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Vážení spoluobčané,

polovina roku 2013 uplynula a tak je opět čas na Radonické 
listy, aby vám přinesly aktuální informace o dění v obci.

Určitě jste zaznamenali, že byla zahájena stavba Obecního 
domu a zřejmě i to, že již několik týdnů se toho na ní příliš 
neděje. Došlo totiž k tomu, že dodavatelská firma, společnost 
Tenton, která vyhrála veřejnou soutěž na tuto zakázku,  
24. dubna sama na sebe podala návrh na konkurz. Od násle-
dujícího dne se tedy na stavbě zastavily veškeré práce a my 
jako investor jsme byli postaveni do role bezmocného diváka. 
Před jakýmikoliv dalšími kroky jsme totiž museli čekat něko-
lik týdnů, než byl soudem jmenován insolvenční správce, 
abychom mohli s firmou Tenton ukončit smluvní vztah. 
Teprve po tomto kroku totiž můžeme vyhlásit další výbě-
rové řízení na dostavbu Obecního domu, které samozřejmě 
zabere několik měsíců. Abychom zabránili alespoň dalším 
hrozícím škodám na rozestavěné budově, do které prší  
a u níž hrozí sesouvání okolního terénu, vybrali jsme ve 
zkráceném řízení dodavatele střechy, izolací a opěrných stěn, 
takže alespoň tyto dílčí práce se rozeběhnou v nejbližších 
dnech. 

Veřejná soutěž na generálního dodavatele dokončení stavby 
již byla vyhlášena, ale protože musíme striktně postupovat 
podle zákona o veřejných zakázkách, je třeba počítat s tím, že 
výběr nejlepší nabídky bude trvat minimálně tři měsíce. 

Je to pro nás nepříjemná situace a bude zřejmě znamenat  
i zvýšené finanční náklady, ale bohužel od zkrachovalého do-
davatele, který tento stav zavinil, nemáme šanci dostat jakou-
koliv kompenzaci. Celkové zdržení stavby tak bude zhruba 
čtyři nebo pět měsíců, takže Obecní dům bude dokončen na 
jaře příštího roku.

Další významnou investiční akcí, jejíž příprava je již v plném 
proudu, je výstavba „Rodinného parku Amerika“, jehož 
vybudováním bude vyřešeno hned několik problémů najed-
nou. Kromě vlastního vytvoření příjemného a mnohostranně 
využitelného areálu bude totiž také zlikvidována nevzhledná 
zarostlá skládka v bezprostřední blízkosti obytné zástavby 
a na základě dohody s původními vlastníky pozemků pod 
parkem, dojde i k opravě statků na návsi, které dosud hyzdily 
obec. V současné době je pro park zpracována kompletní 
projektová dokumentace, připravena veřejná soutěž na výběr 
dodavatele a vyřizuje se stavební povolení.

 
Abychom mohli začít s přípravou projektu a vůbec se fyzicky 
dostat do zarostlé džungle, která na staré nepovolené skládce 
vznikla, nechali jsme okamžitě, jakmile jsme se stali vlast-
níky pozemků, vyřezat náletové křoviny a uklidit alespoň 
ten nejhorší nepořádek. Tím jsme ovšem porušili zákon na 
ochranu přírody, protože jsme včas nepožádali o povolení 
kácení obecní úřad v Jenštejně, v jehož katastru pozemky leží 
a vykácením a likvidací skládky poškodili „významný krajin-
ný prvek“. Toto závažné pochybení naštěstí neuniklo bdělé 
úřednici krajského úřadu, která nás zcela správně ohlásila 
inspekci životního prostředí. A ta nám, opět zcela správně, 
vyměřila pokutu 45 tisíc, protože podle jejího vlastního 
rozhodnutí sice nedošlo k negativnímu zásahu do životního 
prostředí, nicméně vyřezání náletových dřevin podle jednoho 
z inspektorů znamená likvidaci toho nejcennějšího, co v pří-
rodě máme a co si samo obhájilo své místo v přírodě. Díky 
Bohu, že nad námi bdí naši úředníci a vedou nás, zabedněné 
venkovany, správnými cestami…I s jejich „pomocí“ však ro-
dinný park vybudujeme, hotov by měl být zhruba v polovině 
příštího roku.

Kromě budování nových staveb se samozřejmě obec musí 
starat i o svůj současný majetek. Jeho významnou součástí 
je v našem případě kulturní dům, který na základě nájemní 
smlouvy provozuje soukromá společnost. Úroveň služeb 
tohoto provozovatele může být jistě předmětem disku-
sí, nicméně o čem diskutovat nelze, je plnění povinností 
nájemce, a to zejména placení nájemného. Bohužel došlo 
k tomu, že zhruba od poloviny minulého roku byl nájemce 
s placením permanentně v prodlení, takže koncem dubna 
dlužil již za tři měsíce. Rada obce tedy vázána svou povin-
ností péče řádného hospodáře dala současnému nájemci 
kulturního domu výpověď. Po ukončení nájmu bude třeba 
provést alespoň základní opravy budovy, zejména interiérů, 
a po té bude transparentním způsobem rozhodnuto o jejím 
dalším využití.

Kromě uvedených záležitostí a běžného provozu obce 
samozřejmě Radonice žijí i dalšími aktivitami, ať již to byly 
čarodějnice či den dětí, připravuje se táborák k přivítání 
prázdnin, výlet pro seniory, radoničtí ochotníci připravují 
svou první premiéru. Všem, kteří se na organizaci těchto akcí 
podíleli a podílí, patří poděkování.

Všem Vám přeji krásné léto.

Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Slovo starosty

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 Obecního úřadu

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 - 11:30 12,00 - 19,00
Úterý  7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Středa  7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Pátek  7:00 - 11:30  

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

 
Rada obce Vás srdečně zve

na

OBECNÍ TÁBORÁK,
který bude zažehnut 

 v sobotu 29. června ve 20 hodin

 v bývalé Němcově skále.

S kytarou, buřty a dobrou náladou 
přivítáme léto a prázdniny  

a těšíme se na Vás!

Poplatky za komunální odpad

Upozorňujeme občany, že na základě Obecně závazné 
vyhlášky Obce Radonice č. 5/2012 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
je do 30. 6. 2013 splatný poplatek za komunální odpad 
pro rok 2013.
 
Poplatek za odpad pro rok 2013 je 600,- Kč na trvale 
přihlášenou osobu nebo za stavbu určenou k indi-
viduální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 
 
Způsob platby: 
Platba může být provedena převodem na účet obce  
u Komerční banky, číslo účtu 6421201/0100, jako 
variabilní symbol uveďte číslo popisné a ve zprávě 
pro příjemce příjmení poplatníka nebo v hotovosti na 
pokladně Obecního úřadu v Radonicích v úřední dny 
(viz výše).

UPOZORNĚNÍ:

OBECNÍ KNIHOVNA RADONICE
BUDE UZAVŘENA V DOBĚ   
od 15. 7. 2013 do 1. 9. 2013 

Rozpis kontejnerů  
na druhé pololetí roku 2013

Místo
Termíny umístění  

kontejnerů 

Na Skále - před OÚ  - 3.8. 14.9. 26.10.

Náves - u pomníku 29.6. 10.8. 21.9. 2.11.

Pavlova - parkoviště 
u zahradnictví 6.7. 17.8. 28.9. 9.11.

Na Vartě -   
u vchodu do 
zookoutku

13.7. 24.8. 5.10. 16.11.

Růžičkova -  
u přečerpávací 
stanice

20.7. 31.8. 12.10. 23.11.

Vobůrecká -  
křižovatka s ulicí  
Na Skále

27.7. 7.9. 19.10. 30.11.

    
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 
12,00 hodin.
    
Případné další termíny umístění kontejnerů na velkoob-
jemový odpad budou upřesněny. 
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Pozemky těsně za obcí směrem  
k lesíku Amerika již nebude hyzdit 
skládka zarostlá křovím a nálety. 
Obec Radonice tu chystá zbrusu nový 
Rodinný park Radonice o rozloze 
téměř 13.000 m2. Parku bude vévodit 
vodní plocha o výměře 2.200 m2  
a s hloubkou až 1,7 m. Hydrogeo-
logický průzkum objevil vydatné 
podzemní prameny, které budou celý 
rybník napájet. Nevzhledné  
a nepřirozené rovné betonové koryto 
Radonického potoka bude přeloženo 
do přírodního meandru, který bude 
obtékat ozeleněný pahorek. Na úbočí 
tohoto pahorku bude zbudován pří-
rodní amfiteátr pro 150 diváků,  
z jehož dřevěných laviček bude 
možno sledovat představení na pódiu 
chráněném půlkulatou střechou.  
Prostor je doplněn kruhovým altánem 
s krbem a venkovním ohništěm. Pro 
akce, kde se předpokládá aktivní účast 
návštěvníků, jako například letní zá-
bavy, je určena protilehlá strana pódia 
s navazující volnou plochou a malou 
pláží dosahující až k novému rybníku.                                                                                         

Park je protkán přírodními mlato-
vými cestičkami spojujícími místa 
určená k relaxaci i ke zdravému 
pohybu všech radonických generací. 
Ti nejmladší tu najdou pískoviště, 
prolézačky a houpačky, větší děti si 
procvičí obratnost na složitějších 
herních prvcích, senioři si mohou 
protáhnout ruce na „volantech“  
a nohy na „šlapadle“, pro všechny 
věkové kategorie bude určen pé-
tanque. Při procházce vás povedou 
dva dřevěné mostky, odpočinout si 
budete moci na lavičkách, nebo jen 

tak relaxovat na písečné pláži a pozo-
rovat hladinu jezera, nebo si ve volně 
přístupném altánu s grilem udělat 
rodinný piknik.  
 
V jarním a podzimním období ná-
vštěvníci jistě uvítají veřejné osvětle-
ní, které jim umožní bezpečný pohyb 
po parku. A až přijde zima a tůň 
pokryje vrstva ledu, může se tu brus-
lit a hrát hokej, nejmenší budou moci 
závodit, kdo dojede na bobech  
a na saních z kopečku nejdál. 
 
Celoročně bude pro návštěvníky  
k dispozici malé arboretum, kde se 
setkáte jak s notoricky známými 
stromy a keři z našich končin, tak i 
s cizokrajnými druhy. Držme si tedy 
palce, ať se podaří včas vyřídit veškerá 
razítka a povolení, aby se letos mohly 
provést hrubé zemní práce a abychom 
se příští rok na jaře mohli projít no-
vým parkem. 
  
Ing. Petr Chmel, PhD., 
stavební technik obce 

Informace z obecního úřadu

Jak bude vypadat „rodinný park Amerika“
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Kulturní a společenský život

Kulturně sociální, školská a sportovní 
komise pořádala již šestý ročník Dne 
dětí a večera rodičů v naší obci. Tato 
akce proběhla v sobotu 25. 5. 2013 na 
fotbalovém hřišti TJ Slavia Radonice  
a souběžně v ZOO koutku pana Vác-
lava Myslivce.

 

Chtěli bychom poděkovat za účast 
hlavně dětem, jejich rodičům, ba-
bičkám i dědečkům, kteří si i přes 
nepřízeň počasí přišli užít hezké 
odpoledne se soutěžemi, skákacím 
hradem, trampolínou a překvapením 
hasičů ze Staré Boleslavi. 
 
Meteorologové nás v den konání akce 
nás od rána strašili vydatným deštěm,  
a tak byla příprava velmi napínavá.  
I přes zamračenou oblohu nás navští-
vil velmi slušný počet dětí, napočítali 
jsme jich 125. Nakonec jsme měli 
štěstí, počasí vydrželo bez deště skoro 
celé odpoledne, a tak když se před 
čtvrtou hodinou přihnala průtrž mra-
čen a předčasně ukončila akci, bylo 
naštěstí již po všech hlavních bodech 
programu. 
 
Vyvrcholením byl nástup hasičů, kteří 
nastříkali na volné prostranství mimo 

fotbalové hřiště pěnu, ve které se děti 
doslova vyřádily a pro ceny ze soutěží 
si chodily obalené jako sněhuláci.
 
Akce na hřišti proběhla bez velkých 
komplikací, za doprovodu již tradiční 
kapely „Starý koně“, velký dík patří  

 
 

panu Petru Horáčkovi za moderování 
celého odpoledne.
 
Další poděkování patří všem organi-
zátorům, kteří přidali ruku  
k dílu, hasičům ze Staré Boleslavi  
a v neposlední řadě TJ Slavia, pánům 
J. Ženatému a F. Podhorskému, kteří 
navíc připravovali občerstvení pro 
návštěvníky.
 
Poděkovat je třeba i sponzorům, kteří 
nám přispěli finančně i věcně.
 
Mile nás překvapila BILLA, dále dě-
kujeme PENNY MARKETU, Něm-
cově selské mlékárně za její tradiční 
Radoňáčky, firmě Hanyš, společnosti 
BUNZL-Eurobal, Pekařství Moravec 
za cukrářské výrobky a všem dalším 
drobným sponzorům.

Za kulturní komisi Karel Votruba  
a Zdenka Monitorová

DětSKý Den  
se vydařil navzdory počasí

Děti se vyřádily v hasičské pěně.

Organizační tým dětkého dne odvedl perfektní práci.
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na přívaly vody jsou Radonice připraveny 
Vážení, opět vás zdravím a přeji hezké prožití součas-
ných veder. Sice nevím, jak bude, až budete číst tento 
článek, i když to možná někdo vynechá - (to čtení), 
ale dnes je obrovské vedro, a tak si ho užívám se vším 
všudy. To ale není to, o čem chci psát. Vzpomeňme na 
počasí několik dní před těmito vedry, kdy bylo naopak 
chladno a hlavně hodně a hodně pršelo. Sice nevím, ko-
lik v naší vesnici spadlo vody na metr čtverečný, ale bylo 
toho moc. Proto jsme s kolegy sledovali vývoj na našich 
vodních tocích a záchytných nádržích. Sakra, to je ale 
výraz. Tedy na Haltýři a Nebeském rybníku.  
 
K tomu patří i retenční nádrž pod víceúčelovým hřiš-
těm, ona sice není přímo pod ním, ale to není důležité. 
Důležité je to, že i takovéto množství spadlé vody, 
dovolím si tvrdit, neohrozilo naší vesnici, a tím i nás 
obyvatele. Zmíněná retenční nádrž byla zaplněna něco 
málo přes polovinu, Nebeský rybník toho měl naopak 

po krk, voda, která přitékala, ale stačila také odtékat. 
Haltýř ale splnil svou úlohu, dá se říci, dokonale. Před 
vyhrožováním meteorologů o možných přívalových 
deštích jsme ho trochu upustili tak, aby případnou 
vlnu stačil pojmout. Vlna nepřišla, a tak se rybník plnil 
obvyklým tempem. 
 
Touto svou současnou zkušeností chci jen říci, že 
všechny investice vložené do regulace nejen rybníků, ale 
i dešťové kanalizace po vesnici, dále řízeným odtokem 
dešťové kanalizace z naší průmyslové zóny, se ukazují 
jako správné. Tím samozřejmě nechci tvrdit, že jsme 
připraveni na nějakou pětisetletou vodu, ale to asi není 
nikdo. Proto všem přeji vody jen tolik, kolik potřebují  
a také hezké prožití nadcházejících prázdnin.

Jan Stypola, místostarosta obce
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Největšího úspěchu v právě skončené sezóně zaznamenalo 
„B“ (Benfika) mužstvo Radonic, které s převahou vyhrálo 
svou skupinu a postoupilo.
 
Po prvním roce, kdy jsme se rozkoukávali, se nám podaři-

lo ve druhém roce existence Benfiky postoupit. Naše áčko 
bohužel sestoupilo z krajské soutěže do okresní. 
 
Cíl pro další sezónu není snadný – dát dohromady muž-
stvo, které by bylo schopné hrát střed tabulky ve III. třídě. 
Vzhledem k velké obměně kádru áčka, a tudíž i Benfiky, 
bude velice složité dát dohromady dostatečný počet hráčů, 
abychom mohli Benfiku přihlásit do soutěže, natož hrát 
střed tabulky. 
 
na závěr ještě trochu statistik: 
Do hry naskočilo celkem 39 hráčů.  
Nejvíce odehraných minut má trio Moravec (1950 mi-
nut), Baloun (1775), Pohanka (1747).  
Alespoň jednu branku vstřelilo celkem 21 hráčů.  
Nejvíce branek vstřelili Lenz (29 branek), Klier (14), 
Zadražil (13).  
Nejlepší trojicí nahrávačů na gól jsou Lenz (38 asistencí), 
Zadražil (14), Javůrek (8). 
Na podzim jsme získali z dvanácti zápasů plný počet  
36 bodů při skóre 57:24. 
Na jaře jsme z dvanácti utkání zaznamenali 9 výher, dvě 
remízy a jednu prohru – 29 bodů při skóre 65:10 
Celkem tedy 65 bodů při skóre 122:34. 
Na domácím hřišti jsme vyhráli všech 12 utkání (36 bodů 
při skóre 78:13) 
Na venkovních hřištích jsme získali 29 bodů při skóre 
44:2.

Kulturní a společenský život

Fotbal v Radonicích

Jak jsme připravovali ČARODěJnIce 2013,  
aneb něco tady nesedí

Tak máme za sebou další ročník již tradičních radonic-
kých „Čarodějnic“. Myslím si, že průběh byl opět úspěšný, 
protože počet našich mladých spoluobčánků, pro které se 
ostatně takové akce hlavně pořádají, byl i tento rok velmi 
solidní. Škoda jen, že po absolvování akce na místním 
„Stříbrném jezeře“ (Haltýři), po následném průvodu obcí 
a po dosažení cíle u ohně nám počasí nepřálo a spustil se 
dost silný déšť. Většina rodičů s dětmi byla proto nucena 
maximálně urychlit opékání různých dobrot na připrave-
ných malých ohništích a s dětmi (mnohdy protestujícími) 
odešla dříve, než asi původně počítali. Počasí bohužel zne-
možnilo i plánované posezení u ohně pro dospělé  
s kytarami a trochou country a folkové muziky.
 
Bohužel proběhla opět tradičně i příprava „Čarodějnic“. 
Navzdory mnohonásobnému vyhlášení termínu (sobota 
9:00 hodin – dobrý termín, ne?) a místa srazu na přípravu 
dřeva na tuto akci obecním rozhlasem, přišel v uvede-
ném termínu mimo členů rady obce a zaměstnance obce 
(pana Petra Houry), jeden zástupce rodičů. To se mi zdá, 
v porovnání s velkou účastí dětí večer na vlastní akci, 
opravdu trochu nevyvážené. To ani nemluvím o tom, že 
většina členů rady (pravděpodobně i díky tvrdé práci pro 

obec ;-)), trpí mnoha zdravotními neduhy (kolena, páteře, 
křečové žíly atd.). Teď již vážně - ozývaly se totiž i hlasy, 
že to děláme naposledy a jestli si rodiče myslí, že přivedou 
jen dětičky na připravenou akci, dají si pivánko a klobásu 
u Pepy Ženatého a půjdou domů, tak to bylo naposled. To 
by byla jistě škoda, nemyslíte? Uvědomte si, že i příprava 
dřeva a jiných věcí může mít své kouzlo, pokud se sejde 
dost lidí. Bude to legrace a nebude to trvat tak dlouho, 
jako nyní za účasti pár lidí, to se fakt nedá … a není to 
žádná velká legrace, ale jen dřina. O tom přece takové 
akce ani nemají být. 
 
Není možné, aby všechny akce připravovala malá skupina 
stále stejných lidí. Nestyďte se přijít mezi nás, uvidíte, 
že je s námi legrace a příště se nebudete moci podobné 
přípravné akce ani dočkat. Tatínky chci upozornit, že je 
někdy opravdu lepší mávat v lese motorovou pilou a seke-
rou, než doma luxovat – můžete si například z takové akce 
přinést nějaké krásné chlapské zranění…(vidíte, už zase 
si z toho dělám legraci…). Těšíme se na vás při přípravě 
příští akce. 

Ing. Zdeněk Růžička – člen rady obce

Horní řada: vedoucí mužstva Hůta, Zadražil, Baloun, Klier, 
Moudrý T., Cikaník, Pohanka, Kovrzek
Dolní řada: Schwan, Jiřička, Kyšperský, Janík, Lenz, brankář 
Moravec T.


