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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
už se z toho stává pomalu stereotyp, ale tématem starostenského úvodníku Radonických listů opět nemůže být nic
jiného než stavební akce v obci. Domnívám se však, že to tak
má být. Vždyť se jedná o stavby, na které jsou vynakládány
značné částky obecních peněz a které významným způsobem
ovlivní tvář naší obce i život v ní.
Tou nejviditelnější a nejnákladnější je samozřejmě stavba
obecního domu. Jak jsme vás již informovali v minulých Radonických listech, museli jsme řešit problém s dodavatelem
stavby, společností Tenton, která se na vlastní návrh ocitla
v konkurzu. Tento krok, na který jsme nemohli mít žádný
vliv, pro nás znamenal zastavení stavebních prací, ukončení
smlouvy s touto firmou a nutnost vypsat novou veřejnou
soutěž na dokončení stavby.

Připomínám, že součástí obecního domu bude prodejna
potravin, ordinace lékaře, kulturní sál, dvě provozovny drobných služeb a čtyři nájemní byty. Na všechny „komerční“
prostory (tj. obchod, byty, provozovny) budou vypsána řádná
výběrová řízení na nájemce, aby obecní dům poskytoval
našim občanům co nejlepší služby a zároveň jeho provoz byl
co nejekonomičtější.
Další významnou stavbu „Rodinný park Amerika“ zatím
naštěstí podobné problémy jako obecní dům neprovázejí. Ve
veřejné soutěži byla z devíti předložených nabídek vybrána
jako zhotovitel společnost Green Project, s.r.o., a to s nejnižší
nabízenou cenou 5,723 mil. Kč bez DPH. Stavba parku již byla
zahájena, termín dokončení je stanoven opět na 31. 5. 2014.

Vzhledem ke stupni rozestavěnosti budovy, která v okamžiku
zastavení prací byla beze střechy a s nezajištěnými odbagrovanými svahy okolo, bylo nutno urychleně vybrat ve zjednodušeném výběrovém řízení jednak dodavatele krovu a zastřešení
a jednak opěrných zdí a terénních úprav. Tyto dvě v podstatě
havarijní etapy byly zrealizovány v průběhu léta, takže práce
na stavbě nebyly přerušeny příliš dlouho, ale hlavně i přes
značně deštivé počasí nedošlo k žádným vážnějším škodám.
Zároveň samozřejmě proběhla i „velká“ veřejná soutěž na dodavatele dokončení celé stavby, která trvá zhruba čtyři měsíce. Do
ní se přihlásily čtyři firmy, z nichž byla vybrána nabídka společnosti Toget, spol. s r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 11,422
mil. Kč bez DPH. S touto firmou byla uzavřena smlouva a od
poloviny září se práce na obecním domě opět rozeběhly naplno.
Termín dokončení je smlouvou stanoven na 31. 5. 2014.
Rád bych upřesnil i různé dohady, o kolik se vlastně stavba
v důsledku úpadku původního dodavatele prodraží. Původní
cena, za kterou měl být obecní dům postaven, byla včetně
obcí zadaných víceprací 17,062 mil. Kč bez DPH. Z této
sumy bylo před nástupem nového dodavatele, společnosti
Toget, prostavěno 5,631 mil. Kč, cena Togetu je 11,422 mil.
Kč. Celkem tedy obecní dům bude stát 17,053 mil. Kč, tedy
sice o pouhých devět tisíc, ale přece jenom méně, než byla
původní cena. Kromě organizačních problémů (a nervů s tím
spojených), tak pro nás jediným negativním důsledkem krachu původního dodavatele zůstává posunutí termínu dokončení o zhruba půl roku.

Stavba rodinného parku byla zahájena.

Třetí stavbou, která je v současné době těsně před dokončením, je chodník v ulici Počernická. Ten po svém zprovoznění
konečně odstraní nebezpečné situace pro četné chodce, kteří
se dosud museli pohybovat po frekventované silnici. Součástí této stavby je i volná asfaltová plocha, která je určena
vyznavačům různých kolečkových prkýnek a bruslí pro jejich
sportovní aktivity.
Od stavebního ruchu si však neodpočineme ani v příštím roce.
Po dokončení obecního domu nás čeká nezbytná rekonstrukce
budovy obecního úřadu a mateřské školy. V celé budově budou
vyměněna okna, dům bude zateplen, zejména však bude přestavěn prostor současné prodejny potravin zpět ke svému původnímu účelu, tedy na další třídu mateřské školy. Celkově tedy bude
naše MŠ mít kapacitu cca 60 dětí, s otevřením „staronové“ třídy
počítáme od příštího školního roku.

Stanislav Němec, starosta obce

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.
Jazyková korektura: Jana Němcová
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

Dálnice přes obec? Soud rozhodl jinak!
Jednou z nejvážnějších věcí, které nás
jako občany Radonic znepokojuje je
bezesporu plánovaný silniční okruh
kolem Prahy (SOKP), jehož úsek
č. 520 byl v zásadách územního rozvoje
Středočeského kraje naplánován do
bezprostřední blízkosti naší obce. Navíc
na západní návětrné straně, do klidové
a rekreační lokality lesíků Amerika
a Břízek, jednoho z mála koutů souvislé
přírody v našem okolí.
Vedení obce proti tomuto záměru
dlouhodobě protestuje a ve spolupráci
se starosty řady dalších dotčených obcí
prosazuje odklon navržené trasy dále
od Prahy mimo hustou zástavbu.
Abychom měli naše stanovisko podložené reálnými argumenty, nechali jsme
pro Radonice zpracovat dopravní studii, hlukovou studii a studii znečištění
ovzduší, které jednoznačně dokládají,
že i bez postavené dálnice je řada zákonem stanovených hygienických limitů
již dnes překračována.
Bohužel odpovědní úředníci i politici
naše argumenty zcela ignorovali a trasu
okruhu zakotvili do Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje. Nezbylo
nám tedy, než tento územně plánovací

Snad jednou tohle nebude pohled z dálnice...

dokument napadnout u soudu.
Krajský soud dal v minulých dnech
naší žalobě zapravdu a pravomocně
koridor vymezující území pro stavbu
SOKP přes katastr naší obce zrušil!
Vzhledem k tomu, že SOKP byl již
dříve zrušen i v Zásadách územního
rozvoje Prahy, neexistuje v tuto chvíli
v podstatě žádná oficiálně schválená
trasa a celé projednávání stavby se tak
vrací na úplný začátek.

Obecní úřad Radonice
Na Skále 185, 250 73 Radonice
Kontakty:
tel.: 286 855 410, fax: 601 556 685
e-mail: obec.radonice@radonice.cz
úřední hodiny
Pondělí
9:00 - 11:30
Úterý		
7:00 - 11:30
Středa		
7:00 - 11:30
Čtvrtek
7:00 - 11:30
Pátek		
7:00 - 11:30

12,00 - 19,00
12:00 - 15:00
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00

Obecní policie Radonice
Služebna: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Kontakty: Hlídka OP Radonice:
tel: 724 111 222
Velitel OP Radonice:
tel.: 602 397 390,
e-mail: obecnipolicieradonice@seznam.cz

Ještě není úplně vyhráno, ale minimálně se s námi investor i příslušní úředníci budou muset vůbec bavit a brát
v potaz naše argumenty. Doufejme, že
v tomto běhu na dlouhou trať budeme
úspěšní.
Chápeme, že okruh kolem Prahy je nezbytností, ale není možné ho vybudovat
tak, aby přinesl více škody než užitku.
Stanislav Němec, starosta obce

Kontejnery na velkoobjemový odpad
Místo

Termín
umístění

Náves - u pomníku

2.11.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví

9.11.

Na Vartě - u vchodu do zookoutku

16.11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice

23.11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí
Na Skále

30.11.

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

BIOODPAD
Poslední svoz bioodpadu v roce 2013 proběhne ve čtvrtek 28. 11. 2013.
www.radonice.cz |
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Aktuálně

ZA ENERGIE JE MOŽNÉ UŠETŘIT
Vážení občané obce Radonice, nabízíme Vám možnost se
zúčastnit elektronické aukce energií, neváhejte a my vám
ušetříme!
Doslova hitem se staly alternativní možnosti úspory za
dodávky energií. Jednou z nejlepších možností je přihlásit se do elektronické aukce. V době, kdy výdaje na provoz
domácností rostou, je to skutečně reálná možnost, jak
opravdu výrazně ušetřit, a to jak při dodávkách elektřiny,
tak plynu. Elektronických aukcí využívají již delší dobu
zcela běžně firmy nebo obecní či státní úřady. V podstatě
jde o dojednání smlouvy na dodávku energií vysoutěžené
na burze, pochopitelně s ohledem na nejlepší cenu i podmínky pro zákazníka. Jde o naprosto reálný obchod a ne
nějaký pokoutní prodej slevenek na plyn či proud bez záruky.
Naše společnost se jmenuje Terra Group Investment a.s.
a pro oblast energetiky provozujeme vlastní aukční systém
Terra tender. To nám umožňuje nabídnout našim partnerům kompletní služby, bez dalších prostředníků,
a tak můžeme o své zákazníky dlouhodobě pečovat a poskytovat jim informace o všech změnách a vývoji na trhu.
Co je tedy výhodou spolupráce s námi?
To je prosté! Vzhledem k našim zkušenostem a vlastnímu
software jsme schopni poskytovat služby nejen velkým společnostem a organizacím, ale i jednotlivým občanům, neboť
je dokážeme sdružit, a tak jim pomůžeme dosáhnout ceny
energií jako velkoodběratelům.
Jak to funguje se změnou smlouvy, nemohu nakonec zůstat
nepřipojen?
Každý občan má právo změnit svého dodavatele energií,
a tím může i velmi ušetřit. V případě smlouvy na dobu neurčitou je výpovědní doba zpravidla tři měsíce, u smlouvy
na dobu určitou je pochopitelně potřeba dodržet sjednaný
termín. Není čeho se bát ani při uzavření nové smlouvy, neboť pokud si změnu rozmyslíte nebo jste naletěli nějakému
podomnímu prodejci, můžete od pro vás nevýhodné smlouvy odstoupit, a to dokonce do pěti dnů před připojením.
Kde tedy ušetříme?
Celé kouzlo spočívá v tom, že se ceny energií skládají ze
dvou složek. Ta první je pevná, neboť je stanovena rozhodnutím Energetického regulačního úřadu a je pro všechny
dodavatele závazná. Jde o cenu za přenos energií, poplatky
za jističe a také v poslední době tolik probírané obnovitelné
zdroje. Prostor pro vaši úsporu je tedy v té druhé části, ceně
za vlastní energie.
Proč se přihlásit do aukce a k čemu je to vlastně dobré,
když velcí dodavatelé slibují výrazné slevy a některá média
před aukcemi varují?
Je nutné dobře se podívat, kdo a proč tuto kampaň spustil.
Díky tlaku, který vytvořili zákazníci pomocí elektronických
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aukcí na velké hráče na trhu, museli tyto společnosti nejprve
přistoupit k úpravě svých ceníků. A pak pochopitelně k mediální masáži, která má energetické poradenství a firmy zabývající se touto problematikou znedůvěryhodnit. Jde přece
o peníze, a to zrovna nemalé. Úspory klientů při dodávkách
vysoutěžených pomocí burzy jsou skutečně velké, vždyť jen u
běžné domácnosti se jedná řádově o tisíce korun za rok.
Vždy je třeba se ptát, komu to slouží… Zajímavou zkušenost s novými ceníky na elektřinu má jeden z našich klientů.
„Když mi byl poslán nabídkový list s novými cenami, tak
jsem si k němu sedl a poctivě ho přes dvě hodiny studoval. Zjistil jsem však, že produkt, tedy elektřina, byla sice
levnější, ale s dalšími změnami v poplatcích a další služby
byla nabízená cena vyšší než v loňském roce,“ říká pan
Václav Dvořák z Třešti.
Péče o zákazníky pro nás nekončí dnem aukce.
Naše společnost - Terra Group Investment a.s, poskytuje
komplexní služby v oblasti energetiky a vody. Našim klientům se díky spolupráci s námi sníží náklady na elektřinu,
plyn a vodu zpravidla o 20 až 30 %. Tím však nekončíme,
poradenství a informace poskytujeme po celou dobu smluvního vztahu s klientem. Za dobu své činnosti již spravujeme
45 tisíc odběrných míst a našim klientům jsme uspořili více
než 56 milionů korun.
Nebojte se zapojit do elektronické aukce a přihlaste se na
Obecním úřadě v Radonicích
1. Na přednášce 5. listopadu 2013 od 19 hodin v Kulturním domě v Radonicích Obecního úřadu Radonice
2. Každé pondělí do 26. listopadu 2013 od 16:00 do 19:00
v budově Obecního úřadu Radonice
Každé libovolné odběrné místo, které se přihlásí do aukce
v součtu odběru větší než 20MWh/rok, získá poukaz na Led
žárovku v hodnotě 300 Kč, kterou si po skončení aukce vyzvedne na Obecním úřadě v Radonicích.
Další informace na www.terragroup.cz
Jsme tu pro Vás, tak pojďte šetřit společně s námi.
Vaši Terra Group Investment

Informace Obecního úřadu

Elektronická aukce
na dodavatele energií
Rada obce ve spolupráci s firmou Terra Group připravila pro naše občany možnost účasti v elektronické
aukci na dodavatele elektrické energie a plynu.
Podrobnosti naleznete v článku společnosti Terra Group, která pořádá

přednášku
pro zájemce o zapojení do aukce
v úterý 5. listopadu 2013 od 19 hodin
v Kulturním domě
Obec Radonice poskytuje pouze technické zázemí a zprostředkování informací občanům,
veškeré další jednání je již na rozhodnutí každého zájemce.

NAŠI JUBILANTI
Ve druhém pololetí roku 2013 oslavili či oslaví
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Zdenka Alešová		
Miluše Čunátová		
Miloslava Cabicarová		
Jindřich Cmíral		
Jan Kudrna			
Jaroslava Votavová		
Josef Černý			
Alena Jandová		
Ladislav Uher			
Jarmila Hovorková		
Marie Stránská		

65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
75 let
80 let
86 let
88 let
93 let

www.radonice.cz |
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Jeden pán povídal...
aneb Drby versus realita
Na začátku léta se ve schránkách
občanů Radonic objevil dopis pana
Marka Chalupy, ze společnosti Gastrad, který byl reakcí na výpověď
danou obcí této společnosti z nájmu
Kulturního domu.
Mohli bychom celou věc nechat
upadnout do zapomnění, ale myslím,
že bude užitečné se k dopisu přece
jenom vrátit. Protože má toto svěží
dílko sedm stran textu, není ho možno v Radonických listech otisknout,
ale podstatné pasáže určitě stojí za
citaci a krátký komentář.
Pan Chalupa píše, že „ze strany vedení
obce probíhá proti společnosti Gastrad
dezinformační kampaň“. Skutečnost
je taková, že o společnosti Gastrad
padla jediná zmínka v minulých
Radonických listech, kde bylo konstatováno, že „zhruba od poloviny
minulého roku byl nájemce permanentně
v prodlení s placením nájemného, takže
koncem dubna dlužil již za tři měsíce.
Rada obce tedy vázána svou povinností
péče řádného hospodáře dala současnému
nájemci KD výpověď“. Toť celá „dezinformační kampaň“.
Motiv celého dopisu tak zůstává jediný: pomsta za zákaz provozování
výherních automatů a za výpověď pro
naprosto nezpochybnitelné neplacení
nájemného. Tu mimochodem společnost Gastrad neakceptovala, proto
jsme byli nuceni podat žalobu na
vyklizení.
Nicméně v další části dopisu se pan
Chalupa zabývá také hospodařením
obce, které podle něj není v pořádku.
Citujme tedy všech sedm příkladů
podle pana Chalupy a přidejme k nim
stručnou odpověď. Text pana Chalupy
je uveden v doslovném znění proloženým písmem.
1. Soudní spor s f irmou CGM Czech
o částku 10.350.000,-. Jaká je zatím
realita: obrovské výdaje obce za právníky, s tím, že považujeme tyto výdaje za
zbytečné a neúčelně vynaložené.
Jen za měsíc duben tohoto roku za právní služby v tomto sporu 58 842,- Kč
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s DPH. Dále musela obec na jaře tohoto
roku f irmě CGM s více jak dvouletým
zpožděním proplatit fakturu ve výši
451.362 Kč, k opomenutí platby došlo
prý administrativním pochybením!!! Na
závěr musela obec ještě zaplatit „s péčí
řádného hospodáře“ úroky z prodlení
v neuvěřitelné částce 189.120,70 Kč.
Skutečnost: soudní spor nevyvolala
obec, ale právě společnost CGM,
které jsme vyměřili a započetli proti
jejím fakturám smluvní penále za
nedodržení termínu dokončení stavby
komunikací a kanalizace. Skutečně
si pan Chalupa myslí, že jsme měli
zaplatit více než deset miliónů a neohlížet se na znění platné smlouvy?
Že došlo k opoždění platby jedné
zmíněné faktury a následnému penále je pravda a naše chyba, která se
bezesporu stala a nikdo ji nepopírá.
Dotyčnou fakturu jsme totiž omylem
zahrnuli do zápočtu právě proti uvedenému penále a společnost CGM
její úhradu celé dva roky neurgovala.
2. Firmě J.Tvrdého bylo „s péčí řádného hospodáře“ vyplaceno za odstranění
posprejované fasády na KD Radonice
14.430 Kč. Nájemce KD, společnost
Gastrad, by to toto odstranila za pár
stovek korun českých.
Skutečnost: předmětem opravy nebylo pouze odstranění posprejované
fasády, ale rovněž její oprava a další
drobné práce. S poptávkou byly osloveny dvě firmy, levnější z nich práci
provedla. Společnosti Gastrad nic
nebránilo, aby opravu „za pár stovek“
provedla, spíše však byla její povinnost vyplývající ze smlouvy, učinit tak
zdarma. Celá záležitost byla mimochodem hrazena pojišťovnou.
3. Nátěr elektrodvířek, oplechování
komína a nátěr fasády KD f irmou
J.Tvrdého 22.615,- Kč s DPH.
Skutečnost: částka sedí, ovšem pan
Chalupa zapomněl dodat, že kromě
klempířských prací na KD a nátěru
fasády se jednalo také o nátěry všech
obecních rozvodných skříní v celé
obci. Na zhotovení byly opět poptány

dvě firmy, lacinější nabídce byla práce
zadána.
4. Právní služby – žaloba Středočeský
kraj ve věci Zásad územního rozvoje.
Jedné nejmenované advokátní kanceláři byla zaplacena částka ve výši
90 498 Kč s DPH. Naše společnost je
přesvědčena o tom, že naprostá většina občanů obce Radonice nebyla ze
strany vedení obce Radonice řádně
vyrozuměna o tom, o jakou záležitost
se jedná.
Skutečnost: nejmenovaná kancelář
se jmenuje AK Šikola a zastupovala
obec ve sporu se Středočeským krajem o vedení trasy silničního okruhu
kolem Prahy přes náš katastr. Zamezit umístění dálnice do nejhezčího
kouta přírody u naší obce je jedním
z nejdůležitějších a nejvíce proklamovaných cílů zastupitelstva obce. Že
je pan Chalupa přesvědčen o něčem
jiném, je celkem vzato jeho věc. Mimochodem tento soud obec vyhrála
a koridor pro umístění stavby okruhy přes naši obec byl v Zásadách
územního rozvoje Středočeského
kraje zrušen.
5. Obec Radonice „s péčí řádného hospodáře“ zaplatila ta vyřezání křovin,
náletů a rákosu na pozemcích pro
Rodinný park Radonice“ f irmě J.Tvrdého 187.947 Kč s DPH. Obec musela
zaplatit pokutu Inspekci životního
prostředí ve výši 45.000 za nepovolené kácení dřevin.“
Skutečnost: na vyřezání náletů byla
vypsána veřejná soutěž, byla vybrána
nejlacinější nabídka (mimochodem
nejdražší byla za cenu přes 854 tisíc).
Vyřezání dřevin v pozdějším období,
tj. za plné vegetace, by bylo mnohem
dražší než tato absurdní pokuta, o níž
jsme mimochodem informovali již
v minulých Radonických listech
a jejíž zaplacení je řešeno s pojišťovnou.
6. Obec Radonice „s péčí řádného hospodáře“ je zastupována ve sporu věci
výpovědi ze smlouvy o nájmu kulturního domu renomovanou nejmenova-

nou advokátní kanceláří, která patří
mezi nejdražší v ČR (Mimochodem
zastupuje exposlance p. Tluchoře
a zastupovala i bývalého prezidenta
Klause!)
Skutečnost: „nejmenovaná“ advokátní kancelář je AK Pejchal-Nespala,
která obec zastupuje cca 20 let. Jedním z prvních kroků po změně ve
vedení obce v roce 2009 byla změna
smlouvy z měsíčního paušálu 20 tis.
plus fakturace za každou hodinu
práce, na fakturaci pouze za skutečně
odvedenou činnost. Využívání služeb
této AK jsme omezili na zhruba 10%
minulého stavu, AK Nespala je skutečně renomovanou kanceláří a účtuje
za své služby 3.000 Kč za hodinu.
Jakou souvislost s hospodařením obce
mají další klienti této AK, jsem nepochopil. Vím však, že ve sporech, ve
kterých zastupovala obec, byla úspěšná, a jsem přesvědčen, že tomu tak
bude i ve sporu s firmou pana Chalupy. Ostatně kdyby Gastrad řádně
platil nájemné, nemuselo k žádnému
sporu dojít.
7. „Obecní dům Radonice“ – výběrové
řízení vyhrává f irma Tenton“
Zde pan Chalupa obsáhle vyjadřuje
své obavy z toho, že „v důsledku krachu Tentonu bude „obec Radonice pod
vedením starosty pana Němce počítat
škody, které půjdou do miliónů“
Skutečnost: nabídka společnosti
Tenton byla vybrána v řádné veřejné soutěži, protože byla nejlevnější
a obec tudíž nemohla vybrat jinou.
Nebo má pan Chalupa dojem, že
jsme měli stavbu zadat někomu
dražšímu? Zná pan Chalupa alespoň
zběžně zákon o veřejných zakázkách?
Na konkurz Tentonu samozřejmě
obec nemohla mít a neměla žádný
vliv. Pokud jde o domnělé „škody“,
skutečnost je detailně popsána v
úvodníku těchto Radonických listů,
takže jenom stručné zopakování pro
pana Chalupu: celkové náklady na
stavbu budou o devět tisíc nižší, než
se společností Tenton.
Závěrem svého dopisu se pan Chalupa na dvou stranách dosti obsáhle
věnuje i mé osobě a problému cesty
vedoucí k mé farmě a vyzývá zastupitele k mému odvolání. To je jistě jeho
právo, zejména když sám občanem
Radonic není.

Na stavbě obecního domu se opět pracuje.

Pokud jde o zmíněnou cestu, skutečnost je taková, že opravdu zasahuje pruhem širokým cca 0,5 m do
pozemku paní Pohankové. Došlo
k tomu tak, že počátkem devadesátých let, kdy jsme začali se stavbou
farmy, byla tato cesta ve vlastnictví
Městské části Vinoř zavezena černou
skládkou a místo po ní se jezdilo vyjetou kolejí po poli paní Pohankové.
Skládku jsem na své náklady uklidil,
stejně jako přilehlou mez
a příkop, odvezl cca 30 nákladních
aut nepořádku, vysázel lipovou alej
a cestu zpevnil nejprve štěrkem a někdy v roce 2001 i asfaltovým postřikem. Při tom všem jsem se nezabýval
zaměřením původního pozemku cesty, ale obnovil ji tak, jak byla reálně
v terénu.
V důsledku toho je opravdu cca 300
m2 cesty na pozemku paní Pohankové, které jsem se za tento stav
mnohokrát omluvil, nabízel jí odkoupení nebo výměnu jejího pozemku,
naposledy i variantu, že v případě, že
ona daruje oněch cca 300 m2 Městské
části Vinoř, já jí na oplátku daruji
svých 900 m2 bezprostředně souvisejících s její zahradou. Protože cesta
samozřejmě slouží nejen mně, ale
i veřejnosti, učinila mnoho podobných návrhů i MČ Vinoř a v jednání
nadále pokračuje. Není tedy pravda,
jak píše pan Chalupa, že „MČ Vinoř
nebo stavební úřad je přes 10 let v nečinnosti“.

Vážení spoluobčané, omlouvám se,
že jsem Vás obtěžoval takto obsáhlou
polemikou. Jsem ale přesvědčen, že
pomluvám je třeba se postavit.
Jsem si jist, že hlavním motivem celé
vzteklé reakce společnosti Gastrad
bylo nepovolení hracích automatů
v kulturním domě. Za tímto rozhodnutím zastupitelstva však stojíme se
vší vehemencí. Obecní majetek nemá
sloužit k tomu, aby se v něm provozovala společensky patologická činnost, která vede k neštěstí lidí.
Obec Radonice nakládá s obecními
prostředky s maximální obezřetností
a hospodárností. Všechny informace
o plánovaných i prováděných akcích
včetně jejich cen jsou veřejně dostupné, na veškeré práce je poptáváno
vždy více firem. Že na druhé straně
vyžadujeme také striktní plnění uzavřených smluv je ovšem také pravda.
S tím se musí smířit zejména ti, kteří
své smluvní povinnosti neplní.
Kdo chce vidět, kam naše obec směřuje, vidí to. Kdo vidět nechce, toho
nepřesvědčíme.
Stanislav Němec,
starosta obce

www.radonice.cz |
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Kulturní a společenský život

vítání občánků 2013

Letošní šesté vítání občánků proběhlo již tradičně v měsíci
říjnu, a to v sobotu devatenáctého, za krásného slunečného
odpoledne.
Starosta Stanislav Němec oficiálně přivítal do obce 11 nových občánků, což je nejvyšší počet za posledních pár let.
Slavnostní odpoledne provázel slovem Petr Horáček a celou
akci zpestřilo svými básničkami šest dětí z mateřské školy
pod vedením ředitelky Pavlíny Drnkové.
Všem děkujeme, a už dnes se těšíme na rok 2014, ve kterém
přivítání nových občánků proběhne ve větších a příjemnějších prostorách Obecního domu.
Za kulturní komisi: Karel Votruba a Zdena Molitorová

výlet pro seniory
Tak jako již několik minulých let, i tento rok vyrazili naši senioři na výlet. Uskutečnila se plavba parníkem, sice již potřetí, ale
myslím, že i tak byli všichni zúčastnění spokojeni. Škoda jen, že díky posouvání termínu z důvodu nedostatku vody se nemohli zúčastnit všichni, kteří původně chtěli jet.
Parník Porta Bohemica plul z Litoměřic do Ústí. Cesta trvala čtyři hodiny.
Během cesty vyprávěl kapitán pan
Svoboda zajímavosti o lodi a o okolní krajině. Atmosféra na palubě byla
skvělá. Hrála hudba, bylo připraveno
hojné občerstvení, milá obsluha, a nakonec došlo i na přepadení piráty, což
bylo velice zábavné zpestření.
Budeme se snažit, aby se příští rok
povedl zase nějaký pěkný výlet,
a v souvislosti s tím prosíme Radonické seniory, pokud mají nějaký nápad,
kam by se chtěli podívat, aby ho sdělili
na Obecním úřadě.
Lenka Balounová
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Posvícení mezi kapkami deště
Rok uplynul jako voda a my jsme opět
pořádali oslavy posvícení, které se opět
stávají tradiční součástí života v obci.
Předehrou této kulturní akce byla sobotní taneční posvícenská zábava, kde
vystoupily již tradičně naše Babaletky
se svým novým tancem.
Je vidět, že se naši občané opět naučili
chodit na tradiční zábavy, což dokumentuje fakt, že se na letošní posvícen-

ské tancovačce sešlo více než 150 lidí.
V neděli proběhlo posvícenské odpoledne v parku u obecního úřadu.
Příjemné posezení s občerstvením
a pouťové atrakce s poslechem živé
hudby bohužel opět trochu kazily dešťové přeháňky. Přesto si lidé našli čas
a strávili v parku hezké odpoledne.
S potěšením jsem zaregistroval, že na

kulturní akce v naší obci si nachází cestu také stále více našich nových občanů.
To je určitě dobře a dává to předpoklad
k tomu, abychom byli opravdu dobrými
sousedy.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
posvícenských akcí podíleli, a těšíme se
na příští rok.
Za kulturní komisi: Karel Votruba

Na podzimní procházce
Vážení,
dovolím se s vámi podělit o několik
málo poznatků z letošního opravdu,
ale opravdu teplého podzimu. Byl
jsem se několikráte projít po našich
milovaných Radonicích a byl jsem
překvapen. Začnu třeba naší Naučnou
stezkou. Když jsem poprvé slyšel tento název z úst našeho starosty
s tím, že by bylo vhodné ji mít (teda
tu stezku) v Radonicích, stáhly se mi
koutky úst. Naučná stezka v místech,
odkud pocházím, se mi zdála tak
trochu zvláštní. Myslím si, že naše
okolí znám celkem dobře, a tak nepotřebuju žádnou nápovědu, kudy mám
jít. Taky se mi, jako myslivci, nelíbí
upravené cesty, takže když starosta
navrhl, že dá k dispozici vlastní pole,
abychom přes něj zbudovali propojovací chodník, zdálo se mi to jako
zbytečnost…
Ale když jsem se párkrát prošel se
svými vnučkami právě touto zmiňovanou stezkou, byl jsem překvapen.
Nejen, že naše okolí neznaly, ale
dokonce se i zajímaly, co na těch cedulích je napsáno. Přiznám se, že ta
nejmladší se na těchto poutačích učí
číst. To víte, první třída…
Další z mých překvapení je i to, že
jsme během poměrně krátké doby na
naší procházce potkali i několik skupinek lidí často i s jejich čtyřnohými
miláčky. No, vždy jsme se minuli bez
potíží a nikdo nebyl pokousán…

Mé poznatky jsou tedy v tomto případě velmi dobré a i poučné. Zkuste
se také třeba projít mezi Břízkem
a Amerikou. Taky jsem byl mile
překvapen. Víte, bydlím na severovýchodní straně Radonic, na Vartě,
a tam máme jen jednu možnost kam
jít, třeba i sami, a tou je Zápská ulice. Ne, že by byla nějak zanedbaná,
naopak, ale má pro mne dvě nevýhody. Zaprvé se tam nedá udělat okruh
jako na druhém konci Radonic a
zadruhé tam potkávám spoustu lidí.
(Ale teď trochu přeháním, samozřejmě se rád potkám s každým ze
sousedů.)

Další můj poznatek je možná pro
mnoho lidí nepochopitelný, ale když
se tak potkáváme právě na těchto
cestách, tak se zdravíme. Vím, je to
možná směšné, ale dovolím si tvrdit,
že ne tak úplně běžné. A tak jsem rád,
že nápady, jako je právě naše Naučná
stezka realizujeme. Mají své opodstatnění a zpříjemňují život v obci.
Přeji nám všem, ať příjemné počasí
ještě pár dní vydrží, a můžeme si tak
užívat procházek našimi Radonicemi.
Na shledanou na naučné stezce!
Jan Stypola, místostarosta obce
www.radonice.cz |
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Sport v Radonicích

Fotbal v Radonicích
V novém ročníku fotbalových soutěží reprezentují Radonice čtyři mužstva. „A“ mužstvo startuje v Okresním přeboru, „B“ mužstvo postoupilo do III. třídy.
Po zrušení dorostu pro nedostatek „dospívajících hráčů“
byly založeny dvě družstva žáků. Starší žáci hrají klasickou soutěž, tj. zápasy o víkendu. Pro mladší hráče ročníky
2003-2004 - starší přípravka- jsme zvolili turnajový systém soutěže.
Mužstva v okrese jsou rozdělena do několika skupin a každý druhý víkend hrají turnaj u jednoho z účastníků skupiny. Výsledky turnajů se sčítají a určují pořadí ve skupině.
Naší nejmladší hráči vstupovali do turnajů v podstatě po
minimální přípravě a bez zápasových zkušeností a tomu

odpovídaly i výsledky. Po dvou měsících intenzivního tréninku je na hráčích vidět velké zlepšení. Výsledkem je
3. místo na posledním turnaji v Odolena Vodě a vyhlášení
Alana Landsingera nejlepším brankářem turnaje.
Pro příští rok uvažujeme i o zřízení mladší přípravky –
ročníky 2005-2007. Vyzýváme tímto chlapce, ale i dívky,
kteří chtějí hrát fotbal – přijďte na hřiště a zkuste se stát
fotbalisty. Přivítáme i rodiče se zájmem pomáhat při práci
s našimi mladými nadějemi.
Informace na: http://slavia-radonice.ic.cz/.
Na závěr ještě jedna historická fotografie radonických
fotbalistů z roku 1971.

Stojící zleva: J. Ženatý, J. Šimáček, J. Hrdina, M. Raichl, F. Putík, L. Uher, J. Petrouš, L. Tuček,
Klečící: J. Prchal, J. Hora, K. Hřebíček, J. Pešek, K. Vodvářka
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Také se chcete cítit dobře?
Základní potřeba nás lidí je „cítit se
dobře“ v jakémkoliv okamžiku našeho
života. Abychom dosáhli tohoto stavu,
je třeba vyvážit základní potřeby našeho těla i naší duše. Naše tělo potřebuje
přirozený pohyb, zapojení všech kloubů
a svalů, a pokud to našemu tělu dopřáváme pravidelně, odvděčí se nám pružností, dobrou kondicí a uvolněním.
Abychom tohoto ale docílili, musí být
naše fyzická aktivita vyvážená, jinými
slovy tělo potřebuje ohnivé vyjádření
nás samých (např. tanec, běh, kolektivní sporty atp.), tak uzemňující vyjádření nás samých (např. jóga). Naše
duše volá o neustálý přísun pozitivní
energie např. formou radosti, dobrého
pocitu, životního naplnění atp. Tohoto
stavu dosáhneme jedině tehdy, pokud
posloucháme, co naše duše potřebuje,
co jí dělá dobře, co jí navozuje pocit
radosti, za co může být vděčná. Na
mých hodinách Zumby s posilováním
se závěrečnou relaxací dopřávám ženám
vše výše zmíněné. V první půl hodině
se doslova nabíjíme energií a zároveň
vybíjíme přirozenou radostí z pohybu (tance) vše nepotřebné, v další půl
hodině se věnujeme všem problematickým partiím (břicho, mezilopatkové
svaly, prsní svaly) a protažením zadní

strany stehen. V závěru hodiny se již
zklidňujeme prvky z jógy a následuje
relaxace, která nám napomůže vrátit se
domů plné vnitřní pohody a rovnováhy.
Během celé hodiny kladu velký důraz
na přirozené posilování pánevního dna
a celá hodina je koncipována tak, aby
došlo k rovnovážnému zatížení všech
kloubů a svalů.

Tenisová sezona
2013

Pokud se chcete přidat mezi nás, přijďte každé pondělí od 18:45 nebo čtvrtek
od 19:00 do kulturního domu U Kurtů.
Kromě Zumby pro dospělé, nabízím
i kurzy pro děti. Více informací naleznete na www.primazumba.cz Budu se
těšit na nové tváře!
Lucie Burdová

Letní sezona 2013 je za námi a je radost ji hodnotit po
sportovní i společenské stránce.
V letošní sezoně klub reprezentovala dvě družstva v soutěži
tenisového svazu pro neregistrované hráče „Buď fit“. Áčko,
které ve druhé třídě skončilo celkově na druhém místě, si
tímto vybojovalo postup mezi elitu. Ve třetí třídě hrající
družstvo „B“ obhájilo z loňské sezony pěkné páté místo
z dvanácti družstev.
Organizujeme také soutěže pro tenisové amatéry a nadšence „RADONICE OPEN“ letos poprvé ve všech kategoriích, tedy muži, ženy a páry (mixy). Celkově jsme letos
uspořádali třináct turnajů, kdy ve většině případů bylo plně
obsazeno již týden předem. Povedenou tečkou za sezonou
byl tradiční turnaj ve čtyřhře mužů a žen, spojený s příjemným a pohodovým zhodnocením sezony při grilovaní selátka. Turnaj byl organizován společně se sportovní komisí
OÚ, která věnovala putovní poháry, za což jim děkujeme.
Tyto soutěže pořádáme především pro místní občany, rádi
proto mezi sebou přivítáme příští sezonu další zájemce
o tenis z Radonic.
Výbor TK TJ Slávia Radonice
www.radonice.cz |
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Radonice na podzim...

nocí
Světlo do zimních
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přináší pan Lubor

Tuček.

