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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostávají se k Vám další Radonické listy, aby Vás informovaly
o životě v naší obci.
Ten se z hlediska zastupitelstva a obecního úřadu letos dostal
do poněkud klidnějších kolejí, protože to byl za dlouhá léta
první rok, kdy jsme neabsolvovali žádnou větší stavební akci.
V porovnání se stavbou obecního domu nebo školy tak byla
vestavba šaten a sociálního zařízení ve fotbalových kabinách
opravdu drobností, která byla hotova za pár týdnů.
O to víc času jsme věnovali a věnujeme přípravě stavby budovy
pro druhý stupeň základní školy s tělocvičnou, s jejíž realizací
bychom rádi započali ve druhém pololetí příštího roku. Druhý
stupeň totiž musí být hotov v září 2022, kdy současní třeťáci
půjdou do šesté třídy. Oproti situaci před stavbou prvního stupně je sice času relativně více, nicméně nechceme nic podcenit
a začít raději dříve, abychom měli určitou časovou rezervu.
V současné době dokončujeme prováděcí projektovou dokumentaci a čekáme na stavební povolení, které by mělo být vydáno během několika málo dnů. Poté bude následovat výběr

dodavatele a hlavně shánění finančních prostředků. Předpokládáme, že stavba bude stát okolo 60 - 70 mil. Kč, přičemž
jako s hlavním zdrojem financí počítáme se státní dotací. Zdroj
vlastních peněz pro dofinancování jsme si vytvořili v loňském
roce zainvestováním stavebních parcel v ulici Krátká, z jejichž
případného prodeje jsme schopni zainvestovat dostavbu školy
prakticky celou, ale v každém případě se budeme snažit získat
dotaci co největší a parcely, kterých nám zbývá ještě deset, neprodávat všechny.
Dalšími, již drobnějšími stavbami, které jsme letos připravili
a příští rok chceme uskutečnit, jsou rekonstrukce Nebeského
rybníka a vybudování kynologického cvičiště. Pro něj jsme již
vyčlenili a zatravnili plochu hned vedle skateparku u rybníka,
na jaře plochu oplotíme a vybavíme základními výcvikovými
prvky, takže provoz cvičiště bude moci být zahájen. O jeho pravidlech a podmínkách Vás budeme včas informovat.

jeho komisí i dalších dobrovolníků. Výsledkem jsou pak třeba
úžasné dětské dny či čarodějnice, pravidelná setkávání se seniory, sportovní akce, bohatý program obecního domu, vystoupení místních tanečnic nebo divadelní představení ochotníků,
ale i akce základní školy, která se velmi rychle stala významnou
a nedílnou součástí života v obci. Zkrátka všechno to, co dělá
život v Radonicích zajímavějším a spokojenějším a za což patří
všem „spolupachatelům“ velký dík.
Stanislav Němec, starosta obce

Nejenom stavebními akcemi ale žije naše obec. V těchto Radonických listech se dočtete o široké paletě aktivit, které už vnímáme skoro jako samozřejmost, ale jejichž rozsah v porovnání
s jinými obcemi tak úplně samozřejmý není a hlavně které by se
neuskutečnily bez nadšení, času a práce členů zastupitelstva,

Budova školy dostane prostory pro 2. stupeň.

Součástí školy bude i tělocvična.

Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.
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.
Tisk: Triangl
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Zprávy z Obecního úřadu

Jaká je situace s okruhem
kolem Prahy

Naše obec společně s dalšími dvanácti obcemi a městskými částmi sdruženými v neformálním uskupení „Starostové pro okruh“
proti tomuto záměru dlouhodobě protestuje a činí veškeré kroky,
aby okruh kolem Prahy byl vybudován v jiné, tzv. „regionální“ trase. Jsme totiž přesvědčeni a máme pro to i pádné věcné argumenty podložené například měřením hluku nebo emisí, že SOKP v tak
hustě obydleném území, jak je navrhováno, nemůže splnit hygienické a ekologické limity. Po okruhu totiž má jezdit přes 110 tisíc
aut denně, a to včetně tranzitu kamiónů z jednoho konce Evropy
na druhý, samozřejmě se všemi dopady na životní prostředí, které
taková intenzita dopravy má – hluk, emise, prach atd. Protože již
v současné době jsou zákonné limity například hluku v naší obci
překračovány, není prostě možné, aby byly dodrženy při průjezdu
sta tisíc aut denně. Z tohoto důvodu jsme se již před několika lety
obrátili na soud se žalobou na zrušení Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje (ZÚR), které tuto trasu fixují, a soud nám dal
zapravdu a tento dokument zrušil. Nicméně Středočeský kraj provedl jeho tzv. „aktualizaci“, v jejímž rámci trasu do ZÚR opět vrátil.
Nezbylo nám tedy než s ostatními dotčenými středočeskými obcemi Velení, Přezleticemi, Podolánkou a Jenštejnem podat žalobu
i na tuto aktualizaci, protože po jejím posouzení nezávislými odborníky se opět ukázalo, že hlukové, emisní a další vlivy v ní nejsou řádně vyhodnoceny a zohledněny. Žaloba v současné době
leží u soudu a čeká na své projednání.
V rámci zmíněného uskupení „Starostové pro okruh“ se také intenzivně snažíme, aby odpovědné orgány relevantním způsobem
vyhodnotily i druhou existující variantu trasy, tzv. „regionální“,
která by vedla dále od Prahy, v našem úseku mezi Dřevčicemi
a Brandýsem, a která podle našeho názoru i názoru řady odborníků lépe splňuje požadavky dopravní, ekonomické i ekologické.
Jednali jsme o požadavku na toto posouzení obou variant se všemi možnými politiky od hejtmana přes ministry dopravy, primátora
Prahy až po již několik premiérů, ale nikde jsme, s výjimkou tehdejšího ministra dopravy Prachaře, bohužel nenalezli ochotu naslouchat věcným argumentům. Většina politiků bohužel uvažuje
jenom v horizontu svého volebního období a nehodlá si přidělávat problémy projednáváním nějaké jiné trasy, protože by to samozřejmě znamenalo, že s ní pravděpodobně nebudou souhlasit
obce, kam by byla přesunuta. To však nemůžeme jako argument
v žádném případě přijmout, protože jestliže by měl být důvodem
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Neplatí dokonce ani argument o rychlosti výstavby, protože pokud
bude stát jako investor prosazovat řešení, u něhož je od počátku
zřejmé, že nemůže splnit zákonné hygienické a ekologické limity,
budou se všechny dotčené obce, různé občanské iniciativy i jednotlivci bránit všemi prostředky a vyřizování stavebního povolení
se potáhne desítky let.



Okruh v oficiálně prosazované trase by vedl mezi Radonicemi
a Vinoří, do našeho katastru by vcházel pod domovem seniorů
v Jenštejně a pokračoval by za lesíky Amerika a Červená skála směrem k Satalicům, za nimiž by se napojil na dálnici D10. Tato trasa je
dlouhodobě prosazovaná ministerstvem dopravy i Středočeským
krajem, a to přes to, že vychází z téměř 60 let staré koncepce, kdy
doprava byla desetinová, Praha poloviční a trasa tak vedla skutečně kolem Prahy, nikoliv zastavěným územím, jako je tomu dnes.

nepostavení pouhý nesouhlas dotčených obcí, musí být stejné
právo přiznáno i nám a v takovém případě by se nemohlo postavit
nikdy nic. Je zřejmé, že taková stavba, jako je SOKP bude vždy mít
negativní vliv na své bezprostřední okolí, ale jde o to, najít takovou
trasu, aby tento vliv byl co nejmenší a na co nejmenší počet lidí.
A to podle našeho názoru a znalostí zajišťuje právě tzv. „regionální“ varianta.

Jako uskupení „Starostové pro okruh“ v současné době jednáme
se špičkovými zahraničními experty se zkušenostmi z vrcholných
struktur EU o zpracování studie, která by komplexně porovnala
obě varianty okruhu, abychom tak získali skutečně důkladné a odborně nezpochybnitelné argumenty pro další jednání.
Nejsme však natolik naivní, abychom si mysleli, že s výše uvedenými argumenty se nám zaručeně podaří prosadit regionální trasu
okruhu, proto se samozřejmě intenzivně snažíme ovlivnit i charakter plánované stavby v trase přes naši obec. Iniciovali jsme řadu
jednání na různých úrovních, zejména s ŘSD, kde jsme požadovali
zásadní technické změny v navrhované dokumentaci, aby vliv na
naše životní prostředí byl i v případě, že by okruh byl u nás postaven, minimální. Od samého počátku jsme prosazovali, aby okruh
na našem území byl navržen v tunelu, což zástupci ŘSD zprvu
striktně odmítali. Stavba byla dokonce v první variantě projektována přímo na rovném terénu, v další variantě byl navržen zářez cca
6 metrů a zhruba stejně vysoké ochranné valy, ale po našem vytrvalém úsilí se podařilo dosáhnout toho, že na květnovém jednání
s generálním ředitelem ŘSD na obecním úřadě nám byla představena varianta, v níž je skutečně přes náš katastr vyprojektován tunel. Okruh by se do něj měl vnořovat před Podolánkou, procházel
by pod ČOV mezi Vinoří a Jenštejnem, pokračoval by směrem na
Satalice a zpět na povrch by se opět vynořil za křížením se silnicí
z Radonic na Vinoř. I přes pozitivní změny oproti původním návrhům jsme spolu s okolními obcemi připomínkovali i tuto variantu
a požadujeme do ní mimo jiné zapracovat prodloužení tunelu dále
směrem k Satalicům či zrušení obrovské mimoúrovňové křižovatky
na Podolance.



J

ednou z nejdůležitějších věcí, která může ovlivnit naši obec
a kvalitu života v ní, je vybudování nebo nevybudování Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) přes náš katastr.

Po dlouhém tlaku obce byla zpracována varianta umístění okruhu do tunelu. Začínat by měl před
Podolankou a vyúsťovat u Vinoře. Začátek a konec tunelu jsou označeny šipkami.

ŘSD počítá, že stavba této trasy okruhu by měla být zahájena cca
v roce 2029. Troufám si říci, že to je velmi optimistická představa,
ale považuji tento návrh za obrovský posun směrem k minimalizaci negativních dopadů na naši obec. Zdaleka však ještě není vyhráno a v každém případě se i nadále budeme snažit, aby SOKP přes
Radonice neprocházel v žádné variantě.
Stanislav Němec, starosta obce
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Zprávy z Obecního úřadu
Obecní úřad Radonice
Na Skále 185, 250 73 Radonice
Mobil: 601 556 685
Pevná linka 286 855 410 je zrušena!
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

Nové ceny za odvoz odpadu

Z

astupitelstvo na svém říjnovém zasedání schválilo
novou vyhlášku, kterou se od 1. 1. 2020 stanovuje
cena za odvoz komunálního odpadu ve výši 800 Kč na
poplatníka ročně.
Oficiálně zní název vyhlášky, která řeší stanovení výše poplatku za likvidaci odpadu v obci, dost složitě (jako téměř
vše, co naši úředníci vymyslí) - „Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Ta v současné době platná byla schválena již před sedmi lety, což znamená - cena se za posledních sedm let neměnila. Jak všichni vidíte kolem sebe, vše
se zdražuje a náklady na likvidaci odpadů se zdražují dost
citelně. Nechci nikoho strašit, ale bohužel bude v této oblasti ještě hůře, protože do 10 let má být přijat zákaz veškerého skládkování – jinými slovy odpady budou muset
být do 10 let likvidovány jinak, než skládkováním. Osobně
si dost těžko dovedu představit, že do 10 let u nás vyroste tolik ekologických spaloven odpadu, že veškerý námi
vyprodukovaný opad v nich bude likvidován. Zní mi to trochu jako sci-fi. No uvidíme…. Každopádně si myslím, že
se bude muset v oblasti odpadů zásadně změnit hlavně

NAŠI JUBILANTI
V druhé polovině letošního roku oslavili či oslaví
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Červenec
Oldřich Strnad 		

89 let

Září
Marie Ostrožná		
Lubor Tuček			
Jaroslav Adámek		
Květa Žáčková		

90 let
80 let
70 let
65 let

Říjen
Ladislav Uher 		
Marie Hřebíčková		
Miloš Janoušek		
Zdeňka Molitorová		
Bohumír Havelka 		
Jan Stypola 			

92 let
89 let
75 let
70 let
65 let
65 let

Listopad
Rudolf Cabicar		
Josef Prchal			

75 let
70 let

Prosinec
Alena Jandová		
Jana Kašinová			
Petr Mrňavý			
Zita Rottová			

86 let
80 let
70 let
65 let

Všem gratulujeme
a přejeme všechno nejlepší!

systém balení výrobků a naše chování s ohledem na produkování zbytečných odpadů, třídění odpadu apod.
Ale k naší realitě – posledních sedm let je cena za odvoz
odpadu pro občany na úrovni 600 Kč za osobu. Skutečné náklady obce však v roce 2018 činí již 1 292 800,- Kč,
což představuje náklad na poplatníka ve výši 1 202,- Kč,
přičemž pro rok 2020 nám již popelářská firma oznámila
zdražení služeb o cca 9 %. To znamená, že i přes zvýšení
sazby na 800 Kč za občana bude i nadále obec na každého z nás doplácet cca 500 korun.
Vážení spoluobčané, nedělá nám vůbec žádnou radost
zvyšovat vaše životní náklady, ale jak vidíte ve výše uvedených faktech, nic jiného nám nezbývá. Rozpočet obce
není bezedný a vybudováním mnoha prvků obecní infrastruktury a vybavenosti v posledních letech, které slouží
pro nás všechny a zvyšují kvalitu života v obci, narůstá
i výše nákladů na jejich údržbu opravy apod.
Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta

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.
6 | Radonické listy - listopad 2019
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Obecní policie se svou troškou do mlýna
V

ážení spoluobčané radoničtí, ani jsme se nenadáli
a je tu podzim a další vydání listů. Příroda konečně
hýří barvami dožívajícího listoví, ale stmívá se nám už
podstatně dřív, než jsme byli zvyklí v předchozích měsících. Barvy vašeho tak krásného oblečení, a zejména toho
tmavého, v podvečer a v noci splývají, a tak si hned na
začátku dovolujeme připomenout minimálně rozumnost
reflexních prvků na bundách, taškách a batozích vašich
i vašich dětí při pohybu na silnicích v obci i mimo ni. Zákon pamatuje pouze na silnice mimo obec, ale rozum ho,
doufejme, v tomto případě předběhne i v obci. Jde přeci
o vaši bezpečnost - svítá později, stmívá se dříve, častěji
prší, padají mlhy, ale jen se v onen čas se sníženou viditelností na silnicích podívejte kolem sebe.
Denní svícení při jízdě motorovými vozidly se vám za ty
roky, co je povinné, už všem vesměs vžilo, ale je zarážející, kolik řidičů si neuvědomuje, že novějším autům při
automatickém použití denního svícení nesvítí osvětlení
vozidla vzadu. Za snížené viditelnosti je řidič povinen jet
minimálně s potkávacími světly, aby viděl, ale taky aby
byl viděn. Případné šetření žárovek není v tomto případě
úspora, ale obyčejná bezohlednost.

z lejna zjistí lejno, to máte pravdu, ale kamerový záznam
obce i těch, kteří si chrání svůj majetek, je v tomto případě opravdu dobrý pomocník. Apeluji tedy na všechny
pejskaře, aby se především chovali jako dobří a slušní
sousedé.
Ale dost bylo našeho láteření. Je čas popřát vám všem
plno pohodových a klidných podzimních dní, strážníci
Obecní policie Radonice jsou připraveni Vám k tomu být
maximálně nápomocni, jsou tu pro Vás.
Michael Hamera, velitel Obecní policie Radonice

Obecní policie Radonice
tel: 724 111 222
a pod svým názvem i na FB

A u té zůstaňme i v další věci. Jak jinak se lze nazvat jednání páníčka, který ač ví, že jde vyvenčit svého mazlíčka,
tváří se, že si vlastně ani nevšiml, kdy a kde onen voňavý
zázrak jeho miláčka opustil. Ano, strážníci sice na místě
www.radonice.cz |
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Život v obci

Na jaře zprovozníme
nové cvičiště pro pSy
J

ak jste možná někteří zaznamenali, stal se ze mne před třemi roky pejskař a přidal jsem se tak k velké skupině občanů
ČR, kde podle statistických údajů téměř polovina domácností
vlastní „nejlepšího přítele člověka“. Já osobně sice žádné ambice se svou fenou československého vlčáka nemám, ani co se
týká výstav, ani co se týká zkoušek, ale jistě je mezi námi mnoho těch, kteří by rádi svého psa na nějaké zkoušky, nebo na
účast na výstavách připravili. Každý z nás by minimálně chtěl,
aby jeho pes reagoval na základní povely poslušnosti, byl řádně socializovaný a uměl se bezproblémově chovat mezi jinými
psy i lidmi. Obec se tedy snaží vyjít všem pejskařům vstříc a vybuduje cvičiště pro psy, které bude umístěno vedle skate parku
u Nebeského rybníka směrem k silnici na Satalice (v plánovaném
prostoru již je vysetá tráva).

děti seniorům
K

ulturní komise od letošního roku velmi intenzivně spolupracuje se ZŠ Radonice. Kromě věcí, které již proběhy a byla
o nich zmínka v minulém čísle Radonických listů, se uskutečnila
v květnu zajímavá akce, kterou jsme nazvali „Děti seniorům“.
Jak už sám název napovídá, sešli se v Obecním domě děti ze ZŠ
a lidé starší generace, aby zde společně strávili příjemné odpoledne. Jsme přesvědčeni, že společné setkání nejmladších a nejstarších občanů obce může přinést nejenom okamžitou radost a dobrou náladu, ale že má také svůj hluboký smysl v bezprostředním
propojení generací.

Hlavním hřebem celého odpoledne bylo vystoupení dětí z pěveckého sboru ZŠ a MŠ pod vedením paní ředitelky Lenky Kremlíkové,
děti zpívaly od srdce, bylo vidět, že si vystoupení hodně užívají,
senioři zpívali s nimi, děti musely dokonce přidávat, senioři vybírali i písničky, které si chtějí společně zazpívat.

Péčí obce bude vybudováno oplocené cvičiště, které bude potom
třeba osadit potřebnými speciálními prvky pro výcvik psů. Odbornou část budování cvičiště, tzn. odborný dozor při výstavbě, výběr
a návrh rozmístění jednotlivých prvků, si vzal dobrovolně na starost pan učitel Kos z naší základní školy, který se věnuje kynologii
velmi intenzivně a má potřebné zkušenosti i znalosti. V určité fázi
však bude potřebovat pomoc dalších dobrovolníků a v této souvislosti bych se na vás rád obrátil s žádostí, abyste podle vašich
možností s dobudováním cvičiště pomohli – vždyť cvičiště bude
sloužit nám všem. Těšíme se na vaše reakce a zájem. Přeji všem
příjemné a pohodové dny.
Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta
Zájemci o pomoc při budování cvičiště se mohou hlásit Zdeňkovi
Růžičkovi (tel. 737 234 515).

Nové kadeřnictví v Radonicích
Během několika málo týdnů
bude v přízemí Obecního
domu otevřeno nové
kadeřnictví Elišky Balounové.
Veškeré kadeřnické služby
poskytneme pánům, dámám
i dětem.
Otevírat se bude
v prosinci 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Při konzumaci sladkých dobrot, zpěvu, povídání a dobré náladě
čas plynul velmi rychle a tak jsme se ani nenadáli a neradi museli
končit.

Snažili jsme se pro toto premiérové setkání v Obecním domě
vytvořit skutečně domáckou a příjemnou atmosféru, a tak jsme
sál uspořádali do „kavárenské“ podoby, na stolech čekaly na
naše seniory i juniory třeba švestkové koláče, šlehačková roláda
a další dobroty vlastnoručně napečené členkami kulturní komise,
v sále voněla káva a čaj a nic tak nebránilo tomu, aby především
zkušené hospodyně z řad našich seniorek mohly naše produkty
ohodnotit a také tak samozřejmě hned učinily. Nešetřily pochvalami, myslím ale, že za jejich celoživotním pekařským umem ještě v
lecčem zaostáváme…

S dětmi i se seniory jsme se shodli, že se jim akce líbila a že by
všichni uvítali další pokračování. Nám, členům kulturní komise
spadl obrovský kámen ze srdce, protože před touto „premiérou“
jsme měli opravdu velké obavy a pochybnosti, zda se zejména seniorům strefíme do vkusu a nálady, zda vůbec dorazí, jestli se jim
to bude líbit a zda nepřipravujeme „propadák“.
Naštěstí vše dobře dopadlo a ohlasy seniorů i dětí nám dávají novou energii do přípravy dalšího pokračování. Snad se nám podaří
zavést v Radonicích novou pěknou tradici.
Za kulturní komisi Hana Němcová

Zabýváme se
profesionálním broušením
kuchyňských nožů, nůžek,
seker a dalších pracovních
nástrojů.
Při osobním převzetí nožů
garantujeme nabroušení
do dvou pracovních dnů.
www.brusnadilna.cz

www.radonice.cz |

9

Základní škola

střípky z naší školy
Z

ákladní škola Radonice se přehoupla do třetího ročníku, byť
v nové budově jsme teprve druhým rokem. Otevřeli jsme dveře
všem žákům, jedna třída měla ale svoji premiéru, naši prvňáčci.
Přivítala je jejich třídní paní učitelka Michaela Baudyšová spolu
s maskotem třídy Večerníčkem.

Posledního října jsme jako překvapení pro prvňáčky uspořádali
Halloweenský večer, kde jsme spolu s druhou a třetí třídou zapálili
svíčky ve vydlabaných dýních. Děti přišly v kostýmech strašidelných masek a spolu s rodiči se podepsaly u „hrobníka“.

Snažíme se, aby aktivity na cestě za vzděláním nekončily za branou
naší školy. Navštěvujeme proto divadelní představení a výstavy,
pořádáme exkurze vztahující se k tematickým celkům jednotlivých
předmětů ve výuce, zaměřujeme se na prožitkové a činnostní učení.

Na sobotu 7. 12. 2019 od 10:00 – 12:00 hodin pak ve škole připravujeme již druhý „Vánoční jarmark“, kde nebude chybět výstava
a prodej žákovských prací, tvořivá dílna, pohoštění a další překvapení. Všechny rodiče, prarodiče i ostatní přátele radonické školy
srdečně zveme! Na společná setkávání se těší pedagogové a ostatní
zaměstnanci školy.

A také samozřejmě pokračujeme ve spolupráci s obcí a její kulturní komisí, kdy každý měsíc žáci školy připravují překvapení pro
seniory jubilanty, naše děti vystoupily se svou akademií pro rodiče
v Rodinném parku Amerika či při vítání občánků, připravujeme se
i na vánoční vystoupení.

Ve třídě proběhlo pasování na školáka, žáci a žákyně obdrželi
večerníčkový pamětní list, protože je na cestě za vzděláním budou
provázet pohádkové bytosti z oblíbeného Večerníčka.
Zářijové dny přinesly hned několik aktivit, které naši žáci plnili
v projektovém vyučování.
Dne 23. září se na naší škole uskutečnil Evropský den jazyků.
Každá třída si vybrala jeden evropský stát, se kterým se seznámila, získala o něm zajímavé informace a připravila prezentaci
pro spolužáky z ostatních tříd. Prezentace se uskutečnila 24. září
v 10 hodin ve školní jídelně. Pro zajímavější začátek prezentace
nastupovala každá třída po zaznění hymny vybraného státu.

Jen záložkami to v našem případě ale nekončí, s partnerskou školou
si děti vymění i krátké listy – pozdravy, opět žák žákovi napíše (při
zachování anonymity, jen s využitím iniciál jmen a označením třídy).
Uvidíme, zda nakonec nevzniknou i větší přátelství, držme si palce.

tů mezi českými a slovenskými základními školami a osmiletými
gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do
knih. Žáci z České republiky vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou technikou ztvární téma česko-slovenského projektu List za
listem – baví mě číst, a vymění si je se žáky z přidělené partnerské
školy ze Slovenské republiky. Výměnu záložek mohou školy využít
k navázání spolupráce, kontaktů nebo i k poznávání slovenského jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života
žáků na Slovensku a zároveň i jako průřezové téma do Školního
vzdělávacího programu nebo jako součást školního projektu.
Naší partnerskou školou je Základná škola s materskou školou
a školskou jedálňou v Kamenici nad Cirochou.

Za ZŠ a MŠ Radonice Mgr. Lenka Kremlíková, ředitelka školy

ZVEME VÁS NA

VÁNOČNÍ JARMARK
Ve dnech 26. a 27. září jsme se věnovali v tematickém vyučování odkazu sv. Václava vzhledem k tomu, že se naše škola nachází
v obci v těsné blízkosti Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Pozornost tomuto tématu jsme věnovali nejen z důvodu vzdělávacího, ale také výchovného. Kníže Václav je i v dnešní době pro děti
blízký svými podobenstvími s jejich běžným životem, otázkou pomoci druhému na úkor vlastního pohodlí, otázkou spravedlnosti,
bezpráví atp. V rámci výuky jsme tak mohli jeden den „prožít“ se
sv. Václavem. Žáci se dozvěděli více o době, ve které žil, poznali
jeho rodiče, prarodiče, hledali na mapě místa, kde vyrůstal jako
chlapec i kde žil jako mladý muž. Poznávali jeho život i prostřednictvím příběhů upravených do komiksové podoby. Na mincích
bádali po nápisu s jeho jménem a vyobrazením, zpívali chorály
i naši národní hymnu.
V měsíci říjnu se zapojily naše druhé ročníky a také třetí ročník
do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy:
List za listem – baví mě číst. Tento školní Projekt je organizován
ve spolupráci se Slovenskou pedagogickou knižnicí v Bratislavě
a Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a je vyhlašován k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven. Hlavním cílem je navázání kontak10 | Radonické listy - listopad 2019

KDY

KDE

V KOLIK

SOBOTA 7. 12. 2019

ZŠ RADONICE - KAŠTANOVÁ 473

10.00 - 12.00 HOD.

Na co se můžete těšit
vánoční výstava a prodej žákovských prací a prací dětí z mateřské školy,
pohoštění a další překvapení

TĚŠÍME SE NA VÁS
žáci, pedagogové a zaměstnanci ZŠ a MŠ Radonice
www.radonice.cz |

11

Život v obci

babaletky nezahálí

Krátké ohlédnutí

za letošním Dětským dnem
T

ak letos vyšel Dětský den úplně parádně na 1. červen. Na tom
není ale vůbec nic zvláštního, protože je to tak zařízeno již po
několik desetiletí. Ale letos den vyšel na sobotu. Na tom také není
nic zvláštního, protože čas od času to tak prostě vychází. Krásné
na tom bylo, že naši sportovci, kteří hrají fotbal, měli volné hřiště
a také, a to hlavně, bylo krásné počasí. Přípravy byly započaty včas
a s plným nasazením všech členů naší kulturní komise. Také jsme
zkusili oslovit případné sponzory, ovšem se střídavými výsledky.
Jedni ano, jiní ne. Těm, kteří ano, byl poslán děkovný dopis (asi
byli rádi). A těm, kteří ne, poslán nebyl (asi nečetli náš dopis, nebo
se dopis nedostal na patřičná místa, no nic).

Pak následovalo shánění cen do soutěží pro děti. Pro vaši informaci - těch cen musí být několik stovek. Vycházíme totiž ze zkušenosti minulých let, kdy návštěvnost dosahovala vždy přes dvě stovky
dětí a soutěží bylo více jak deset. Pro letošní rok jsme zvolili trochu odlišný způsob odměňování dětí, a to tak, že po splnění všech
soutěží dostaly děti odměny najednou, svázané v jednom balíčku.
Trochu se tímto způsobem urychlil průběh odpoledne.

R

adonické babaletky opravdu nezahálí. Zde je jenom stručný výčet akcí, které máme za sebou nebo naopak před sebou:

Václavské náměstí
Akce MDA RIDE – jedeme v tom s Vámi - individuální pomoc lidem
se svalovou dystrofií. Letos jsme opět přispěly, a to krásnou částkou 37 000,- Kč!

Radonické posvícení

Následně nás budou čekat nějaké ruční práce před blížícími se vánočními svátky. Víc už toho do konce roku bohužel nestihneme…
Na závěr bych chtěla zmínit jednu důležitou věc, a tou je blahopřání naší věrné a stále aktivní Babaletce , která oslavila krásných
70 let. Zděničko, VŠE NEJLEPŠÍ!
Vám ostatním, krásné dny plné pohody a spokojenosti za všechny
Babaletky přeje
A. Divišová

I přes malý počet zúčastněných Babaletek, za kterou mohly nemoci, dovolené apod., jsme to nakonec zvládly.

Den otevřených dveří v domově pro seniory
Milé odpoledne, které jsme strávily ve Dřevčicích.
Nyní nás čeká nácvik na již tradiční Vánoční trh v zahradnictví, který
se letos koná v sobotu 30. 11. 2019, kam jste všichni srdečně zváni!
Bude to zase těžké, protože máme všechny opět málo času a je to
vždy složité v dnešní uspěchané době, najít čas ve stejnou dobu
pro 16 „bab“.

Žádné dítě neodešlo domů suché...

Poděkování za skvělou orgnaizace dětského dne
patří všem organizátorům!

Všechno probíhalo tak, jak jsme si přáli a i závěr byl jako již tradičně trochu mokrý. Dobrovolní hasiči ze Satalic totiž přivezli cisternu
pěny, a tak snad žádné dítě nešlo domů suché. Zvedací plošina,
která byla z Jenštejna a gratis, zůstala i po zavíračce, a tak se mohly děti na všechno podívat i shůry.
Celé toto dění zajišťovalo více jak třicet dospělců, a to není žádná
legrace. Všem tedy ze srdce děkuji a můžu snad i říci, že se spolu
těšíme na další rok.
Jan Stypola

Děti si svůj den užily dosyta...
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Sport v Radonicích

podstatný je pro mě dort,
ne jen třešinka na NěM

D

áváme děti na různé kroužky – ty, které rozvíjí jejich intelekt (přírodovědecký, vědecký atp.), ty, které rozvíjí jejich hudební talent
(hra na hudební nástroj, zpěv atp.) a ty, které přispívají k jejich fyzické kondici (sportovní kroužky). Jistě by se dalo najít spousty dalších
kategorií, ale to není hlavním tématem tohoto článku.
Ať zvolíme jakýkoliv, hlavním záměrem je právě podpora růstu
v určité kategorii, na kterou má naše dítě buď talent, nebo naopak
tam, kde chceme talent rozvinout (dítě se může naučit rytmu,
může se mu zlepšit koordinace, pružnost, kondice atp.). Tento záměr je jistě na předním žebříčku při rozhodování se, který kroužek
je pro naše dítě ten pravý.
Většina rodičů však touží po tom, aby nad tímto prvotním záměrem byl ještě jeden stupínek a tím je pocit štěstí, radosti, zkrátka
dobrý pocit z toho, že naše dítě dělá přesně to, co ho baví, inspiruje, motivuje. Přejeme si, aby naše dítě bylo šťastné tam, kde tráví

etošní tenisovou sezonu v Radonicích bych zhodnotil jako
velmi úspěšnou. Jak po stránce organizační, ale hlavně tenisové.
Na jaře jsme začali nově spolupracovat s tenisovou školou
TK TOLA, které jsme nabídli prostory k výuce tenisu malých
dětí i dospělých. Ve spolupráci bychom rádi pokračovali dlouhodobě. Letos proběhly dva nábory dětí, a to začátkem května, kde bylo 17 dětí a v půlce září se sešlo 16 dětí, které hned
začaly spolupracovat s tenisovou školou. Budeme se těšit, až
z těchto malých tenistů vyrostou hráči a hráčky pro soutěže
jednotlivců a družstev, které bychom rádi chtěli do budoucna
zavést. Tyto nábory budou probíhat každý rok.
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R

svůj volný čas. A pokud to tak není, jsme často rozmrzelí, protože
chceme, aby se dítě v tom či onom vyvíjelo. S námi to ladí, ale
s dítětem to z nějakých důvodů neladí a my jsme pak na rozcestí.

ok utíká snad ještě rychleji, než naši běžci, a tak začátkem
dubna, v neděli sedmého, se v Rodinném parku Amerika konal
už pátý ročník Radonického běhu. Počasí nám tentokrát opět přálo
a za příjemného slunečného dne se na svoji trasu vydali účastníci
od dětiček sotva chodících až po zkušené matadory. Nejstaršímu
běžci na trase 6 km bylo 77 let!

Chceme své dítě naučit do života, aby svůj volný čas trávilo s tím,
s kým se cítí dobře, tam, kde je mu dobře. To není málo, to je zásadní věc pro jeho budoucí život. Pokud naše dítě setrvává někde,
kde mu není dobře, učíme ho pravý opak.

Opět se přepisovaly rekordy počtu účastníků, celkem odstartovalo
193 závodníků, z toho 99 dětí. Oproti dřívějším ročníkům se také
zvýšila účast starších dětí a někteří rodiče se nestačili divit, že si
jejich ratolesti troufly s kamarády i na 3 km trasu.

Již osm let aktivně cvičím s dětmi. Pravidelně vystupujeme na různých regionálních a sezónních akcí. Je to super, když děti napilují perfektně kroky a rodiče se pak radují, jak to jejich dítě perfektně cvičí. Málokdo si však uvědomí, že 90 % času, který tráví
na pravidelných běžných hodinách zumby, jsou zásadní právě
pro jejich dobrý pocit. Těch 10 %, které stráví na vystoupení je
„jen“ třešinkou na dortu. Považuji však za stěžejní právě ten dort
samotný. Aby byl postaven na těch nejkvalitnějších ingrediencích
jako je různorodost a pestrost (děti nepilují pouze jednu sestavu
na vystoupení, ale hrají své oblíbené hry, cvičí různé sestavy i nad
rámec vystoupení), radost z pohybu a hudby (děti si volí své oblíbené písničky, oblíbené taneční prvky atp.), sebevědomí (děti si
jsou vědomi své jedinečné individuální role v týmu), sociální cítění
(děti se učí socializovat s dalšími jedinečnými individualitami).

Naše dvě trasy 3 a 6 km zůstaly nezměněny, ale na konci čekalo překvapení – cíl nebyl na cestě u rybníka, ale na kopci nad ním. A na ten
už se unaveným nohám běželo těžce! I závody dětí mimo těch nejmenších byly nově vedeny v okruhu přes tuto „radonickou Sněžku“.

...velcí...

Vítězem běhu na 6 km se stali Dušan Erbs a Lujza Sláviková. Na
3 km zvítězil Jakub Krejčíř a v ženách byla nejlepší Lucie Strnadová. Nejlepšími Radoňáky se stali Petr Kalčík a Jana Kozlová.

Moc bych si přála, aby děti, které chodí na mé hodiny, měly pocit,
že tráví svůj volný čas smysluplně, ať je ten smysl pro ně jakýkoliv.
Chci je svou přítomností učit, motivovat, podporovat a inspirovat.

...i dospělí.

Jsem vděčná za tuto životní výzvu, protože to je zodpovědná úloha, která mě nutí na sobě neustále pracovat. A díky tomu tak mohu
neustále zkvalitňovat ingredience, které jsou důležitou složkou
dortu. Třešinka na něm pak není tím nejpodstatnějším.
Lucie Burdová, www.primazumba.cz

TJ Slavia Radonice to jsou i tenisté
L

radonický běh 2019

Na dalším ročníku Radonického běhu příští rok na jaře se na Vás
budeme těšit! Výsledky a odkaz na fotky: www.facebook.com/radonickybeh
Radonického běhu se zúčastnili malí...

Každým rokem se hraje soutěž smíšených družstev. I letos náš
A tým bojoval o postup ze IV. třídy do III. třídy. Bohužel to nevyšlo, ale už teď pracujeme na zkvalitnění našeho kádru, tak
abychom byli úspěšní příští rok. Dobré výsledky má náš B tým
v soutěži „BUĎ FIT“, v níž soutěží ve II. třídě středočeského
kraje.
V sezoně probíhá několik turnajů pro amatérské hráče ve
dvouhře i ve smíšených družstvech. Letos proběhl již jejich
9. ročník. Všechny informace o tenisovém oddíle či možnostech hraní nebo náborech nových členů naleznete na stránkách TK Slavia Radonice.

Hana Matoušková

Děkujeme moc obci Radonice a také partnerům:
•

Radonická beseda,

•

firma ALFUN,

•

VKS Invest,

•

My Comfort,

•

TE-EN servis.

Budeme se těšit na další spolupráci.
Přihlášky do tenisové školy jsou možné buď na telefonním
čísle: 720 666 746 nebo na emailu: info@tkslaviaradonice.cz

Za TK Slavia Radonice Karel Votruba

www.radonice.cz |
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PROGRAM KULTURNÍHO
CENTRA RADONICE
ÚNOR – DUBEN 2019
PODZIM
2019 21.
- zima
2020
února /ČT/ v 10:00 hod.
ÚNOR

3. února /NE/ v 19:00 hod.

prosinec

1. prosince 2019 (NE)
rozsvěcení vánočního stromu
Místo: Před Obecním domem Radonice
Vstup: Zdarma

22. prosince 2019 (NE)

NA STOJÁKA
Vánoční
příběh
KAREL HYNEK A PETR VYDRA

v podání
radonických
ochotníků
I ve dvou
se dá zahrát
velké divadlo!
Nebo tedy stand up comedy.

Místo: Rodinný park Amerika
Místo: Obecní dům Radonice
Vstup: Zdarma
Vstup: 190 Kč v předprodeji, 220 Kč na místě

Nová premiéra
Radonických
ochotníků!
15. února /PA/ + 16. února /SO/
v 19:00 hod.

VELKÁ ZEBRA ANEB
JAK ŽE SE TO VLASTNĚ
únor
JMENUJETE?

9.

Komedie o tom, že pojistky se prostě musí platit
včas, protože člověk nikdy neví, co se třeba už za
února
2020
hodinu může
stát.(NE) v 19:00 hod.
Hrají: František Bittner, Jindřiška Houšková, Jana Němcová,

Klíče
na neděli
Jan Stypola,
Stanislav Němec, Oldřiška Mrázová.

Místo: Obecní dům Radonice, Vstupenky na Obecním

(Divadelní
spolekZdarma
Háta)
úřadě, Vstup:

VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ

Hrají: Jana Šulcová / Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga
DivadloLibor
VěžHruška, Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová,
Želenská,
Bráškové
Brumda
Martin Sobotka a další.

s Čmeldou se probudí
po dlouhém, zimním
Místo: Kulturní dům Radonice (Radonická beseda)
spánku a protože
Vstup: 350,- Kč
zrovna nemají co na
práci, začnou společně
vzpomínat, co všechno
prožili. Nejvíce jim je ale
do zpěvu!
Místo: Obecní dům Radonice, Vstup: 70 Kč
BŘEZEN

10. března /NE/ v 19:00 hod.

VELKOPOPOVICKÁ
KOZLOVKA

S písničkou kolem
světa
J. Dodo Slávik, kapelník
Velkopopovické
Kozlovky, Vás provede
spolu se zpěvačkou březen
a herečkou Andreou
Sousedíkovou
13.
března 2020 (PÁ)
písničkami zlaté éry této kapely. Nezapomenou ale
ani na písničky
velikánů jako -jsou
Elvis Presley,
Stand
up comedy
nanapř.
stojáka
Edith Piaf a další. Pořad bude provázen mluveným
slovem Frauenberg
a veselými scénkami.
Arnošt
a Adéla Elbel
Místo: Obecní dům Radonice
Místo:
Obecní
Radonice
Vstup:
90 Kč,dům
senioři
obce Radonice ZDARMA
Vstup: 170,- Kč

DUBEN

30. dubna /ÚT/

ČARODĚJNICE
Tradiční pálení čarodějnic
spolu s lampionovým
průvodem od
rybníka Haltýř včele
s nefalšovanou čarodějnicí.

Místo: Rodinný park Amerika,
Vstup: Zdarma

Předprodej
vstupenek:
úřad Radonice a samoobsluha COOP Radonice.
Komedie o dvou manželských
párech, které
se sejdouObecní
na
Informace
o
programu,
rezervace
vstupenek
u
Oldrišky
Mrázové: Oldriska.Mrazova@seznam.cz, tel.: 607 818 479
nepovedeném mejdanu. Prozradí se, že všichni čtyři nejsou
www.kcradonice.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
příliš spokojeni s tím, čeho dosáhli, a jejich manželství trpí
stereotypem. V opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče od
bytu a po kratičké radosti z nečeho nového se z této záměny
roztočí kolotoč potíží.

