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Vážení spoluobčané,
tyto Radonické listy jsou poslední v tomto volebním období  
a mohly by tedy svádět k tomu, abychom se v nich jako končící za-
stupitelstvo prezentovali dosaženými úspěchy či splněným voleb-
ním programem, jak tomu bývá v mnoha jiných obcích či městech.  
Zhodnocení toho, co se nám povedlo či nepovedlo, však provede-
te v nadcházejících volbách vy, Radoňáci, ostatně to, že do voleb 
jde pouze jediná kandidátka tvořená z velké většiny současnými 
zastupiteli, také o lecčems svědčí a velmi nás to zavazuje. Výčet 
úspěchů si tedy ponechme na jindy, kdo chce, může je v Radoni-
cích vidět i bez propagandy. Chtěl bych se dnes věnovat spíše té 
druhé straně, tedy tomu, co se nám nepovedlo, v čem máme jako 
obec rezervy, co můžeme zlepšit a co nás čeká. 

Za naši největší slabinu a nevyužitou příležitost považuji to, že se 
nám stále nedaří zapojit více lidí do práce pro obec. V Radonicích 
je nás oficiálně 1.038, dalších minimálně 200 obyvatel zde fyzic-
ky žije, aniž by byli přihlášeni k trvalému pobytu, přesto prakticky 
všechny akce pořádané obcí od čarodějnic, přes dětský den a po-
svícení, až po adventní vystoupení organizuje stále stejná skupi-
na lidí, kterých je dohromady opravdu jen hrstka. Všichni to jistě 
dělají s potěšením a rádi a patří jim za to dík a uznání. Je však ob-
rovská škoda, že málokdo z oněch více než dvanácti set Radoňáků 
přijde s pomocnou rukou či novým nápadem. A obdobně to platí 
i o práci v zastupitelstvu. Milí sousedé, možná máte pocit, že na 
obci je nějaká uzavřená parta, která mezi sebe nechce pustit ni-
koho dalšího nebo dokonce nového. To je ale hluboký omyl, je to 
právě naopak! Každý je vítán a hlavně potřebný! Mezi vámi je jistě 
spousta šikovných a zkušených lidí z mnoha oborů, kteří mohou 
významně pomoci, ať už se zdánlivými maličkostmi typu řezání 
dříví na čarodějnice, či třeba přípravou dětského dne nebo redi-
gováním Radonických listů. V příštím období se proto musíme více 
zaměřit na to, abychom obec i zastupitelstvo ještě více otevřeli  
a přilákali k práci pro Radonice více jejich občanů. Naše Radonice 
si to zaslouží a potřebují.         

V úvodu jsem slíbil, že se nebudu věnovat výčtu dosažených úspě-
chů a dělat tak volební kampaň. V jedné věci mi však dovolte tento 
slib porušit. Otevření nové školy totiž nemohu pominout, protože 
to pro Radonice skutečně velký úspěch je a pro mě osobně, jako 
pro radonického patriota, obrovská radost. Jsem přesvědčen, že 
škola nás jako obec posunula o stupeň výš a že, zejména z dlou-
hodobého hlediska, zajistí, kromě své primární vzdělávací funkce, 
také to, že z ní budou vycházet další generace šikovných radoňá-
ků, kteří budou Radonice brát jako svůj domov a budou se rádi 
podílet na jeho zvelebování a rozvoji. 

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům končícího za-
stupitelstva a jednotlivých komisí i všem ostatním, kteří v uplynu-
lém volebním období jakkoliv přiložili ruku k dílu, za jejich práci, 
energii a nápady. 

Všechno z toho budeme ale potřebovat ve vrchovaté míře i nadále 
– není toho totiž před námi málo. Musíme například dobudovat 
druhý stupeň základní školy s tělocvičnou, opravit Nebeský ryb-
ník, provést dostavbu šaten v kabinách na fotbalovém hřišti, po-
kusíme se získat do obecního vlastnictví a zachránit lesíky Červe-
ná skála a Amerika, probíhají jednání s vlastníkem neudržovaných 
budov v centru obce, stále nám hrozí výstavba dálnice. K tomu je 
samozřejmě třeba udržet nastavený standard servisu občanům od 
fungování obecního úřadu přes údržbu obce, obecní policii až po 
již tradiční kulturní, společenské a sportovní akce.

Nudit se v Radonicích tedy určitě nebudeme, těšme se společně 
na další spolupráci!

Stanislav Němec, starosta obce

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.

Obecní úřad RadOnice
na skále 185, 250 73 Radonice
tel.: 286 855 410 
Mobil: 601 556 685
E-mail: obec.radonice@radonice.cz
www.radonice.cz

úřední hOdiny ObecníhO úřadu 
a výdejníhO místa české pOšty  
Pondělí 9:00 - 11:30 14:00 - 19:00
Úterý  7:00 - 11:00 13:00 - 15:00
středa  7:00 - 11:30 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 11:00 13:00 - 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

Svoz nebezpečného odpadu

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí ode-
vzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. 
Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze 
mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně u sběrné-
ho místa!!! V takovém případě nemá obsluha mobilní 
sběrny povinnost odpad odvézt!!!

 
 
 
 
 

 
 
Co bude předmětem sběru:
•	 vyjete motorové oleje v těsně uzavřených obalech  

a použité olejové filtry
•	 použité olejové a palivové filtry
•	 použité fritovací oleje v těsnících obalech
•	 barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, 

pryskyřice apod.;
•	 kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí 

chemie;
•	 nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.;
•	 neupotřebená léčiva;
•	 fotochemikálie;
•	 elektrozeřízení (televize, monitory, ledničky, mraz-

ničky a drobné elektro, baterie...);
•	 pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradě bez 

disků)

Termín: 20. 10. 2018
Místo: před budovou Obecního úřadu
Čas: od 10:20 do 11:00 hodin

Předmětem sběru NEJSOU nebezpečné odpady 
stavebního charakteru, lepenky a odpady s obsa-
hem azbestu - eternit apod.!!!

Hledáme redaktora  
pro radonické liSty! 

Zajímá-li Vás dění v obci a baví Vás psát a fotografovat,  
přihlaste se na obecním úřadě na e-mail obec.radonice@radonice.cz,  

nebo přímo starostovi obce na tel.: 602 217 209

Radonického běhu se 
účastnili i ti nejmenší...

Zprávy z obecního úřadu
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kontejnery na velkoobjemový odpad  
a bioodpad v roce 2018

Místo Termíny umístění kontejnerů

na skále - před oÚ 31. 3. 12. 5. 23. 6. 4. 8. 15. 9. 27. 10.

náves - u pomníku 7. 4. 19. 5. 30. 6. 11. 8. 22. 9. 3. 11.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 14. 4. 26. 5. 7. 7. 18. 8. 29. 9. 10. 11.

na Vartě - u vchodu do zookoutku 21. 4. 2. 6. 14. 7. 25. 8. 6. 10. 17. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí na skále 28. 4. 9. 6. 21. 7. 1. 9. 13. 10. 24. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice 5. 5. 16. 6. 28. 7. 8. 9. 20. 10. 1.12.

    
Na všech stanovištích bude v měsících duben až listopad zároveň s kontejnerem na velkoobjemový odpad  
přistaven kontejner na bioodpad.
 
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin. 

Zprávy z obecního úřadu

poplatky Za rok 2018
druh  

poplatku

sazba 
poplatku                

v kč
termín splatnosti poznámka Způsob platby

komunální 
odpad

600,-

a) v jedné splátce 
vždy nejpozději do 
28. 2. 2018 nebo                                                            

b) ve dvou stejných  
splátkách, vždy nejpozději 

do 28. 2. 2018  
a do 30. 6. 2018

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

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 vy-
dány po připsání částky 

na účet obce.

psi
50,-

jednorázově nejpozději  
do 28. 2. 2018

poplatek za 1 psa

200,-
poplatek za druhého psa  

a každého dalšího

bioodpad  
- nádoba 120 l

666,-

jednorázově nejpozději  
do 16. 3. 2018

předpokládaný termín zahájení 
svozu je čtvrtek 5. 4. 2018 v pravi-

delných 14denních intervalech 
(sudý týden ve čtvrtek)

bioodpad  
- nádoba 240 l

841,-

Opravy komunikací v obci
 

po dlouhých a mnohočetných urgencích se nám konečně 
podařilo „vymámit“ na vlastníkovi hlavní silnice prochá-

zející obcí ulicemi Ligasova, V uličce a Pavlova, Krajské správy  
aúdržby silnic Středočeského kraje, její opravu. Po mnoha přislí-
bených a nedodržených termínech snad konečně v nejbližších 
dnech bude provedeno vyfrézování starého asfaltového povr-
chu, který bude po lokálních opravách podloží nahrazen povr-
chem novým. Oprava by měla být zahájena v týdnu po 24. září 
a trvat by měla zhruba dva týdny. Samozřejmě i tyto dva týdny 
prací budou znamenat pro dopravu v obci dost zásadní omezení  
a komplikace, ale pokud chceme mít silnici v obci v pořádku, 
musíme to všichni vydržet.

Další značné omezení dopravy bude představovat rekonstrukce 
mostku v ulici Pavlova (u Divišova zahradnictví), který je po-
dle posouzení odborníků v havarijním stavu. Původní termín 
rekonstrukce byl plánován také na tento podzim, ale nějak to 
investorovi nevyšlo a tak bude zahájena až v dubnu 2019. Tato 

rekonstrukce má trvat asi 140 dní, což není samozřejmě málo, 
ale původní záměr investora byl, že doba prací bude trvat téměř 
dvakrát tak dlouho. Až na základě tvrdých protestů našeho sta-
rosty, že tak dlouhá doba rekonstrukce u tak malého mostku je 
nesmysl, a že obec není ochotna připustit tak zásadní omezování

 

občanů obce ani o den déle, než je nezbytně nutné, došlo  
k přehodnocení času plánovaného na tuto rekonstrukci. Bude-
me se snažit místní úpravou změnit provoz v obci tak, že pří-
jezd od Jenštejna bude možný pouze do tenisové haly, jinam 
se vozidla nedostanou, aby celý provoz nemohl být vedený 
ulicí Na Plachotě a dále ulicí Růžičkova přes celou obec. Prů-
jezd ulicí Na Plachotě bude umožněn pouze obyvatelům z ulice  
V Oužlabině, protože ti jinou možnost vyjetí z jejich ulice mít 
nebudou.

Dále se budeme snažit maximálně na dobu opravy silnice i re-
konstrukce mostku posílit a zintenzivnit činnost obecní policie 
z hlediska řízení a kontrolovaní dopravy, aby mohla přispět  
k řešení případných dopravních problémů. 

Rád bych vás v této souvislosti požádal hlavně o trpělivost  
a dobrou náladu po celou dobu oprav, i když mnohdy budeme 
mít z důvodu uvedených plánovaných prací chuť na vše jiné, 
než na nějaký humor. Odměna bude sladká…budeme mít no-
vou silnici a nový mostek.

         Ing. Zdeněk Růžička,  
člen  rady a předseda finančního výboru

Tento několik málo metrů dlouhý mostek chtěla 
správa silnic opravovat 214 dnů, nakonec se nám ji 
podařilo donutit ke zkrácení na „pouhých“ 140 dnů...

Krajské silnice jsou v katastrofálním stavu, správa 
silnic se k opravám příliš nemá...

Po uzávěrce, 24.9.2018:

Bohužel ani tentokrát Krajská správa silnic Středočeského 
kraje nedodržela svůj slib a nebyla schopna zajistit zahájení 
prací ve stanoveném termínu 24. září, přičemž nový termín 
nejsou odpovědní pracovníci schopni sdělit. Otřesný způsob 
komunikace a zejména správy veřejného majetku, neschop-
nost, nekompetence – můžeme si vybrat a dál kličkovat mezi 
dírami.

Odpovědnou osobou na KSÚS  je paní Lenka Chmelová, mail 
lenka.chmelova@ksus.cz>, telefon 736 623 720. Středočes-
ký kraj řídí paní hejtmanka Jermanová.
 

Stanislav Němec
     starosta 
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Vážení a milí rodiče, přátelé školy, spoluobčané,

na slavnostním otevření naší nové školy, které se uskutečnilo v ne-
děli 2. září 2018, se setkali všichni, kteří mají ke škole nějaký vztah 
a společně si připomněli, jak se tento projekt podařilo uskutečnit.

Velký dík patří zřizovateli – obci Radonice a zejména panu staros-
tovi, který vpravdě buldozerovým stylem posunoval celou stavbu ke 
zdárnému dokončení. Nemalou zásluhu na tom mají i ty firmy, které 
kvalitní prací a v termínech přispěly k realizaci této investiční akce.                                   

Poděkování patří také zaměstnancům školy, kteří se nemalou mě-
rou zasloužili o to, aby interiéry školy byly připraveny nejen pro 
slavnostní otevření, ale především pro žáky na první školní den  
3. září. To se podařilo právě proto, že se nám povedlo dát dohro-
mady „partu“ lidí vstřícných a ochotných pracovat, i nad rámec 
svých povinností, jen, aby vše fungovalo.

A díky patří také rodičům, kteří svěřili své děti do naší školy, věří  
v náš vzdělávací program a současně mají  spolu s námi trpělivost, 
jestliže ne vše je ještě zcela doladěno. Potvrdila se i výborná spo-
lupráce s rodiči nastartovaná v minulém školním roce u prvních 
prvňáčků.

Svou koncepci stavíme na dobré komunikaci a spolupráci s rodiči, 
a proto připravujeme pravidelná setkávání v rámci konzultací je-
denkrát za měsíc. Oceňujeme také stoprocentní účast na třídních 

schůzkách. Pro lepší informovanost a orientaci jsme uskutečnili 
téměř  dvouhodinovou besedu k metodě výuky matematiky podle 
prof. M. Hejného a metodice splývavého čtení podle dr. M. Navráti-
lové, která měla evidentně úspěch a posílila vzájemné pochopení, 
šance a výzvy k ještě širší komunikaci a spolupráci.  

Pro naše žáky nabízíme zatím kroužky angličtiny, rybářský, šikul-
ky a pěvecký sbor. Dokladem velkého zájmu rodičů i dětí je téměř 
úplná naplněnost – limit je 25 žáků v kroužku, aby aktivity byly 
efektivní a pro děti byly přínosem.

V prosinci ve škole plánujeme pro děti, žáky MŠ a ZŠ spolu s rodiči 
vánoční dílny, pro veřejnost pak i vánoční jarmark.

V neposlední řadě si zaslouží uznání kolektiv MŠ, která byla přes 
prázdniny celá vymalovaná; příkladná je také spolupráce peda-
gogů MŠ a ZŠ, stejně jako týmu školní jídelny a kuchařek v kuchy-
ních MŠ a ZŠ.

Závěrem bych chtěla zdůraznit, že máme vytvořeny lidské i mate-
riální podmínky pro naplňování našeho hlavního cíle, kterým jsou 
šťastné a spokojené děti, které rády navštěvují školu, těší se do ní, 
jsou zvídavé a mají radost z učení.

Mgr. Lenka Kremlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Radonice

Život v obci

Nový školNí rok  
v Nové škole     

otevření školy  
tak trochu osobně 

Milí spoluradoňáci, 

dovolte mi pár osobních pocitů ze slavnostního otevření naší 
nové školy. 

Přiznám se, že jsem byl při přestřihování pásky dost naměkko  
a tak jsem úplně nemohl slovy vyjádřit, své pocity. Myslím, že 
nejjednodušší tedy bude, když si vypůjčím to, co jsem vyslechl 
od mnoha z vás právě při tomto aktu: mnohokrát opakovaná 
slova chvály a i údivu, co se za tak krátkou dobu podařilo vybu-
dovat. A adresátem byl hlavně starosta a stavební technik.  Ur-
čitě by stálo za to popsat celou tu historii od informace, že jsme 
dostali výpověď ze smlouvy o školském obvodu se Satalicemi, 
přes rozhodnutí o výstavbě vlastní školy, zajištění projektu, vyří-

zení stavebního povolení, zpracování a vyřízení žádosti o dotaci, 
zajištění vlastních prostředků, výběr zhotovitele a neuvěřitelné 
problémy s ním, vypovězení smlouvy když neplnil smlouvu, vý-
běr nového zhotovitele, vlastní stavbu, až po zajištění pedago-
gického i provozního personálu, které bezvadně zvládla paní 
ředitelka atd., atd. Asi by to zabralo celé naše vydání. No a co? 
Radoňáci si zaslouží to znát.  Ale to by musel mít čas jeden nebo 
druhý. A to nemají, protože už mají v hlavách další nápady, aby 
se nám tu dobře bydlelo a nejen přespávalo. Takže za mě obrov-
ské poděkování!

       
Jan Stypola, místostarosta
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Život v obci

výlet pro seNiory
Výlet pro seniory pořádaný obcí se stal již tradicí a tak i letos 

byl autobus s našimi dříve narozenými sousedy zcela zaplněn.  
Tentokrát jsme zamířili do Dětěnic, abychom navštívili nejen ta-
mější zámek, ale také pivovar a středověkou krčmu.

Na zámku nás přivítala čarodějnice, která měla pěkně prořízlou 
pusu a barvitě nám mimo jiné líčila, jak to v zámku vypadalo, když 
zde sídlila zvláštní internátní škola pro chlapce…. 

Po zámku nás už čekala stylová prohlídka pivovaru spojená  
s ochutnávkou místního piva a informacemi od průvodkyně v do-
bovém kostýmu nejen o tom, jak a kolik piva zde uvaří, ale také  
o tom, že co si zde uvaří, to si tak vypijí - zejména v místní krčmě, 
která je součástí areálu.

Zlatým hřebem výletu pak byl oběd v pravé středověké krčmě, ve 
které je skutečně autentická atmosféra i svérázný styl obsluhy.  
Personál, opět v dobových kostýmech, všem bez rozdílu věku tyká, 
občas použije i jadrnější výrazy, ale vše vtipně se vkusem a hlavně 
humorem.

Při prohlídce zámku i pivovaru jsme se hodně nasmáli, ve svérázné 
krčmě se opravdu výborně najedli a všichni účastníci se již těší na 
výlet příští rok!  

Oldřiška Mrázová
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Život v obci

čarodějNice 2018
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Život v obci

BaBaletky pomáhají  
potřeBNým

dnes začnu z trochu jiného konce, než jindy. Nebudu dělat vý-
čet, kde všude jsme letos jako Babaletky byly a co dělaly. Ale 

začnu děkovat.

Děkujeme našim „chlapíkům“, manželům, kamarádům, kteří se 
snaží nás vždy podpořit a mají s námi velkou trpělivost. Doprovázejí 
nás na našich nácvicích, akcích a z části nám finančně přispívají na 
naše cvičební oblečení.  Hlavně však organizují a připravují taneční 
zábavy. Děkujeme i Františku Bláhovi, který nám aranžuje hudbu. 

Poslední taneční zábava se konala v květnu a měla název „MÁJO-
VÁ VESELICE“. Přestože se nás tentokrát moc nesešlo, myslím, že 
jsme si to užili. Dobrá kapela, výborné pivečko, skvělá parta lidí, 
veselá nálada, bohatá tombola. A hlavně štědří lidé a to je další 
VELKÝ DÍK. Pro vysvětlen í–  na naší Májové veselici jsme měli ka-
sičku na „dobrovolný příspěvek“ ve prospěch MDA RIDE – JEDEME 
V TOM  S VÁMI- na pomoc lidem se svalovou dystrofií, pro kterou 
tančíme, a vězte, že jsme společnými silami ten večer dali dohro-
mady částku, za kterou jsme vděčné  i pyšné: 5039,-Kč. Je super 
spojit příjemné s užitečným.

Další a velký dík patří všem Babaletkám! Na všechny naše zkoušky- 
a byly někdy náročné a rušné, jsem pokaždé přinesla naši „zapeče-
těnou“ pokladničku a po troškách jsme přispívaly.

I za malé částky, kterými občas někdo přispěl- pánové sedící v Ra-
donické besedě, pán co rozváží květiny, pán od pošty, děvčata ze 
zahradnictví, řidič PPL…, jsme vděčné a děkujeme.

Děláme to, protože víme, kam ty vybrané peníze rovnou jdou a kdo 
je potřebuje. 

Přispěly jsme do kasičky nadace i tím, že jsme si zakoupily trička, 
ve kterých jsme společně vystupovaly.

Konečná částka, kterou jsme postupně takto vybraly, byla  
26.055 Kč, a to určitě není málo!

Hned po akci jsme měly další schůzku a hle- již znovu máme zá-
klad v naší kasičce a do června 2019 budeme opět plnit. A doufá-
me, že se ještě zlepšíme.

A Babaletky mají zase napilno – Vánoční trh v zahradnictví 1.12 se 
blíží a musíme trénovat. Pak nový nácvik na rok 2019. A plánujeme 
pár akcí, možná i pro ty z Vás, kteří budou mít zájem.

Na závěr můj osobní pohled.

Jsem rozená Plzeňačka, letos jsem v Radonicích 33 let a vidím, jak 
ta „naše vesnička středisková“ nejen rozkvétá, ale ještě k tomu 
máme mnoho možností vyžití- zumbu , jógu, koncerty, divadla  
a spoustu jiných akcí. Nechtěla bych některé zapomenout a tak se 
přimlouvám, pojďte mezi nás, ať ta naše „vesnice“ žije.

Děkujeme všem, kteří mají rádi lidi, zábavu, smích. Prostě život, 
který můžeme zpříjemnit sobě, ale hlavně těm druhým.

Někdy na viděnou

Za Babaletky  
Alena Divišová

deN dětí  
a večer rodičů 2018

obec  Radonice a kulturní komise pořádala dne 2.6.2018 již  
11. ročník Dne dětí a večera rodičů v Radonicích.

Letošní svátek dětí proběhl za nádherného slunečného počasí za 
účasti rekordního počtu 270 dětí, z čehož máme radost a zároveň 
si toho vážíme, protože to svědčí o tom, že se dětem i jejich rodi-
čům naše dětské dny líbí.

Odpolední akce pro děti proběhla již tradičně na fotbalovém hřišti 
TJ Slavia a souběžně v ZOO koutku pana Václava Myslivce. Rádi 
bychom poděkovali manželům Myslivcovým a jejich kolektivu za 
možnost vidět zblízka nebo si pohladit mnoho druhů zvířat, ale 
také se dozvědět mnoho zajímavého o jejich životě. Na hřišti se 
pak děti, a často i jejich rodiče nebo prarodiče, mohly dosyta vyřá-
dit při mnoha soutěžích nebo jiných atrakcích. Celé odpoledne vý-
borně moderoval pan Petr Horáček, kterému za to moc děkujeme.

Rodiče si pak mohli užít svůj večer v Rodinném parku Amerika za 
hudebního doprovodu skupiny Pády.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem organizátorům a dobro-
volníkům i technikům obecního úřadu, kteří se podíleli na přípra-
vách i samotném průběhu této úspěšné akce. 

Díky patří také našim sponzorům, kterými letos byli: Penny mar-
ket, Inpros , Caddy Group, Pekařství Moravec, paní Nedvídková  
a manželé Matouškovi.

Za kulturní komisi  
Karel Votruba
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V právě probíhající sezoně 2018-2019 bojujeme v soutěžních 
zápasech s těmito týmy:

V uplynulé sezóně 2017-2018 skončilo“ A“ mužstvo na 4.místě OP  
a jen porážka v předposledním kole jej připravila o postup do kraj-
ské soutěže. 
„B“ mužstvo obsadilo 2. místo ve IV.třídě.

NáBor  FotBalových  Nadějí
V prvních týdnech měsíce září jsme vyhlásili nábor dětí do mládež-
nických týmů.
Do týmů přípravek a MINI se nám přihlásilo přes 20 nových fotbalo-
vých nadějí. Celkem máme nyní v mládežnických kategoriích přes  
70 dětí z Radonic a blízkého i vzdálenějšího okolí.

FotBalové  příměstské  kempy
Ve spolupráci TJ Slavia Radonice a  Fotbalových kempů Jiřího Maš-
ka se v průběhu července uskutečnily ve sportovním areálu dva 
příměstské kempy zaměřené na zdokonalení fotbalových doved-
ností. Kempů se zúčastnilo přes 80 dětí ve věku 5 – 12 let.

FotBalové tUrNaje
První tři víkendy v září se v areálu TJ Slavia Radonice pořádaly  
3 velké fotbalové turnaje mládeže.

Turnajů se zúčastnilo celkem 48 týmů (téměř 500 dětí) z celé re-
publiky (AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, Bohemians Praha 1905, 
FK Mladá Boleslav, FK Pardubice, FK Viktoria Žižkov, FC Vlašim, FK 
Slaný atd.). Přivítali jsme i tým ze Slovenska – SK ŠMT Šamorín.

V úterý 18.9.2018 čekal tým starší přípravky TJ Slavia Radonice 
kvalifikační turnaj ONDRÁŠOVKA CUP 2018, který je považován za 
neoficiální fotbalové mistrovství republiky v kategorii U11 (hráči 
narození v roce 2008 a mladší).

Turnaj se konal ve 100 km vzdálené Lomnici nad Popelkou a ve 
spolupráci s vedením klubu jsme kluky omluvili z jejich školní do-
cházky a vyrazili s 9-ti hráči vstříc fotbalovému dobrodružství.

Čekalo na nás 6 zápasů po 20-ti minutách, a to v letním počasí, 
kdy se teploty blížily ke 30°C.

V prvním zápase na náš čekal tým Jičína a po velmi vyrovnané prv-
ní polovině zápasu jsme soupeře začali přehrávat a zápas vyhráli 
v poměru 4:0.

Druhý zápas kluci odmakali naplno a porazili naše skoro sousedy  
z Brandýsa nad Labem o 4 branky a to výsledkem 5:1.

Třetí zápas jsme odehráli proti favorizovanému týmu celého tur-
naje – domácí Lomnici nad Popelkou – a v jednom z nejhezčích 
utkání celého turnaje a mnoha šancích na obou stranách jsme se 
rozešli smírně 2:2. 

V dalším zápase na naše kluky čekal tým z Nymburka, který měl 
na svém kontě dvě prohry a jediný bod za remízu. Bohužel na nás 
padla únava z předchozích zápasů, které kluci odehráli s minimál-
ními přestávkami a podlehli jsme po bojovném výkonu 0:3.

Stejně tak se nám vedlo i v dalším zápase proti Českému Brodu, 
kdy jsme fyzicky nestíhali a po výkonu na hranici vyčerpání jsme 
podlehli 1:3.

Následovala vytoužená přestávka po 5-ti zápasech v řadě. Kluci si 
odpočali, nabrali tolik potřebnou sílu a v posledním zápase dekla-
sovali tým z České Lípy 5:0.

FotBal v radoNicích

radoNický Běh již počtvrté 

muži radonice „a“  - okresní přebor
muži radonice „B“  - iV. třída
st. přípravka  roč. 2008  - okresní soutěž,  
    skupina SeVer a
st. přípravka roč. 2009  - okresní soutěž,  
    skupina SeVer c
ml. přípravka  roč. 2010 – 11 - okresní soutěž 
mimi roč. 2012 a mladší - soutěž miniStar

Sport v radonicích

Výsledky a odkaz na fotky:  

www.facebook.com/radonickybeh

ONDRÁŠOVKA CUP 2018  
– KATEGORIE U11, 3.místo

Celkově tým TJ Slavia Radonice skončil na výborném 3.místě v kon-
kurenci klubů z velkých měst a opět jsme ukázali, že se Radonice 
v celorepublikovém měřítku jen tak neztratí a můžeme konkurovat 
i věhlasným soupeřům.

Turnaj jsme odehráli v tomto složení: Matyáš Knotek, Honza Kno-
tek, Vojta Moudrý, Sam Chvojka, Sam Rodný, Kryštof Vejběra, Dali 
Beránek, Kuba Kratochvíl, Roman Koch
Trenéři: Tomáš Moudrý, Radek Chvojka

Na posledním zářijovém turnaji st. přípravka Radonic  zaznamena-
la další velký úspěch. V konkurenci 18- ti týmů z celé České republi-
ky a jednoho slovenského týmu obsadila krásné 4. místo. Radonic-
ký hráč Kryštof Vejběra se stal nejlepším střelcem celého turnaje.

Tomáš  Moudrý, trenér přípravek

Na závěr foto našich nejmenších 
hráčů Ministár – 5-6let.

Začátkem dubna, v neděli osmého, se v Rodinném parku Ameri-
ka uskutečnil už čtvrtý ročník Radonického běhu.

Někteří běžci přijeli z menší či větší dálky, o závodě slyšeli, a tak 
se přijeli do Radonic podívat. Byli nadšeni upraveným areálem  
a nečekaným přírodním prostředím v blízkosti Prahy.

Závodu se tento rok účastnil rekordní počet dětí i dospělých, vydá-
no bylo okolo 150 startovních čísel. Přesto se registrace stihla včas, 
a v 10 hodin se mohlo začít běhat.

Na nejmenší dětičky čekalo jedno kolo okolo rybníka. V cíli dosta-
ly perníkovou medaili, kterou většinou snědly, ještě než došly na 
stupně vítězů pro další odměnu. Další kategorie dětí musely uběh-
nout koleček postupně více. Ale mnoho větších dětí se tentokrát 
vydalo i na 3 km trasu, která už vede okolím po cestách a pěšinách.

Po dětských závodech vystartovali závodníci na trať 3 km s černými 

čísly a několik minut po nich odstartoval hlavní závod na 6 km, 
barva čísel byla červená.

Trasa se nemění, mírný kopeček okolo pastvin k Jenštejnu startovní 
pole rozdělí a na pěšince se potom běží po jednom. Podél Vinoř-
ského potoka se totiž moc předbíhat nedá. Trénovaní ani nepo-
znají, že z Obůrek k Němcově farmě vede také mírný kopeček, ale 
některým už dá zabrat a potom je ještě čeká dlouhá rovina do cíle.  

Vítězem běhu na 6 km se stal Tomáš Miler a Klára Šafránková. Na 
3 km zvítězil Marek Hybš a v ženách byla nejlepší Eliška Fryková.

Nejlepšími Radoničáky se stali Zdeněk Veis a Natálie Kozlová.

Příští rok na jaře se na Vás budeme těšit při pátém ročníku Rado-
nického běhu.

Hana Matoušková



program  
kulturního centra radonice 

říjen – prosinec 2018
Říjen

16.10. 2018 (úterý)
 10:00 hodin

O čarOdějné krčmě 
Komu se podaří zachránit zámeckou dceru Lesněnku 

ze strašidelné krčmy čarodějnice Maggi? Kouzla, čáry, 
víly, ale také spousta písniček čeká děti v hudební 

pohádce.  

Doba trvání: cca 50 min.
Vstup: 50,- Kč

liStopad
18. 11. 2018 (neděle)

 19:00 hodin
Hvězdné manýry – divadlO Háta

Komedie
Organizátoři benefičního koncertu jednoho luxusního 
hotelu se neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě 

plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě 
zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevi-

šti, neváhají zajít až k fyzickému napadení.

HRAJÍ: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Adéla 
Gondíková , Martin Zounar, Ivana Andrlová, Filip Tom-

sa, Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka a další…
 

Vstup: 320,- Kč

proSinec
22. 12. 2018 (sobota)

vánOční příběH
Tradiční vánoční vystoupení radonických ochotníků  

v parku Amerika.
 

Místo: Rodinný park Amerika

Výuka v nové škole...


