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Vážení spoluobčané,
máte před sebou první letošní vydání Radonických listů,  
a tak dovolte, abych Vám jménem Obce popřál, aby pro 
Vás tento rok byl úspěšný a abyste ho prožili ve zdraví  
a spokojenosti. 

Doufejme, že takový bude i pro naši obec, která má před 
sebou i letos řadu důležitých úkolů. Pouhé doufání však 
určitě nestačí, budeme pro jejich úspěšné zvládnutí také 
muset něco udělat.

Je to jistě obehraná písnička, leč na začátku všeho je sice 
nápad, ale aby se dal jakýkoliv nápad realizovat, je k tomu 
také třeba vůle a hlavně peněz. O rozpočtu obce se může-
te dočíst podrobnosti na jiném místě Radonických listů, 
zde jenom připomenu, že naše hospodaření v roce 2012 
skončilo přebytkem ve výši téměř dvou miliónů korun, 
přičemž jsme zrealizovali v podstatě všechny významné 
naplánované investiční akce. 

I letos nás čeká poměrně intenzivní stavební ruch. V prvé 
řadě jde samozřejmě o Obecní dům, jehož stavbu již mů-
žete sledovat a který bude dokončen na podzim letošního 
roku. Pokud jde o komunikace, ty jsou v celé obci prak-
ticky hotovy a letos bude provedena pouze rekonstrukce 
části ulice Na Skále před obecním úřadem a zbudována 
nová parkoviště v ulicích Na Vartě a Zápská.  Obě budou 
určena především pro parkování během sportovních  
a kulturních akcí pořádaných v Obecním domě a na fot-
balovém hřišti.

Další velkou investicí, na kterou pamatuje rozpočet pro 
tento rok, je „Rodinný park Amerika“. Pod tímto pracov-
ním názvem se skrývá záměr, na jehož konci by měl být 
příjemný areál pro všechny generace Radoňáků.  

Z jednoho z posledních zanedbaných a nevzhled-
ných  míst v bezprostředním okolí obce by měl vznik-
nout prostor pro příjemné a aktivní trávení volného času 
i kulturní či sportovní vyžití.  Součástí projektu parku 
je amfiteátr s venkovním pódiem  a letním parketem, 
altán s možností posezení, prostor pro táborák či herní 
a cvičební prvky nejen pro děti, ale také pro naše seni-
ory. Možná to někomu připadá nezvyklé, ale i pro naše 
dříve narozené spoluobčany existuje řada venkovních 
relaxačních a procvičovacích „strojů“, na kterých se mo-
hou nenáročným a jejich věku odpovídajícím způsobem 
„protáhnout“ i zabavit.  A právě takové „seniorské“ hřiště 
je navrženo i do parku Amerika.  Stěžejní součástí parku 
bude vodní plocha o výměře cca 2.000 m2, což jistě není 
žádný velerybník, ale pro letní osvěžení či zimní bruslení 
určitě může sloužit. 

Realizaci projektu parku zatím zastupitelstvo definitiv-
ně neschválilo, protože bylo třeba nejprve provést studii 
technické proveditelnosti a jednat s vlastníky o prodeji 
pozemků. Tato fáze se nyní chýlí ke konci, dokončuje se 
hydrogeologický průzkum a i s vlastníky byly předjednány 
potřebné dohody. Jejich součástí je mimochodem také 
zásadní vyřešení situace ohledně vzhledu soukromých 
objektů v centru obce, takže bychom vyřešili současně dva 
problémy.  

Po vyhodnocení všech informací Zastupitelstvo celý zá-
měr ještě jednou projedná a definitivně rozhodne, zda 
bude realizován.  Věřím, že se nevyskytnou žádné nepřed-
vídané překážky a že se do vybudování „Rodinného parku 
Amerika“ budeme moci pustit.

Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Slovo starosty

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.  
Jazyková korektura: Jana Němcová 

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.

Rodinný park Amerika by měl vzniknout na místě dnešního 
nevzhledného rumiště
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Vážení, dovolte mi, abych vás pozdravil v dalším roce na-
šeho společného žití. Samozřejmě přeju hodně zdraví a 
pracovní pohody všem našim občanům. Věřím, že až vyjde 
toto číslo, budete již mít zaplaceny poplatky za popelnice  
a naše čtyřnohé přátele. Ano, poplatek za popelnice byl 
pro letošní rok zvýšen o jednu stokorunu. Tomuto roz-
hodnutí předcházela debata jak na Radě, tak i pak násled-
ně na jednání Zastupitelstva obce. Nechci vás konejšit 
tím, že jsme mohli tuto částku, tedy 600,-Kč, navýšit až 
na 750,-Kč. Ani toto navýšení nepokryje veškeré náklady 
na svoz a likvidaci pevného domovního odpadu.

Jedna popelnice, kterou společnost ASA odveze z naší 
obce, totiž stojí obecní pokladnu včetně DPH 1.688 Kč. 
Náš rozpočet nám naštěstí dovoluje rozdíl mezi výběrem 
od občanů a skutečnou cenou dorovnat, ale je dobré o tom 
vědět…

Když už hovořím o odpadech, tak na jiném místě tohoto 
čísla se dozvíte termíny a místa svozu pomocí kontejnerů, 
který se podle naší zkušenosti velmi osvědčil. Vím, stane 
se, že ten kontejner, který potřebuju zrovna někde poblíž, 
je zrovna na druhém konci Radonic. Stane se, ale stačí ten 
týden počkat. Z druhé strany je až s podivem, kolik odpa-
dů pomocí kontejnerů likvidujeme, když tato služba slouží 
již třetím rokem.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že u Obecního úřadu 
je nově přistaven kontejner na obaly Tetrapak, tedy obaly 

s hliníkovou vložkou. Někdy je ta vložka z aluminia, ale ta 
se tam smí odhazovat také. 

Samozřejmostí je také svoz nebezpečného odpadu, o kte-
rém budete zajisté včas informováni místním rozhlasem.

Tolik tedy o odpadech, zbývá snad jen dodat, abychom je 
opravdu odkládali na správná místa podle jejich jednotlivých 
druhů. Stále se objevuje odpad v jiné nádobě, než má být, 
odkládáme ho třeba jen do prostoru na kontejnery a někdy  
i tam, kam nepatří vůbec. To je ale obehraná písnička.

Na závěr přeji všem příjemné bydlení v Radonicích. 
 
Jan Stypola, místostarosta obce

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

Věra Samková   65 let
alena Sochorová  65 let
Květa Čechová  65 let
Zdeněk Veis      65 let
Štefan pagáč   65 let
Jaroslava Rusová  70 let
Miroslav novák  70 let
Zdeněk Větrovský  70 let
hana Krejčová   75 let
anna Rudolfová   80 let
Marie němcová  80 let
Josef diviš   80 let
božena Málková  86 let
Josefa Kubísková  88 let
Květuše němcová  89 let

BlahOpřejeme juBilantům!
V první polovině roku 2013 oslaví svá významná životní  

jubilea tito naši spoluobčané:

Všem přejeme mnoho zdraví a spokojenosti!

Glosa o odpadech



4 | Radonické listy 1/2013

informace z obecního úřadu

POPLATKY NA ROK 2013 

druh poplatku
Sazba 

poplatku                
v Kč

Termín splatnosti Způsob platby poznámka

Komunální 
odpad 600,-

ve dvou stejných 
splátkách, vždy 
nejpozději do 28. 2. 
2013 a do 30. 6. 2013

Veškeré platby mohou 
být provedeny  
v hotovosti na obecním 
úřadě nebo převodem na 
účet obce u Komerční 
banky, číslo účtu 
6421201/0100, jako 
variabilní symbol uveďte 
číslo popisné a ve zprávě 
pro příjemce příjmení 
poplatníka.  
V případě platby na účet 
budou známky vydány 
po připsání částky na 
účet obce.

za osobu přihlášenou k trvalému pobytu 
nebo za stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba      
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu

psi
50,-

jednorázově nejpozději 
do 28. 2. 2013

poplatek za 1 psa

200,- poplatek za druhého psa a každého dalšího

bioodpad - 
nádoba 120 l 666,-

jednorázově nejpozději 
do 15. 3. 2013

svoz bude zahájen ve čtvrtek 4. 4. 2013  
v pravidelných 14denních intervalech  
(sudý týden ve čtvrtek)bioodpad - 

nádoba 240 l 841,-

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách obce www.radonice.cz a na obecním úřadě.čet 

umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad
 

MísTO TeRMíNY uMísTěNí KONTejNeRů

Na Skále - před OÚ 30.3. 11.5. 22.6. 3.8. 14.9.
Náves - u pomníku 6.4. 18.5. 29.6. 10.8. 21.9.
Pavlova - parkoviště u zahradnictví 13.4. 25.5. 6.7. 17.8. 28.9.
Na Vartě - u vchodu do zookoutku 20.4. 1.6. 13.7. 24.8. 5.10.
Růžičkova - u přečerpávací stanice 27.4. 8.6. 20.7. 31.8. 12.10.
Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále 4.5. 15.6. 27.7. 7.9. 19.10.

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

Změna výpůjČní dobY  
v knIHovně radonICe

Půjčování knih: 
pondělí 15.00 – 19.00 hodin

Bezplatný přístup na internet:
pondělí 15.00 – 19.00 hodin

zdroj: pixmac.cz
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na přelomu roku došlo v Mateřské škole Radonice ke změně 
ve vedení. Po téměř dvaceti letech skončila po vzájemné do-

hodě své působení na postu ředitelky paní Oldřiška Mrázová a po 
provedeném konkurzu byla novou ředitelkou jmenována Pavlína 
Drnková. 
Odcházející ředitelka zanechala mateřskou školu ve velmi dobrém 
stavu a za její dlouholeté působení jí přes všechny dílčí výhrady  
a problémy jednoznačně patří poděkování a přání všeho dobrého do 
budoucna.  
S představou nové ředitelky o chodu MŠ Vás seznamuje ona sama ve 
svém článku.
 
nová ředitelka mŠ se představuje
V důsledku personálních změn v Mateřské škole Radonice jsem 
byla dočasně pověřena jejím vedením. Zúčastnila jsem se vyhlá-
šeného výběrového řízení na funkci nové ředitelky a byla jsem 
do této funkce vybrána. Velice mě potěšila důvěra členů komise, 
kolegů a výrazná podpora rodičů dětí, na základě které jsem se 
rozhodla konkurzu zúčastnit.
V této školce již pracuji čtvrtým rokem. Vystudovala jsem 
Střední odbornou pedagogickou školu v Dejvicích, zaměřenou 
na obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Nyní studuji 
vysokou školu se zaměřením na speciální pedagogiku, kterou 
v letošním roce ukončím. Uvědomuji si, že funkce ředitelky je 
zodpovědná práce a jsem připravena do ní vložit co nejvíce své-
ho úsilí. 
Mým cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po 
stránce psychické, sociální i fyzické. Dosáhnout toho, aby na 
konci svého předškolního období bylo dítě relativně samostatné, 
schopné a dostatečně připravené dobře zvládat přechod na zá-
kladní školu.
Budu usilovat o to, aby první krůčky dítěte a čas prožitý v ma-
teřské škole byly pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdro-
jem dobrých a spolehlivých základů do jeho života i vzdělávání. 
Zaměřím se především na připravenost předškolních dětí k ná-
stupu k povinné školní docházce. Chtěla bych všem dětem po-
skytnout zázemí, příjemné a hezké prostředí, které je potřebné 

pro jejich správný vývoj, a těm nejmladším co nejpříjemnější  
a nejpřirozenější přechod z „maminčiny náruče“.
Dále učit děti žít v souladu s přírodou a životním prostředím, 
prohlubovat v dětech znalosti a zájem o české zvyky, tradice, 
důležité svátky, napomáhat jim v chápání okolního světa, mo-
tivovat dítě k dalšímu poznávání a především klást důraz na 
prožitkové učení.
Nadále budu usilovat o vytvoření příjemné atmosféry mezi za-
městnanci a rodiči. Uvažuji o častějším osobním styku s rodiči, 
kde bychom projednávali aktuální záležitosti týkající se zejména 
zájmového zaměření jejich dětí. Chci vytvořit podmínky pro 
účast rodičů při kulturně výchovných akcích, tj. např. besídkách, 
koncertech, výletech a podobných aktivitách. Uvažuji o zřízení 
schránky v prostorách budovy, kde by rodiče mohli vyjádřit své 
náměty k činnosti školky, k pedagogům a ostatním pracovní-
kům.
Nadále chci spolupracovat s obcí a podílet se na jejich kulturně 
společenských akcích např. vítání občánků, zpívání dětí u roz-
svícení vánočního stromu aj. 
Práce s dětmi mě těší a považuji ji za své životní poslání. 

Pavlína Drnková

Změna ve vedení mateřské školy

Z činnosti obecní policie
Máme za sebou rok 2012 (a zároveň třetí rok existence OP 
Radonice), a tak je opět čas pro malou rekapitulaci a trochu 
statistiky. Stále působíme i na území obcí Jenštejn, Dehtáry  
a Svémyslice v počtu čtyř lidí.
V roce 2012 obecní policie uložila 483 pokut v celkové výši 
767.000,- Kč. Byly to pokuty uložené většinou za přestupky 
v dopravě – hlavně za překročení nejvyšší povolené rychlosti 
v obci. Dvanáctkrát jsme řešili volné pobíhání psů, jednou 
zjistili a pokutovali původce černé skládky, jednou zadrželi 
pachatele násilného skutku (napadení), zadrželi šest pachatelů 
krádeže, dvakrát řešili černého pasažéra v autobuse ROPID, 
dvakrát nalezli zavazadlo s obsahem věcí větší hodnoty a vráti-
li věci majiteli, řešili jsme 145 podnětů a oznámení od občanů. 
Zajišťovali jsme pořádek při kulturních akcích pořádaných ob-

cemi a každou sobotu dohlíželi na pořádek při svozu odpadu.
Toto vše je však jen statistka a suchá čísla. Hledal jsem způ-
sob, jak vyjádřit objem odvedené práce i jinak a zjistil jsem, 
že za těmi čísly se skrývá i 38 000 kilometrů, které strážníci 
v loňském roce najeli ulicemi kolem Vašich domů, aby zajistili 
bezpečí Vašeho majetku a Vám klidný spánek (pro dokreslení 
– obvod zeměkoule činí 40 000 km, a tak se dá říci, že strážní-
ci pro Vaši bezpečnost objeli svět...a kousek obešli i pěšky). 
Jako novinku pro rok 2013 chystáme cyklohlídky, od kterých 
očekáváme, že v sobě skloubí to dobré z pěší hlídky a z auto-
hlídky.
Na závěr již jen připomenu, že náš telefon je stále 724 111 222 
a že jsme tu pro Vás.
Vladimír Gecko, velitel OP Radonice



6 | Radonické listy 1/2013

informace z obecního úřadu

Na svém zasedání 21. listopadu 2012 zastupitelstvo schválilo 
rozpočet na rok 2013. 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 provozní části rozpočtu, vychází ze skutečnosti roku 
2012 a opatrného odhadu zejména daňových příjmů na rok 
2013. I přes nárůst počtu obyvatel a změnu zákona o rozpočto-
vém určení daní nepočítá rozpočet s ohledem na celkovou eko-
nomickou situaci s podstatným zvýšením daňových příjmů  
a pracuje spíše s jejich nižším odhadem. 
 
Běžné provozní výdaje jsou navrhovány ve výši 12.205 tis. Kč, 
což plně zajišťuje efektivní a racionální správu obce i chod 
obecního úřadu. Tyto výdaje budou pokryty z běžných daňo-
vých i nedaňových příjmů, které jsou plánovány ve výši 12.841 
tis. Kč, takže provozní část rozpočtu vykazuje rezervu cca 600 
tis. Kč.
 
V investiční části rozpočtu se počítá s dokončením již zaháje-
ných stavebních akcí a s několika akcemi dalšími.
V prvé řadě rozpočet pamatuje částkou 24 mil. Kč na dokonče-
ní Obecního domu.
Je třeba připomenout, že v rozpočtu na rok 2012 byla na  
OD vyčleněna částka 20 mil. Kč, ale v důsledku zdržení výstav-
by kvůli procesním průtahům při veřejné soutěži na dodavatele 
bylo v loňském roce proinvestováno pouze cca 1,5 mil. Kč. Zá-
roveň však bylo ve veřejné soutěži dosaženo výrazně nižší ceny 
za stavební práce, než bylo původní očekávání, a to 16,9 mil. Kč 
oproti předpokladu cca 30 mil. Částka plánovaná v  rozpočtu 
2013 v sobě tedy zahrnuje jak stavební práce, tak vybavení inte-
riérů.
 
Další velkou položkou investiční části rozpočtu je suma určená 
na nákup pozemků a následné vybudování rodinného parku 
v lokalitě „Amerika“ v celkové výši 9,9 mil. Kč.  
Rozpočet vyčleňuje i prostředky na opravy či budování komuni-
kací, a to 1 mil. Kč na opravu povrchu vozovky v ulici Na Skále 
a 400 tis. Kč na vybudování odstavných parkovacích ploch 
u fotbalového hřiště. Z minulého rozpočtu se přenáší dosud 
nerealizovaný záměr výstavby cyklostezky v ulici Počernická 
s plánovanou sumou 1,5 mil Kč.
 
Při uskutečnění všech investičních akcí, pro které jsou v návrhu 
rozpočtu vyčleněny příslušné prostředky, bude na konci roku 
2013 na účtech obce zůstatek cca 58 mil. Kč.    
 
Zároveň s rozpočtem je předkládán ke schválení také rozpočto-
vý výhled na období 2014 - 2016, který v sobě zahrnuje jednak 
běžný provoz obce, ale zejména některé další investiční akce.   
V prvé řadě výhled počítá v roce 2014 s výstavbou komunikací 
a inženýrských sítí na pozemku 205/9 a následným prodejem 
takto vzniklých 16 stavebních parcel, což by obci mělo přinést 
výtěžek ve výši cca 25 mil. Kč.  
Dále výhled v roce 2014 pracuje i s nutností oprav a zateplení 
budovy obecního úřadu a rekonstrukce prostoru současné pro-
dejny potravin zpět pro účely mateřské školy, což bude zname-
nat náklady ve výši cca 5 mil. Kč. 
 

V krátké době bude rovněž třeba provést poměrně rozsáhlou re-
konstrukci kulturního domu. Jedná se zejména o střechu a izo-
lace, ale i vnitřní prostory budovy. Náklady na tuto rekonstrukci 
jsou odhadovány na cca 7 mil. Kč.  Vzhledem k nejasnostem 
okolo pronájmu budovy však nelze naplánovat, ve kterém roce 
bude akce provedena, a není proto v rozpočtovém výhledu za-
hrnuta, protože při doběhnutí současné nájemní smlouvy by 
mohla být realizována až v roce 2017.
 
Celkově návrh rozpočtu i rozpočtového výhledu zajišťuje bez-
problémový chod obce i její další racionální rozvoj.
Závěrem je určitě třeba zmínit i to, že hospodaření obce  
v roce 2012 skončilo přebytkem ve výši 1.945 tis. korun.
 
Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

roZpoČet obCe pro rok 2013

Stavba obecního domu je v plném proudu.
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provoZní Část roZpoČtu obCe radonICe
 pro rok 2013

návrH 
2013

běžné příjmy
(tis. Kč)

daňové         9.027
nedaňové 3.814
běžné příjmy celkem 12.841

provozní 
výdaje
(tis. Kč)

mzdové náklady – úřad 1.800
mzdové náklady zastupitelstvo 650
spotřební materiál pro OÚ 100
dopravní obslužnost 300
odpady 1.000
elektrická energie (mimo VO) 250
vodné, stočné 60
plyn 380
poštovné + kolky + telefony + internet 80
Externí specialisté (stavební technik, právníci, účetní, odhadci, veřejné soutěže) 1.000
pohoštění 20
motivační program – fasády 100
veřejné osvětlení (elektřina + režie) 600
Radonické listy 60
knihovna 25
pojištění majetku 100
příspěvek mateřské škole vč. stravování 700
neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice 490
neinvestiční příspěvek TJ Slávia 400
údržba zeleně - služby 650
požární ochrana ( Jenštejn) 100
sociální + kulturní+sportovní komise (40+100+20) 200
ostatní režie obecního úřadu (zimní údržba, opravy,  software, školení  atd.) 450
obecní policie  2.700
provozní výdaje celkem 12.205

            

InvestIČní Část roZpoČtu obCe radonICe  
pro rok 2013

návrH 
2013

Zdroje  
(tis. Kč) Zůstatek na účtech k 31.12.2012 95.000

investiční
výdaje
(tis. Kč)

Obecní dům 24.000
Komunikace – Na Skále  1.000
Pozemky Amerika 3.900
Park Amerika 6.000

Nespecifikované opravy a údržba 500

Chodník Počernická 1.500
Parkoviště u hřiště 400

investice celkem 37.300
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Kulturní a společenský život

Za okny se sice pomalu začíná probouzet jaro, ale já bych se 
s vámi chtěl podělit ještě o několik postřehů či zážitků ze 

společného setkání ve vánočním čase. Ano, myslím tím naše 
hudebně divadelní představení v parku.
 
Všechno začalo stejně jako každoročně návrhem starosty, aby-
chom secvičili nějaké to představení. Přišel dokonce s tím, že už 
jeho dcera napsala scénář. Že to bude jen několik vět pro každé-
ho účinkujícího, a k tomu pár koled. Jasně, přeci jsem schopen 
naučit se pár slov, přijal jsem angažmá okamžitě.
 
První čtená zkouška dopadla celkem dobře, stačilo jen sledovat 
text. Potom ale přišly zkoušky, kdy po mně chtěl režisér (staros-
ta), abych přeříkával text podle předlohy. Tam už to bylo o něco 
málo náročnější. To hlavní přišlo nakonec. Ten pán po mně 
chtěl, abych u toho taky trochu hrál a přitom se díval jako na 
diváky, když tam byla zeď. Sice bílá, ale zeď. Pak přišly i zkoušky 
v kostýmech a já pomalu chápal, o čem naše vystoupení bude. 
Zajásal jsem, že už vše zvládnu. Pak jsem začal i sledovat vý-
kony mých spoluhráčů a uznal jsem, při vší skromnosti, že jsou 
lepší.

Je jasné, že při všech zkouškách bylo i dost legrace a někdy i 
srandy. Teda jen mezi námi herci, s rejžou to bylo asi jinak, ale 
to už je nejspíš úděl této práce. Díky těmto zkouškám se mi 
má sousedka do dnešního dne představuje jako Zadek od soba. 
Asi víte, koho mám na mysli. Je jasné, že těch průpovídek bylo 
daleko více, ale všechny se nedají ani zapamatovat, natož zveřej-
ňovat.
 
Pak přišel den, kdy se toto všechno mělo před vámi uvést. Jak 
mám odposloucháno z televize od herců, tak tréma je jen do 
chvíle, než na vás přijde řada. Teď už vím, že to není pravda, mne 
neopustila. Netroufám si hodnotit toto vystoupení, to je na vás 
divácích. Pro mne znamená, že jsem blíže poznal pár veselých 
lidí, kteří jsou pro to, udělat i nějakou tu legraci na svůj účet.
 
Všem, kteří nás odměnili potleskem, děkuju a myslím si, že 
nejen za sebe. Letošní Vánoce jsou ještě daleko a taky ještě 
nemám předloženou smlouvu na další vystoupení, a tak se tím 
zatím moc netrápím, i když co kdyby…

Jan Stypola

22. prosince loňského roku jsme se již počtvrté sešli před 
Vánocemi v parku, abychom si pomocí krátkého představení 
doprovázeného koledami odpočinuli od starostí, nahromadě-
ných za celý rok, zasmáli se a na poslední chvíli nasáli vánoční 
atmosféru. Při té příležitosti jsem si uvědomila mnoho věcí.
 
 

téma vánoc je neúnosně úzké.  
Napsat pár větiček o Marii, Josefovi a Ježíškovi je hračka, ale 
zkuste vymyslet cokoliv jiného, co se těch tří alespoň okrajově 
týká, zároveň to není složité, je to zábavné a především originál-
ní. A zkuste něco takového vymyslet již počtvrté! 

Letošní tvůrčí muka byla v historii radonických vá-
nočních představení 

vánoČní vYstoupení
pohledem herce...

...a autorky scénáře
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nejukrutnější a nejdéle trvající, o to větší radost pak ale provázela 
Nápad! Uděláme krátké pásmo o tom, jak se slaví Vánoce za 
hranicemi, vymyslela jsem a jala se shánět potřebné informace.
 
Internet lže. 
Nebo alespoň jeho valná většina. Jak jinak si lze vysvětlit, že na 
deseti různých stránkách se dozvíte dvacet různých jmen dán-
ského vánočního skřítka, z nichž některé pak shodně označují  
i vánoční postavu ve Finsku nebo Norsku?!
 
překládat anglické verše, když chcete nejen, aby zůstal 
zhruba stejný smysl, ale též, aby se říkadlo rýmovalo, je 
obtížné. 
Překládat verše švédské, když jediná vám známá švédská slova 
jsou Tarva a Poäng , protože jste se před nedávnem byli podívat 
po nábytku do obýváku, je nemožné.
 
vymýšlet si švédská říkadla je naopak zábavné. 
Pokud budou znít pitomě, neuděláte blbce za sebe, ale ze Švédů.
 
kostýmy vánočních postav jsou praktické. 
Poprvé v historii nebyla schopnost artikulace herců ztížena 
zmrzlými rty a přednes narušován drkotáním zubů. V kožichu 
Santy Clause nebo kabátu německého Weinhnachtsmana by 
ani nebylo třeba horkého svařáku, který byl k mání u stánku 
pod pódiem.
 
svařák se nepije na potřebu, nýbrž na chuť. 
A stejně jako ostatní nápoje a lehké občerstvení, které se u ono-
ho stánku dalo zakoupit, přišel vhod jak vyčerpaným umělců, 
tak lačnému publiku.
 
naši herci jsou velice kreativní a milují improvizaci. 
Bohužel někdy tak moc, že jim v uměleckém zápalu z jejich 
replik vypadnou nejpodstatnější informace, a samotné sdělení 
pak poněkud postrádá smysl. Naštěstí se stihli vydovádět už při 
zkouškách a představení se obešlo bez vět-
ších zádrhelů.

manželská láska, to nejsou dlouhé pohledy z očí do očí, 
pozorování hvězd a procházky při měsíčku.  
Manželská láska, to je společné sdílení vlastnoručně šitého kos-
týmu soba a dobrovolné ztvárnění jeho zadní části.
 
kromě manželské lásky v radonicích funguje i soused-
ská solidarita. 
Neherci bezúplatně půjčují hercům svršky a pomáhají s výrobou 
kostýmů. Herci, resp. herečky „dávají do placu“ vánoční cukroví 
a grog.
 
I hudebníci jsou kreativní a jako vždycky perfektní. 
Rozhodli se hudbu tematicky sladit s činohrou, a tak v duchu 
výletu za hranice nacvičili několik cizích koled a vánočních 
písní. Výkon všech bez výjimky byl, alespoň viděno očima oby-
čejného smrtelníka, špičkový.
 
Hraní je především zábava. 
Tento bod není žádnou novinkou, avšak letos byl pravdivý víc 
než kdy jindy. Kdyby se hraním nebavili, těžko by se pan mís-
tostarosta nechal titulovat „veselým obtloustlým chlapíkem“  
a vzorná zapisovatelka obecní volební komise byla potrkána 
svojí mečící kamarádkou. 
Za mě osobně největší oběť na oltář umění přinesla právě paní 
Jandová, jež byla na pódiu hned dvakrát za kozu, přičemž ta 
první byla „pěkný pacholek“ a ta druhá, hodná, se pro změnu 
choulila na studené zemi „v keřích plané růže“ po dobu dvou,  
a nikterak krátkých, koled.
Naše hraní je především zábava i pro Vás, kdo se na nás chodíte 
podívat, a za to jsme upřímně rádi. Koneckonců jste to Vy, pro 
koho ze sebe děláme šašky, a úlohou šašků odjakživa bylo bavit 
své diváky. A jak na tomto místě zdůrazňuji každoročně, kabát 
nebo svařák sice zahřeje tělo, ale srdce zůstává ledové, dokud se 
parkem neozve potlesk. Byť tlumený přes rukavice, našim uším 
zní lépe než v Národním, tak doufám, že se za rok sejdeme zas!
 

Jana Němcová
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Vážení, 20. října 2012 proběhlo již páté vítání nově naroze-
ných občánků v naší obci.

Přivítali jsme celkem pět dětí a převaha dívek byla značná. Za-
tímco chlapec byl přítomen pouze jeden, zástupkyně něžného 
pohlaví jsme napočítali hned čtyři.
Nové občánky slavnostně přivítal do obce starosta Stanislav 
Němec, popřál jim hezký život v Radonicích a předal všem na 
památku krásné pamětní listy.
Celou akcí nás slovem provázel místostarosta Jan Stypola  
a o kulturní vložku se postaraly
děti z mateřské školy pod vedením ředitelky Oldřišky Mrázové.
Na závěr mladí občánci obdrželi drobné dárečky.
Poděkování patří všem, kteří se na této vydařené akci podíleli,  
a všichni se těšíme na vítání v příštím roce 2013.

Za kulturní komisi Karel Votruba a Zdena Molitorová

vítání občánků v roce 2012

radoničtí cyklisté
Olympijský vítěz závodu na horských kolech Jaroslav 

Kulhavý se v jednom rozhovoru zmínil: „U nás nejvíc 
lidí aktivně nehraje fotbal, ale jezdí na kole.“ Nechci počítat, 
jak je tomu v naší obci, ale pravdou je, že na kole nejen jezdí, 
ale také závodí spousta Radoňáků. Jako v jednom  
z mála sportů je u závodů horských kol zajímavé to, že se 
stačí přihlásit na maraton (asi nejčastější vzdálenost je 50 km 
vedoucí po širších „cestách“) nebo cross country závod (to je 
sice většinou kratší, ale zato obtížnější závod vedený většinou 
po pěšinkách, přes brody a různé jiné technické vychytávky), 
vzít kolo a můžete se na trati setkat s cyklisty, kteří jezdí 
např. mistrovství světa. Něco podobného, jako když na Jizer-
ské 50 pojedete s elitními běžkaři.

Radoničtí bikeři (název pro cyklisty jezdící převážně v te-
rénu) se dají rozdělit na svátečnější závodníky (např. Pavel 
Šimáček, Jirka Pohanka a další), kteří se vydají na několik 
maratonů v roce, a na ty, kteří jsou na závodech téměř kaž-
dý víkend, neboť je z čeho vybírat. K těm druhým se počítá 

Zdeněk Veis, který dosahuje stabilně vynikajících výsledků 
v nejrůznějších maratonech. Jeho výkon na posledním Nova 
cupu v Jizerských horách (50. místo absolutně, když účast 
bývá kolem 3500 jezdců) ho jednoznačně nominoval na ne-
vyhlašovaný titul Radonický sportovec roku…

Asi největší sbírku medailí má v Radonicích Míša Matouš-
ková. Dvojnásobná vítězka Houšteckého cyklomaratonu 
25 km, absolutní ženská vítězka seriálu Tři pro zdraví 2012 
(duatlon, tedy kolo a běh v sousedním Újezdě n/L, orientač-
ní závod na kolech v Klánovicích a krásný závod crosscount-
ry v Úvalech) a juniorská vítězka různých závodů v blízkém i 
vzdálenějším okolí. To je na 15letou holku docela slušné. Její 

sestra Markéta 
je v pořadí 
obvykle hned 
za ní a taťka 
k závodům 
na kole ještě 
„přibírá“ běh 
(Běchovice, 
Velká Kunra-
tická) nebo 
běžky ( Jizerská 
50 a účast na 
Vasově běhu ve 
Švédsku). 

Takže: všem 
cyklistům 
mnoho hez-
kých zážitků 
z letošního 
závodění!

H. Matoušková

Mezi naše úspěšné cyklisty patří i Michal Matoušek  
a Zdeněk Veis.
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Čilé radonické babaletky
Zdraví Vás Radonické Babaletky! Přestože druhá polovina 

loňského roku, z důvodu uzavření kulturního domu, nám 
zrovna nepřála, Babaletky žijí dál.

Před Vánocemi jsme si uspořádaly kurz, kde jsme se naučily 
vyrábět vánoční korálkové ozdoby. V lednu jsme začaly s přípra-
vami na maškarní bál a na dětský karneval.

V pondělí 4. března od 20.00 začínáme nacvičovat v kulturním 
domě. Musíme vyladit formu, čeká nás dost „práce“. A co že 
tedy chystáme?

V březnu to bude vystoupení Na Vlachovce u příležitosti MDŽ. 
V sobotu 6. dubna proběhne akce pro nás ženy - VÍTÁNÍ 
JARA. Zapojit se může každá, více informací se dozvíte v za-

hradnictví.  Den zakončí večer s taneční zábavou, tentokráte i 
pro naše muže. Budeme mít nejen nové kostýmy, ale i zbrusu 
nově nastudované předtančení.

14. září nás čekají hned dvě akce. Odpoledne se představíme 
na Jiřinkových slavnostech ve Slovči a večer Vám předvedeme 
opět zcela nové vystoupení na posvícenské zábavě v radonickém 
kulturním domě.

Věříme, že naši snahu o život veselejší podpoříte účastí na těch-
to našich akcích.

P. S. S úsměvem na tváři den se Vám rozzáří!                                                                       

Babaletky

Zumba je skvělá pro mysl, tělo i duši!
Radonické ženy od juniorek až po důchodkyně :) se můžou těšit na pravidelné cvičení ve stylu Zumby každé pondělí od 18:45  

v kulturním domě U Kurtů. Prostorná místnost je nyní čistá a voňavá. Součástí hodiny je kromě půlhodinové Zumby  
i intenzivní posilování problematický partií (břicho, stehna, mezilopatkové svaly, prsní svaly, ruce). Součástí hodiny je i bonusová 
závěrečná relaxace. Přijďte si to vyzkoušet - první hodinu budou mít nováčci zdarma!  
Více info i o dětské Zumbě na www.primazumba.cz nebo tel. 607 661 196.  
Budu se na vás těšit.  
 
Lucie Burdová



12 | Radonické listy 1/2013

Sport

Fotbalový oddíl má letos v soutěžích čtyři mužstva. Po pod-
zimní části si po výborných výkonech nejlépe vede „B“ 

(Benfika) Radonice. Ve čtvrté třídě vyhrála všechny zápasy a je 
suverénně v čele. Velmi dobře je na tom i dorost. V okresním 
přeboru přezimuje na 2. místě a na jaře se chce poprat o vedoucí 
pozici. Na mladších žácích, po loňské úvodní sezoně, je patrné 
zlepšení. Pod vedením dvojice trenérů M. Bača a Jar. Ženatý se 
žáci pohybují ve středu tabulky.

„A“ mužstvo, ve své druhé sezoně v krajské 1. B třídě, začalo 
dobře. Postupem probíhající soutěže ztrácelo nejen body, ale  
i výkonnost. Výsledkem je předposlední místo se ziskem 10 

bodů.  Pevně věříme, že po posílení kádru 
Áčko v jarní části zabere a i v příštím ročníku 
bude v Radonicích pokračovat krajská soutěž, 
která se kvalitou výrazně liší od okresní.

Fotbalový oddíl by ve svých řadách uvítal 
více dětí do žákovského družstva i starších 
chlapců do dorostu. Zájemci o fotbal v Ra-
donicích – přijďte!
Bližší informace na: http://slavia-radonice.ic.cz/.
Všechny fotbalové fanoušky zveme na úvodní zápasy jarní části 
dne 23. a 24. března 2013.

Fotbal v radonicích

tabulka Iv. tŘída

Rk Tým Záp + 0 - Skóre body prav
 1. Radonice B               12 12 0 0  56 :  24 36 ( 21)
 2. Toušeň                   12 10 0 2  52 :  19 30 ( 12)
 3. Kojetice                 12 7 2 3  46 :  23 23 (  2)
 4. Vodochody               12 7 2 3  37 :  16 23 (  5)
 5. Řež A                    12 7 0 5  45 :  22 21 (  0)
 6. Bášť                     12 5 2 5  39 :  40 17 ( -4)
 7. Klíčany B                12 3 4 5  30 :  36 13 ( -5)
 8. Sluhy                    12 4 1 7  31 :  42 13 ( -5)
 9. Měšice B                 12 4 1 7  27 :  42 13 ( -5)
10. Nehvizdy B               12 3 4 5  26 :  45 13 ( -2)
11. Máslovice                12 3 2 7  21 :  50 11 ( -4)
12. Mochov  B                12 2 2 8  23 :  43 8 ( -7)
13. Líbeznice  B             12 0 2 10  18 :  49 2 (-19)

        
tabulka dorost   

Rk Tým Záp + 0 - Skóre body prav
 1. Zeleneč                  10 7 3 0  62 :  10 24 (  9)
 2. Radonice                 10 7 2 1  52 :  12 23 (  8)
 3. Mukařov                  10 7 1 2  40 :  14 22 (  7)
 4. Ondřejov                 10 5 2 3  56 :  20 17 (  2)
 5. Klíčany                  10 4 5 1  44 :  21 17 (  2)
 6. Hovorčovice              10 4 3 3  28 :  17 15 (  0)
 7. Kamenice                 10 4 0 6  23 :  53 12 ( -3)
 8. Klecany                  10 4 0 6  19 :  51 12 ( -3)
 9. V. Popovice               10 2 1 7  15 :  39 7 ( -8)
10. Radošovice               10 1 2 7  12 :  29 5 (-10)
11. Předboj                  10 0 1 9  12 :  97 1 (-14)

tabulka ŽáCI

Rk Tým Záp + 0 - Skóre body prav
 1. Úvaly                    10 10 0 0 123 :  11 30 ( 12)
 2. Od.Voda                  9 8 0 1  68 :  18 24 ( 12)
 3. Kunice                   10 7 1 2  81 :  16 22 ( 10)
 4. Radošovice               9 7 1 1  77 :  16 22 (  4)
 5. Klecany                  10 5 1 4  73 :  13 16 (  1)
 6. Radonice                 10 3 2 5  32 :  53 11 ( -7)
 7. Kamenice                 10 3 1 6  41 : 103 10 ( -2)
 8. Veltěž                   10 2 3 5  30 :  34 9 ( -6)
 9. Vyšehořovice             10 2 3 5  25 :  42 9 ( -6)
10. Předboj                  10 1 0 9  17 : 110 3 ( -9)
11. Veleň                    10 0 0 10   3 : 154 0 (-15)

 
tabulka 1.b tŘída

Rk Tým Záp + 0 - Skóre body prav
 1. Ostrá 13 9 2 2 42 : 13 29 ( 8)
 2. Sokoleč 13 9 2 2 39 : 18 29 ( 8)
 3. Libice 13 7 3 3 22 : 19 24 ( 6)
 4. Lysá 13 7 2 4 31 : 21 23 (  2)
 5. Ratboř 13 7 2 4 27 : 25 23 (  2)
 6. B. Podolí 13 6 1 6 24 : 33 19 ( 1)
 7. Tuchoraz 13 5 3 5 36 : 30 18 ( 0)
 8. Býchory 13 5 3 5 18 : 18 18 ( 0)
 9. Jirny 13 5 2 6 32 : 32 17 ( -4)
10. Třebovle 13 5 1 7 18 : 28 16 ( -5)
11. Poříčany 13 4 2 7 27 : 38 14 (-4)
12. Sadská 13 3 1 9 21 : 33 10 ( -11)
13. Radonice 13 3 1 9 20 : 32 10 ( -8)

14. Brandýs-
Boleslav 13 3 1 9 16 : 33 10 ( -8)


