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Další investiční akcí bude zateplení a nová fasáda na bu-
dově mateřské školy a obecního úřadu či dokončení spor-
tovní plochy u Nebeského rybníka, kde budou osazeny 
prvky pro různé technické sporty. Pracovat se bude ještě  
i v parku Amerika, kde provedeme dosadbu zeleně. V ulici 
Nad školou bude provedena úprava zelených ploch kolem 
komunikace a vybudováno několik parkovacích stání.
 
Během tohoto roku by mělo dojít také k dokončení oprav 
soukromých objektů v centru obce, s jejichž vlastníky se 
snažíme podle konkrétních možností spolupracovat nebo 
je v případě potřeby i v rámci našich možností „tlačit“  
k tomu, aby své budovy udržovali v řádném stavu. V pří-
padě statku č. p. 31 a budov v ulici Spojovací jsou výsled-
ky spolupráce již viditelné, s vlastníkem objektu v ulici  
„V uličce“ byla vedena řada jednání včetně řízení na sta-
vebním úřadě, na jejichž základě byla přislíbena rekon-
strukce do konce roku 2015.
 
Jak již bylo řečeno, rok 2015 teprve začíná a čeká nás  
v něm opět mnoho práce. Věřím, že to bude rok úspěšný  
a že nám v něm práce ve prospěch obec půjde od ruky!    
 

Stanislav Němec, starosta obce

Vážení spoluobčané,
na letopočet 2015 jsme si sice už asi všichni zvykli, ale přece 
jenom podstatná část tohoto roku je stále před námi. Než se 
ale budeme věnovat věcem příštím, dovolte mi malé ohléd-
nutí za rokem minulým. Domnívám se, že rok 2014 do znač-
né míry završil přeměnu naší obce a života v ní, kterou jsme 
započali zhruba před pěti lety.   
 
To že jsme dobudovali veškeré komunikace, zrekonstruovali 
a zvětšili mateřskou školu, postavili Obecní dům, otevře-
li Rodinný park Amerika, zrekonstruovali tenisové kurty, 
vybudovali tréninkové fotbalové hřiště či naučnou stezku, 
je však samo o sobě méně důležité než to, že všechny tyto 
stavby a prostory jsou bohatě využívány nejrůznějšími sku-
pinami našich občanů. Například Rodinný park Amerika se 
stal vyhledávaným místem pro klidnou a příjemnou relaxaci 
i kulturní akce pro všechny věkové kategorie, Obecní dům 
kromě služeb prodejny nebo ordinace lékaře pak nabízí 
bohatý kulturní program od besed a koncertů až po diva-
delní představení pro děti i dospělé, svou domovskou scénu 
zde našli radoničtí ochotníci i tanečnice, pravidelně zde 
cvičí vyznavačky zumby, probíhají jazykové kurzy, scházejí se 
senioři…  
 
Radonice prostě „žijí“, a to považuji za vůbec nejdůležitější. 
Samozřejmě, že je stále co zlepšovat a rozvíjet, a tak i v letoš-
ním roce nás čeká několik stavebních akcí, které pomohou 
zlepšit život v obci. 
 
V prvé řadě to bude rekonstrukce kulturního domu. Ten se 
nám po dlouhém a složitém procesu konečně podařilo dostat 
zpět od bývalého nájemce, který nejenže neplatil nájem-
né, ale také odmítl objekt vydat i přes rozhodnutí soudu. 
Společnost nájemce neplatila ani za energie, takže objekt 
byl odpojen od elektřiny i plynu, její dluh za vodné a stočné 
musela uhradit obec. Společnost byla navíc převedena na 
člověka s trvalým bydlištěm v kancelářské budově, kde se 
samozřejmě nezdržoval, a za kterého fyzicky jednali bývalí 
majitelé. Oficiálního majitele společnosti se nám podařilo 
dohledat až pomocí soukromé detektivní agentury a objekt 
kulturního domu od něj v polovině února převzít. V součas-
né době se zpracovává projekt rekonstrukce, která fyzicky 
proběhne ve druhé polovině roku. Výsledkem bude skutečně 
„kulturní“ dům s moderním sálem, restaurací a příslušným 
zázemím, který bude spolu s Obecním domem a Rodinným 
parkem Amerika tvořit kompletní zázemí pro všechny typy 
společenských kulturních akcí. 
 

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 dům Radonice

Součástí Obecního domu je i sál s kapacitou 100 osob...

Rodinný park Amerika

...nebo klub

Dětské hřiště v rodinném parku Amerika
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Rozpočet na rok 2015 schválilo zastupitelstvo na svém jed-
nání 11. prosince 2014 a následně ho upravilo rozpočtovým 
opatřením ze dne 15. ledna 2015. Rozpočtové opatření bylo 
třeba přijmout v důsledku ukončení soudního sporu se spo-
lečností CGM Czech, a.s., která s námi vedla spor o penále 
za pozdní dokončení stavby komunikací a kanalizace v roce 
2010, jež jsme si započetli proti její fakturaci. Po ukonče-
ní soudního sporu jsme tak zaplatili 9,2 mil. Kč namísto 
požadovaných 10,35 mil. V době schvalování rozpočtu ještě 
tato částka nebyla známa, proto jsme ji do rozpočtu zahrnuli 
právě zmíněným rozpočtovým opatřením.      
 
Rozpočet je koncipován jako vždy tak, že běžné výdaje by 
měly být hrazeny z běžných příjmů a výdaje investiční ze 
zdrojů, které si obec pro tyto účely vytvořila v minulém 
období.
 
Co se týče provozní části rozpočtu, vychází z letošní sku-
tečnosti a opatrného odhadu zejména daňových příjmů na 
rok 2015. I přes pozitivní důsledky změny zákona o roz-
počtovém určení daní v prospěch menších obcí, pravděpo-
dobný nárůst počtu obyvatel i mírně se zlepšující celkovou 
ekonomickou situaci počítá rozpočet pouze s velmi mírným 
nárůstem daňových příjmů. 
 
U nedaňových příjmů jsou hlavními položkami úroky z ulo-
žených finančních prostředků u J&T banky ve výši 1.380 tis. 
Kč a dále příjmy z pronájmu pozemků a bytových i nebyto-
vých prostor.  Poprvé do této položky také vstupují příjmy za 
pronájmy bytů, obchodu a provozoven v Obecním domě. 
Provozní výdaje jsou koncipovány podle skutečnosti r. 2014  
a ve většině parametrů jsou navrženy v obdobné výši. Navý-
šení jednotlivých položek reflektují zejména větší objem čin-
ností obce v důsledku většího objemu spravovaného majetku 
a nárůstu počtu obyvatel.
 
K mírnému navýšení (o 300 tis.) dochází u položky na mzdy 
zaměstnanců OÚ, protože bude navýšen stav o jednoho 
pracovníka údržby obce. Naproti tomu se počítá se snížením 
výdajů za externí specialisty, zejména v důsledku menšího 
objemu investičních akcí a s tím souvisejících výdajů na 
projekty, výběrová řízení a další odborné činnosti. 
 
Novou položkou je v provozních výdajích částka 400 tis. Kč 
na provoz Kulturního centra, které bylo Radou obce zříze-
no jako samostatné nákladové středisko zajišťující kulturní 
programy v Obecním domě a Rodinném parku Amerika. 
Proti plánovaným nákladům je třeba vzít v potaz i příjmy 
ze vstupného a pronájmu sálu, které jsou kalkulovány ve 
výši 200 tis. Kč, takže čistá dotace na Kulturní centrum je 
200 tis. Kč.    
 
Oproti minulým letům se výrazně snižuje položka příjmů  
z pokut uložených obecní policií, což je výsledkem zklidnění 
provozu v důsledku činnosti OP v obci.  
 
Běžné provozní výdaje jsou navrhovány ve výši 13.510 tis. 
Kč, což plně zajišťuje efektivní a racionální správu obce  

i chod obecního úřadu. Tyto výdaje budou pokryty z běžných 
daňových i nedaňových příjmů, které jsou plánovány ve výši 
13.655 tis., takže provozní část rozpočtu vykazuje rezervu 
cca 150 tis. Kč.
 
Vzhledem k uskutečnění většiny zásadních investic do ma-
jetku obce a její občanské vybavenosti v předchozích letech 
je investiční část rozpočtu pro rok 2015 oproti minulosti 
podstatně menší.
 
Největší investiční akcí tak je rekonstrukce kulturního domu, 
pro kterou je alokována částka 10 mil. Kč. Tato suma byla sta-
novena kvalifikovaným odhadem po prohlídce objektu, který 
je v současné době v téměř havarijním stavu. Kromě oprav in-
teriérů budou nejpodstatnějšími položkami opravy veškerých 
izolací a zejména nutná výměna střechy včetně krovů. 
 
Další velkou investiční položkou je zateplení budovy obec-
ního úřadu a mateřské školy včetně opravy oplocení, na tuto 
akci jsou plánovány 2 mil. Kč.
 
Dalších 400 tis. bude použito pro vybudování obrubníků  
a parkovacích stání v ulici Nad školou, se stejnou částkou 
je počítáno i na dobudování sportovní plochy u Nebeského 
rybníka a její vybavení potřebným zařízením.
 
Položkou 350 tis. Kč je pak pamatováno na obnovu strojního 
vybavení údržby obce, 200 tis. Kč na dobudování bezdrá-
tového místního rozhlasu ve staré zástavbě a 250 tis. na 
dosadbu zeleně v Rodinném parku Amerika.
 
Poslední položkou „investiční“ části rozpočtu je pak odvod 
DPH ze stavby Obecního domu. DPH se bude odvádět 
postupně po dobu deseti let, a to podle koeficientu stanove-
ného na základě poměru mezi příjmy z komerčního a neko-
merčního využití budovy. Pokud se prostřednictvím Kultur-
ního centra podaří zajistit  dostatečný počet kulturních akcí 
a krátkodobých pronájmů sálu, může být částka odváděné 
DPH podstatně nižší.  
 
Při uskutečnění všech investičních akcí, pro které jsou v ná-
vrhu rozpočtu vyčleněny příslušné prostředky, bude na konci 
roku 2015 na účtech obce zůstatek cca 25 mil. Kč.    
 
Zároveň s rozpočtem byl schválen také Rozpočtový výhled 
na období 2016 -2018, který v sobě zahrnuje zejména běžný 
provoz obce a počítá pouze s drobnými investicemi v objemu 
cca 1,1 – 2 mil. Kč ročně. 
 
Oproti výhledu schválenému v loňském roce se nepočítá  
s realizací výstavby komunikací a inženýrských sítí na po-
zemku 205/9 a následným prodejem šestnácti takto vznik-
lých stavebních parcel. Obec má totiž dostatek hotových 
finančních prostředků a z ekonomického hlediska se jeví 
jako mnohem výhodnější mít kapitál uložen v hodnotných 
stavebních pozemcích než v hotových penězích, zejména  
s ohledem na to, že poptávka po stavebních pozemcích  
v obci bude téměř jistě trvat i nadále a ceny pozemků budou 

Rozpočet obce na rok 2015

Příjmy

Paragraf Název položky tis. Kč
 0000 Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků 10240

 Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní 3415
 Příjmy celkem 13655

Výdaje

Paragraf  Název položky tis. Kč 
2212 Místní komunikace 10400
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 450
3111 Předškolní zařízení 900
3113 Základní školy 650
3314 Činnosti knihovnické 50
3316 Radonické listy 40
3319 Ostatní záležitosti kultury 800
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 850
3631 Veřejné osvětlení 500
3639 Komunální služby a územní rozvoj 12750
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 750
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 970
5311 Obecní policie 2700
5512 Požární ochrana 150
6112 Zastupitelstvo obce 650
6171 Činnost místní správy 4650
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 150

 Výdaje celkem 37410
Výsledek hospodaření: schodek krytý z vlastních zdrojů -23755
Předpokládaný stav financí k 31. 12. 2015 25871

stoupat.  V případě potřeby je pak možno stavební pozemky 
zainvestovat a prodat během velmi krátké doby, přičemž 
čistý přínos pro obec by se pohyboval cca kolem 25 mil. Kč.
 
V současné době však neexistuje důvod tuto investici 
uskutečňovat, a pozemky tak mohou pro obec tvořit velmi 
dobrou a likvidní kapitálovou rezervu.
 
 

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. 
 
Pro lepší přehlednost zveřejňujeme v následujících tabulkách 
rozpočet jak v oficiálně schválené formě, tak i v orientační 
podobě rozdělený na provozní a investiční část.

Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Rozdělení rozpočtu na provozní a investiční část najdete na následující straně.
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Provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2015 tis. Kč

Běžné příjmy
Daňové         10240
Nedaňové 3415
Běžné příjmy celkem 13655

Provozní výdaje
 

mzdové náklady – úřad 2250
mzdové náklady zastupitelstvo 650
spotřební materiál pro OÚ 100
dopravní obslužnost 450
odpady 750
elektrická energie (mimo VO) 250
vodné, stočné 120
plyn 300
poštovné+kolky + telefony+internet 80
externí specialisté (st. technik, právníci, účetní, atd.) 1000
motivační program – fasády 120
veřejné osvětlení (elektřina + režie) 500
Radonické listy 40
knihovna 50
pojištění majetku 150
příspěvek mateřské škole vč. stravování 900
neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice 650
neinvestiční příspěvek TJ Slávia 450
údržba zeleně - (služby, vč. zimní údržby) 500
požární ochrana ( Jenštejn) 150
sociální + kulturní+sportovní komise 400
ostatní režie OÚ (opravy, školení, software atd.) 550
obecní policie  2700
Kulturní centrum 400
Provozní výdaje celkem 13510

Investiční část rozpočtu obce Radonice tis. Kč.

Zdroje Zůstatek na účtech 31.12.2014 49626

Investiční výdaje

Rekonstrukce kulturního domu 10000
Zateplení budovy OÚ a MŠ + oprava oplocení 2000
Úprava ulice Nad školou 400
Skate park 400
Sekačky – údržba obce 350
Bezdrátový rozhlas 200
Dosadba zeleně v RPA 250
Platba DPH za Obecní dům 300
Doplatek - komunikace (CGM) 10000
Investice celkem 23900

Výdaje celkem (včetně provozu 13.510 tis. Kč) 37410
Zůstatek na účtech 31.12.2015 25871

Rozpočet obce Zprávy z Obecního úřadu

Kontejnery na velkoobjemový odpad  
a bioodpad v roce 2015

Místo Termíny umístění

Náves - u pomníku *) 28. 3. 9. 5. 20. 6. 1. 8. 12. 9. 24. 10.

Na Skále - před OÚ *) 4. 4. 16. 5. 27. 6. 8. 8. 19. 9. 31. 10.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví 11.4. 23. 5. 4. 7. 15. 8. 26. 9. 7. 11.

Na Vartě - u vchodu do zookoutku *) 18. 4. 30. 5. 11. 7. 22. 8. 3. 10. 14. 11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále 25. 4. 6. 6. 18. 7. 29. 8. 10. 10. 21. 11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice *) 2. 5. 13. 6. 25. 7. 5. 9. 17. 10. 28. 11.
    
*) Na stanovištích Na Skále, Na Vartě a Růžičkova bude v měsících duben až říjen zároveň s kontejnerem na velkoobjemo-
vý odpad přistaven kontejner na bioodpad.
 
Kontejnery budou přistaveny vždy v době od 9,00 do 12,00 hodin. 

Svoz nebezpečného odpadu

Fyzické osoby - občané obce mohou v tomto časovém 
rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpeč-
né odpady. POVINNOSTÍ OBČANA je odevzdat 
odpad pouze osobě obsluhující mobilní sběrnu a nepo-
nechávat odpad volně u sběrného místa!

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Co bude předmětem sběru:
•	 vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů;
•	 použité fritovací oleje;
•	 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 bez disků)

Termín: 21. 3. 2015
Místo: před budovou Obecního úřadu
Čas: od 9:20 do 10:00 hodin

Předmětem sběru NEJSOU nebezpečné odpady 
stavebního charakteru s obsahem azbestu  
- eternit apod.!!!

Letáčky s podrobnějšími informacemi budou zveřejněny v nejbližší době na úřední desce  
a na webových stránkách obce.
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Zprávy z Obecního úřadu

POPLATKY NA ROK 2015
 
    

Druh poplatku Sazba poplatku 
v Kč Termín splatnosti Způsob platby Poznámka

Komunální odpad 600,-

ve dvou stejných 
splátkách, vždy 
nejpozději do                        
28. 2. 2015  
a do 30. 6. 2015

Veškeré platby mo-
hou 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 individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzic-
ká osoba, a to ve výši 
odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu.

Psi
50,-

jednorázově nejpoz-
ději do 28. 2. 2015

poplatek za 1 psa

200,- poplatek za druhého psa 
a každého dalšího

Bioodpad -  
nádoba 120 l 666,-

jednorázově nejpoz-
ději do 13. 3. 2015

svoz bude zahájen ve 
čtvrtek 2. 4. 2015  
v pravidelných 14 den-
ních intervalech  
(sudý týden ve čtvrtek)

Bioodpad -  
nádoba 240 l

841,-

Co je možné dávat do kontejneru na bioodpad ?
Biologicky rozložitelný odpad, tedy zejména:
•	 tráva;
•	 listí;
•	 seno;
•	 větve stromů a keřů;

•	 spadané ovoce, zbytky ovoce;
•	 plevel;
•	 zbytky rostlin a zeleniny.

Bioodpadem nejsou živočišné zbytky !!!

Rok s rokem se sešel. Nastal čas zrekapitulovat ten minulý  
a podívat se, co nás čeká v tom novém.     
 
V roce 2014 Obecní policie řešila téměř 170 podnětů a na 
jejich základě prováděla následná opatření. Byl to rok ve zna-
mení psů – psů z Radonic i těch přespolních – neboť to byl 
nejčastěji řešený problém na ulici a důvod stížností občanů. 
Stejně jako v předchozích letech se některá témata opakují 
stále dokola: černé skládky na hranici katastru obce, porušo-
vání nočního klidu, nesprávné parkování, občanské soužití 
atd. Spolu s měřením rychlosti v obci a dohlížením na bez-
pečí vaše a vašeho majetku je to strážníkův „denní chléb“. 
V loňském roce  jsme 92x zakročovali v Radonicích, 56x na 
území Jenštejna a 20x ve Svémyslicích. Vezmeme-li to podle 
obcí jednotlivě, tak čísla říkají, že strážníci:
 
v obci Radonice prováděli 7x opatření k zabezpečení majetku 
občanů (jedná se např. zjištěná odemčená vozidla, otevřené ga-
ráže apod.), 3x opatření k zabezpečení zdraví a života občanů 
(např. zjištěný chybějící kanál ve vozovce, nebezpečný strom 
hrozící spadnutím na přístupovou cestu apod.), 6x se zabývali 
černou skládkou, provedli 9x kontrolu podezřelé osoby a 14x 
kontrolu podezřelého vozidla (zejména v nočních hodinách), 
9x řešili občanské soužití, 8x řídili provoz na silnici (zejména 
kvůli dopravním nehodám či jiným závadám v průjezdnosti 
komunikace), 8x řešili neoprávněné porušení zákazu vjezdu 
vozidel, 6x zajišťovali klidný průběh kulturní akce (pořádané 
obcí či soukromé akce většího rozsahu), 9x zjišťovali majitele 
nalezené věci, 12x se zabývali toulavým psem, a 1x nalezli 
zatoulané dítě (a vrátili ho rodičům);
 
v obci Jenštejn a části Jenštejn - Dehtáry prováděli 3x opat-
ření k zabezpečení majetku občanů, 2x opatření k zabezpe-
čení zdraví a života občanů, 2x se zabývali černou skládkou, 
provedli 11x kontrolu podezřelé osoby a 8x kontrolu pode-
zřelého vozidla, 10x řešili občanské soužití, 7x řešili neopráv-
něné porušení zákazu vjezdu vozidel, 3x zajišťovali klidný 
průběh kulturní akce, 1x zjišťovali majitele nalezené věci,  

3x se zabývali toulavým psem + 1x zaběhlým koněm, řešili tři 
pytláky na rybníce a dva zloděje (kovový šrot);
 
v obci Svémyslice prováděli 2x opatření k zabezpečení 
majetku občanů, 2x se zabývali černou skládkou, provedli 5x 
kontrolu podezřelé osoby a 4x kontrolu podezřelého vozidla, 
2x řešili občanské soužití, 1x zajišťovali klidný průběh kul-
turní akce, 1x se zabývali toulavým psem, řešili dva pachatele 
krádeže (polní pych).
 
Rok 2014 byl také bohatý na změny, a to jak legislativní, 
tak i personální a technické. A přestože ne všechny byly ku 
prospěchu věci, snažili jsme se, aby to občané obcí, na jejichž 
území působíme, pokud možno nepocítili. Velkou komplika-
cí byly zejména personální změny, kdy se v průběhu loňského 
roku obměnil téměř všechen personál. Snad se nám podařilo, 
i v podstavu, udržet úroveň poskytovaných služeb na uspo-
kojivé úrovni. Tento problém se, bohužel, přenáší i do první 
čtvrtiny roku letošního, ale půjde-li vše dobře, od 20. 3. 2015 
již bude OP Radonice opět v plném počtu tj. čtyři strážníci 
(jmenovitě Vladimír Gecko, Michael Hamera, František 
Třetina a Zoran Planinčič). Loňský rok měl i pozitiva – 
například jste si jistě všimli, že nás potkáváte v novém voze, 
Dacia Duster, který obec Radonice pořídila pro potřeby OP, 
neboť technický stav předchozího vozu již nebyl dobrý. 
 
Obecní policie Radonice vstoupila do roku 2015 s novým 
vozem, novými strážníky… ale chceme z let předchozích 
zachovat a rozvíjet to, co se osvědčilo a fungovalo k vaší spo-
kojenosti. A protože řešíme také podněty od občanů  
a drobné nesváry v jejich sousedském soužití, tak stále platí, 
že se na Obecní policii můžete obracet na telefonním čísle 
724 111 222, anonymně využít „schránku důvěry“ umístěnou 
vedle úřední desky na plotě Obecního úřadu, anebo se na 
strážníky obrátit se svými problémy osobně, svěřit se jim,  
a oni se Vám pokusí v rámci možností zákona pomoci nebo 
alespoň poradit, jak postupovat. 
Vladimír Gecko

Obecní policie je tu pro vás

Obecní policie Radonice: 721 111 222

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

František Třetina Michael Hamera Vladimír Gecko Zoran Planinčič
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Obecní policie se za pět let své existence stala již nedílnou 
součástí služeb poskytovaných obcí našim občanům. K samot-
nému výkonu služby samozřejmě můžeme mít (a máme) řadu 
kritických připomínek, ale desítky drobných i větších zásahů 
našich strážníků svědčí o tom, že svůj význam obecní policie 
jistě má. Už sama přítomnost strážníků v obci má značný 
preventivní význam, výsledkem jejich činnosti je i znatelné 
zklidnění provozu přes obec (o tom svědčí například razantní 
snížení vybraných pokut za překročení rychlosti). Naši „četní-
ci“ mnohokrát pomohli třeba se zaběhlými psy, upozornili na 
nezabezpečené domy nebo garáže, prověřili řadu podezřelých 
aut a jejich posádek, ale také třeba pomohli při obtížných 
životních situacích našim seniorům. Jistě - jsou to většinou 
všechno drobnosti, ale úkolem obecní policie není „velká 
kriminalita“, ale právě drobná preventivní práce. 
 
I přes tato nesporná pozitiva je v práci naší obecní policie 
řada rezerv a možností, jejichž využití však na druhé straně 
samozřejmě znamená zvýšené finanční náklady. 
 
Právě proto chceme v zastupitelstvu otevřít diskusi nejen  
o dalším směřování obecní policie, ale i o celém systému 
zlepšení bezpečnosti a pořádku v obci.   
 
První otázkou je instalace kamerového systému v obci. Ten 
by zřejmě vzhledem k tomu, že v obci je řada míst lákajících 
různé vandaly a výtržníky měl svůj význam. 
 
Dalším tématem je, zda obec potřebuje a může si dovolit ne-
přetržitou dvacetičtyřhodinovou službu obecní policie. Tu při 
současném obsazení čtyř strážníků zajistit nemůžeme, k její-
mu pokrytí by bylo nutné přijmout ještě strážníka pátého. To 
by sice znamenalo zvýšení nákladů o cca 500 tis. ročně, na 
druhou stranu bychom byli schopni poskytnout služby nejen 
ve větším rozsahu, ale zejména na vyšší úrovni. Nepřetržitá 
přítomnost strážníka by totiž umožnila řadu dalších služeb, 
například vytvoření krizového systému pro seniory, kteří by 
si jedním tlačítkem mohli v případě potřeby přivolat pomoc. 

Zcela zásadní službou, kterou by tak OP díky své nepřetržité 
službě mohla zajišťovat, by byla možnost vytvoření databá-
ze domů a objektů s vlastním zabezpečovacím zařízením, 
které by bylo svým výstupem napojeno přímo na hlídku OP. 
Systém by byl velmi jednoduchý a účinný: majitel domu vy-
baveného zabezpečovacím zařízením by jako jedno z čísel, na 
které bude při narušení objektu vysílán signál, nastavil číslo 
obecní policie, a ta by si ho ve svém seznamu uložila přímo 
pod adresou dotyčného objektu. To by hlídce umožnilo být 
během několika málo minut na místě a zasáhnout v rámci 
svých pravomocí. Vzhledem k tomu, že nejdále může hlídka 
OP být v Jenštejně nebo Svémyslicích, byla by jistě dojezdo-
vá doba kratší, než u kterékoliv bezpečnostní agentury. 
 
Tuto službu chceme ve zkušebním provozu spustit již od 
dubna tohoto roku s tím, že zatím bude zcela zdarma, právě 
proto, že nejsme schopni pokrýt nepřetržitou přítomnost 
strážníků. V případě většího zájmu občanů bychom následně 
přijali pátého strážníka a za drobný poplatek tuto službu 
byli schopni zajistit nepřetržitě. Počítáme i s tím, že bychom 
oslovili firmy zabývající se zabezpečovacími systémy  
s hromadnou poptávkou na instalaci těchto zařízení v jed-
notlivých domech a získali tak pro jednotlivé zájemce lepší 
cenu, aby takto vybaveno mohlo být co nejvíce domů.   

Prosíme proto všechny zájemce, aby do konce měsíce března 
vyplnili níže uvedenou přihlášku do databáze objektů  
a doručili ji na obecní úřad.

Zároveň zveme všechny občany na příští zasedání zastupitel-
stva, kde bude tato problematika předmětem diskuse. Přijďte 
říci svůj názor a pomoci tak se zlepšením bezpečnostní 
situace v obci.

Stanislav Němec, starosta obce

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

Únor
Alena Honců   65 let
Březen
Josef Janoušek  75 let
Ján Zuzík   75 let
Jan Aleš   80 let
Olga Borovičková  85 let
Duben
Zdeňka Putíková  65 let
Jaroslav Málek  70 let
Květoslava Nováková 70 let
Jiří Rus   75 let
Běla Zadrobílková  86 let

Květen
Vlastislav Přeček  65 let
František Vaňák  65 let
Jiřina Slívová   75 let
Květa Podhorská  75 let
Josefina Kubisíková  90 let
Červen
Jiřina Veisová   65 let

Všem gratulujeme a přejeme všechno nejlepší!

Přihláška do databáze objektů napojených  
na zabezpečovací zařízení

Vlastník objektu…………………………………………………………………........................

Adresa objektu…………………………………………………………………..........................

Telefonní číslo, ze kterého je odesílána zpráva o narušení………………………........................

Podpis vlastníka …………………………………………………………………........................

Chceme zlepšit služby  
obecní policie

 VíTáNí OBČáNKů 2014

Zprávy z Obecního úřadu

4. října loňského roku proběhlo už sedmé vítání 
občánků, a to za vskutku nádherného babího léta, 
kdy nic ani vzdáleně nenasvědčovalo tomu, že podle 
kalendáře již měl nějaký ten pátek panovat podzim.
 
Starosta obce Stanislav Němec přivítal již v novém 
Obecním domě rekordní počet 13 nových občánků, 
i když bohužel ne všichni se mohli z důvodu nemoci 
dostavit.

 
 
Celou slavnostní akcí provázel Petr Horáček. Program 
zpestřilo vystoupení dětí z mateřské školy pod vedením 
ředitelky Pavlíny Drnkové.

Všem děkujeme za spolupráci a těšíme se na rok 2015. 

Za kulturní komisi Karel Votruba
Ať jim jejich radost ze života vydrží!

V loňském roce jsme přivítali třináct malých 
Radoňáků.
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Společenský život

Ohlédnutí za kulturou
Od posledního výtisku radonických listů uplynul více než 
půlrok a byl to půlrok doslova nabitý událostmi. Největší zá-
sluhu na rozvoji společenského života v obci mají bezesporu 
dvě zbrusu nová kulturní centra – Obecní dům  
a Rodinný park Amerika – obě fungující od konce června 
loňského roku. Slavnostní otevření obou center provázela 
živá hudba, občerstvení a vystoupení radonických spolků 
– divadelní představení S tvojí dcerou ne v podání Spolku 

radonických ochotníků v Obecním domě a dva kusy z dílny 
tanečního uskupení Babaletky na Americe – a  jak zhurta 
a zvesela jsme začali, tak nadále pokračujeme. Od svého 
otevření hostila obě místa nespočet akcí od rockové muziky 
přes akustické koncerty, divadelní představení ochotnických 
i profesionálních uskupení až po přednášku o Amazonii či 
soutěž o nejlepšího steakaře. Níže přinášíme fotodokumen-
taci toho nejdůležitějšího.

Slavnostní otevření Obecního domu,  
21. 6. 2014

Starosta přestřihává pásku  
u Obecního domu.

Součástí akce bylo i svěcení 
zvonu před Obecním domem. 

Nový Obecní dům si během dne 
přišla obhlédnout dobrá polovička 
Radoňáků. 

Vstupenky byly vždy zcela 
rozebrány.

Na jevišti se odehrávalo 
nevídané, neslýchané...

Spolek radonických ochotníků a S tvojí dcerou ne

Spolek radonických ochotníků odehrál 
během minulé sezóny hru Antonína 
Procházky S tvojí dcerou ne celkem třikrát. 

Obecní dům nabízí 
pestrý program

Etnolog Mnislav Zelený Atapana 
vypráví své zážitky ze života mezi 
amazonskými indiány.

Naše nejmladší přijel v říjnu 
pobavit Minicirkus. 
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Společenský život

Nezahálíme ani v novém roce. Sezónu jsme odstartovali několika ivadelními představeními  
a koncerty v Obecním domě a do jara se chystáme vběhnout Radonickým během. Detailní 
program Kulturního centra Radonice naleznete na poslední straně tohoto časopisu.

Rozsvícení vánočního stromu se 
rok od roku stává vyhledávanější 
příležitostí pro sousedské setkání. Můžou za to jistě i děti z mateřské 

školky, které u stromečku 
každoročně recitují básničky.

Letošní vánoční příběh se poprvé 
odehrál v novém parku na Americe.

A prostor parku jsme 
využili v celé jeho velikosti. 

Radonice tradičně nezapomínají na adventní čas

Loňské vánoční představení už bylo v našem novém Ro-
dinném parku. Podle mého názoru toto představení bylo 
pojato velmi netradičně. Už jenom z toho pohledu, že byl 
využit vlastně celý prostor parku. Sice se nám stalo, že při 
zkoušce jedna z vystupujících zmizela až u koní a druhá 
se nám točila zavěšená na laně bez kontroly, ale jinak bylo 
všechno v pořádku.

Já jsem tam měl docela nepatrnou roli spočívající v tom, 
že řeknu „A já myrhu“, přesto však mám krásný zážitek. 
Když si vzpomenete, tak na závěr představení stojí děti  
i ostatní účinkující u kolébky Ježíška. Hudba hraje koledy, 
i když jim vítr bere stojany s notami. Stojím tam, v náručí 
mám právě onu myrhu a přede mnou stojí dívenka  
s lucerničkou a ptá se: „Co to máš?“ Odpovídám, že myrhu. 
„A to je co?“ Snažím se vysvětlit co to je myrha, a hlavně 
dívenku upozorňuju, že hrajeme divadlo. Na to mi odpoví, 
že je to jedno, a říká: „To je přeci alobal a v něm máš něco zabalené. Co to je?“ Pak následovalo moc a moc dalších otázek, na 
které jsem samozřejmě musel odpovědět.

Bylo to krásné, a abyste věděli, tak ta dívenka se jmenuje Nella a já shodou okolností znám její rodiče i dědečka. To jsem se 
ale dozvěděl až po představení a hned mi bylo všechno úplně jasné.

Jan Stypola

Vzpomínka na vánoční představení

Rodinný park Amerika uvedla do 
provozu 5.7.2014 rocková kapela 
Klasickej postup z Brandýsa.

Akce v Rodinném  
parku Amerika si užívají 
všechny generace

S létem jsme se rozloučili na konci 
srpna soutěží o nejlepšího steakaře 
a koncertem kapely Vintage Band. Zářijové posvícení nám zpříjemnila 

oblíbená country skupina Starý 
koně a vystoupení Babaletek.



16 | Radonické listy 1/2015 www.radonice.cz | 17

Poděkování
Dne 8. 8. 2014 slavili Hana a Lubor Tučkovi zlatou svatbu (50 let společného života). 
Tímto bych ráda za celou rodinu poděkovala panu starostovi Ing. Stanislavu Němcovi, paní Mrázové, panu JUDr. Po-
kornému, zahradnictví Diviš, zvláště paní Aleně Divišové, a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě obřadní síně  
a svatebního slibu. Zároveň manželé Tučkovi děkují za krásný dar od obce. 
Hana Rambousková (Tučková)

Radonice „OBECNÍ DŮM“.
Je neděle 14. září 2014. Vypadá to na 
déšť. Co se děje? Tolik lidí - ženy, děti, 
muži… 
Na ramínkách vyžehlené bílé halenky, 
červené sukně. Koš plný čerstvých vajec 
a rajčat.
Přijíždí zájezdový autobus. 
Nastupovat!!
Autobus je plný, odjíždíme směr 
Sloveč. V zahradnictví u pana Brzáka 
se konají, jako každý rok, Jiřinkové 
slavnosti. Hostem, který by měl pokřtít 
nové odrůdy jiřin, je pan Zdeněk 
Troška. Radonické Babaletky dostaly 

pozvání, aby mu na přivítanou, jako 
překvapení, zatančily „Trnky, brnky“.
Vždycky jsme si říkaly, že by bylo super, 
kdyby ten náš tanec pan Troška někdy 
viděl.
 
Cesta tam byla tichá. Všechny ženy 
byly takové zamlklé, asi tréma. Přivítání 
bylo velmi srdečné, manželé Brzákovi 
nás vítali již na silnici. Všude plno lidí.
Rychle převléci a nesmí chybět sklenička 
lahodného moku do jedné nohy na kuráž.
Nemyslete si, chce to kus odvahy se 
pustit do tancování před tolika lidmi. 
Ale vždycky si říkáme: „To dáme, hol-
ky!“, děláme to pro pobavení naše  
i těch lidí, co se na nás přišli podí-
vat. Při nástupu na vystoupení jsme 
zaslechly z obecenstva: „Hele, Troška si 
přivezl i tanečnice!“
Jdeme na to. Předala jsem zvukaři CD 
s hudbou. 

Úsměv děvčata, začínáme!
Byly jsme téměř u konce tance  
a hudba začala hrát rychleji a rychleji, 
až přestala úplně. Nikdo nevěděl, co se 
děje, a tak jsme to dotančily s velkým 
smíchem  a pan Troška situaci  zachrá-
nil svým humorem: “To je všechno? Tak 
kamera a jdeme ještě jednou“.
Pak jsme předaly koš a dopis, kde jsme 
panu Troškovi poděkovaly, že díky jeho 
filmu a písni „Trnky, brnky“ máme 
tento spolek.
Proběhla autogramiáda, focení, podpis 
do naší kroniky i vyprávění o natáčení. 
Pak se pokřtily nově vypěstované jiřin-

ky – Troškovy Hoštice a Babovřesky.
Nakonec jsme zatančily náš nejnověj-
ší country tanec, který jsme měly již 
natrénovaný ze sobotní akce v Radoni-
cích, nazvaný Na louce.
Užily jsme si to, protože z nás spadla 
tréma. Sklidily jsme potlesk a měly 
radost. Co na tom, že selhala technika. 
Jsme již zvyklé, na Vlachovce, na lou-
ce… Po čase se tomu smějeme.
Pak jsme si zahradnictví ve Slovči pro-
hlédly, něco pokoupily a vyfotily. 
A za velkého mávání jsme odjížděly 
domů. Tak zase někdy příště. Cesta 
domů už byla zcela jiná - veselá. Spadl 
z nás strach a v duši jsme měly dobrý 
pocit, že jsme to zmákly.
Taková pěkná, veselá posvícenská nedě-
le. Škoda, že jste nebyli s námi.
Letos nás čekají také nějaké akce - 
nácvik nového tance, vystoupení pro 
důchodce, charitativní akce na pražské 
náplavce... Ale abych vás vyvedla  
z omylu, že Babaletky jen tančí. Jezdí-
me na houby, do divadla, pořádáme si 
kreativní kurzy, scházíme se jen tak na 
popovídání… A věřte, že se těšíme 
z toho, že se parta lidí různého věku 
v dnešní době dokáže sejít a mít radost 
ze života.
I Vám všem přejeme zažít tento pocit.

Za Babaletky Alena Divišová

Vystoupení radonických Babaletek

Babaletky vyrazily na výlet.

Zdeněk Troška v obležení 
radonických Babaletek

Společenský život

POSVíCeNí 2014
Rok se s rokem sešel a obec Radonice pořádala 
opět posvícenské oslavy, které se konaly už v novém 
prostředí, a to v rodinném parku Amerika, který se 
stal nádherným místem pro pořádání kulturních  
a společenských akcí. Posvícení proběhlo netradič-
ně v sobotu, ale bohužel bez tradiční zábavy, zato 
s koncertem oblíbené country kapely Starý koně, 
střelnicí, skákacím hradem a dalšími pouťovými 
atrakcemi. Odpoledne zpestřily Babaletky svým 
novým country tancem.
 
Pobavit se přišlo více než 200 občanů, což je celá 
čtvrtina obyvatel Radonic. A to je velmi sympatické 
a nečekané číslo, kterého si velmi vážíme.
 
Také nám vyšlo po delší době počasí a všichni jsme 
si užili krásný den s hudbou a občerstvením.
Na závěr mi dovolte poděkovat Babaletkám  
a všem, kteří se na akci podíleli.

Za kulturní komisi Karel Votruba
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bude hrát opět turnajovým systémem 
s jinými, výkonnostně vyrovnanými 
týmy z jiných skupin a věříme, že kluci 
budou předvádět ještě hezčí fotbal a na 
turnajích bojovat o nejvyšší pozice.

Během roku 2014 bylo v našem areálu 
v místech původního tréninkového 
travnatého fotbalového hřiště vybu-
dováno nové krásné hřiště s umělou 
trávou nejnovější generace. Vynikající 
je, že hřiště svou velikostí splňuje para-
metry pro zápasy mládežnických týmů 
přípravek i „dospěláckého“ malého fot-
balu. Součástí hřiště je i nové oplocení 
a pouze dva roky staré umělé osvětlení. 
Jak dobrou investicí bylo vybudování 
tréninkové plochy s umělým trávníkem, 

se ukázalo nyní v zimě. Celou zimní 
přípravu hřiště pravidelně 3x týdně vy-
užívají hráči dospělých kategorií v neví-
daném počtu 25-28 hráčů. Minimálně 
2x týdně na hřišti trénují v podobném 
počtu i žáci a starší přípravka. Všichni 
jsou maximálně spokojeni. 
 
Velké poděkování patří tímto zástup-
cům OÚ Radonice, kteří umožnili 
zafinancování a vybudování tohoto 
krásného hřiště s umělou trávou. Pěkně 
se poslouchá od soupeřových diváků  
a hráčů, jak hezký areál v Radonicích 
máme.
 
Ještě se zmíníme o jednom úspěchu.  
V lednu se pod hlavičkou Slavia 

„Barca“ Radonice zúčastnilo družstvo, 
složené z nejmladších hráčů z Radonic 
a blízkého okolí ročníků 2006-2007, 
silně obsazeného halového turnaje 
pro ročník 2006 v Milovicích. Tento 
turnaj suverénně vyhráli, když porazili 
mimo jiné družstva Děčína, Chrudimi 
i Teplic. Blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci Radonic.

Rádi bychom tímto přivítali v našich 
řadách další malé fotbalisty. Děti, které 
mají zájem hrát v Radonicích fotbal, 
můžou přijít s rodiči každé úterý nebo 
čtvrtek na trénink.  Lze se i předem do-
mluvit telefonicky s trenérem mládeže 
J. Janíkem na tel. č. 605 116 042.

FOTBAL V RADONICíCH

Sport v obci

V novém soutěžním ročníku 2014-
2015 reprezentují Radonice opět čtyři 
mužstva. V mužské kategorii hraje naše 
„A“ mužstvo okresní přebor, „B“ muž-
stvo III. třídu a v žákovských kategori-
ích nastupují naši starší žáci  
i starší přípravka v okresních soutěžích. 
Všechna mužstva vzorně reprezentují 
radonický fotbal. 
 
Po minulém ročníku došlo u „A“  
i „B“ družstva mužů ke změně v pozici 
trenéra. Novou trenérskou dvojicí se 
stali radoničtí fotbaloví patrioti Jan  
a Petr Janíkovi. Přišlo několik nových 
mladých hráčů. Kádr se zkvalitnil  
o několik posil, rozšířil na současný 
počet 28 hráčů a v celé podzimní části 
nebyl problém s účastí hráčů v zápa-
sech, kdy obě družstva mužů nastupo-
vala ve stejný den.
 
„A“ mužstvo se po slabším začátku, kdy 
se sehrávalo a prohrálo několik zápasů 
smolně o jeden gól, zvedlo a stoupalo 
tabulkou vzhůru. V druhé polovině 
podzimní části již předvádělo krásný 
fotbal, na který si našlo cestu spoustu 
diváků. Domácí zápasy navštěvovalo 
vždy kolem stovky fanoušků. „A“ muž-
stvo přezimuje na 7. místě s minimální 
ztrátou na čelo tabulky.
 
Naše béčko, ve kterém hrají většinou 
naši starší borci, mělo výborný začátek. 
Pak sice přišlo pár zápasů, kdy se moc 
nedařilo, ale i přes to se podařilo ukon-
čit podzimní část na slušném  
9. místě. 
 
Obě mužstva si dala na začátku zimní 
přípravy za úkol tato umístění na jaře 
ještě trochu vylepšit.
 
V mládežnických kategoriích nás re-
prezentuje již tradičně mužstvo starších 
žáků a druhým rokem se k němu přidal 
tým starší přípravky. Starší přípravka 
odehrála svá mistrovská utkání formou 
šesti turnajů. Z celého okresu jsou jed-
notlivá mužstva (celkem jich bylo více 
jak 40) rozlosována do šestičlenných 
skupin. Družstva se v rámci skupiny 
utkala každý druhý víkend na turna-
ji, který pořádal vždy jeden z týmů 
skupiny. Turnaj, který jsme pořádali 
v Radonicích koncem září, se oprav-
du vyvedl. Za krásného počasí jsme 
přivítali týmy z Brandýsa nad Labem, 

Čelákovic, Klecan, Veltěže a Klíčan. 
Jedno hřiště jsme postavili na přírodní 
trávě a druhé na našem novém hřišti s 
umělou trávou nejnovější generace. Na 
silná družstva Brandýsa nad Labem 
a Čelákovic, tak jako na ostatních 

turnajích, jsme sice nestačili, ale s ostat-
ními týmy jsme po celý podzim sehráli 
vždy vyrovnané zápasy. Bylo vidět, že 
kluci se zlepšují turnaj od turnaje a na 
závěrečném turnaji v Klíčanech se jim 
povedlo umístit na bedně. Na jaře se 

Stojící: Jakub Strašil, Pavel Janda, trenér Jan Janík, David Moudrý, 
Alžběta Kopkášová 
Vpředu: Petr Kopřiva, Jakub Krejčík, Ondra Kučera, Tadeáš Rek, 
Jakub Janoušek a brankář Jaromír Kincl

Zleva: Nikola Vokurková, Najden Chadžiev, Lukáš Moudrý, Matěj 
Diviš, Jiří Suchar, Denis Franke, brankář Adam Novák

Rodinný park Amerika, 
neděle 12. dubna 2015, 10.00 hod.

Hlavní závody 3 km a 6 km, vedeny po polních a lesních cestách.
Dětské tratě v areálu parku.

Obec Radonice Vás zve na 

RADONICKÝ BĚH
PRO

VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

Kategorie: 
Děti:
Ročník 2008 a mladší     cca 100 m
Ročníky 2006 - 2007   cca 400 m
Ročníky 2004 - 2005   cca 800 m 
Ročníky 2001 - 2003   cca 1,2 km
Dospělí:
Tratě 3 km nebo 6 km,  
věkové kategorie do 40 a nad 40 let,   
ženy a muži samostatně.

POběžme sPOlečně Vstříc jARu!

Start pro všechny účastníky zdarma.
Ceny a medaile pro první tři v každé kategorii.
Diplomy a sladkosti pro všechny zúčastněné děti.
V cíli závodu bude připraven čaj, ovoce, tatranky.

Prezentace od 9:30 hod.

Závodu se každý závodník účastní  
na vlastní zodpovědnost.
Všichni nezletilí závodníci, tj. mladší 18 let,  
běží na zodpovědnost svých rodičů.

Vítáni běžci profesionálové, nadšení amatéři  
i úplní začátečníci, občané i přespolní!



PROGRAm  
kulturního centra Radonice

2015

7. 3. 2015 (sobota)
20:00 hodin

jiří schmitzer
 

15. 3. 2015 (neděle)
15:00 hodin

Pumprlín a bumbrlína

24. 5. 2015 (neděle)
15:00 hodin

Pohádka o chytré kmotře lišce 

31. 5. 2015 (neděle)
Dětský den

11. 7. 2015 (sobota)
21:00 hodin

tři mušketýři
(Dobřichovická divadelní společnost,

hrají Jan Rosák, Petr Bendl,  
Jiří Geissler a další)

RPA

27. 6. 2015 (sobota)
Vítání prázdnin

(Klasickej postup, Babaletky)
RPA

15. 8. 2015 (sobota)
20:00 hodin

spiriuál kvintet
RPA

3. 10. 2015 (sobota)
19:00 hodin

Vladimír mišík

11. 4. 2015 (sobota)
19:00 hodin

bez předsudků 
(hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček) 

12. 4. 2015 (neděle)
11:00 hodin

Radonický běh
RPA

30. 4. 2015
čarodějnice

BřEzEN

KVĚTEN

čERVENEC

říjEN

čERVEN

sRPEN

DuBEN

RPA = Rodinný park Amerika
 

Obec si vyhrazuje právo na změny, 
zejména na průběžné doplňování 

programu!!


