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Druhou významnou stavbou, která se právě dokončuje, je 
Rodinný park Amerika. Jedná se o otevřený prostor, takže 
průběh můžete sledovat na vlastní oči. Myslím, že rozdíl 
mezi dnešním staven a původním močálem se zarostlou 
skládkou je poměrně zřejmý… Dokončení celého parku po 
stavební stránce je otázkou několika málo dnů. Koncem 
léta, až k tomu budou vhodné vegetační podmínky, ještě 
proběhne dosadba několika desítek stromů. 

V parku najdou příležitosti k vyžití všechny generace zá-
jemců, od maminek s malými dětmi až po seniory. Využít 
budou moci spoustu cvičebních a herních zařízení, navštívit 
kulturní program v amfiteátru nebo jen tak posedět u vody, 
pod altánem či u grilu. V minulých horkých dnech už do-
konce první plavci prozkoumali i vody nového rybníka, do 
kterých ostatně naši rybářští nadšenci v čele s pány Vaňá-
kem a Šimáčkem již vysadili i rybí obyvatele…

Rodinný park Amerika bude bezesporu příjemným místem 
s pěknou atmosférou. Doufejme, že se nám podaří ho také 
uchránit před činností různých ničitelů či hlupáků se spreji 
v ruce…

To je v prvé řadě úkol pro naši obecní policii, ale ani ta bez 
spolupráce s občany mnoho nezmůže. Věřím ale, že se (ne-
jen) k parku budeme všichni chovat jako ke svému, protože 
totiž také náš a jenom náš je, byl postaven za peníze nás 
občanů Radonic a nikdo nám na něj nic nepřidal. 

Rodinný park uvedeme do provozu letní zábavou v sobotu 
5. července.   

 
Obecní dům s prostorami Rodinného parku Amerika bu-
dou tvořit jakési „kulturní centrum“, jehož provoz a za-
jišťování programu bude mít na starosti Oldřiška Mrázová, 
která bude mít k ruce další spolupracovnice. Věřím, že naše 
„kulturní centrum“ si brzy najde početné příznivce a ná-
vštěvníky všech generací.

Kromě těchto „velkých“ staveb proběhlo či probíhá i něko-
lik dalších akcí menšího rozsahu.

V prvé řadě je třeba zmínit rekonstrukci bývalé prodejny 
potravin zpět na třídu mateřské školy. Stavba byla zahá-
jena před několika týdny a po jejím dokončení v srpnu le-
tošního roku bude mít naše MŠ kapacitu 62 dětí. To nejen 
plně pokryje potřeby naší obce, ale zároveň můžeme nabíd-
nout i volná místa pro děti z okolí. Za ně ovšem budeme 
požadovat stejný příspěvek na provoz (cca 2.000 Kč měsíč-
ně), jako hradíme z obecního rozpočtu za děti radonické.  
 

Vážení spoluobčané, 

tyto Radonické listy dostáváte do ruky po poněkud delší 
době, než bývá zvykem. Je to bezesporu naše pochybení, za 
které se jménem vedení obce omlouvám, ale důvod je prostý: 
prostě jsme to dříve nestihli…

Zcela nás totiž pohltily stavební akce v obci, které se shodou 
okolností dostaly svým finišem právě do tohoto období. Bě-
hem několika týdnů by však měly být hotovy, a tak slibuji, že 
v příštích Listech už Vás s informacemi o jejich stavu nebu-
du nudit, teď mi však dovolte alespoň pár zmínek o každé 
z nich.

Nejdůležitější stavbou, a to jak z hlediska ceny, tak významu 
pro obec, je stavba Obecního domu (OD). Po peripetiích se 
zkrachovalým dodavatelem a následným prodloužením ter-
mínu dokončení, o nichž jsme Vás informovali v předešlých 
Listech, se stavba konečně dostává do samého finále.

Na všechny prostory, které byly určeny k pronájmu, se nám 
podařilo uzavřít nájemní smlouvy ještě před dokončením 
stavby. Čtyři byty v horním patře byly pronajaty vesměs 
mladým lidem s perspektivou dlouhodobého života v naší 
obci, malá provozovna v přízemí bude fungovat jako vino-
téka. V přízemí bude i ordinace lékaře, kam své ordinační 
hodiny z nevyhovujících prostor na obecním úřadě přenese 
MUDr. Krause, jednáme i o tom, aby ordinace byla po zbý-
vající čas využita například pro rehabilitaci nebo podobnou 
zdravotní péči.

Z hlediska zajištění služeb pro občany je jistě nejdůleži-
tější prodejna potravin a smíšeného zboží. Najít pro ni 
seriózního provozovatele bylo poměrně obtížné, protože 
ekonomická situace venkovských prodejen, navíc v blízkosti 
obchodních center, jako je tomu v našem případě, je velmi 
složitá. Nakonec se nám však podařilo sehnat nájemce, 
který by měl zaručovat jak poskytování služeb na solidní 
profesionální úrovni, tak i určitou ekonomickou sílu  
a perspektivu dlouhodobého fungování. Prodejnu potravin 
tedy bude provozovat Jednota Nymburk, která je součástí 
českého obchodního řetězce Coop. Je třeba zmínit i to, že 
celý prostor prodejny bude mít prvního půl roku pronajat 
za symbolických tisíc korun měsíčně s tím, že po skončení 
tohoto zkušebního období budeme jednat o regulérním 
nájemném. Vzhledem k výše zmíněné situaci nelze počítat 
s žádnými horentními sumami, ale jsme přesvědčeni, že 
fungující prodejna potravin je především služba pro občany 

a to, zda dostaneme o pár tisícovek měsíčně více na nájem-
ném, není tak úplně podstatné. Zejména v situaci, kdy režii 
spojenou s provozem Obecního domu plně pokryjí nájmy 
ze skutečně komerční pronájmů.

Prostřední patro Obecního domu bude využito pro kulturní 
a společenské potřeby našich občanů. V tomto patře je spo-
lečenský sál pro cca 80-100 lidí a další místnost se zázemím, 
kterou jsme původně zamýšleli rovněž pronajmout, ale nako-
nec jsme se rozhodli v něm zřídit něco jako „obecní klubov-
nu“, která bude sloužit k různým komornějším aktivitám. Jak 
pro sál, tak pro klubovnu máme připravený rámcový drama-
turgický plán, který již naplňujeme konkrétním programem. 
Chybět v něm nebudou divadelní představení, programy pro 
děti i seniory, cvičení pro ženy, besedy, kurzy, tvůrčí dílny  
a podobně. Sál pak kromě těchto aktivit bude rovněž ko-
merčně pronajímán například na svatby či různá školení.

Kolaudace Obecního domu proběhne 13. června, otevření 
plánujeme na první letní den 21. června. Zvolili jsme takto 
časný termín po kolaudaci zcela záměrně, protože slavnostní 
otevření bude připraveno jako „den otevřených dveří“, abys-
te se mohli podívat i do všech prostor, které již od prvního 
července budou mít své nájemce, a které tím pádem nebudou 
přístupné pro veřejnost. Součástí otevírací akce bude  
i historicky první premiéra radonických ochotníků, kteří 
nastudovali komedii Antonína Procházky S tvojí dcerou ne. 
Vstupenky jsou k dispozici na obecním úřadě a sobotní pre-
miéra je již nyní skoro vyprodaná, takže se bude hrát  
i v neděli. Neotálejte tedy s rezervací! 

Slovo starosty

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.

Stavba Obecního domu finišuje.

Rodinný park Amerika bude otevřen 5. července.

Vody nového rybníka na Americe 
okusili již první plavci.
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je to již delší dobu, co jsme se 
neviděli (nečetli), ale nevadí. 
Když se vrátíme o pár pátků zpět, 
vzpomínám si, že jsem asi přišel 
na to, jak někoho naučit nebát se 
pátků třináctého. Je jasné, že ne-
vím, jestli byl dotyčný pověrčivý 
anebo ještě je, ale budu si myslet, 
že pověrčivý byl a už není. Prove-
dl jsem tuto odnaučovací kůru asi 
takto.
 
Jednoho rána jsem po všech 
možných povinnostech odejel 
na Obecní úřad. S sebou jsem 
měl vše, co v každý jiný pracovní 
den potřebuju. Trochu jsem si 
zaúřadoval a jel do práce. Tam 
jsem zjistil, že nemám peněžen-
ku, dříve portmonku. Začal jsem 
trochu zmatkovat a pak jsem ob-
jel všechna místa, kde jsem se to 
ráno zastavoval, a ono nic. Zkrát-
ka nebyla. Nejde ani tak  
o výši částky, která tam byla 
uschována. Ještě, že nepobírám 
starobní důchod, to by byla částka 
mnohonásobně vyšší. Jde mi hlav-
ně o to, že jsem asi někomu udělal 
radost. Částka byla asi dostateč-
ně vysoká, protože se mi nikdo 
neozval a nepožádal o doplatek, 
a zároveň dostatečně nízká, a ná-
lezci tedy nestálo za to nález vrá-
tit. Onen se měl na koho obracet, 
protože v nálezu byly  
i mé kompletní doklady.
 
Jo, doklady mi dluží dodnes, ale 
vem je čert, už mám jiné. Jen je 
mi líto, že když už udělám dobrý 
skutek, tak se o něm mimo nás 
dvou nikdo nedozví. Proto mne 
napadlo využít této možnosti  
a požádat čtenáře, aby mne nena-
podobovali. A tak přeju nálezci 
hodně štěstí a ať věří, že příští 
pátky si stejně neohlídám.  
 
K vánočním svátkům mu již přát 
nebudu, ono se mi to totiž při-
hodilo, jak jsem již uvedl, v pátek 
třináctého prosince roku třináct. 
Ještěže ten rok neměl třináct mě-
síců.
 
Jan Stypola

RAdOňáci i ti  

z blízkéhO OkOlí, 

až budete číst tento článek, jestli 
budete, tak si myslím, že bude ještě 
současný. Totiž nám zrají a dozrávají 
třešně. Na tom není ani tak nic zvlášt-
ního, ale tyto třešně jsou blizoučko 
naší vesnice, a to přímo na Zápské 
ulici. Je jich tam celá alej,  
a to je prima.

Když jsme je s myslivci, tehdy ještě 
MS Jenštejn, sázeli, byl začátek deva-
desátých let a já jsem se těšil, až bu-
dou plodit. Zavzpomínal jsem přitom, 
jak jsme jako děti lezli po stromech  
a překonávali nástrahy, které tam 
chystali ti, kteří pod těmito stromy se-
kali trávu. Jak šel čas, a stromy začaly 
plodit, uvědomil jsem si a kapku jsem 
se zastyděl, že na ty třešně už nevyle-
zu. Trhání třešní ze země je totiž pro 
kluky naší generace nedůstojné.

Ale abych se vrátil do současnosti,  

a to úplně živé, protože tento pozna-
tek mám z 27. května – Musel jsem,  
 
dá se říci, úplně změnit svůj zastaralý 
názor. Třešně plodí, to ano, a i toho 
dne byly už podle mne zralé. Ale mé 
překvapení mělo jiný důvod. Za prvé 
jsem byl v celé aleji sám, a to ještě 
nebyla zdaleka tma, a za druhé přišlo 
poznání.  
 
Třešně se již dnes netrhají, až když 
vylezu na strom, třešně se trhají ze 
země, ale zato celé větve. Je to celkem 
jednoduchý, ale odsouzeníhodný po-
stup. Když jsem se snažil najít příčinu, 
tak mi to dalo dost práce. Jestli je to 
tím, že dnes neumí kluci vylézt na 
strom, nebo jim nikdo neřekl, že se 
to takto nedělá, anebo je to tím že… 
Těch příčin bych asi našel mnoho. 
Nevím a je mi to líto. Není mi líto, 
že nevím, líto je mi těch stromů, a 
to nejen proto, že jsem je jako mladý 
pomáhal sázet.

Jan Stypola

Slovo starosty

V současné době probíhají jednání o naplnění kapa-
city MŠ se zájemci zejména z Jenštejna.    

V budově obecního úřadu a mateřské školy zároveň 
za plného provozu probíhá výměna oken a dveří.

Další drobnější stavbou bylo zbudování parkova-
cích stání a úprava zelených ploch v ulici Příčná. 
Je třeba zmínit, že tyto plochy nejsou ve vlastnictví 
obce,  
a tak jejich úpravu bylo možno provést až po uzavře-
ní dohody o užívání s vlastníky. To se podařilo  
a poslední dosud neupravená ulice v obci tak koneč-
ně získala patřičnou podobu.  

Dokončen byl i chodník podél silnice na horní Počerni-
ce spolu s asfaltovou plochou pro vyznavače kolečkových 
bruslí a různých pohyblivých prkýnek.

Další akce nás v nejbližší době ještě čekají, týkají se zejmé-
na sportovišť. Na fotbalovém hřišti se buduje tréninkové 
hřiště s umělým povrchem a na tenisových kurtech bude 
rekonstruován povrch a oplocení.   

Musím bohužel konstatovat, že průběh a dokončování ně-
kterých staveb není vůbec bez problémů a zádrhelů. Týká se 
to především Obecního domu a Rodinného parku, kde mu-
síme prakticky denně a opakovaně řešit problémy s kvalitou 
odváděného díla i s dodržováním smlouvami stanovených 
termínů. Opět sklízíme plody zákona o veřejných zakázkách, 
který nám prakticky neumožňuje vybrat jiného dodavatele, 
než toho nejlevnějšího, což bohužel není vždy ten nejlepší… 

Jak sami vidíte, rozsah a objem stavebních akcí je opravdu 
široký, a docela se všichni těšíme, až budeme mít zejména 

problémy s dodavateli za sebou.  Troufám si říci, že bez mi-
mořádného nasazení a odborné erudice našeho stavebního 
technika Ing. Petra Chmela bychom zřejmě takový stavební 
zápřah nebyli schopni zvládnout. U většiny staveb se však 
blížíme do finále a (dovolte mi závěrem trochu radonické-
ho patriotismu) jsem přesvědčen, že po jejich dokončení 
bude naše obec po stránce celkového vzhledu i občanské 
vybavenosti velmi těžko hledat srovnání.  

Přeji Vám všem krásné léto.  
 
Stanislav Němec, starosta obce

Rodinný park Amerika dostává konečnou podobu.

Radonické glosy

Na Červené skále byla provedena 
výsadba několika set stromků. 

Vážení,

Údržba obce dostala nového pomocníka v podobě 
samochodné sekačky s dálkovým ovládáním.
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NAŠI JUBILANTI
V první polovině roku 2014 oslavili  
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 

Josefina Kubísková  89 let
Božena Málková  87 let
Běla Zadrobílková  85 let
Jarmila Jánská  75 let
Květoslava Zuzíková  75 let
Milan Bača   75 let
Jiří Votava   75 let
Jana Houžvičková  70 let

Kontejnery na velkoobjemový odpad 2014

Místo Termíny umístění

Na Skále - před OÚ 29. 3. 10. 5. 21. 6. 2. 8. 13. 9. 25. 10.

Náves - u pomníku 5. 4. 17. 5. 28. 6. 9. 8. 20. 9. 1. 11.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 12. 4. 24. 5. 5. 7. 16. 8. 27. 9. 8. 11.

Na Vartě - u vchodu do zookoutku 19. 4. 31. 5. 12. 7. 23. 8. 4. 10. 15. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice 26. 4. 7. 6. 19. 7. 30. 8. 11. 10. 22. 11.

Vobůrecka - křižovatka s ulicí Na Skále 3. 5. 14. 6. 26. 7. 6. 9. 18. 10. 29. 11.
    
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin.
 
Další termíny umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad budou upřesněny.

Zprávy z Obecního úřadu

Tak jako v minulých letech, i v tomto 
roce Obecní policie vykonává svou 
činnost nejen v Radonicích, ale na 
celém území Veřejnoprávní smlouvy, 
kam spadají i Svémyslice, Jenštejn  
a Dehtáry.

Od začátku března 2014 pracujeme 
pouze ve třech lidech, neboť naše 
řady opustil pan Jiří Trojan. K první-
mu červnu sice nastoupil nový adept 
na místo strážníka – pan Michael 
Hamera – ale ten je v současné době 
v povinném nástupním kurzu v Pří-
brami,  a tak se na činnosti strážníků 
až do 27. července příliš nezmění,  
a budou muset ještě nějaký čas „bojo-
vat v oslabení“.

Připomeňme si alespoň některé  
z činností, kterým se Obecní policie 
Radonice při plnění úkolů průběžně 
věnuje. Je to například:

•	 problematika zaběhnutých psů 
a jiných zvířat jakožto věcí, jež 
dočasně postrádají svého vlast-
níka, jehož je třeba dohledat 
(tedy nikoliv klasický odchyt, 
ale spíše přednostně náprava 
situace).

•	 dohled nad bezpečností a po-
řádkem v obci formou pěších 
hlídek, autohlídek a cyklohlí-
dek se zvýšeným dohledem 
nad místy, která byla vybrána 
jako tzv. zájmová či z bezpeč-
nostního hlediska jakkoliv 
problematická (například hřiště 
na parcele 188, hřiště mateřské 
školky, nově vznikající park 
na konci ulice Růžičkova, kdy 
tato místa jsou hlídkou fyzicky 
kontrolována  každé v průměru 
12 x za 24 hodin, tj. cca každé 
dvě hodiny, a je o tom prováděn 
záznam)

•	 OP i nadále dohlíží nad bez-
pečností silničního provozu 

v obci měřením rychlosti ra-
darem a dohledem nad dodr-
žováním zákazových značek, 
ale také ranním dohledem na 
přechodech pro chodce a říze-
ním provozu na místě v případě 
kolize vozidel

•	 mnozí z Vás již také jistě našli 
v domovní schránce nebo za 
stěračem svého vozidla „navští-
venku OP Radonice“ – lístek, 
který Vás informujeme o tom, 
že v nočních hodinách byl ob-
jekt nebo vozidlo hlídkou kont-
rolován a že bylo vše v pořádku 
(popř. připsaný vzkaz o tom, 
co je třeba napravit). Takových 
cedulek se za noční službu 
rozdá na deset aut a do deseti 
schránek.

Je to jen malá ukázka toho, čím se 
Obecní policie zabývá. A protože 
řešíme také podněty od občanů  
a drobné nesváry v jejich sousedském 
soužití, tak stále platí, že se na Obec-
ní policii můžete obracet na telefon-
ním čísle 724 111 222, anonymně 
využít „schránku důvěry“ umístěnou 
vedle úřední desky na plotě Obec-
ního úřadu anebo se na ně obrátit se 
svými problémy osobně (třeba i na 
pravidelném svozu odpadu přistave-
nými velkoobjemovými kontejnery, 
kde je potkáváte každou sobotu), svě-
řit se jim a oni se Vám pokusí v rámci 
možností zákona pomoci nebo ales-
poň poradit, jak postupovat. 

Vladimír Gecko,  
velitel Obecní policie

Obecní policie je tu pro vás Obecní úřAd RAdOnice
Na Skále 185, 250 73 Radonice
Kontakty: 
tel. a fax: 601 556 685
e-mail: obec.radonice@radonice.cz

úřední hOdiny
Pondělí 9:00 - 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 OP Radonice:
 tel.: 602 397 390,  
 e-mail: obecnipolicieradonice@seznam.cz

Obecní policie Radonice: 721 111 222

Obecní policie byla vybavena novým služebním vozidlem.

Obecní úřad má nové telefonní číslo:     
601 556 685 

Jana Honzálková  70 let
Josef Jedlička   70 let
Miroslav Válek  70 let
Marcela Válková  70 let
Bohumil Janoušek  70 let
Václav Ješeta   65 let
Jaroslava Strnadová  65 let
Marta Větrovská  65 let

Všem gratulujeme a přejeme všechno nejlepší!
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Přátelé a čtenáři, před půldruhým rokem jsem podlehl 
snad pokušení nebo zvědavosti nebo já nevím čemu. 
Zkrátka náš starosta přišel s nápadem zahrát si divadlo.  
A protože jsem již zkušený divadelník z vánočních 
představení z parku, kde jsem pronesl třeba větu „A já 
myrhu!“, tak jsem jenom tak lehce kývl hlavou, jako že 
do toho jdu. Starosta nám slíbil, už jako režisér, že to 
bude jenom taková kraťounká komedie o pár obrazech. 
Pak ale přišlo překvapení, když nám přinesl scénář. Není 
to kraťoučké, ale za to je to komedie. Tedy v podání 
autora. No a pak jsme se byli podívat na tento kus na 
profesionály v divadle ABC a o přestávce při občerstve-
ní (chlebíčky, zákusky, limo, káva) jsme se dohodli, že to 
zahrajeme lépe. 

Jo jo, sliby se mají plnit. Pak přišlo pár čtených zkoušek  
a tam jsem zjistil, že ostatní hrají už i hlasem. S tím 
jsem se nikdy nesetkal. Budiž. Pak se ale začalo opravdu 
hrát a on, teda režisér, vyžadoval znalost textu! A tak 
jsem se vrátil do svých školních let a nachystal jsem si 
taháky. Měl jsem je v čítárně na záchodě, v ložnici  
i v práci na ponku. Na dalších zkouškách jsem přišel na 
to, že se všichni zlepšují, jen já trošku pokulhávám. Tak 
jsem začal trávit trochu více času na....... a teď mohu 
říci, že už to trochu umím (čehož si samo sebou režisér 
ani nevšiml).

Teď po několika desítkách zkoušek trénujeme v kos-
týmech. Předtím jsme totiž mohli mít na sobě cokoliv. 
Tyto zkoušky, už v „pracovních oděvech“, jsou o hodně 
veselejší. Přišel jsem totiž na to, že když hraju v kostý-
mu, hned se cítím líp, i když je mi v něm zima. Nemohu 
mluvit za kolegyně a kolegy, ale zdá se mi, že to je na 
nich také vidět.

Postupem času se na našich zkouškách začala objevovat  
i strážkyně textu neboli nápověda, stejně jako zvukař  
a osvětlovač v jednom. Jo, taky jsem si všiml, že máme 
kulisy a nějaké rekvizity, ale to už není moje věc, já si to 
nevymyslel. Jenom nevíme, kdo bude trhat vstupenky, 
ale to už je podružné. 

Nevím, co všechno smím prozradit před premiérou, ale 
fakt je ten, že legrace a někdy i srandy jsme si při zkou-
šení užili bohatě. Častým tématem našich hovorů je 
samozřejmě první představení. Máme z něj tu správnou 
divadelní obavu a hrůzu, ale zároveň se na něj těšíme.

A tak nevím, zda mé mírné pokývání hlavou na nabídku 
role nebylo nerozumné nebo unáhlené. I když z druhé 
strany musím pochválit rejžu, že správně odhadl mé 
možnosti, a dal mi roli s nejkratším textem i trenýrka-
mi. Ale to opravdu poznáte, až naše představení uvidíte.

Hlavně si včas rezervujte lístky, abyste o tuto divadelní 
událost nepřišli! 

Váš Jan „Česťa“ Stypola

Jak jsme vás již informovali v minulých 
Radonických listech, nájemce Kulturního 
domu (KD), společnost Gastrad, přestal 
řádně platit nájemné a dlužil za několik 
měsíců, a proto mu obec jako vlastník 
objektu dala výpověď z nájemní smlouvy. 
Podle ní měl Gastrad  objekt vyklidit 
a předat obci do 15. července loňského 
roku, což se však nestalo ani do dnešního 
dne. Obec tedy podala žalobu na vyklize-
ní budovy, které okresní soud 19. května 
tohoto roku vyhověl, shledal naši výpověď 
jako právoplatnou a nařídil Gastradu 
Kulturní dům vyklidit. 

Rozsudek ještě není pravomocný, nicmé-
ně již před ním bylo soudem nařízeno 
předběžné opatření, které pravomocné 
je a které Gastradu výslovně zakazuje 
nemovitost užívat. I po jeho vydání však 
majitelé této společnosti až do nedávných 
dnů objekt vesele užívali. Navíc s tím, že 
od prosince loňského roku nezaplatili 
obci ani korunu. Naopak jsme museli 
řešit problémy například s upomínkami 
za neuhrazenou vodu a elektřinu či  
s ucpanou kanalizací.

Na naše výzvy k předání domu reagovala 
společnost Gastrad prostřednictvím své-
ho advokáta tím, že údajně objekt neuží-
vá a že pouze zajišťuje ochranu potravin, 
které v něm má uloženy. 

U soudu dokonce advokát Gastradu 

soudkyni tvrdil, že jeho klient objekt neu-
žívá, pouze v něm uklízí, a to přesto, že 
v tu samou dobu byla normálně otevřena 
restaurace… 

Gastrad zároveň zcela absurdně zpo-
chybňuje, že KD byl v okamžiku uzavření 
nájemní smlouvy v roce 2003 ve vlast-
nictví obce a prohlašuje smlouvu za ne-
platnou. I kdybychom této zcela směšné 
argumentaci dali za pravdu, otázkou tedy 
je, na základě čeho dům užívají…

Poslední reakcí Gastradu pak je poža-
davek, aby obec zajistila „aby parkoviště 
před KD nebylo užíváno žádnými dalšími 
osobami, tj. i obyvateli obce Radonice, a to 
z jakéhokoli důvodu, chůzí po pěších cestách 
nebo prostřednictvím motorových vozidel“. 

To, že nám Gastrad rovněž navrhl, že 
dům předá okamžitě, pokud mu ale za-
platíme 400 tisíc korun odstupného, je 
skoro trapné zmiňovat.

Dodat se dá snad jenom jedno: nájemné 
neplatíme, soudy nerespektujeme, za to 
nám nechybí drzost.

Za zmínku možná stojí i to, že společnost 
Gastrad změnila 29. května svého maji-
tele, kterým se místo pana Chalupy stal 
pan Vlastimil Štefan. Protože nám není 
osobně znám, snažili jsme se na něj zís-
kat nějaký kontakt. Úspěšní jsme ovšem 

nebyli, přestože se podle Obchodního 
rejstříku jedná zřejmě o významného 
podnikatele, který se v poslední době 
stal majitelem čtyř společností a v páté 
je členem dozorčí rady. Vesměs se jedná 
o společnosti, které mají v Obchodním 
rejstříku poměrně dlouhou historii, občas 
zpestřenou exekucemi, a na něž nelze do-
hledat žádné spojení či alespoň zmínku o 
jejich činnosti. Pan Štefan je zapsán i jako 
živnostník, zabývající se „oddlužením 
fyzických osob pod záštitou advokáta“, a 
tak se jistě jedná o seriózní osobu, se kte-
rou se nám podaří zkontaktovat  
a dojít k rychlému řešení.  

Bohužel místem jeho oficiálního bydliště 
je administrativní budova v centru Prahy, 
kde je sice zhruba 160 firem, ale na byto-
vý dům to příliš nevypadá, a tak se nám 
pana majitele nalézt nepodařilo…

Pravděpodobněji tedy zatím vypadá va-
rianta, že budeme muset čekat na pravo-
mocné rozhodnutí soudu. Teprve potom 
bude v Kulturním domě možno provést 
potřebné opravy a rekonstrukci, aby sku-
tečně byl „kulturním“ domem a nikoliv 
zakouřenou a páchnoucí putykou. 

Budova Kulturního domu sice vznikla 
přestavbou ze stájí, ale mám dojem, že 
bílí koně tam nestáli…  

Stanislav Němec

Jak je to s Kulturním domem? Radoničtí ochotníci nastupují

Zprávy z Obecního úřadu

Kulturní dům čeká rekonstrukce.

Scéna je připravena...

...ještě se poradit...

...a můžeme začít.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
OBECNÍHO DOMU

sobota 21. června 10.00 hodin
 

Program:
 

10.00 svěcení zvonu, slavnostní přestřižení pásky, 
 

10.30 – 13.00 volná prohlídka domu, občerstvení, hudba 
 

20.00 divadelní představení Spolku radonických ochotníků  
„S tvojí dcerou ne!“

Spolek radonických ochotníků
 

uvádí
svou historicky první premiéru

 
Antonín Procházka:

 „S tvojí dcerou ne!“
 

komedie o krizi středního věku,  
která číhá na každého

 

Premiéra: sobota 21. června 2014, 20.00 hod. 
Další představení: neděle 22. června, 20.00 hod. 

Obecní dům Radonice

Vstupenky si rezervujte na obecním úřadě.
vstup zdarma!

Krize středního věku  

číhá na každého!

Hrají:   
Zdeněk Růžička
Jindřiška Houšková
Oldřiška Mrázová
Stanislav Němec
Jan Stypola
Jana Němcová
Martin Běloch

Pozvánky
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Společenský život v Radonicích

Tak rok utekl jako voda a kulturně 
sociální, školská a sportovní komise 
uspořádala již 7. ročník dne dětí a 
večera rodičů v obci. Akce proběhla 
v sobotu 31. 5. 2014 na fotbalovém 
hřišti TJ Slavia Radonice.

Děti soutěžily v deseti disciplínách na 
hřišti a zároveň probíhaly soutěže s 
prohlídkou zvířat v ZOO koutku  
p. Václava Myslivce.

Dětský den byl již dlouhodobě na-
plánován a den konání akce se nedal 
změnit, protože jiné termíny byly 
už obsazeny. Měli jsme kus velkého 
štěstí, že se obloha po celotýdenním 
dešti vyjasnila a dopřála nám krásně 
prožitý slunný den.

Branou letos prošel rekordní počet 
registrovaných dětí, a to v počtu 235, 
a ještě spousta dalších se u vchodu 
nezapsala. Takovou návštěvnost jsme 
nečekali, ale jsme za ni opravdu moc 
rádi.

Ačkoliv se zdá, že jsou akce jedna 
jako druhá, není tomu tak, neboť se 
mění soutěže, sponzoři, možnosti 
spolupráce a samotný pracovní tým 
se na akci připravuje dle každoročně 
jiných možností.

O zábavu a vyžití našich dětí se po-
starali hasiči ze Staré Boleslavi, ba-
lónkový klaun s tetováním na obličej 
a DJ SUNNY, který námcelé odpole-
dne servíroval dětské písničky. 

Celou akci moderoval opět Petr Ho-
ráček, kterému tímto moc děkujeme.  
Další poděkování patří všem spon-
zorům, kteří nás podpořili finančně 
i věcnými dárky.  V neposlední řadě 
patří dík všem organizátorům, TJ 
Slavia Radonice a ZOO koutku Vác-
lava Myslivce.

Tečkou za celým dnem pak byl již 
tradiční „Večer rodičů“ v parku u 
obecního úřadu, kde za doprovodu 
country skupiny Starý koně strávilo 
večer v příjemné atmosféře spousta 
mladších i straších sousedů. 

Těšíme se na příští rok! 
 
za kulturní komisi  
karel Votruba a zdena Molitorová

DěTSKý DEN  
      s rekordní účastí

P. S. Rady obce: 

Rada obce děkuje všem organizátorům Dne dětí  
a večera rodičů za mimořádný a profesionální výkon!
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ZUMBA v Radonicích
Počasí se vydařilo a v Radonicích se vůbec nelenilo – 2. 6. 
jsme zahájili tradiční Zumba sezónu pod širým nebem – 
budeme se nyní scházet pravidelně každé pondělí od 18:45 
na víceúčelovém hřišti v Radonicích (ul. Jabloňová, nebo info 
na tel. 607 661 196).
 
Tato 1. zahajovací hodina byla pro všechny ZDARMA! Jako 
symbolické vstupné každý přinesl 1 ks jakéhokoliv úklido 
vého prostředku (savo, cif, wc real atp.) nebo sadu papírů do 
tiskárny. A protože se nás sešlo opravdu hodně, vybralo se 

celkem 35 ks čisticích prostředků a 2 balíky papírů. Toto vše 
putovalo poskytovateli sociálních služeb Vyšší Hrádek p. s. 
s. v Brandýse nad Labem. Na venkovní hodiny jsou zvány i 
děti cvičenek – kousek je dětské hřiště. V případě deště cvičí-
me v radonické tenisové hale od 20:00.  
 
Přijďte ochutnat kouzlo Zumby i Vy!  
Těším se na Vás.  
 
Lucie Burdová

Více info na www.primazumba.cz          …radost z pohybu, pohlazení po těle i po duši, zábava a efektivnost v jednom …  

ČARODěJNICE

Pálení čarodějnic  
s lampionovým průvodem 
s hlavní ježibabou na 
jejím speciálním povozu 
v čele má v Radonicích 
neopakovatelnou 
atmosféru. I letos proto 
přilákalo stovky malých  
i velkých účastníků.

Společenský život v Radonicích

Radonické fotbalové výsledky
Tabulka muži „A“  - Okresní přebor

#   Tým Z V R P Skóre B +/-

1.   SK Zápy B 25 20 3 2 120:42 63 24

2.   FK Brandýs 25 18 3 4 83:29 57 21

3.   SK Vyžlovka 25 15 2 8 59:44 47 8

4.   Slavia Radonice 25 13 5 7 64:39 44 5

5.   Mnichovice 25 13 2 10 105:73 41 2

6.   Sokol Hrusice 25 9 6 10 49:64 33 -3

7.   TJ Slavoj Velké Popovice 25 10 2 13 59:72 32 -4

8.   SK Úvaly B 25 10 1 14 48:66 31 -5

9.   Sokol Mukařov 25 8 6 11 48:69 30 -6

10.   Sokol Pacov 25 7 8 10 42:56 29 -10

11.   TJ Sokol Šestajovice 25 8 4 13 42:60 28 -8

12.   SK Viktoria Sibřina 25 8 3 14 36:48 27 -9

13.   AFK Nehvizdy 25 7 5 13 42:64 26 -13

14.   SK Strančice 25 3 2 20 19:90 11 -28

Fotbalový klub Slavia Radonice pořádá 

nábor do mládežnických celků.

kategorie přípravky: 

ročníky 2004 – a mladší,

starší žáci ročníky 2000 – 2004

 

Případní zájemci ať se dostaví se sportovním 

oblečením a kopačkami (popř. teniskami).

kontakty: www.slavia-radonice.cz

Šéftrenér mládeže: Jan Janík 605 116 042

Sport v Radonicích



K tanci a poslechu hraje skupina Klasickej postup.
Ve 21 hodin vystoupí Babaletky!

 
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

Otevíráme  
Rodinný park Amerika!

Letní taneční zábava
Sobota 5. července od 20 hodin

Přijďte pokřtít Rodinný park Amerika a jeho letní parket!


