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Trochu netradiční investicí, tentokrát pro naše nejmenší spor-
tovce, pak bude nákup zasněžovacího zařízení, tzv. sněžného 
děla pro svah v parku Amerika. Dělo jsme zatím vyzkoušeli 
pouze ve výpůjčce, ale při pohledu na desítky malých sáňkařů  
a bobistů se myslím ukazuje, že je to investice, která stojí za to.

Všechny stavby, rekonstrukce, opravy či výsadby a údrž-
by by totiž byly zbytečné, kdyby nesloužily pro radost  
a spokojenější život nás, malých i velkých Radoňáků.  
A právě to považuji za největší úspěch loňského roku. Že to-
tiž všechny v posledních letech vybudované stavby a zařízení 
našly své uživatele a návštěvníky a že opravdu žijí. Obecní 
dům přivítal stovky diváků na divadelních představeních  
a koncertech špičkových umělců i ochotníků, pravidelně se 
zde cvičí i tančí, probíhají kurzy angličtiny, scházejí se se-
nioři. Moderní obchod, mateřskou školku i ordinaci lékaře 
už bereme jako naprostou samozřejmost. Park Amerika se 
stal jedním z nejoblíbenějších míst v obci pro všechny vě-
kové kategorie a ve všech ročních obdobích. Potkáváme se 
zde na čarodějnicích, posvícení nebo na letní zábavě či tra-
dičním vánočním představení našich ochotníků, ale třeba  
i u rybolovu a historicky prvního výlovu, při koncertu nebo 
divadelním představení, jarním běhu, na pláži při letním kou-

pání, v zimě při sáňkování nebo prostě jenom jako sousedé 
při procházkách. 

Možná jsem neobjektivní, ale mně se v Radonicích líbí.

Přeji nám všem, aby se nám v Radonicích dobře vedlo  
a spokojeně žilo i v roce 2016.    

Stanislav Němec, starosta obce

Vážení spoluobčané,  
milí sousedé
Radonické listy se k Vám tentokrát dostávají po trochu 
delší době a navíc na začátku nového roku, což poskytu-
je příležitost k malému ohlédnutí za rokem uplynulým  
i k představení toho, co nás v Radonicích čeká letos.

Rok 2015 nebyl pro naši obec jistě tak hektický jako roky 
předcházející, přesto bylo dokončeno několik drobných či 
středních stavebních akcí, které Radonice zase o kousek 
zkrášlily, upravily nebo učinily život v nich příjemnějším. 
Byla upravena ulice Nad školou, budova Obecního úřadu  
a mateřské školy dostala novou fasádu, dokončena byla re-
konstrukce tenisových kurtů i skatepark u Nebeského ryb-
níka. Vedle stavebních prací jsme se snažili také trochu vy-
lepšit obecní zeleň - byla dokončena výsadba keřů a stromů 
v Rodinném parku Amerika, na volném prostranství u nové 
zástavby ve Vinořské ulici, v důsledku extrémních veder  
a sucha jsme museli znovu vysadit desítky uschlých stromků v 
obou našich lesících. 

Největší investiční akci plánovanou na loňský rok, a to re-
konstrukci Kulturního domu, jsme však uskutečnit nemohli 

a přesunuje se tak na letošek. Detaily se můžete dočíst uvnitř 
těchto Listů. 

Dalším naším restem, který se nám nepodařilo vyřešit, 
je vzhled posledního neopraveného soukromého objektu  
v centru obce. I přes veškerou snahu, zapojení stavebního úřa-
du a sliby majitele nepřestávají tyto budovy Radonice hyz-
dit. Obec bohužel nemá téměř žádné nástroje, jak vlastníka 
přimět, aby se o svůj majetek staral, a tak věřme, splní svůj 
posunutý slib a statek opraví alespoň letos.  

Obec se pokusí jít příkladem a investice do obecního majetku 
a jeho zvelebování budou pokračovat i v roce 2016. Kromě 
již zmíněné rekonstrukce Kulturního domu počítáme také  
s generální opravou oplocení areálu obecního úřadu a mateřské 
školy. Investicí do bezpečnosti bude vybudování osvětleného 
přechodu pro chodce na křižovatce ulic Vinořská – Na vyhlíd-
ce. Hned na počátku roku již byl instalován kamerový systém, 
který bude sloužit k ochraně obecního majetku u Obecního 
domu, v Rodinném parku Amerika, ve skateparku a na spor-
tovním hřišti v ulici Jabloňová. Pro údržbu zeleně u Obec-
ního domu bude instalován automatický zavlažovací systém.  

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.

Na Americe se zasněžovalo sněhovým dělem.

Se zasněžováním pomohli i hasiči z Jenštejna.

Starosta při obsluze sněžného děla 
poněkud namrzl...

Kopec v parku Amerika si velmi brzy našel 
příznivce všech věkových kategorií.

Historicky první výlov rybníka na Americe.

Dětský den
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Rozpočet je koncipován jako vždy tak, že 
běžné výdaje by měly být hrazeny z běž-
ných příjmů a výdaje investiční ze zdrojů, 
které si obec pro tyto účely vytvořila v mi-
nulém období.

Co se týče provozní části rozpočtu, vychá-
zí z letošní skutečnosti a opatrného odha-
du zejména daňových příjmů na rok 2015. 
I přes pozitivní důsledky změny zákona 
o rozpočtovém určení daní v prospěch 
menších obcí, pravděpodobný nárůst po-
čtu obyvatel i mírně se zlepšující celkovou 
ekonomickou situaci počítá rozpočet pou-
ze s velmi mírným nárůstem daňových 
příjmů oproti předchozímu období. 

U nedaňových příjmů jsou hlavními po-
ložkami  příjmy z pronájmu pozemků  
a bytových i nebytových prostor a úroky 
z uložených finančních prostředků u J&T. 
U poslední zmíněné položky došlo opro-
ti minulým letům k výraznému poklesu  
v jednak v důsledku menší uložené část-
ku (25 mil. Kč) a jednak v důsledku vše-
obecného poklesu úrokových sazeb. Pro 
rok 2016 se tedy s příjmy z tohoto zdroje 
počítá ve výši 460 tisíc, což je oproti le-
tošnímu roku o téměř milión korun méně. 
Nižší jsou i příjmy z pronájmů nebytových 
prostor, a to zejména v důsledku průtahů 
s rekonstrukcí kulturního domu vinou 
předešlého nájemce. V následujícím roce 
by příjem za pronájem rekonstruovaného 
kulturního domu měl opět činit význam-
nou položku rozpočtu.

Rozpočet obce na rok 2016

Příjmy

Paragraf Název položky tis. Kč
 0000 Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků 11375

 Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní 2090
 Příjmy celkem 13465

Výdaje

Paragraf  Název položky tis. Kč 
2212 Místní komunikace 150
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 450
3111 Předškolní zařízení 500
3113 Základní školy 700
3314 Činnosti knihovnické 50
3316 Radonické listy 40
3319 Ostatní záležitosti kultury 700
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 550
3631 Veřejné osvětlení 500
3639 Komunální služby a územní rozvoj 16500
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1300
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 700
5273 Krizové řízení 100
5311 Obecní policie 2900
5512 Požární ochrana 150
6112 Zastupitelstvo obce 650
6171 Činnost místní správy 4400
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150

 Výdaje celkem 30490
Výsledek hospodaření: schodek krytý z vlastních zdrojů -17025
Předpokládaný stav financí k 31. 12. 2016 24530

Pro lepší přehlednost uvádíme schválený rozpočet v jeho přehledné podobě 
rozdělený na provozní a investiční část.

Celkem návrh rozpočtu na rok 2016 
předpokládá příjmy ve výši 13.465 tis. Kč.   

Provozní výdaje jsou koncipovány podle 
skutečnosti r. 2015 a ve většině parame-
trů jsou navrženy v obdobné výši. Pokud 
ovšem chceme zachovat vysoký standard 
údržby obce, činnosti obecního úřadu  
a jím poskytovaných služeb občanům, 
stejně jako úroveň kulturního, sportovní-
ho a společenského života, je třeba provést 
některé dílčí změny ve struktuře provoz-
ních výdajů.

Všechny kapitoly rozpočtu roku 2015 byly 
posouzeny z hlediska jejich důležitosti  
i reálného čerpání. 

K největší změně tak dochází u paragrafu 
3722 „sběr a odvoz komunálních odpa-
dů“, kde se navyšuje částka na 1.300 tis. 

Kč. Navýšení je způsobeno jak nárůstem 
počtu obyvatel, tak i vyšší frekvencí odvo-
zu tříděného opadu, přičemž tuto situaci 
již muselo řešit rozpočtové opatření v roce 
2015. 

U ostatních položek, ve kterých se mění 
navrhované částky, jde vesměs o změny 
směrem k nižším výdajům. Týká se to 
především neinvestičního příspěvku ma-
teřské škole, který se v par. 3111 snižuje 
z částky 900 tis. Kč v roce 2015 na část-
ku 500 tis. Kč. Tato částka je pro provoz 
MŠ zcela dostačující, protože příspěvky  
z minulých let umožnily pořízení veškeré-
ho potřebného vybavení, takže například  
v roce 2015 nebyla celá rozpočtovaná část-
ka ani vyčerpána. Snížení bylo provedeno 
po konzultaci s ředitelkou MŠ. Ke změně 
struktury výdajů dochází i v kapitole 3419, 
kde je navrhováno snížení investičního 

příspěvku TJ Slávia na sumu 350 tis. Kč  
(v r. 2015 450 tis. Kč), ale s částkou 200 tis. 
Kč tento paragraf počítá v investiční části 
rozpočtu na vybudování zařízení na umě-
lé zasněžování svahu v Rodinném parku 
Amerika. Po mnohamilionových investi-
cích do sportu v obci v minulých letech se 
jedná o drobnou investici pro sportovní 
vyžití zejména malých dětí. 

Snížení je navrženo i v paragrafu 3319,  
a to z částky 800 tis. Kč na 700 tis., přičemž 
tento návrh vychází ze skutečného čerpání 
v roce 2015. Celková částka byla rozdělena 
po 400 tisících na činnost kulturní komise 
a aktivity Kulturního centrum Radonice 
(KCR), které zpětně vybralo na vstupném 
a pronájmech cca 170 tis. Kč. V roce 2016 
by tedy na činnost kulturní komise mělo 
jít 300 tis. Kč a na provoz KCR 400 tis. 
Kč. Toto rozdělení se jeví jako racionální  

a smysluplné, protože částka plně pokryje 
jak činnost kulturní komise, tak umožní 
KCR vytvořit atraktivní program, a tím 
i vyšší příjmy ze vstupného a pronájmů 
(počítá se s částkou 180 tis.). 

U rozpočtu na obecní policii jsou výdaje 
navrženy ve stejné výši, jako tomu bylo  
v předchozích letech, zatímco u příjmů 
jsou kalkulovány vyšší částky za platby 
obcí z veřejnoprávních smluv. Jedná se 
zejména o navýšení v důsledku přistou-
pení obce Podolanka, takže celková část-
ka od obcí je plánována ve výši 900 tis. 
Kč, zatímco v r. 2015 to bylo 560 tis. Kč. 
Naproti tomu částka za uložené pokuty je 
kalkulována pouze na úrovni 100 tis. Kč.

Ostatní změny v návrhu provozní čás-
ti rozpočtu jsou nevýznamné a odrážejí 
běžné hospodaření obce.

V investiční části rozpočtu je vyčleněna 
potřebná částka na rekonstrukci kultur-
ního domu, a to ve výši 15 mil. Kč. Na 
výběr zhotovitele stavebních prací již 
proběhla veřejná soutěž, takže jejich cena 
je již známa a bude činit 11.434 tis. Kč. 
Zbývajících cca 3,5 mil Kč je počítáno 
na vybavení interiérů a jako rezerva na 
eventuální nutné vícepráce.

Další položky v investiční části roz-
počtu jsou menšího rozsahu. Největší 
z nich je částka 1,5 mil. Kč na rekon-
strukci oplocení areálu obecního úřa-
du a mateřské školy, které je praktic-
ky v havarijním stavu. Dále rozpočet 
počítá s vybudováním přechodu pro 
chodce na ulici Vinořská (150 tis. Kč)  
a s instalací automatického zavlažova-
cího zařízení u Obecního domu (200 
tis. Kč). Částka 200 tis. Kč na pořízení 
zasněžovacího zařízení již byla zmíněna 
výše, poslední položkou je tak 200 tis. Kč 
na kamerový systém v obci, jehož instala-
ci zastupitelstvo již schválilo, ale k úhradě 
faktur dojde až v roce 2016.

Při uskutečnění všech investičních 
akcí, pro které jsou v návrhu rozpočtu 
vyčleněny příslušné prostředky, bude 
na konci roku 2016 na účtech obce zů-
statek cca 24,5 mil. Kč.    

Z rozpočtu i rozpočtového výhledu je 
zřejmé, že celková finanční situace obci 
umožňuje, aby se při rozumném hospo-
daření se svými prostředky dál úspěšně 
rozvíjela.

Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2016 tis. Kč

Běžné 
příjmy

daňové         11375
nedaňové 2090
Běžné příjmy celkem 13465

Provoz-
ní výdaje

 

mzdové náklady – úřad 2250
mzdové náklady zastupitelstvo 650
spotřební materiál pro OÚ 100
dopravní obslužnost 450
odpady 1300
elektrická energie (mimo VO) 250
vodné, stočné 120
plyn 300
poštovné + kolky + telefony + internet 80
externí specialisté (st. technik, právníci, účetní, atd.) 800
motivační program – fasády 100
veřejné osvětlení (elektřina + režie) 500
Radonické listy 40
knihovna 50
pojištění majetku 150
příspěvek mateřské škole vč. stravování 500
neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice 700
neinvestiční příspěvek TJ Slávia 350
údržba zeleně - (služby, vč. zimní údržby) 400
požární ochrana ( Jenštejn) 150
sociální + kulturní + sportovní komise 300
ostatní režie OÚ (opravy, školení, software atd.) 500
obecní policie  2700
Kulturní centrum 400
krizové řízení 100
Provozní výdaje celkem 13240

Investiční část rozpočtu obce Radonice tis. Kč.

Zdroje
Zůstatek na účtech 31. 12. 2015 41555
Příjmy 2016 13465
Zdroje celkem 55020

Investiční 
výdaje

Rekonstrukce kulturního domu 15000
Rekonstrukce oplocení areálu OÚ a MŠ 1500
Kamerový systém 200
Přechod Vinořská 150
Závlaha u OD 200
Zasněžovací zařízení do RPA 200
Investice celkem 17250

Výdaje celkem (včetně provozu 13.240 tis. Kč) 30490
Zůstatek na účtech 31. 12. 2016 24530

Rozpočet obce
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Kontejnery na velkoobjemový odpad  
a bioodpad v roce 2016

Místo Termíny umístění

náves - u pomníku 26. 3. 7. 5. 18. 6. 30. 7. 10. 9. 22. 10. 

na skále - před oÚ *) 2. 4. 14. 5. 25. 6. 6. 8. 17. 9. 29. 10.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 9.4. 21. 5. 2. 7. 13. 8. 24. 9. 5. 11.

na Vartě - u vchodu do zookoutku *) 16. 4. 28. 5. 9. 7. 20. 8. 1. 10. 12. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí na skále 23. 4. 4. 6. 16. 7. 27. 8. 8. 10. 19. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice *) 30. 4. 11. 6. 23. 7. 3. 9. 15. 10. 26. 11.

    
*) Na stanovištích Na Skále, Na Vartě a Růžičkova bude v měsících duben až říjen 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

Kontejner na zpětný odběr baterií 
a drobného elektrozařízení

U obecního úřadu, vedle kontejnerů na textil v ulici Na 
Skále, je nově umístěn kontejner na baterie a drobné 
elektrozařízení. Do kontejneru je možné vhazovat 
baterie a akumulátory (do malého otvoru) a veškerá 
drobná elektrozařízení z kanceláře i domácnosti (např. 
kuchyňské spotřebiče, audiotechniku, počítače a jejich 
příslušenství, tiskárny, kalkulačky, telefony apod.). 
Do kontejneru se nesmí dávat žárovky, zářivky, 
monitory, televize a vše, co by se mohlo rozbít  
a obsahuje sklo.

Svoz nebezpečného 
odpadu

Letáčky s podrobnějšími informacemi budou zve-
řejněny na úřední desce a na webových stránkách 
obce. 

Termín: sobota, 2. duben 2016
Místo: před budovou Obecního úřadu
Čas: od 10:20 do 11:00 hodin

POPLATKY NA ROK 2016    
Druh poplatku Sazba poplatku v Kč Termín splatnosti Způsob platby Poznámka

Komunální odpad 600,-

ve dvou stejných 
splátkách, vždy 
nejpozději do                        
29. 2. 2016  
a do 30. 6. 2016

Veškeré platby mohou 
být provedeny  
v hotovosti na obec-
ním úřadě nebo pře-
vodem na účet obce  
u komerční ban-
ky, číslo účtu 
6421201/0100, jako 
variabilní symbol 
uveďte číslo popisné  
a ve zprávě pro 
příjemce příjmení 
poplatníka.  
V případě platby na 
účet budou známky 
vydány po připsání 
částky na účet obce.

Za osobu přihlášenou  
k trvalému pobytu nebo 
za stavbu určenou k indi-
viduální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých 
není hlášena k pobytu žád-
ná fyzická osoba, a to ve 
výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.

Psi
50,-

jednorázově nejpoz-
ději do 29. 2. 2016

poplatek za 1 psa

200,-
poplatek za druhého psa  
a každého dalšího

Bioodpad -  
nádoba 120 l

666,-
jednorázově nejpoz-
ději do 18. 3. 2016

svoz bude zahájen ve 
čtvrtek 7. 4. 2016  
v pravidelných 14 denních 
intervalech  
(sudý týden ve čtvrtek)

Bioodpad -  
nádoba 240 l

841,-

Milí spoluobčané,
 
z  pozice předsedy finančního výboru, což je orgán volený 
zastupitelstvem obce a jehož hlavním úkolem je kontrola  
a případné usměrňování hospodaření obce, bych se rád vyjá-
dřil k  výsledkům hospodaření obce, s  důrazem na uplynulý 
rok 2015. 
 
Za dobu mého několikaletého působení v této funkci mohu 
celkem rád konstatovat, že se nám dlouhodobě daří plnit 
schválený rozpočet ve všech jeho hlavních ukazatelích. Zcela 
výjimečně musíme upravovat jednotlivé položky naplánova-
ného rozpočtu formou schválení tzv. „rozpočtového opatření“, 
což je v podstatě opravná operace v případě, kdy se situace 
vyvine v průběhu roku z různých příčin tak, že naplánovaná 
položka rozpočtu nestačí na krytí nutných výdajů hrazených 
z příslušné položky. 
 
Konkrétně v  roce 2015 muselo zastupitelstvo obce schválit 
pouze dvě takováto rozpočtová opatření. Při obrovské sumě 
provedených plateb v průběhu roku a měnících se podmín-
kách je to, podle mého názoru, velmi solidní ukázka rozpoč-
tové kázně a reálného sestavování rozpočtu. Připomínám, že 
přijetím rozpočtových opatření se pouze přesouvají finanční 
sumy v  jednotlivých položkách, to znamená celkový objem 
rozpočtu „má dáti“ a „dal“ se nemění, na každé navýšení fi-
nancí v položce je nutno najít jejich přebytek v položce jiné.

Celkové zhodnocení příjmů 2015 (k 31. 12. 2015) 

•	 Hlavní zdroj obecních příjmů - z daní všeho druhu -  
byl splněn na 117 %, což je výborný výsledek.

•	 Z  celkové plánované sumy příjmů 13 655 000 Kč se 
nám podařilo realizovat příjmy ve výši 15 211 169 Kč, 
což představuje 111,40 % oproti původnímu plánu. 
Tento konečný výsledek můžeme hodnotit jako velmi 
dobrou vizitku našeho plánování příjmů.

Celkové zhodnocení výdajů 2015 (k  31. 12. 2015) 

•	 Jediný paragraf č. 3722, kde došlo k většímu přečer-
pání výdajů, je „Sběr a odvoz komunálních odpadů“ (o 
cca 13%) - navýšení nákladů za svoz odpadů v obci bylo 
způsobeno zejména větším počtem a častějším svozem 
kontejnerů na tříděný odpad, ke kterému bylo nutno 
v průběhu roku přistoupit. Proti těmto zvýšeným vý-
dajům bude sice obec inkasovat větší částku za zpětnou 
platbu ze systému Ekokom, ta se ovšem promítne až 
do příjmů rozpočtu roku 2016. Tato položka rozpočtu 
musela být pomocí přijetí rozpočtového opatření navý-
šena z původních 750 tis. na částku 1.100 tis. Kč.

•	 Nejmenší procentuální čerpání plánovaných výda-
jů máme v  paragrafu č. 3639 – „komunální služby  
a územní rozvoj“. Důvodem je zdržení plánované re-
konstrukce Kulturního domu z  důvodu protahování 
vyklizení objektu ze strany nájemce. Tyto průtahy způ-
sobily, že z celkově naplánovaných více než 12 milionů 
Kč bylo zatím v  této položce vyčerpáno pouze 3 143 
266 Kč, což představuje 25,87 %. Náklady na rekon-
strukci Kulturního domu se samozřejmě přesouva-
jí do příštího roku, což bylo schváleno v rozpočtu na 
rok 2016. Hlavně díky tomuto paragrafu máme tedy 
ke konci roku vyčerpány náklady pouze na 72,14%. 
Celkové výdaje činí 26 986 478 Kč oproti plánovaným 
37 410 000 Kč.

•	 Pokud bychom nebrali v úvahu výše zmíněný paragraf 
č. 3639, bylo i čerpání nákladů velmi vyvážené a po-
dařilo se nám držet naplánovaných sum v jednotlivých 
nákladových paragrafech. Přeji vám všem pevné zdraví 
a hodně pohody v roce 2016.

Ing. Zdeněk Růžička, předseda finančního výboru

Plnění obecního rozpočtu

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
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
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Zprávy z Obecního úřadu

Jednou z dlouhodobých záležitostí, které věnujeme jako za-
stupitelstvo značné úsilí, je problematika výstavby Silniční-
ho okruhu kolem Prahy (SOKP). Tato stavba totiž může 
jednou pro vždy podstatným způsobem ovlivnit život v naší 
obci, a to (v případě, že by vedla přímo přes náš katastr mezi 
Radonicemi a Vinoří) negativním směrem. Proto v této věci 
nemůžeme nic zanedbat a věnujeme jí patřičnou pozornost 
i úsilí.

V dílčích krocích jsme zatím byli úspěšní, když jsme v roce 
2014 u Nejvyššího správního soudu uspěli se žalobou, kte-
rou byla zrušena trasa SOKP v „Zásadách územního rozvoje 
Středočeského kraje“.  To je první krok, který nám následně 
umožní, abychom trasu okruhu mohli odstranit i z  našeho 
územního plánu. To se chystáme učinit letos, ale je třeba po-
čítat s  tím, že Středočeský kraj se této změně bude bránit. 
Nicméně jsme přesvědčeni, že jsme v  právu, a proto tento 
krok učiníme.

V úsilí o změnu trasy SOKP samozřejmě nemůžeme jednat 
izolovaně bez spolupráce s  dalšími obcemi. Naopak – vel-
mi úzce s nimi spolupracujeme a i z naší iniciativy bylo pro 
společný postup vytvořeno pracovní uskupení starostů devíti 
pražských městských částí a čtyř středočeských obcí „Staros-
tové pro okruh“. Jejími mluvčími byli zvoleni starostové Pra-
hy Suchdola, Horních Počernic a Radonic.  Naším hlavním 
cílem je přimět stát k  tomu, aby kompetentním způsobem 
jednal o rozumných variantách trasy SOKP, která nemůže 
vést zastavěným územím, jako je tomu v současně preferova-
né variantě. Její návrh totiž vznikl na počátku 60. let minu-
lého století, kdy Praha začínala i končila o několik kilometrů 
dále než dnes, a v důsledku toho navrhovaná trasa vede de 
facto uvnitř Prahy a nikoliv kolem ní. To, že je okruh potřeba, 
ani naše uskupení nezpochybňuje, ostatně i ve svém názvu má 
„Starostové pro okruh“, jde ale o to, aby vedl trasou, kde bude 
mít nejmenší negativní dopady.

Proto jsme iniciovali zpracování prováděcí studie pro variant-
ní trasu, která by vedla dále od Prahy a kterou můžete vidět 
na přiložené mapě vyznačenou silnou červenou čárou. Tuto 
studii na základě naší iniciativy sice objednalo Ředitelství sil-
nic a dálnic a je hotová, nicméně teď ještě musíme odpovědné 
státní orgány doslova dotlačit k tomu, aby se touto studií také 
řádně zabývaly. Jednali jsme již v této věci s místopředsedou 
vlády Babišem a ministrem dopravy Ťokem, další jednání 
s ministrem je domluveno na začátek února. 

Kromě tlaku na projednání alternativní trasy se ale společně 
bráníme i trase stále navrhované, takže v  současné době je  
u soudu naše společná žaloba proti aktualizaci „Zásad územ-
ního rozvoje hlavního města Prahy“, kde se totiž  i přes minu-
lá rozhodnutí soudů navrhuje okruh v oné „vnitřní“ variantě. 
Její navrhovaná trasa je v mapce vyznačena modrou přerušo-
vanou čarou.

Výsledek celého našeho snažení není možné předvídat, ale 
osobně jsem mírným optimistou. Celková situace kolem 
SOKP je totiž následující: Pro stát a ŘSD jako investora je 
v  současnosti nejvyšší prioritou tzv. stavba 511, což je úsek 
mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zde je projednávání nejdále 
a nyní je ve fázi před vydáním územního rozhodnutí.  To však 
zatím vydáno nebylo, protože stavbě chybí hodnocení dopadů 
na životní prostředí (tzv. EIA), jehož vydání je velmi proble-
matické. Proti této stavbě je velký odpor místních občanů, 
takže i kdyby bylo územní rozhodnutí vydáno, je jisté, že proti 
němu budou následovat odvolání. ŘSD a ministerstvo dopra-
vy zde podle vlastních odhadů hovoří o tom, že i v tom pro 
ně nejoptimističtějším případě by stavba mohla být zahájena 
někdy v roce 2020 – 2022.  

Teprve po vyřešení této stavby se počítá s řešením staveb 518 
Ruzyně – Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves, takže ně-
kdy kolem roku 2025 a později.  Teprve potom a jako úplně 
poslední tedy přichází v  úvahu „naše“ stavba 520 Březině-
ves – Satalice. Ministerstvo dopravy a ŘSD však podle jejich 
vlastního vyjádření „vzhledem k dopravnímu komfortu, který 
poskytuje Vysočanská radiála jako propojení mezi D8 a D10 
necítí dopravní potřebu pro stavbu 520“. Přeloženo do češti-
ny, stavba, která by měla procházet naším katastrem, je úplně 
poslední na řadě a nejméně potřebná, protože její funkci plní 
Vysočanská radiála, takže se třeba nebude stavět ani v případě 
„vnitřní“ varianty okruhu.

Jak již ale bylo zmíněno, vše je velmi dlouhodobá záležitost  
a nelze stoprocentně nic garantovat.  Stát a ŘSD jako přímý 
investor dosud prosazuje původní „vnitřní“ variantu okruhu, 
ale zda tomu tak bude i nadále, závisí jednak na rozhodnutí 
politiků a jednak na výsledku výše uvedené žaloby. Pokud s ní 
u soudu uspějeme, budou jí politici ve svém rozhodování vá-
záni. Na nás je, abychom učinili všechno potřebné k tomu, aby 
půl století stará a nevyhovující varianta realizována nebyla. 

Stanislav Němec, starosta obce

Jak je to s dálnicí 
KOLeM RAdONic  
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Dobrý den, dovolte, abych jsem Vám 
jménem kolektivu Obecní policie Ra-
donice popřál mnoho úspěchů v  roce 
2016 a seznámil Vás s novinkami, které 
s sebou 7. rok existence OP Radonice 
přináší. 

Noví strážníci jsou tu pro Vás  
nepřetržitě

 Tou první je nový kolektiv OP, který 
se obměnil a zároveň rozrostl na pět 
strážníků, což nám umožnilo konečně 
poskytovat služby občanům nepřetržitě. 
Nyní na OP působí pánové František 
Třetina, Vladimír Gecko, Michael Ha-
mera, Petr Hellich a Aleš Flídr. 

Pomůžeme Vám chránit Vaše domy 
– vyjedeme po signálu z domovního 
alarmu

Od loňského roku také poskytujeme 
novou službu - program na ochranu 

domů obyvatel, praktikovaný jako vý-
jezd na objekt na základě SMS signálu 
z alarmu domu. Služba je v  současné 
době bezplatná a stále je možné se do 
ní zapojit. Stačí na e-mail OP Rado-
nice (obecnipolicieradonice@seznam.
cz) odeslat svůj požadavek. Jako kon-
takt uveďte své telefonní číslo – pověře-
ný strážník se s Vámi spojí a věc  dovede 
do zdárného konce.  

Radoničtí strážníci pomáhají i na 
Podolance

Další novinkou (byť z  konce léta) je 
rozšíření počtu obcí, v nichž OP půso-
bí, o obec Podolanka. Stalo se tak  1. 8. 
2015 na základě veřejnoprávní smlouvy 
mezi Radonicemi a Podolankou. 

Shrnutí naší práce v loňském roce

Také je dobré zmínit trochu čísel: za 
loňský rok bylo uloženo 97 pokut, pro-

vedeno 95 akcí na kontrolu dodržování 
rychlosti v obcích veřejnoprávní smlou-
vy v  celkovém trvání 195 hodin, pro-
vedeno 24 výjezdů na signál  z PCO,  
30x strážníci zajišťovali BESIP, 30x se 
OP zabývala psy a dalšími zvířaty, 8x 
strážníci nalezli věc a tuto vrátili jejímu 
majiteli, 28x zajišťovali bezproblémový 
svoz velkoobjemového odpadu (kontej-
nery) a 86x se zabývali veřejným pořád-
kem v obcích.

Závěrem bych rád připomněl, že  
obracet se na OP Radonice můžete 
nejen přes výše uvedený email a telefon 
číslo 724  111  222, ale můžete použít 
i tzv. „schránku důvěry“ umístěnou  
u vchodu do areálu obecního úřadu.

Vše dobré, klidné a bezpečné do nového 
roku.

Vladimír Gecko, Velitel OP Radonice

Zprávy z Obecního úřadu

Obecní policie je tu pro vás

Obecní policie Radonice: 721 111 222

NAŠi JUBiLANTi
V první polovině letošního roku oslavili či oslaví 
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané: 

Únor
Václav Hrdina   65 let
Hana Tučková   70 let
František Podhorský  80 let

Březen
Miroslav Koš     65 let
Jana Janoušková  70 let
Libuše Pávková  70 let
Michael Štádler  70 let
Olga Borovičková  86 let

duben
Josef Hovorka   65 let

Blanka Bačová  70 let
Lenka Kratochvílová  70 let
Josef Kobera   70 let
Běla Zadrobílková  87 let
 
Květen
Josef Tabačan   65 let
Anna divišová  75 let
Josefina Kubísková  91 let
 
Červen
Anna Bečvářová  80 let
Josef Slíva   80 let

Všem gratulujeme a přejeme všechno nejlepší!
Designed by Freepik

Rekonstrukce KD byla v  plánu i roz-
počtu obce již v  roce 2015. Bohužel 
ani po více než roce od právní moci 
rozsudku soudu, který přikazuje bý-
valému nájemci, aby objekt vyklidil  
a předal ho zpět obci, jsme se do toho-
to obecního majetku nedostali. Loň-
ské únorové předání přímo jednatelem 
společnosti Gastrad se bohužel rozhodl 
nerespektovat bývalý majitel této spo-
lečnosti a Kulturní dům v podstatě ná-
silím obsadil. Nepomohla žádná jedná-
ní, výměny zámků, dokonce ani (podle 
mého mínění zcela alibistická) policie. 
Museli jsme tedy podat návrh na exe-
kuční vystěhování objektu, které probí-
há právě v těchto dnech. Celá anabáze 
s neseriozním partnerem, který nejen že 
dluží obci statisíce za nájemné, ale na-
víc se rozhodl dělat i trapné naschvály, 
tedy trvala téměř tři roky. Nicméně tuto 
dobu jsme využili na důkladnou pří-
pravu rekonstrukce včetně projektové 
přípravy a výběru zhotovitele ve veřej-
né soutěži. Stavební práce tedy budou 
zahájeny na jaře a budou trvat dvanáct 
měsíců.    

Zhotovitelem stavby bude společnost 
Kaziko z Prahy 9, a to za vysoutěženou 
cenu cca 11,5 mil. Kč, dalších zhruba 
3,5 milionu počítáme na vnitřní zaří-
zení. 

Pokud jde o rozsah rekonstrukce, tak ta 
bude skutečně zcela zásadní. Technic-
ký stav budovy nás donutil k  tomu, že 
ze současné stavby zůstanou zachovány 
prakticky pouze obvodové zdi a stropy. 
Ostatní části domu, počínaje izolacemi 
základů přes podlahy, omítky, obklady, 
rozvody vody a elektřiny až po krovy  
a střechu, budou kompletně vyměněny. 
Změněna bude i vnitřní dispozice, aby 
vyhovovala současným přísným hygie-
nickým i provozním požadavkům. Po 
rekonstrukci tak získáme moderní sál 
pro cca 300 lidí s příjemnou restaurací 
s  plně vybavenou kuchyní a veškerým 
potřebným technickým i sociálním zá-
zemím. 

Pro vlastní provoz objektu počítáme  
s tím, že vypíšeme výběrové řízení na 
nájemce, kterému budou stanoveny 

takové podmínky, aby Kulturní dům  
i restauraci provozoval na odpovídající 
úrovni a zároveň ve prospěch obce. Jsem 
přesvědčen, že najít takového nájemce 
by neměl být velký problém. Nejatrak-
tivnější součástí KD jistě bude právě re-
konstruovaný sál, který v širokém okolí 
chybí, a který tudíž nájemci poskytne 
řadu podnikatelských příležitostí.    

Možná si kladete otázku, zda vůbec 
takovýto objekt v Radonicích potřebu-
jeme. Máme přece Obecní dům a Park 
Amerika, kde je už teď kulturních akcí 
dostatek. Tuto otázku jsme si kladli  
i v zastupitelstvu a moje odpověď na ni 
je velmi jednoduchá: 

Kulturní dům nepotřebujeme, ale 
máme.

A právě druhá část odpovědi je ta roz-
hodující a přináší další otázky:

Co tedy s  budovou, kterou vlastníme  
a která je v havarijním stavu?

•	 Nechat svému osudu, aby za čas 
spadla? 

To jistě jako řádní hospodáři udělat ne-
můžeme.

•	 Udělat kosmetické úpravy a zkusit 
pronajmout? 

Kdo by si ale takovýto objekt pronajal  
a na jaké úrovni by tam mohl provozo-
vat služby? Navíc za několik let by nás 
celková rekonstrukce stejně neminula.       

•	 Zbourat?! 

I takový návrh padl… Ale opravdu 
chceme zbourat něco, co přes pohnutou 
kolektivizační a restituční historii toho-
to objektu vybudovali lidé z obce a co 
desítky let sloužilo?  

Výsledné rozhodnutí tedy po dlouhých 
diskusích bylo jednoznačné. Jediným 
racionálním řešením je úplná rekon-
strukce. Obec na ni má dostatek pro-
středků a určitě je lepší investovat je do 
nemovitého majetku obce, než je ne-
chat v bance za prakticky nulové úroky. 

Těšme se tedy na to, že za rok získáme 
další moderní objekt, který může slou-
žit ku prospěchu obce. Jak ho využije-
me, bude na nás.

Stanislav Němec, starosta obce

Rekonstrukce Kulturního domu 
bude konečně zahájena

Letos se dočkáme rekonstrukce 
Kulturního domu.
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 VíTáNí OBČáNKů
očima čerstvé  
Radoňačky

Malé ohlédnutí 
za vánočním představením

Společenský život

V červnu jsme se přestěhovali do Radonic, v srpnu se nám narodil 
syn a v říjnu jsme byli pozváni na Vítání občánků. Ještě před 
samotným přestěhováním jsme se cítili v Radonicích jako doma, 
a to hlavně díky úžasným ženám, se kterými jsem se seznámila 
díky Zumbě. Takovou soudržnost, laskavost, lidskost a vstřícnost 
jsem skutečně nikde jinde předtím nezažila, a to jsme vystřídali již 
několik trvalých pobytů. Atmosféra na Vítání občánků náš pocit, 
že jsme tady Doma, ještě více ocenila. Vystřídaly se nám tam 
všechny emoce od dojetí až po smích, a to vše díky profesionálnímu 
a zároveň velmi pohodovému a přátelskému přístupu. Celá naše 
„Hujerovic“ rodina byla pohlazena po duši a náš benjamínek krásně 
přivítán. Děkujeme.

Lucie Burdová

Na podzim jsme v Obecním domě 
vítali nejmladší občánky Radonic.

Akci ozdobilo vystoupení dětí  
z mateřské školky.

Jako každoročně, i vloni mi byl svěřen úkol 
napsat (a tentokrát i zrežírovat) vánoční před-
stavení. Jedním dechem dodávám, že jako ka-
ždoročně to byl úkol velice milý, a to proto, 
že přestože se ani nám hercům ani kolegům 
muzikantům nikdy nepodařilo vystoupit bez 
chyb, lidé každý rok chodí znovu a znovu 
a každý rok v  hojnějším a hojnějším počtu. 
Také mě moc těší, že se vloni naši tradiční 
partu podařilo rozšířit a omladit, a tak mohu 
hrdě říci, že v našem ansámblu byli zastou-
peni herci od předškoláků až po důchodce,  
a všichni hráli stejně nadšeně.

Letos jsme se po delší době odchýlili od 
tradičního vánočního příběhu a spolu s dů-
stojnými novozákonními kostýmy odložili  
i trému a zábrany. V  hábitech bájných po-
stav a strašidel, se záclonou přes obličej 
nebo pomoučněnou tváří, jsme se pokusili 
ztvárnit dobu adventní tak, jak ji před něko-
lika staletími možná v  Radonicích vnímali  
a prožívali naši předkové. Nekladli jsme si za 
cíl žádné vysoké umění ani přesnou ukázku 
faktů, chtěli jsme si trošku zablbnout a při 
tom možná maličko poučit, ale hlavně poba-
vit diváky i nás samotné. Jak se nám povedlo 
naplnit ten který z cílů, posuďte sami, třeba  
i pomocí následujících otázek. 1. Proč v dáv-
ných dobách obcházely domy Barborky?  
2. V jakém jsou Barborky příbuzenském 
vztahu? 3. Proč chodívaly mladé dívky ťukat 
na kurník? 4. Vejde se školák do slepičí kuka-
ně? 5. Co kontrolovala Klovcová bába? 6. Jak 
Klovcová bába titulovala nezbedné dívčiny?

(Odpovědi: 1. Dozíraly na to, zda jsou děti hod-
né a modlí se. Rozdávaly pamlsky nebo lehký 
výprask. 2. Babička a vnuk (Oldřiška a Dami-
án Mrázovi). 3. Věštily, zda se do roka vdají.  
4. Vejde, je-li to Miloušek Krejčík. A umí i krás-
ně kdákat. 5. Předení. Bylo totiž přísně zapo-
vězeno. 6. To už nikdo neví, ale naše Maruš-
ka Appeltauerová zavedla zvukomalebné „Ty 
lůzo!“ )

Všem, kteří letos dorazili a zatleskali 
zmrzlýma rukama, moc děkujeme a těšíme se 
zase za rok!

Jana Němcová

O Vánocích jsme si připomněli staročeské zvyky.

Navštívily nás bájné postavy.

Vánoční atmosféru dokreslovaly koledy.
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Tak je zase rok za námi. Jaký byl rok 
2015? Myslím, že veselý. Zase jsme si to 
my, Babaletky, užily.

Začalo to už v březnu, když jsme si udě-
laly retro MDŽ. Ženy napekly, navařily 
… a naši muži pro nás připravili květi-
ny a malé roztomilé říkanky, které nás 
velice potěšily a pobavily. Pak jsme se 
začaly scházet a nacvičovat nová před-
stavení. Věřte, že je dost obtížné se sejít 
vždy v plném počtu, jelikož jsme kaž-
dá zaměstnaná v práci i doma a ještě 
ne vždy jsme všichni v dobré zdravotní 
kondici.

Navštívily jsme domov seniorů ve 
Dřevčicích. Obdivujeme pečovatelky, 
které se o staroušky starají. Kdybychom 
věděly dopředu, kolik úsilí je stojí se 
shromáždit v sále, určitě bychom si při-
pravily více tanců. Poté následovalo vel-
mi milé posezení u kávičky a domácího 
závinu.

Další výzva pro nás byla pražská ná-
plavka a akce MDA RIDE, společnost 
lidí, kteří dlouhodobě pomáhají pacien-
tům s nervosvalovým postižením, zná-
mým jako svalová dystrofie. Moc děku-
jeme panu J. Kadeřábkovi, že nás oslovil 
a že jsme měly tu možnost podílet se 
na programu akce, ale také finančně 
přispět.

Pak přišel čas na letní párty. Nejprve 

jsme v námořnickém tančily v Dřevči-
cích a následně v Radonicích.

Pěkná byla i akce, kdy jsme jedno-
mu mladíkovi jako překvapení tančily 
na jeho oslavě narozenin. Když jsme 
mu postupně všechny přály, měl slzy 
v očích- tolik BAB!

Samozřejmě BABALETEK.

Další akce se připravovala opět v  Ra-
donicích a chtěly jsme si vyzkoušet  
i něco na lidovou notu. Jelikož jsme 
ale dračice, tak jsme tam musely vložit  
i rychlejší rytmus a trochu legrace. Tady 
zase musíme moc poděkovat panu Ne-
dvídkovi za jeho profesionalitu. Super 
úvodní slovo, bezchybné pouštění mu-
ziky a ještě i nápadité doplnění hudby 
při odchodu. Skoro pokaždé na akcích, 
kam jdeme, je nějaký zádrhel s  hud-
bou. Na to jsme si již zvykly. Proto bylo 
milým překvapením, že klaplo vše, ba  
i něco navíc.

Dále jsme si naplánovaly malou posví-
censkou taneční zábavu, která se konala 
v hospůdce u Kuchtů. Další velký dík, 
že p. Mach a jeho rodina vytvořili  pří-
jemné prostředí a připravili super hud-
bu.

Následoval sraz bývalých členů JZD 
Jenštejn, kde jsme také měly příležitost 
zatancovat a pak se i příjemně pobavit. 

Tady díky p. Jiráskové za pozvání.

Bohužel jsme jedno vystoupení musely 
odmítnout, a to Hasičům Satalice, ale 
byly jsme osloveny pozdě a měly již 
v plánu jiné akce.

A nakonec to nejlepší. Přišly Vánoce  
a s  nimi nácvik vánočních písní na  
10.  výročí vánočních trhů v zahradnictví. 
Sice některé z nás sklátily choroby, ale 
byly jsme všechny statečné a trénovaly. 
Bylo to super. Svařáček, cukrátka, to vše 
patřilo k nacvičování. Akce se vydařila. 
Velký dík, holky. Vám všem, že jste do 
toho šly, i když jste měly každá spous-
tu práce před vánočními svátky. Jediné, 
co jsme loni nestihly - žádný kurz pro 
zručné, to musíme letos napravit.

Na Silvestra již tradičně „na louce“ od-
polední přípitek, pár slz, pusu a šup do 
nového roku.

Ještě nevíme, co nás v  roce 2016 čeká, 
ale věřím, že zase spousta pozitivních, 
smysluplných a hlavně zábavných akcí.

A Vám všem v roce 2016 přejeme také 
hodně štěstí, lásky, spokojenosti, legra-
ce, tolerance a hlavně ZDRAVÍ. 

Za všechny Babaletky  

Alena Divišová

RAdONicKé BABALeTKY V RAdONicícH Se RYBAří

Společenský život

V Radonicích během loňského roku 
kromě tradiční kultury a sportu napl-
no propukla další odvěká vášeň, která 
dělá správnou vesnici vesnicí. Rybář-
ství.

Členská základna rybářů v Radonicích 
čítá 23 dospělých a 5 dětí a počítá se, 
že v tomto roce bude rozšířena o další 
členy.

V Parku Amerika bylo v roce 2015 ulo-
veno 10 kaprů. Rekordmany s největší-
mi úlovky v délce celých 72 cm se stali 
pan Václav Krejčí, který chytil amura,  
a pan Pavel Čech, jež ulovil kapra. Ryby 
byly vpuštěny zpět do rybníka.

V pozorovaném období byl zazname-
nán úhyn dvou kaprů a jednoho amura.

Letošní sezóna bude zahájena 7. května 
2016, kdy proběhnou rybářské závody. 
Účastníci obdrží drobné ceny. Občerst-
vení je zajištěno a pro děti bude zdarma. 

Rybolovu zdar.

František Vaňák a Josef Šimáček

Ameria láká rybáře každého věku.

Na rybách se relaxuje nejlépe.Radoničtí rybáři právě vylovili sumce.

V sezoně 2015 klub úspěšně reprezentovalo družstvo smí-
šených dvojic ve středočeské soutěži a hned v prvním roce 
sahalo po postupu, ale nakonec získalo i tak pěkné druhé 
místo.
Dvě družstva pokračovala v soutěži tenisového svazu pro 
neregistrované hráče „Buď fit“.  Áčko hrálo nejvyšší skupi-
nu. Ve třetí třídě hrající družstvo „B“ postoupilo do finále  
a nakonec získalo čtvrté místo z dvanácti družstev. 
Pokračujeme také v organizování turnajů pro rekreační tenis-
ty „RADONICE OPEN“ v kategoriích muži a smíšené páry. 
Jeden kurt je celou sezonu vyčleněn pro trenéry dětí i začí-
najících v jakémkoli věku.
Povedenou tečkou za sezonou byl tradiční turnaj ve čtyřhře 
mužů a žen, spojený s příjemným a pohodovým zhodno-
cením sezony při grilovaní. Letos se ho zúčastnil rekordní 
počet třinácti dvojic mužů a pěti dvojic žen, a tak se utkání 
musela předehrávat už během týdne, aby se v sobotu moh-
lo dohrát o celkové umístění.  
Osvědčil se nově zavedený REZERVAČNÍ SYSTÉM na 

webové stránce klubu, takže se už nemůže stát, že se ve 
stejný čas sejde více zájemců a musí čekat na volný kurt, 
jako tomu bylo v minulosti. S pomocí obce se podařilo zre-
konstruovat kurty včetně oplocení, a tímto se areál klubu 
postupně daří dobudovat jako jeden funkční celek. 
Těšíme na Vás v nastávající letní sezoně 2016.
 
Výbor TK TJ Slávia Radonice

TeNiSOVý KLUB

www.tkslaviaradonice.cz
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V neděli 12. 4. 2015 se uskutečnil 1. ročník běžeckého závo-
du Radonický běh, který byl otevřen pro širokou veřejnost. 
Zúčastnilo se ho celkem 81 běžců, od nejmenších dětí až po 
veterány. Dějištěm byl Rodinný park Amerika, kde byly vy-
značeny i dětské tratě. Na té šestikilometrové se běžci pro-
běhli směrem k Jenštejnu, přes „kopečky“, podél Vinořského 
potoka, nahoru k mlékárně a po silničce opět k Radonicům. 
Kratší trasa na tři kilometry odbočila již před „kopečky“ po 
dlážděné cestičce mezi poli na asfaltku a zpět do cíle. 

V deset hodin se za nádherného počasí rozeběhly první závody 
dětí. Ve všech kategoriích jich nakonec závodilo 38 a všechny 
navíc dostaly sladké odměny. Po vyhlášení nejlepších malých 
sportovců přišel na řadu start dospělých kategorií; běžců se 
na start postavilo 43. Jako první z dlouhé trati přiběhl Dušan 
Erbst ve velmi rychlém čase 22:53. Za ním Jan Žoha a Michal 
Burian. Mezi ženami suverénně zvítězila teprve šestnáctiletá 

Eliška Boháčová, která ovládla také kategorii nejlepší Rado-
ňačky; nejlepším Radoňákem se stal celkově sedmý Zdeněk 
Veis. Na tříkilometrové trati byla nejrychlejší Jana Mazáčko-
vá v čase 16:06 a Tomáš Fikar. Zvláštní uznání patří teprve 
osmiletému Ondřeji Žlebkovi, který si také zaběhl 3 km. Po 
doběhu všech následovalo vyhlášení nejrychlejších; nechybělo 
ani občerstvení.

Doufáme, že si běhání získá ještě více příznivců a letos se 
budeme na vás těšit v neděli 10. dubna.

Michaela Matoušková

FOTBAL V RAdONicícH

Sport v obci

RAdONicKý BěH

Trasa vedla radonickou přírodou.

Žáci 1969 
Horní řada: S. Herclík, F. Novák, M. Vaňák, S. Tržický, 
M. Němec, L. Fojt, trenér Růžička 
Dolní řada: Z. Chlapec, J. Růžička, F. Moudrý, M. 
Rosendorf, Z. Růžička, J. Moudrý, M. Suchý

Horní řada: Putík, Mach, Hora, Vodvářka, Petrouš, 
Podhorský, Kratochvíl 
Dolní řada: Kuriš, Komenda, Čech, Forman, Jedlička, 
Tuček, Soška

Na jaře se konal první ročník radonického běhu.

V probíhajícím soutěžním ročníku 2015-2016 Radonice re-
prezentují čtyři týmy – dva v soutěžích dospělých a dva v sou-
těžích žáků.

„A“ mužstvo, pod vedením trenéra Janise Janíka, se stabilizo-
valo a do nového ročníku vstoupilo s velkými ambicemi. Prv-
ní domácí zápas sice prohrálo, ale rozjelo se a výsledkem po 
podzimní části je druhé místo v tabulce s minimální ztrátou 
na vedoucí Vyšehořovice. Věříme, že i v jarní části se bude da-
řit, a zveme fanoušky, aby nás přišli v hojném počtu podpořit.

Během podzimu se nám do klubu přihlásilo 12 dětí se zá-
jmem hrát fotbal. Postupně přicházejí i další zájemci. Vede-
ní má příslib i několika tatínků, většinou starších hráčů „B“ 

mužstva, kteří se chtějí starat o ty nejmenší.  Uvažujeme tedy 
o založení tzv. „akademie mládeže“, tj. mužstva předpřípravky 
a mladší přípravky pro ročníky 2009 a starší.

Zveme 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 www.slavia-radonice.cz.

Na závěr ještě dvě historické fotografie radonických fotbalistů. 

Josef Moudrý

Pořadí Tým Počet zápasů Vítězství Remízy Porážky Skóre Body

1 Vyšehořovice 15 12 0 3 52:23 36

2 Radonice a 15 10 3 2 51:23 33

3 odolena Voda 15 10 2 3 43:17 32

4 kostelec u křížků a 15 9 1 5 50:26 28

5 Zápy B 15 7 4 4 59:40 25

6 Vyžlovka 15 7 4 4 39:23 25

7 sibřina 15 7 2 6 23:25 23

8 kunice B 15 6 2 7 33:44 20

9 stříbrná skalice 15 6 2 7 20:32 20

10 Úvaly B 15 5 3 7 26:40 18

11 Hrusice a 15 5 2 8 36:54 17

12 Mnichovice a 15 5 2 8 24:51 17

13 dobřejovice a 15 4 3 8 39:44 15

14 louňovice 15 4 2 9 37:53 14

15 Velké Popovice a 15 2 6 7 36:45 12

16 Mukařov a 15 2 0 13 31:59 6
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RADONICE HLEDAJÍ  
REPORTÉRY A FOTOGRAFY 
 
Baví Vás fotit nebo psát?  
Zdá se Vám, že Radonickým listům  
a webovým stránkám obce cosi chybí?  
Chcete něco udělat pro místo, kde žijete?

STAňTE SE OBECNÍm REPORTÉREm 
NEBO FOTOGRAFEm!

Nemusíte být profesionál a nemusíte být na 
každé akci. Vstup na placené akce, ze kterých 
budete pořizovat reportáž nebo fotky, však 
budete mít zdarma.

Pro bližší informace kontaktujte obecní 
úřad osobně, na tel. číslech 286 855 410 či 
601 556 685 nebo na e-mailu  
obec.radonice@radonice.cz.

Většina z nás má na začátku nového roku vždy předsevzetí 
ohledně těla i mysli. Pojďme se podívat po Radonicích, co by-
chom mohli udělat pro to, abychom vykročili pravou nohou 
a protáhli svá těla.

První dny roku 2016 přinesly kýžený sníh. S přispěním mra-
zu a sněhového děla jsme mohli brzy sáňkovat a bobovat na 
kopci parku Amerika. Je až neuvěřitelné, kolik dětí i dospě-
lých se nás tam každý den sešlo. Pokud jste ještě nevyzkoušeli, 
doporučuji, určitě se budete bavit. Společně budeme doufat 
ve větší mrazíky, abychom mohli i bruslit na rybníku a zahrát 
třeba i malý hokej.

Určitou jistotou sportování za každého počasí je Sport-
centrum Radonice. Je otevřeno denně  
a vzhledem k  mnoha možnostem sportů si 
vybere každý. Základem je badminton, te-
nis a stolní tenis, ale možnosti se rozšířily  
o florbal, nohejbal a malý fotbálek. 

Ve Sportcentru jsou tréninky dětí od  
6 do 16 let každé pondělí, středu a pátek od 
16:30 do 18:00 hod. Mládež nad 16 let - již 
pokročilí - mají možnost se zdokonalit pod 
vedením ve stejné dny od 18:00 do 19:30 
hod. Pro dospělé je možnost singlového hra-
ní s  trenérem vždy na hodinu v pondělí od 
18:30 začátečníci a od 19:30 hod. pokroči-
lí. Určitě moc pomůže, když poradí trenér  
a někam nás posune, proto nezůstaňme po-
zadu od dětí a pojďme se také zlepšovat.  
A když nebude stačit pondělí, další možností 
je ve středu od 18:00 do 19:30 hod. řízený 
trénink badmintonu pro začátečníky a mír-
ně pokročilé. Pokud hrajete s partnerkou či 
kamarádem, můžete využít čtvrteční deblové 
hraní s trenérem od 18:00 hod. 

Kdo má rád tenis, může využít pro zdokona-
lení služeb profesionálního trenéra Antho-
nyho Loconte. Na stolní tenis vše potřebné 
také půjčují, tak můžete zajít s  kamarády  
a zahrát třeba obíhačku. 

Pro relax využijte saunu nebo nespočet mož-
ností masáží. Po výkonu či odpočinku může-
te doplnit energii v podobě domácího teplé-
ho jídla. 

Pro seniory a nejen pro ně připravuje Sportcen-
trum Radonice dopolední cvičení, tak sledujte 
web stránky na www. sportcentrumradonice.cz

Každé pondělí od 19 hod je Prima 
Zumba s Luckou. Lekce probíhají 
v Obecním domě. Zumba je taneč-
ní fitness cvičení inspirované latin-
skoamerickou hudbou, které pou-
žívá mezinárodní hudbu a taneční 
pohyby, a vytváří tak dynamický, 
zábavný, veselý a účinný fitness sys-
tém. Hodina Zumby kombinuje 
rychlé a pomalé rytmy, které posilu-
jí a tvarují tělo stejným přístupem, 
který používá aerobní a fitness cvi-
čení, a dosahuje tak vyvážené směsi 
kardiocvičení a posilování svalstva. 
Bližší info najdete na www.prima-
zumba.cz

Michaela Forejtová

RAdONiČTí SPORTUJí i V ZiMě.
Kdo neví jak,  
zde je trocha novoroční inspirace.

Sport v obci

Utéct před zimou se dá do 
sportvní haly...

...na masáž...

...nebo na zumbu.



PROGRAM

OBECNÍ DŮM RADONICE 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej vstupenek: Obecní úřad Radonice a samoobsluha COOP Radonice 
Podrobné informace o programech a kurzech, rezervace vstupenek: Oldriska.Mrazova@seznam.cz, tel.: 607 818 479

www.kcradonice.cz

LEDEN–BŘEZEN
2016

LEDEN

17. 1. 2016, 19:00 hod. 

LAKOMEC – MOLIÉRE 
Klasická činoherní komedie,  
ve které by skrblík Harpagon pro 
peníze obětoval všechno, dokonce 
i štěstí vlastních dětí.

Hrají: Gustav 
Bubník, Lucie 
Rusiňáková, 
Kateřina 
Kryčová 
a další.
Vstup: 290 Kč

ÚNOR

21. 2. 2016, 19:00 hod. 

BYT NA INZERÁT
Ztřeštěná komedie o tom, že někdy 
nestačí jen podat si inzerát a přijít  
na správnou adresu.

Hrají: Adéla Gondíková, Jana Zenáhlíková,  
Ivana Andrlová, Veronika Jeníková, Vlasta Žehrová, 
Fiilip Tomsa, Zbyšek Pantůček a další.
Vstup: 290 Kč

BŘEZEN

19. 3. 2016, 19:30 hod. 

JIŘÍ SUCHÝ 
A JITKA MOLAVCOVÁ 
DEJME TOMU 
100 NOŽKA 
Písničky zlaté éry Semaforu Vám 
představí velká osobnost české  
kultury – Jiří Suchý společně s další 
hvězdou Jitkou Molavcovou.
Vstup: 250 Kč

JARNÍ POHÁDKA 
– NAFUKOVACÍ DIVADLO
Dětské nedělní představení s nafuko-
vacími loutkami v nadživotní velikosti.
Vstup: 50 Kč

20. 3. 2016, 15:00 hod.


