený rozpočet tedy zajišťuje běžný 
chod i rozvoj obce, což je patrné  
i z navrženého Rozpočtového výhledu 
na roky 2013-2015. 
 
Ing. Stanislav Němec,   
starosta obce
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Informace z obecního úřadu

Přes katastr naší obce již dlouhá léta vede rychlostní 
komunikace R10, tzv. mladoboleslavská dálnice. Je naštěstí 
v poměrně značné vzdálenosti od zastavěného území, přesto 
však kromě nesporných pozitiv přináší i svá negativa, jako je 
zejména intenzivní doprava přes obec, ale třeba i noční hluk.

Na druhém konci katastru, mezi Radonicemi a Vinoří, je 
v současné době navrhována stavba další takovéto komuni-
kace, takzvaného „Silničního okruhu kolem Prahy“ (SOKP), 
a to úseku, který je označován jako „stavba 520“. Ta by měla 
začínat v Březiněvsi a končit napojením na R 10 za Satalice-
mi. V naší oblasti by začínala mimoúrovňovou křižovatkou 
těsně za Podolankou, následně by protínala mezeru mezi 
Vinoří a Podolankou, po cca 30 m vysokém mostě by překo-
nala údolí pod jenštejnským domovem důchodců a za lesíky 
Břízek a Amerika by pokračovala přes starou cukrovarskou 
cestu a pole kolem mlékárny přes vinořskou a satalickou 
silnici, aby se za Satalicemi napojila na již hotovou křižovat-
ku na R 10. Denně by po této komunikaci mělo projíždět 80 
– 85 tisíc aut. To by samozřejmě znamenalo výrazný zásah 
do našeho životního prostředí, a proto se snažíme podnikat 
všechny kroky k tomu, aby navrhovaná trasa okruhu byla 
změněna. Jedná se totiž o koncept starý zhruba 50 let, který 
vznikal v době, kdy dopravní zátěž byla mnohonásobně nižší 
a kdy zástavba kolem Prahy končila o mnoho kilometrů 
blíže centru.  

 

Spolu se starosty dalších deseti obcí a městských částí jsme 
založili iniciativu, která nechala zpracovat alternativní návrh 
tzv. „regionální varianty“ SOKP. Tu můžete vidět na při-
ložené mapě (protější strana), je vyznačena modrou barvou. 
Je navrhována dále od Prahy a vytváří tak skutečný okruh 
„kolem“ Prahy, nikoliv okruh zastavěným územím. V sou-
časné době se nám po mnoha jednáních podařilo dojednat 
s ministrem dopravy, že tato varianta bude odborně posouze-
na skupinou nezávislých odborníků, a podle výsledku tohoto 
posouzení zvolíme další postup.

Na „náš“ úsek č. 520 navazují plánované úseky č. 511 Běcho-
vice- dálnice D1 a z druhé strany č.519 Suchdol – Březině-
ves, který pokračuje stavbou 518 Ruzyně –Suchdol. Všechny 
tyto stavby na území hlavního města Prahy jsou však v sou-
časné době v takové fázi, že k nim byla soudy zrušena veške-
rá dosud vydaná stavebně plánovací dokumentace, protože 
porušovala řadu předpisů. Co se týče stavby 520, ta jediná 
prochází částečně územím středočeského kraje a v současné 
době je její příprava pouze ve stadiu projektové studie. Další 
projektové práce stojí již řadu let a čeká se na výsledek sporů 
kolem navazujících úseků 519 a 511. Ve státním rozpočtu 
je pak s finančními prostředky na výstavbu SOKP počítáno 
nejdříve po roce 2020, takže je relativně dostatek času na to, 
abychom prosadili takovou variantu, která bude přinášet co 
nejmenší škody. 

Stanislav Němec

Povede přes Radonice další dálnice?

Kousek za humny
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Informace z obecního úřadu

Komunikace
 
V předcházejících dvou letech probíhala výstavba vodovodu, 
dešťové kanalizace a následně komunikací, vstupů a vjezdů 
ve staré části obce. Tyto práce jsou již téměř dokončeny. 
Zbývá provést obecní komunikaci Ve Tvrzi a komunikaci  
U Hlásky, která je však soukromá a je tudíž na jejích vlastní-
cích, kdy provedou její zpevnění. Na ulici Ve Tvrzi je vybrán 
projektant, který zpracovává projekt dle místních standardů, 
tj. šedá zámková dlažba v komunikacích, červená zámková 
dlažba ve vstupech a vjezdech, zeleň. Po získání potřebných 
povolení se v létě plánuje vlastní realizace. Nové komunikace 
jsou samozřejmě v záruce a průběžně se řeší vzniklé rekla-
mace. 

Vodní toky
 
Od loňského roku naplno funguje zrekonstruovaný rybník 
Haltýř. Při vydatných deštích dochází k jeho naplnění  
a postupnému odtékání tak, aby nebyly vyplavovány parce-
ly podél koryta Radonického potoka. Soustava retenčních 
nádrží u Penny, Nebeský rybník, podzemní nádrž vedle ulice 
Jabloňová a Haltýř je funkční a zároveň pomáhá doplňová-
ní rezervoáru podzemních vod, ze kterého čerpají studně. 
Nebezpečí hrozí při extrémních srážkách, kdy se do Radonic 
navíc valí voda z dálnice, a retenční nádrže všechnu vodu 
nepoberou a postupně přetékají, čehož jsme byli svědky 
naposledy v červnu 2010. Zpevněné komunikace doplněné 
dešťovou kanalizací vč. nového páteřního svodu průměru 
500 mm v ulici Růžičkova zabezpečují bezpečné odvádění 
srážkových vod do obou koryt Radonického potoka. Na 

tento rok je navíc naplánováno opětovné pročištění a prořez 
obou koryt, jak k němu došlo v roce 2010.

Kanalizace
 
Na konci loňského roku proběhla též rekonstrukce přečer-
pávací stanice splaškových vod v ulici Růžičkova. Při této 
rekonstrukci proběhlo vyčištění a sanace celé jímky tak, 
aby se do ní nedostávaly balastní vody. Přečerpávací stanice 
byla vybavena dvěma novými výkonnými čerpadly a novou 
technologií pro přenos informací na řídící dispečink. Díky 
tomuto opatření bychom měli zvládnout nárůst počtu obyva-
tel připojených na splaškovou kanalizaci především v nových 
lokalitách. Pro nové stavební projekty však zůstává limitující 
kapacita na čistírně odpadních vod ve Vinoři, kam se odpad-
ní vody z Radonic přečerpávají. U splaškové kanalizace nám 
zbývá ještě dořešit přítok balastních vod v oblasti okolí čer-
pací stanice netěsnostmi v potrubí a v revizních šachtách.

Sport a volný čas
 
V letošním roce na jaře počítáme s osazením herních prvků 
v obytné lokalitě 188/1-117. V této lokalitě počítáme  
i s úpravou mlatové cesty tak, aby se štěrk nedostával až na 
přilehlý chodník nebo komunikaci. Ve fázi projektování je 
též nová cyklostezka podél ulice Počernická. Tato cyklostez-
ka bude začínat u Nebeského rybníka manipulační plochou 
a dále povede asfaltová cesta až na hranici katastru k dálnič-
nímu mostu. 1,2 km dlouhá cyklostezka bude upravena tak, 
aby umožňovala i jízdu na in-line bruslích. Zároveň umožní 
bezpečný pohyb pěších k průmyslovým objektům podél 

Stavební pRáce v Obci RadOnice v ROce 2012

Nově zrekonstruovaný Haltýř
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ulice Počernická. Stavební povolení této akce se však váže 
na schválení změny č. 1 územního plánu obce Radonice. Ve 
fázi příprav je od loňského roku též zřízení manipulační plo-
chy pro parkování podél fotbalového hřiště v ulici Zápská. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu na pozemcích kraje, 
je proces schvalování bohužel dlouhý.

Zeleň a třídění odpadů
 
V loňském roce byly rekultivovány zelené plochy u odbočky 
na Dehtáry, pravý břeh rybníka Haltýř a bývalá deponie za 
statkem v ulici Vinořská. V tomto roce plánujeme v návaz-
nosti na dokončení stavebních prací v ulici Růžičkova ozele-
nění ploch v trojúhelníku mezi čerpací stanicí, ulicí Růžičko-
va a přilehlým korytem potoka.
Obyvatelé Radonic se až na výjimky zapojili do řádného tří-
dění odpadů, a tak na letošní rok plánujeme zřízení dalších 
dvou kontejnerových stání, a to konkrétně do ulice Jabloňová 
a do ulice Na Proutkách.

Obecní dům
 
Bezpochyby největší stavební akcí, která bude zahájena 
v tomto roce a bude pokračovat v roce příštím, je výstavba 
Obecního domu. V současné době se dokončuje projekt pro 
stavební povolení. Vlastní stavební povolení lze získat až po 
odsouhlasení změny č. 3 územního plánu obce Radonice. 
V současnosti máme k dispozici platný demoliční výměr na 
budovu bývalé školy. 
Plošně je budova nového Obecního domu srovnatelná s plo-
chou budovy bývalé školy, je však o patro vyšší, což při čás-
tečném zapuštění do terénu nebude působit rušivě  
a vytvoří se protiváha k vile na druhém konci návsi. Oproti 
architektonické soutěži došlo ke zmenšení půdorysné plochy. 
V přízemí je bezbariérově přístupná samoobsluha a ordinace 
lékaře. V prvním patře je umístěn multifunkční sál a drobná 
provozovna. Bezbariérový přístup do prvního patra je z ram-
py z ulice Nad Školou. V podkroví jsou umístěny 4 startovací 
byty. Podkroví je vybaveno druhým požárním únikovým 
schodištěm. 
Po přestěhování obchodu z budovy mateřské školky je mož-
no zvýšit kapacitu školky z jedné a půl třídy na dvě a půl 
třídy. Tomu odpovídá i velikost zahrady a zařízení kuchyně 

mateřské školky, což je jistě dobrá zpráva pro mladé rodiny, 
které se stěhují do nových lokalit v Radonicích. 
V okolí Obecního domu budou zřízeny parkovací plochy,  
a to po obou stranách návsi plus část parkovacích míst bude 
zřízena v blízké ulici Na Vartě, mezi stávající komunikací  
a plotem zookoutku. Parkovací místa Na Vartě budou spo-
lečně využívána v době konání kulturních akcí Obecním 
domem a v době konání sportovních utkání fotbalovým 
hřištěm. 
Výstavba Obecního domu bude pokryta z finančních pro-
středků obce tak, aby je neznehodnotila inflace. Údržba  
a provoz Obecního domu bude pokryta z nájemného.
V návaznosti na získání stavebního povolení bude vypsána 
veřejná soutěž na dodavatele stavby. Do konce roku plánuje-
me demolici budovy bývalé školy, zemní práce, přípojky  
a základy budovy Obecního domu. Dle klimatických podmí-
nek bude pokračovat hrubá stavba z cihelných bloků  
a pokládka stropů z betonových panelů. Pokud vše půjde 
podle plánu, měl by být Obecní dům na konci roku 2013 
dokončen.

Obecní úřad a MŠ
 
Nakonec uvedu ještě nezbytnou údržbu budovy Obecního 
úřadu a Mateřské školky. V jarních měsících dojde k vyklize-
ní a nejnutnější rekonstrukci sklepních prostor za vyřazenou 
kotelnou na tuhá paliva. Následně je plánováno přemístění 
obecního inventáře z nepoužívané kotelny do těchto prostor. 
Nakonec dojde ke konečné demontáži technologie z vyřaze-
né kotelny a k její nejnutnější rekonstrukci. Tato akce je nut-
ná z toho důvodu, že dožívající rozvody v budově obecního 
úřadu je nutno postupně opravovat a přes nefunkční a dosud 
neodstraněné technologie se k nim nelze řádně dostat. 
O prázdninách bude navazovat rekonstrukce odvětrání 
kuchyně v mateřské školce. Stávající odvětrání je v havarij-
ním stavu a krajská hygienická stanice nařídila v tomto roce 
uvést zařízení do řádného stavu. Na tuto akci je již vybrán 
projektant a vzduchotechnickou jednotku lze případně 
umístit do zrekonstruovaných sklepních prostor. 

Ing. Petr Chmel, Ph.D., stavební technik

Do Radonic přišlo jaro a s ním se rozběhnou 
stavební práce v obci

Nové lokality se zabydlují
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Svůj první příspěvek v tomto roce bych rád věnoval 
rekapitulaci roku loňského a výhledu do toho letoš-
ního.

Rok 2011 byl druhým rokem činnosti Obecní poli-
cie Radonice (pozn. OP sice byla založena již na 
podzim 2009, ale strážníci nastoupili po škole až na 
konci prosince daného roku.) Došlo k personálním 
změnám – naše řady opustili dva strážníci a na jejich 
místa nastoupili v únoru pan Trojan a v březnu pan 
Holeček. Tím byl naplněn stav zaměstnanců OP. 

Po celou dobu plníme úkoly nejen v Radonicích, ale 
také na území obcí Jenštejn, Dehtáry  a Svémyslice, 
s nimiž má obec Radonice uzavřenu Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytování služeb OP. V  loňském roce 
bylo uloženo téměř 600 pokut za bezmála 1.000.000 
Kč a 14 x zjištěn pachatel krádeže. Tato čísla jsou 
alarmující – nevypovídají jen o tom, že Obecní poli-
cie pracuje, ale také, bohužel, i o tom, že lidé stále 
kradou a jezdí způsobem, který ohrožuje jejich okolí. 

V roce 2012 budeme pokračovat v plnění Veřejno-
právních smluv. „Posvítíme“ si na Vás radarem  
u silnice a nadále nás budete potkávat ráno na pře-
chodech pro chodce. Krom toho jsme a zůstaneme 
kdykoliv připraveni pomoci Vám v mezích našich 
technických a zákonných možností.

Vladimír Gecko, velitel OP Radonice

Obecní pOlicie v ROce 2011
Vážení představitelé obce, milí sousedé,

jak jsme všichni zaznamenali, přišlo jaro – a s ním plná 
sezona stavebních, zahradních a všeobecně zkrášlovacích 
prací. To všechno je spojeno s hlukem aut, bagrů, trakto-
rů, pil, řezaček, cirkulárek, sekaček, vysokotlakých čističů, 
drtičů ….

Domnívám se, že všichni máme společnou vidinu pří-
jemného klidného bydlení s možností relaxace na zahra-
dě – pro pracující nejspíše o víkendech. 

A zde se zájmy střetávají. Jedni řeknou, že ty hlučné 
práce někdy udělat musí. Druzí namítnou, že v hluku od 
rána do večera odpočívat nelze.

V zájmu zachování dobrých sousedských vztahů bych 
ráda zahájila iniciativu

„Za klidnou neděli“
Buďme vzájemně ohleduplní. Respektujme 6 dní v týd-
nu, ve kterých se při dobré organizaci času dá zvlád-
nout všechno potřebné a zároveň i klid na konci týdně 
k načerpání nových sil. Tak, jak je ostatně samozřejmé ve 
všech civilizovaných zemích. 
Soudím, že pak bude život v naší obci mnohem příjem-
nější.

Dr. Alena Hendlová

Za klidnOu neděli

Otakar Fišar   65 let
Jiří nerger   65 let
libuše pohanková  65 let
Milan Rott   65 let
antonie neitzelová  65 let
Karel Rosendorf  65 let

Jaroslav Strnad  70 let
Milena Zbořilová  70 let
Věra Komendová  70 let
Květoslava Jeremiášová 70 let

 

Jarmila hourová  75 let
Václav Krejčí    75 let
Jiří Kašin   75 let
irena Trajová   75 let
Zděnka Růžičková  75 let

ladislav Ureš   80 let
Jarmila Viktorová  80 let
Jaroslava Růžičková  80 let

božena Málková  85 let
Josefa Kubísková  87 let
Květuše němcová  88 let

Informace z obecního úřadu

BlahOPřejeMe juBIlantůM!
V první polovině roku oslaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:

Všem přejeme mnoho zdraví, pohody, spokojenosti se životem v Radonicích!
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umíStění kOntejneRů na velkOObjemOvý Odpad
 
 
I v letošním roce bude pokračovat systém přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad 
a suť na pravidelná stanoviště. Připomínáme, že pro občany Radonic  je uložení odpadů 
do kontejnerů bezplatné, odpad však nesmí pocházet z podnikatelské činnosti nebo staveb 
vyžadujích stavební povolení. Rozpis umístění kontejnerů uvádíme v následující tabulce.

míStO teRmíny umíStění kOntejneRů
Na Skále - před OÚ 31. 3. 12. 5. 23. 6. 4. 8. 15. 9.
Náves - u pomníku 7. 4. 19. 5. 30. 6. 11. 8. 22. 9.
Pavlova - parkoviště u zahradnictví 14. 4. 26. 5. 7. 7. 18. 8. 29. 9.
Na Vartě - u vchodu do zookoutku 21. 4. 2. 6. 14. 7. 25. 8. 6. 10.
Růžičkova - u přečerpávací stanice 28. 4. 9. 6. 21. 7. 1. 9. 13. 10.
Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále 5. 5. 16. 6. 28. 7. 8. 9. 20. 10.

Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin. 

I tohle jsou naši obyvatelé...
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Dne 29. října 2011 se konalo vítání nejmladších obyvatel 
Radonic. Celou akci moderoval pan Horáček, naše nové sou-
sedy pak přivítal starosta obce.  O kulturní program se posta-
raly čtyři Radonické děti, které s paní učitelkou Mgr. Lucií 
Kalčíkovou nacvičily tři básničky a písničku. 

Malí občánci obdrželi pamětní listy a dárečky. Přejeme jim, 
aby se jim v naší obci dobře žilo, a doufáme, že se co nevidět 
zapojí do sousedského života a přispějí tak k rozvoji obce. 
Také děkujeme všem, kteří nám pomohli celou akci zajistit  
a zorganizovat.

Mgr. Lucie Kalčíková, Karel Votruba

Vítání OBčánKů

Vážení spoluobčané, milí Radoňáci, 
 
naštěstí nám již pomalu končí zima a v některých oka-
mžicích je již cítit první závan jara. Tím se blíží i letoš-
ní „Čarodějnice“. Rád bych zavzpomínal na ty loňské. 
Trávil jsem je po hodně dlouhé době zase ve své rodné 
vesnici. Naposledy si pamatuji „Čarodějnice“ v Rado-
nicích jako velmi mladý muž, potom mne zavál vítr na 
mnoho let do všech možných koutů světa. Jednu věc si 
ale dobře pamatuji, tehdy jsme měli celou přípravu akce 
na starosti my – mladíci - většinou ve věku 15 až 20 let. 
Naši otcové se přišli podívat až na konečnou fázi, mož-
ná někdo z nich zapálil oheň.

Ó, jak jsem byl překvapen, jak se doba změnila. Při 
přípravě loňských „Čarodějnic“ byli mladí mužové 
opravdu vzácnou výjimkou. Nechci se nikoho dotknout 
a na někoho zapomenout (paměť už mi ostatně moc 
neslouží), ale řekl bych, že byli tak 4 (slovy čtyři). Jinak 
celou přípravu dřeva a další práce, včetně stavby speciál-
ní lanovky pro děti, „odedřeli“ otcové, a to ještě mnohdy 
otcové, kteří jsou již dědečky. Nic-
méně si nestěžujeme, své jsme si 
při tom užili. Například jsme zažili 
starostu v krkolomných polohách 
mnohdy hraničících s rizikem při 
stavbě zmíněné lanovky, někteří si 
odnesli bolavá záda i jiná drobná 
zranění a po delším úsilí se nám 
podařilo vědecky vymyslet natla-
kování sudu a mohli jsme si dát  
i osvěžující a zasloužený „škopí-
ček“ piva.

Myslím si, že hlavní účel byl 
splněn – děti se výborně bavily 
a rodiče a prarodiče se po delší 
době sešli v přírodě a poklábosili 
se sousedy. Některé „čarodějnice“ 
byly opravdu úžasně namaskované 

(některé se ani nemusely moc maskovat). Rád bych, aby 
tomu tak bylo i letos a abychom se sešli v ještě větším 
počtu.

Chtěl bych při této příležitosti apelovat na současné 
mladé muže i otce malých dětí – pro které se hlavně 
celá akce připravuje, aby se v maximální míře zapojili 
do příprav. Možná se to u ohně nezdá, ale s přípravou 
je dost práce a může se při ní vystřídat i dost lidí. Ze 
zkušenosti vím, že při práci dojde i ke snadnému navá-
zání známosti mezi lidmi, kteří se dosud neznají. Není 
dobré, když podobné akce organizuje a připravuje malá 
skupinka lidí, a to ještě stále ve stejném nebo podob-
ném složení. 

Možná byla loni důvodem slabé účasti na přípravách 
akce i slabá informovanost. Slibujeme, že letos vás 
budeme lépe informovat o místech a časech srazů dob-
rovolných „dřevorubců“.

Zdeněk Růžička, člen rady obce

čaROdějnIce - ZaMyŠlení

Kulturní a společenský život
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Tři družstva teniso-
vého klubu TJ Slavia 
Radonice se v roce 
2011 zúčastnila sou-
těže tenisového svazu 
Buď fit. Dobře si vedlo 
družstvo „A“, které ve 
druhé třídě skončilo 
celkově na čtvrtém mís-
tě, ve vyrovnané soutěži 
pouze dva body od vítěze. Ve třetí třídě hrající družstva „B“, 
které skončilo také čtvrté, a „C“ ve své první sezoně na šes-
tém místě.

Klub také pořádal letní soutěž RADONICE OPEN pro 
tenisové amatéry, ale o to s větším nadšením hrající. Loňské 
sezony se zúčastnilo 37 hráčů z Radonic a blízkého okolí. 
Po skončení byli vyhodnoceni nejlepší hráči sezony, které 
vidíte na obrázku. Do večerních hodin jsme při grilování 
probrali celou sezonu a už se těšíme na příští ročník turnajů. 
Za námi zůstala krásně prožitá sezona se sportem a přáte-
li, co víc si přát? K tomu samozřejmě přispívá také pěkné 
okolí se zázemím klubu. Když si vzpomeneme na dobu před 
čtyřmi lety, kdy jsme malá parta nadšenců začali s čištěním 
okolí kurtů a Halťáku od náletových stromů a keřů, zbourá-
ním staré popraskané tréninkové zdi a následným zatravně-
ním celého území, tak je to příjemný pocit z výsledku naší 
práce nejen pro tenisový klub, ale i pro všechny obyvatele 
naší obce. Vše podtrženo zprovozněním nové klubovny se 
zázemím.

V letošním roce se chceme věnovat vybudování tréninkové 
stěny a hřiště pro děti v součinnosti s obecním úřadem tak, 
aby měly místní děti volný přístup na své sportoviště třeba  
i mimo oficiální trénink.

Za tenisový klub a sportovní komisi obecního úřadu,  
Bohuslav Jirků 

teniSOvý klub Slavia RadOnice

Velmi úspěšná sezona 2010/11 skončila pro A mužstvo 
Slavia Radonice „historickým“ úspěchem a postupem do 
krajské soutěže. Premiérovou sezonu v I. B třídě zahájilo 
A mužstvo dobrými výsledky a po první třetině podzimní 
části se drželo v horní polovině tabulky. V dalších utkáních, 
především z důvodu zranění několika hráčů, přišla série 
porážek s kvalitními soupeři a mužstvo se propadlo do 
spodních pater tabulky.

Pro jarní část si hráči a vedení A mužstva dali za cíl udržet 
se v Krajské soutěži a využít získané zkušenosti v dalším 
ročníku. Trénovat začali hráči již v první polovině ledna, 
a to v hale v Brandýse nad Labem a na umělém trávníku 
v Satalicích, kde se účastní i Zimního turnaje.

Nově jsme pro ročník 2011/12 založili i B-mužstvo, kde 
hrají převážně odchovanci radonického dorostu, podporo-
vaní několika staršími, zkušenějšími hráči.  Po podzimní 
části se „béčko“nachází na 9. místě a závěrečná část podzim-
ní sezony naznačila zvyšující se kvalitu hry a pevně doufáme 
v lepší umístění na konci sezóny.

Velkým příslibem do budoucna je mužstvo dorostu, které 
pod vedením trenérů Jana Janíka a Michala Lampíra již tře-
tí rok dosahuje velmi dobrých výsledků.  Po podzimní části 
je na 2. místě v silné konkurenci soupeřů hrajících Okresní 
přebor. Další nadějí pro radonický fotbal je družstvo mlad-
ších žáků, které po nabraných zkušenostech z minulého 
ročníku obsadilo po podzimu střed tabulky.

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podílí na 
fungování fotbalu v Radonicích, zejména zastupitelům obce 
za podporu, kterou oddílu kopané poskytují, a za jejichž 
pomoci bylo vybudováno tréninkové hřiště s umělým osvět-
lením, oplocení hlavní hrací plochy a zprovozněno automa-
tické zavlažování hřiště.

Další podrobné informace o fotbale v Radonicích na: http://sla-
via-radonice.ic.cz/

FOtbal v RadOnicích

Úspěšný radonický dorost

Nabízíme Vám k prodeji vícegenerační 
rodinnou vilu po rekonstrukci o třech samo-
statných bytových jednotkách (3 x 3+kk)  

a možností další půdní 
vestavby v podkroví 
vily (2+kk) o celkové 
užitné ploše 300 m2. 
Příslušenství: terasa, 
dvojgaráž, bazén, par-
cela vč. zastavěné plo-
chy 1.100 m2. Více info 
v kanceláři společnosti 
Ideal Partners, tel: 222 
948 513, mob.: 733 
150 532, p. Vřeský.

INZERCE
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Jakmile venku klesne rtuť teploměru pod  
třicet stupňů a pole odloží zlatý plášť,  
u dětí většinou nastupuje smutek. Čeká je 
deset dlouhých měsíců, kdy půl dne pro-
sedí ve škole, budou muset obědvat blafy 
z jídelny a na večerní dobrodružné výlety 
skrz setmělý les jim nezbude čas, protože 
budou psát ty otravné úkoly. Rodičům nao-
pak nezřídka nálada stoupá, a to ze stejné-
ho důvodu.

Mě ale v tomto období již třetím rokem 
trápí zcela jiná věc- Podzim uteče jako 
voda, přijdou Vánoce a s nimi i sousedské 
setkání u jesliček. Co budeme hrát letos? 
Rvala jsem si vlasy v hrůze, že nic nevy-
myslím. Chce to něco nového, ale s prvky 
tradice. Veselého, ale důstojného. Nápa-

ditého, ale nepříliš složitého…. 
Nakonec padla volba na klasický 
biblický příběh o narození Ježíška, 
ovšem oproti předloňsku vyprávě-
ný vtipnou formou dialogu archan-
dělů Gabriela a Michaela. Přiznám 
se, že koncept těchto dvou postav 
jsem objevila kdesi na internetu, 
ovšem repliky jsem již tvořila sama 
přímo na tělo nám ochotníkům.

Od počátku prosince jsme zkou-
šeli na obecním úřadě. Ranou do 
týla bylo, když jeden z pastýřů své 
působení odvolal zhruba týden 
před vystoupením. Naštěstí při-
spěchala Maruška Appeltauerová a 
celou situaci zachránila. (Mimo- 

 
chodem vousy jí teprve dodaly ten 
správný šmrnc.)

Ve čtvrtek 22.12. to propuklo. Jako 
tradičně jsme se na generálku  
a zkoušku se zvukařem sešli už  
v 15 hodin, takže jsme jako tradič-
ně do večera vymrzli jako drozdi. 
I přesto, nebo možná právě proto, 
nám to pak hrálo jako po másle. 
Zejména herecký ansámbl se letos 
vyznamenal. Za celou dobu se 
nikdo nezakoktal, nepřeřekl, niko-
mu nevypadl text. Hudebníci také 
hráli a zpívali čistě, ovšem neod-
pustím si malé škodolibé popích-
nutí. Jednou omylem přeskočili 
koledu. Jako na potvoru to byla 
zrovna ta jediná, během níž  

jaK jSMe Před VánOcI OchOtnIčIlI...

Kulturní a společenský život
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měli vystupovat i herci. Představte 
si, že nesete dvě kožičky, by zahřály 
Ježíškovy nožičky, a do toho se 
ozývá „A ty, Mikši, na housličky, 
fidli fidli fidlidá“. Děti ze školky 
měly naštěstí víc rozumu než já,  
a tak čekaly, až se ozvou jim známé 
takty, zatímco já jsem, nevědouc, 
že mám zapnutý mikrofon, celou 
situaci náležitě „polohlasem“ 
komentovala na jevišti. 

Jinak se vše odehrálo bez problé-
mů. Bavili se herci i diváci, a tak 
nakonec musel přijít zasloužený 
aplaus. Většina z nás si ho už 
vychutnávala potřetí, a přesto jsme 
za něj byli vděční stejně jako popr-
vé. Není nic krásnějšího než udělat 
radost svým blízkým a známým a nám se to podařilo.  
I díky nám se Radoňáci na chvilku zastavili a odpočinuli 
si od předvánočního běsnění s nákupním košíkem, pekáči  
a hrnci, hadry a leštěnkami. Není nic krásnějšího než udě-
lat radost svým blízkým a známým a Vám se to podařilo.  

I díky Vám se už teď těšíme na příští zimu. A pokud by 
Vás lákalo jednou za rok se na své sousedy „podívat svr-
chu“, z jeviště,  jste vítání. Nahlaste se mi na podzim, ať 
Vám můžu stvořit repliku hodnou Vaší velikosti. ;) 

Jana Němcová
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historie

„Všechno už tady bylo“, učí nás historie… Platí to  
i o mrazech, které nás trápily letošní zimu. Při nahléd-
nutí do obecní kroniky můžeme číst tento zápis z roku 
1929:

Leden: V tomto měsíci mrazy dosáhly až na 35°C.  
V krajích šumavských až na 43°C. Nedostatek uhlí pro 
spoustu sněhu.

Únor: pro velké mrazy a množství sněhu vlaky nemohly 
jezdit a tak byla na doprava dráhách znemožněna. Mráz 
stoupl na 25 °C, mnoho studní bez vody.

Březen: Mrazy trvají jako v měsíci předešlém a sněhu 
leží na polích dle státního zjištění v Čechách 9 miliard 
m3. Tato ukrutná zima neměla pamětníka. Práce je ve 
všech oborech omezena.

Duben: Koncem měsíce poznenáhlu sníh z polí roztál  
a práce polní čile započala. Po velkých mrazech započa-
lo dosti příjemné jaro, květen byl dosti deštivý.

…… Ovoce bylo velmi málo, zvláště třešní a švestek, které 
při velkých mrazech pomrzly a musí býti znova vysazo-
vány, zvláště při silnici k Vinoři, která byla švestkovými 
stromy vzrostlá. Dále při zdejším katastru k Dehtárům  
a Zápům vymrzly všechny třešňové stromy.

Střípky z historie

Obecní úřad zajistil pro naše občany vstupenky do hor-
nopočernického divadla na představení Světáci. V kome-
diálním příběhu známého z populárního filmu můžete 
vidět například Mahulenu Bočanovou, Ivanu Andrlovou, 
Martina Zounara nebo Aleše Hámu a určitě se budete 
dobře bavit!

Představení se koná v pátek 30. 3. 2012 od 19,30 hodin  
v divadle Horní Počernice. Vstupenky je možné zarezervo-
vat na Obecním úřadě v Radonicích. 
Pro seniory jsou vstupenky zdarma, pro ostatní občany  
v ceně od 260,- Kč do 300,- Kč.  
Doprava vlastní.

pojeďte do divadla! O představení Světáci:

Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom záři-
vém, velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy  
a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku  
v grilbaru Diplomat, kde způsobí požár, se rozhodnou vzdě-
lat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříš-
tě v takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví 
světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou 
zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance  
a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí 
na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?

Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava 
Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína  
a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na 
špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. V divadelní 
úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stá-
lice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře: 
Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, 
Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo 
Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková 
nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, 
Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, 
Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Martin Sobotka, Pavel 
Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní 
hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan 
Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt.

Z představení Světáci


