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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Radonických listů uplynul půlrok,
ve kterém i život naší obce běžel překotným tempem.
I v letošním roce probíhá nebo se připravuje několik větších či drobnějších stavebních akcí, které jsou v obci nejen
vidět, ale které dělají život v ní příjemnějším a pohodlnějším. Na začátku roku byla dokončena zámková dlažba
a dešťová kanalizace téměř v celém zbytku obce a poslední část „Ve Tvrzi“ se staví právě v těchto dnech. Zároveň
budujeme několik nájezdů a parkovacích stání na nejvíce
exponovaných místech, kde nebylo místo pro parkování
a kde dosud auta parkovala na trávnících, například v ulici
Na Vyhlídce či v ulici Zápské.
Poměrně rozsáhlé stavební práce, byť většinou skryté okolí, probíhaly přímo v budově obecního úřadu, respektive
v jeho sklepeních. V těchto prostorech totiž byla dnes již
nepoužívaná kotelna na uhlí se všemi rozvody a odpady, často v havarijním stavu, takže suterén našeho úřadu
působil poměrně strašidelným dojmem. Dnes je prostor
kompletně opraven a je možno ho využívat například jako
zázemí pro údržbu obce.
Z prostředků obecního rozpočtu bylo za více než jeden
milion a dvě stě tisíc korun zbudováno dětské tenisové
hřiště s tréninkovou stěnou. Celý tenisový areál i plocha
kolem Haltýře tak doznala své konečné podoby, a vzniklo
tak velmi pěkné zákoutí v centru vesnice.
Tak, jak se postupně dokončují práce přímo v obci, můžeme svou pozornost napřít také do jejího okolí, které slouží
jako klidové zázemí pro naše občany. Za minimálních
nákladů jsme proto opravili cesty mezi lesíky Amerika
a Břízek i cestu od cukrovarské silnice na Vinoř.
Spojením soukromých a obecních sil pak byl zbudován
propojovací chodník právě mezi cestou k Břízku a cukrovarskou silnicí, a vznikl tak příjemný dvoukilometrový
vycházkový okruh, který si velmi brzy našel své příznivce.
Po trase ještě budou v nejbližší době umístěny odpočinkové lavičky a několik informačních panelů se zajímavostmi
o živé i neživé přírodě v této lokalitě.
Nejdůležitější a největší stavební akcí, u níž jsme teprve
na samém začátku, je samozřejmě stavba Obecního domu.
Jak jste jistě zaznamenali, právě probíhá demolice budovy
staré školy, což nelze, zejména pro nás, kteří jsme se v ní

učili psát i počítat, přejít bez určité dávky nostalgie. Nicméně budova od roku 1985 nesloužila svému účelu a více
než čtvrtstoletí pustnutí se na ní samozřejmě nevratně
podepsalo… Na jejím místě však vznikne nová a moderní
stavba, která bude sloužit ku prospěchu obce, doufejme
alespoň tak dlouho, jako právě stará škola.
Vlastní zahájení stavby Obecního domu předpokládáme
ještě na podzim tohoto roku, dokončení pak do konce
roku příštího. V měsíci srpnu proběhla veřejná soutěž na
zhotovitele stavby, do které se přihlásilo 23 firem a jejichž
nabídky na provedení stavby se pohybovaly v rozmezí od
necelých šestnácti do téměř třiceti miliónů korun. Zastupitelstvo přirozeně ve veřejné soutěži vybralo uchazeče
s nejnižší nabídkovou cenou, kterým je společnost Tenton
Praha s cenou 15,9 mil Kč bez DPH. Přehled všech nabídek naleznete uvnitř Radonických listů.
K poslednímu červnu vypršela platnost smlouvy se společností Pražské vodovody a kanalizace, a proto bylo provedeno koncesní řízení na provozovatele nového.
V této veřejné soutěži byla z několika zájemců vybrána
opět společnost PVK, která nabídla nejnižší vodné a stočné pro občany. Do smlouvy byla rovněž nově včleněna
povinnost platby nájemného obci za užívání obecní infrastruktury ve výši 300 tisíc ročně. Smlouva tak zajití ekonomický prospěch jak pro občany, tak pro obec.
Zastupitelstvo v červnu také přijalo obecně závaznou vyhlášku o zákazu hracích automatů na území obce. Možná
se to může zdát jako nepodstatná věc, ale je dobré vědět,
že za jediný rok v těchto strojích na prohry končilo více
než půl miliónu korun… Dělo se tak navíc v prostorách
kulturního domu, který je v majetku obce, takže to rozhodně pro obec nebylo dobrou vizitkou.
Radonice i v uplynulém období opět žily několika již tradičními společenskými akcemi, ať už to byly nově pojaté
čarodějnice s lampionovým průvodem, Den dětí a večer
rodičů či výlet pro seniory. V plné přípravě je posvícení,
vítání občánků a pomalu už začínáme přemýšlet i o vánočním Betlému…
Do té doby však ještě přece jenom zbývá několik měsíců,
do kterých Vám přeji mnoho sil a pohody.
Ing. Stanislav Němec, starosta obce

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.
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Informace z obecního úřadu

Loučení se školou
Budova naší školy odchází nenávratně do historie. Sloužila svému účelu od roku 1892 až do roku 1985 a prošly jí celé
generace občanů Radonic. Doufejme, že nový obecní dům, který bude stát na jejím místě, bude sloužit svému účelu
alespoň stejně tak dlouho.

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
Středa		
7:00 - 11:30
Čtvrtek
7:00 - 11:30
Pátek		
7:00 - 11:30

12:00 - 16:00
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
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!
Ve druhé polovině roku oslaví svá významná životní
jubilea tito naši spoluobčané:
Jan Pávek			
Jiří Králíček 			
Jana Leišová 			
Jiřina Bezáková 		
Zuzana Hnyková		
Milada Chanturová		
Helena Homolková 		
Ladislav Uher			
Jarmila Hovorková		
Libuše Tomanová 		
Marie Stránská		
Marie Šimáčková		

65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
80 let
85 let
87 let
91 let
92 let
92 let

Všem přejeme mnoho zdraví, pohody
a spokojený život v Radonicích!
www.radonice.cz |
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Výsledky veřejné soutěže na stavbu Obecního domu
Obec Radonice vypsala podle zákona o veřejných zakázkách veřejnou soutěž na zhotovitele stavby Obecního domu. Pro
všechny uchazeče byla stanovena stejná technická i obchodní kriteria jako například termín dokončení, délka záruky, sankce
za nedodržení termínů či kvality a podobně. Jediným hodnotícím kriteriem, podle kterého bylo stanoveno pořadí uchazečů,
byla nabídnutá cena, samozřejmě při zachování všech kvalitativních parametrů daných projektem.
Své nabídky předložilo 23 stavebních firem, přičemž jejich nabídkové ceny bez
DPH se pohybovaly v rozmezí od 15,9 mil. Kč až po více než 29 miliónů.
Zastupitelstvo na svém zasedání 28. srpna zakázku na stavbu obecního domu
přidělilo společnosti Tenton s.r.o. Praha 4, která nabídla nejnižší cenu ve výši
15.925.888,- Kč.
Přehled všech nabídek je uveden v následující tabulce.
Pořadí

Uchazeč

Nabídková cena
bez DPH

DPH

s DPH

1.

Tenton s.r.o.
Mikuleckého 1308/2
147 00 Praha 4-Braník

15 925 888,75

3 185 177,75

19 111 066,50

2.

Genel Invest spol.s.r.o.
Na Slovance 4
182 00 Praha 8

18 371 002,81

3 674 200,56

22 045 203,37

3.

Hanzl - stavby, modernizace, rekonstrukce a.s.
Václavské náměstí 66/808
110 00 Praha 1

18 760 760,-

3 752 152,-

22 512 913,-

4.

1. Vasto spol. s.r.o.
Na Dolansku 259/9
755 01 Vsetín

20 050 463,-

4 010 093,-

24 060 556,-

5.

Ekologické a inženýrské stavby, spol. s.r.o.
Náchodská 2421
193 00 Praha 9

21 259 000,-

4 251 800,-

25 510 800,-

6.

Euro-Building
Podunajská 23
821 06 Bratislava

21 921 846,34

4 384 369,27

26 306 215,61

7.

Toužimská stavební společnost s.r.o.
Stará Kysibelská 1/8
360 09 Karlovy Vary

22 386 967,92

4 477 393,58

26 864 361,50

8.

Proxima a.s.
Charlese de Gaulla 3/800
160 00 Praha 6

22 410 452,20

4 482 090,44

26 892 542,64

9.

Skanska a.s.
Líbalova 1
Praha 4 - Chodov

22 488 000,-

4 497 600,-

26 985 600,-
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10.

PKS Inpos a.s.
Brněnská 126/38
591 39 Ždár nad Sázavou

22 755 159,97

4 551 031,99

27 306 191,96

11.

Pozimos a.s.
K Pasekám 3663
760 01 Zlín

22 847 528,96

4 569 505,79

27 417 034,75

12.

Tost.cz s.r.o.
Havlíčkova 408
Ledeč nad Sázavou

23 450 000,-

4 690 000,-

28 140 000,-

13.

Konstruktiva Konsit a.s.
Půlkruhová 20/786
160 05 Praha 6

23 535 817,54

4 707 163,51

28 242 981,04

14.

Stating s.r.o.
Na Spravedlnosti 1306
517 41 Kostelec nad Orlicí

23 973 219,45

4 794 693,89

28 767 863,34

15.

Kaziko a.s.
Pod Turnovskou tratí 182/18
198 00 Praha 9-Hloubětín

24 387 924,-

4 877 585,-

29 265 509,-

16.

KV-building
Krkonošská 16/2001
120 00 Praha 2

24 449 520,74

4 889 904,15

29 339 424,89

17.

Marhold a.s.
Jiráskova 169
530 02 Pardubice

24 690 714,90

4 938 142,98

29 628 857,89

18.

Swietelsky stavební s.r.o.
odštěpný závod Pozemní stavby STŘED
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8

25 424 222,-

5 084 844,40

30 509 066,40

19.

Montako stavební s.r.o.
Vodárenská 732
278 01 Kralupy nad Vltavou

25 721 309,-

5 144 262,-

30 865 571,-

20.

Dereza s.r.o.
Libocká 659/43c
161 00 Praha 6

25 879 907,55

5 175 981,51

31 055 889,06

21.

Pragis a.s.
Budovatelská 286
190 15 Praha 9, Satalice

26 248 766,70

5 249 753,30

31 498 520,-

22.

Konstruktis a.s.
Kolbenova 616/34
190 00 Praha 9

27 225 356,-

5 445 071,-

32 670 427,-

23.

Masnap s.r.o.
Přívozní 2/1054
Praha 7
korespondence: U Školy 158, 250 66 Zdiby

29 065 510,57

5 813 100,11

34 878 600,68

www.radonice.cz |
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Obecní policie je tu pro vás!
Obecní policie Radonice
vykonávala svou službu pro
bezpečnost občanů
i v prázdninovém období.
V období od 28. 6. 2012 do
28. 8. 2012 bylo zpracováno 43 oznámení od občanů
a orgánů obcí s provedeným následným opatřením,
dále byl například zadržen
pachatel krádeže na území
Jenštejna (areál ZD) a předán PČR, či zjištěn pachatel černé skládky ( Jenštejn) –
řešeno na místě blokovou pokutou.

všechna ta pravidla, která se během prázdnin nemusí
dodržovat anebo u babičky na louce nejsou potřebná.
Připomeňte jim, prosím, alespoň ta nejdůležitější, ta,
která chrání jejich životy, zdraví, ale i majetek druhých.
Pravidla o přecházení na vozovce, o jízdě na kole, ale
třeba i o tom, že nemají hovořit s cizími lidmi. Spolu
s nimi si připomeňte i ta, která platí pro Vás dospělé…
ať Vám je nemusejí připomínat strážníci nebo policisté
někde u silnice… Děkuji a přeji Vám všem úspěšné
vykročení do dní plných povinností i drobných radostí
všedního dne.
Vladimír Gecko, velitel OP Radonice

V dopravě bylo za uvedené období uloženo 80 pokut
v celkové výši 139.000,- Kč, osm řidičů bylo předáno
na Odbor dopravně-správních agend Brandýs n. L. do
správního řízení.
Nadále OP Radonice provádí dozor o sobotách při svozu velkoobjemového odpadu, dohlíží ráno na bezpečnost dětí u autobusové zastávky Radonice a kontroluje
dodržování rychlosti vozidel v obcích. Formou nočních
autohlídek je prováděna kontrola z bezpečnostního hlediska rizikových míst.
Před pár dny skončily prázdniny a všichni jsou zpět…
zpět z písčitých mořských pláží i břehů českých rybníků,
z lesů plných hub i klidu Vašich chat. Zpět v ulicích
Vaší obce, a děti ve školních lavicích, které zely prázdnotou, zpět ve dnech zcela obyčejných.
Pro děti je ten návrat z letních dobrodružství asi nejtěžší. Vzpomenout si, co že se to vlastně vloni učily,
přivyknout opět pravidelnému režimu a začít dodržovat

umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
Místo
Růžičkova - u přečerpávací stanice
Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále
Na Skále - před OÚ
Náves - u pomníku
Pavlova - parkoviště u zahradnictví
Na Vartě - u vchodu do zookoutku

Termíny umístění kontejnerů
1. 9.
8. 9.
15. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.

Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin.
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13. 10.
20. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.
17. 11.

Sport

TENISOVÝ KLUB TJ SLAVIA RADONICE
Áčko ve druhé třídě skončilo celkově na šestém místě
z osmi, a tím se zachránilo ve vyrovnané soutěži i pro příští
ročník. Ve třetí třídě hrající družstvo „B“ bude v září hrát finálovou část o páté až osmé místo z celkově třinácti družstev.
3. Již tradičním turnajem čtyřher a žen bude pro členy a přátele klubu rozloučení se sezonou 7. až 9.9.
4. Letní soutěž RADONICE OPEN pro tenisové amatéry vyvrcholí posledním turnajem 15.9., kdy se rozdělí ceny
nejlepším hráčům sezony. Na prvním místě už nedostižně
skončí Petr Kotulán, ale na druhé až čtvrté místo je tlačenice,
takže to budou nelítostné boje. Jako vždy zakončené grilováním a zhodnocením sezony posezením s přáteli a večer
oslavou na posvícenské zábavě.
Letní sezona se už blíží bohužel ke svému konci, ale rozhodně ji můžeme hodnotit jako úspěšnou, a to z několika úhlů:
1. Podařilo se realizovat s podporou obce dětské hřiště s tréninkovou stěnou, a tím zase posunout vzhled i funkčnost
areálu na vyšší úroveň. Hřiště je přístupné po celý den, zamyká se až na noc, takže pro začínající malé či dříve narozené sportovce je šance si potrénovat. V Radonicích tak můžou
vyrůst další generace tenistů, provozovatelů sportu, který je
jedním z nejúspěšnějších pro českou republiku ve světě.
2. Dobře si vedla družstva v soutěži tenisového svazu pro
neregistrované hráče „Buď fit“.

V příštím roce se chceme věnovat dokončení renovace areálu, rekonstrukci kurtů s odvodněním a novým oplocením,
zajistit správce areálu a udržet vysokou úroveň údržby. Místo
se tak stane příjemnou oázou pro sportovce i relaxující Radoňáky – což je naším cílem.
Život nepřináší jen radost a zábavu, ale také starosti a smutné události, v letošním roce nás už navždy opustil člověk,
který má velkou zásluhu na tenisovém dění v Radonicích,
pan Jan Diviš st., tímto se s ním s úctou loučíme tichou
vzpomínkou.
Za tenisový klub a sportovní komisi obecního úřadu
Bohuslav Jirků

Co nového v naší kopané
Po loňském historickém úspěchu, postupu mužů do krajských soutěží (I.B třídy), bylo našim cílem se v této soutěži
udržet, což se nám v následujícím ročníku podařilo.
Naše „B“ mužstvo dospělých po dobrých výkonech v druhé,
jarní, části poskočilo z posledních příček tabulky až na konečné čtvrté místo.
Dorostenci, kteří hrají okresní přebor Prahy-východ a v podzimní části předváděli celkem pohlednou hru a aspirovali na
přední příčky a postup, si svým přístupem v jarní části vše
pokazili. Po skončení soutěže obsadili třetí, tudíž nepostupové místo.

Výbor oddílu kopané děkuje všem trenérům, členům i dobrovolným pracovníkům za jejich práci. Chceme tímto poděkovat i těm, kteří nám finančně přispěli, hlavně pak obci
Radonice.
Přivítali bychom rádi i další, kteří by nám s provozem klubu
pomohli jak materiálně, tak svojí prací.
Josef Ženatý

Žáci, kteří se již druhý rok potýkají s malým počtem členů,
a tudíž musejí hrát tzv. soutěž 7+1, obstáli celkem slušně na
třetím místě z osmi družstev. Rádi přivítáme mezi námi nové
mladé zájemce o kopanou.
Pro nás činovníky to bylo náročné období vzhledem k novinkám v krajské soutěži, ale i větším nárokům na provoz klubu,
kde máme v soutěžích čtyři družstva. V součtu je potřeba
zajistit padesát zápasů na našem hřišti, okolo 250 tréninkových jednotek, halu v zimním období, zimní turnaj. To vše
stojí hodně peněz a mnoho dobrovolné práce.
www.radonice.cz |
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Kulturní a společenský život

ZUMBA V RADONICÍCH

zumba

Dovolte mi, abych tímto poděkovala
Obci Radonice za její podporu v provozování dnes již známého cvičení
zvaného Zumba. Díky Obci Radonice
a její podpoře jsem mohla minulý rok
přispět na UNICEF, a letos jsem se
rozhodla ušetřené 2 tisíce Kč předat
jedné mé známé, která je na tom ekonomicky velmi špatně. Ještě jednou
děkuji za tuto možnost!

Zumba je cvičení inspirované latinsko-americkou hudbou s tanečními prvky
na styly jako je např. salsa, cumbia, me-

rengue atp. Snažím se, aby mé hodiny
obsáhly vše, co vytížená žena potřebuje,
a nemusela tak svůj drahocenný čas
plýtvat hledáním jiného kompenzačního cvičení. Na mé hodině se aktivně
zrelaxujete a dobijete baterky pomocí
tance, posílíte problematické partie
včetně pánevního dna, zvýšíte svou
kondici, naučíte se koordinaci
a rovnováze a protáhnete celé tělo tak,
aby vás nic nebolelo, a zároveň jste své
tělo i duši dali do takové formy, abyste
se na sebe rádi dívali a sami se sebou se
dobře cítili.

Na Zumbu se v Radonicích můžete
těšit každé úterý a čtvrtek od 19 hod.
v kulturním domě U Kurtů. Je však
třeba podotknout, že dokud nám bude
počasí přát, budeme se scházet venku
na víceúčelovém hřišti (ul. Jabloňová).
Cvičíme též i ve Vinoři, včetně dětské
Zumby. Veškeré informace najdete na
www.primazumba.cz nebo mi neváhejte volat na 607 661 196. Budu se
těšit na každou novou cvičenku nebo
cvičence – věk neomezen!
Lucie Burdová

Čarodějnice trochu jinak
I letos na Filipo-jakubskou noc
30. dubna pokračovala obnovená
tradice radonických čarodějnic, tentokrát však v trochu pozměněné, ale
o to zajímavější podobě. Celá akce
totiž začala shromážděním malých
i větších čarodějnic u Haltýře, po
kterém připlula na svém čoudícím
a prskajícím korábu tlačeném místním vodníkem erzčarodějnice Olina.
Ta přítomný čarodějnický dorost
počastovala sprškou srdečných kleteb a upřímných nadávek, ale pak
mu připálila svým čarodějným ohněm lampiony, aby se mohl vydat
na průvod přes obec. V čele konvoje
bylo možno spatřit právě vrchní čarodějnici v jejím speciálním kočáře,
taženém těmi nejodvážnějšími učni.
Čarodějnice byla odvezena na místo
exekuce v Němcově skále, ale po krátké poradě přítomných byla místo ní
na hranici upálena pouze přítomná
náhradnice vycpaná slámou. Nezbývá
tedy, než se pokusit o exekuci zase
napřesrok!
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Kulturní a společenský život

Den Dětí
Vážení Radoňáci, s potěšením Vám chceme sdělit, že naše
kulturně sociální, školská a sportovní komise pořádala již
popáté Den dětí a večer rodičů v Radonicích. Tato velmi
úspěšná akce proběhla 2. 6. 2012, opět na fotbalovém hřišti
TJ Slavia Radonice.
Nejdříve bychom chtěli poděkovat dětem a jejich rodičům za
hojnou účast na této akci. Všichni pořadatelé, kteří se zapojili do soutěží, viděli velkou snahu dětí projevit se při plnění
svých úkolů v jednotlivých soutěžích a samozřejmě zvítězit.
Veškeré dění na hřišti proběhlo bez velkých potíží za doprovodu výborné kapely „Starý koně“ a s průvodním slovem
pana Petra Horáčka.
Do týmu pořadatelů z loňského roku přibylo několik nových
členů, kteří se s velkou chutí zapojili do průběhu celé akce.
Zkrátka, pořadatelský tým působil jako sehraný celek.
Poděkování též patří hasičskému sboru z Jenštejna, který se
již potřetí podílel na radosti našich dětí z jejich hasičského
auta, stříkaček a provedeného útoku.
Také musíme poděkovat panu Houškovi za tiskařské práce
a zmíníme se o soutěži, pro kterou nám Pekařství Moravec
upeklo nádherné koláče za velmi dobrou cenu. Je to prokousávání se koláčem do středu pro kovovou minci. Děti tuto
soutěž opravdu milují a mají ji obzvláště rády. Užijí si u toho
hodně legrace a ještě si pochutnají.
Pátý ročník Dne dětí a večera rodičů u nás v Radonicích se
opravdu vydařil. A víte proč? Proto, že nás navštívil rekordní
počet dětí, a to je přece nádherné. Oproti loňskému roku
účast vzrostla o více než 50 dětí, což znamená, že dětiček
bylo bezmála 190.
K tomu není co dodat a snad všichni z nás, co se podíleli na
této akci, měli hřejivý pocit z dobře vykonané práce a z toho,
že se dílo nakonec podařilo.
Pocit spokojenosti má též určitě i pan Václav Myslivec se
svým týmem v ZOO koutku. Těm všem patří též velké poděkování za přípravu soutěží, umožnění prohlídky a poznávání zvířátek.
V neposlední řadě musíme poděkovat TJ Slavia Radonice,
v čele s panem Josefem Ženatým, která poskytla prostory,
technické zázemí a zajistila občerstvení pro návštěvníky.
Když jsme u děkování, tak musíme poděkovat sponzorům,
a to zejména PENNY MARKETU, který nás opět obdaroval spoustou sladkostí, limonád i hraček, z čehož měla naše
soutěžící drobotina velkou radost.
Dále nám sponzorsky přispěly firmy Inpros, PH-Impartners,
též Němcova farma se svými Radoňáčky.
Velké díky patří i firmě Pekařství Moravec, která nám darovala cukrářské výrobky pro pohoštění.
A dále děkujeme všem ostatním sponzorům, kteří přispěli
dobré věci.
Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na příští rok!
Za kulturní komisi Karel Votruba a Zdena Molitorová
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Omlazovací výlet Posázavským Pacifikem
Vážení, dovolte, abych vás v krátkosti
seznámil s výjezdem našich spoluobčanů do blízkého okolí. Výlet se konal,
tuším, v sobotu 18.8. samozřejmě letošního roku. Výjezd byl zpočátku určen
na osmou hodinu a třicátou minutu, ale
po zralém uvážení byl přesunut na osmou hodinu, o čemž byl každý přihlášený včas informován pomocí současné
sdělovací techniky. No, musím sdělit, že
ne každý má zřejmě tuto techniku
k dispozici, ale po několika krátkých

Jízda jako taková vedla krásnou krajinou
a zde musím podoktnout, že na nás mávali téměř všichni okolostojící lidé, tedy
asi mávali na parní lokomotivu, ale i tak
to bylo příjemné. Po příjezdu do Čimelic
nebo Černošic, já si to dodnes pletu (ve
skutečnosti šlo o Čerčany, pozn.red.),
jsme přesedli na přistavený autobus, který jel za námi (ne ale po kolejích) a jeli
na očekávaný oběd do Švelkovy hospody,
kde nás nejenom nasytili, ale i napojili, co
hrdla a rozpočty dovolí.

nili - no zkrátka potleskem.
Poté byla cesta pěšky zpět k autobusu
a padl návrh, že bychom se ještě mohli
zastavit v cukrárně. Ale chyba lávky,
nebylo kde zastavit, a tak se jelo šupem
do našich krásných Radonic. Jo, abych
nezapomněl, tak náš zájezd byl nazván
po odsouhlasení snad všech přítomných Omlazovacím zájezdem. Pak přišlo loučení, to už jsme byli v Radonicích, sice jsem neviděl slzy v očích, ale
telefonátech byl čas odjezdu dodržen.
Prvním cílem výletu bylo nádraží, tedy
vlakové, v Braníku, kde jsme si počkali
bezmála hodinu na odjezd vlaku, ale
pozor ne ledajakého, ale taženého parní
lokomotivou, což jsme poznali zejména
při samotné jízdě do prudkého stoupání proti toku Vltavy a posléze, tuším,
Sázavy. Dovolte malé odbočení, ale
připomněl jsem si Radonice před plynofikací, zkrátka návrat do minulosti
i s pachovými vzpomínkami. Zkrátka
nostalgie. Čekání na vlak na nádraží
jsme si zpříjemnili lehkým, ale určitě
potřebným občerstvením v jakékoliv
podobě.

Poté dle plánu nás pan řidič
pomocí svého autobusu odvezl do Sázavského kláštera.
Zde nás čekalo, podle mého
názoru, velké překvapení v
podobě průvodce. Tento
mladý dlouhovlasý blonďák
překvapil nejen svými znalostmi, ale i způsobem svého
výkladu, který je nesrovnatelný s těmi, jež jsem kdy
zažil. Všichni jsme prošli
všemi prostorami, kam nás
zavedl, a zaujatě poslouchali
jeho výklad. Po závěrečných otázkách,
které jsme mohli klásti, jsme ho odmě-

při mé domýšlivosti jsem nabyl dojmu,
že se den vyvedl. Já za sebe jsem měl
krásný pocit.
Nakonec snad jen opravdové poděkování všem, kteří se tohoto Omlazovacího zájezdu zúčastnili s tím, že jste nás
utvrdili v tom, že je nutno v takovýchto
aktivitách pokračovat. Děkujeme a těšíme se na příště.
Jan Stypola
www.radonice.cz |
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RADONICKÉ
POSVÍCENÍ

2012
Sobota 16. září

Posvícenská zábava
Hraje skupina Rošáda
Kulturní dům Radonice od 20.00 hodin

Neděle 17. září

Posvícení v parku
Pouťové atrakce
Kapela Starý koně
Občerstvení
Park u OÚ od 13.00 hodin

