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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tyto Radonické listy dostáváte do rukou v nelehké době nouzového stavu a všech těch nepříjemných a nepohodlných opatření,
která s sebou současná situace způsobená koronavirem přináší.
Ekonomický i společenský život je utlumen, obchody jsou zavřené, děti nechodí do školy, řada z Vás musí pracovat z domova, či
dokonce pracovat nemůže vůbec.
Ani naší obci se samozřejmě tato situace nemohla vyhnout. Museli jsme uzavřít školu a školku, omezit úřední hodiny na obecním
úřadě, zrušit veškerá naplánované kulturní a společenské akce,
uzavřena je i Radonická beseda.
Jako obec se však snažíme fungovat i ve ztížených podmínkách.
V plném provozu je údržba obce, bez omezení funguje obecní policie i výdejní místo pošty, škola zajišťuje výuku distanční formou,
stejným způsobem proběhl i zápis dětí do první třídy.
Především však probíhá příprava výstavby druhého stupně základní školy s tělocvičnou, abychom v druhé polovině roku mohli
začít stavět. V současné době máme kompletně hotovou projektovou dokumentaci, vyřízené stavební povolení a bylo vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Vedle toho se samozřejmě
intenzivně věnujeme zajišťování finančních prostředků na stavbu, která bude stát okolo 70 miliónů bez DPH. Zpracovali a podali jsme žádost o státní dotaci na ministerstvo financí a nyní jsme
v očekávání, jakou částkou nám stát s financováním školy pomůže. V této souvislosti bohužel musím zmínit, že hlasitě opakované
proklamace vlády o masivní podpoře výstavby nových školských
kapacit zejména v okolí velkých měst se ukázaly jako značně přehnané marketingové výkřiky, protože od letošního roku je maximální možná výše dotace pouze 20 mil. Kč na jednu akci, což je
prostě žalostně málo. Byli jsme tedy nuceni stavbu rozdělit na

dvě samostatné etapy, tj. učebny pro druhý stupeň a tělocvičnu,
a o dotaci tedy žádáme na každou tuto etapu samostatně. Podle
výše přidělené dotace se dále rozhodneme, zda realizaci tělocvičny zahájíme již letos, či ji zatím neodsuneme. Zdrojem peněz na
dofinancování stavby pak budou částečně hotové prostředky obce
a částečně prostředky získané z prodeje stavebních parcel v ulici
Krátká, které jsme k tomuto účelem zainvestovali v předminulém
roce a s jejichž prodejem počítáme na začátku roku 2021. Zdroje
financování tedy zajištěny máme, otázkou je pouze to, jaký bude
poměr dotace státu a našich vlastních prostředků. Školu však v každém případě dostavíme tak, aby od září 2022 mohla sloužit i pro
druhý stupeň.

Výdaje pak činí 39 190 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější položkou je
první část nákladů na stavbu druhého stupně základní školy a tělocvičny ve výši 15 mil. Kč, přičemž v rozpočtu není počítáno se státní
dotací, protože u ní jsme počítali, že o ni budeme žádat až v roce až
v roce 2021. Výsledkem je tedy rozpočtový schodek krytý z vlastních
zdrojů ve výši 12 565 tis. Kč.
Provozní část rozpočtu vychází ze skutečnosti roku 2019 a opatrného odhadu (zejména daňových) příjmů na rok 2020. Většina rozpočtových položek zůstává zachována prakticky v letošní výši, která se
ukázala jako v zásadě funkční a nevyžadující zásadní změny.
Nebeský rybník čeká odbahnění a rekonstrukce břehů.

Stanislav Němec, starosta obce

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.
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ozpočet pro rok 2020 schválilo zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání, tedy samozřejmě ještě dávno před současnou
koronavirovou krizí. Jako každoročně je sestaven podle zásady, že
běžné výdaje jsou hrazeny z běžných příjmů a výdaje investiční ze
zdrojů, které si obec pro tyto účely již vytvořila v minulém období
nebo vytvoří v daném rozpočtovém roce. Avšak vhledem k tomu že
v důsledku pandemie velmi pravděpodobně dojde k celkovému poklesu ekonomiky a tím i daňových příjmů, bude nutné podle skutečného vývoje přistoupit během roku k jeho úpravám.
Rozpočet počítá s celkovými příjmy 26 625 tis. Kč, z čehož běžné
příjmy jsou 22 625 tis. Kč a příjmy kapitálové 4 000 tis. Kč, z čehož 3
200 tis. Kč je příjem z prodeje pozemku p.č.344/1 a 800 tis. předpokládaná dotace na rekonstrukci Nebeského rybníka.

Vedle této zásadní stavby byly na letošní rok naplánovány i další
drobnější akce. Dokončeno je kynologické cvičiště, které po odvolání karanténních opatření může ihned začít sloužit svému účelu. Stejně tak je hotova garáž pro techniku údržby na tenisových
kurtech. V těchto dnech vybíráme zhotovitele odbahnění a úpravy
břehů Nebeského rybníka, připravujeme výměnu téměř poloviny
lamp veřejného osvětlení, výsadbu zeleně kolem skateparku a kynologického cvičiště či opravu cesty na oblíbené vycházkové trase
ke Břízku.
Život v Radonicích se tedy ani v současných složitějších podmínkách nezastavil. A možná paradoxně řada Radoňáků, kteří za normální situace z Radonic odjedou ráno a vrací se večer, si teď naší
obce a jejího okolí užijí dosyta a uvědomí si, že je to docela příjemné a hezké místo k životu. Přeji nám všem, abychom v něm zase
brzy mohli dýchat bez roušek!
Stavba budovy pro druhý stupeň základní školy a tělocvičny
začne ještě letos.

R

Rozpočet obce na rok 2020

Nejvýraznějším paragrafem rozpočtu je §3113 „Základní školy“, který v sobě kromě provozního příspěvku škole v částce 2 700 tis. Kč
zahrnuje také náklady na energie a režii spojenou s objekty ZŠ a
MŠ v celkové částce 900 tis. Kč, dále pak dobíhající příspěvek ZŠ
Satalice ve výši 500 tis. Kč a především pak v investiční části první stavební náklady na stavbu druhého stupně ZŠ a tělocvičny v již
zmíněné částce 15 mil. Kč.
Zvýšení zaznamenal také § 3639 na 1 200 tis. Kč oproti 1 000 tis. Kč
v roce předchozím, což zajišťuje jednak dostatek zdrojů na běžnou
údržbu a opravy majetku obce a jednak prostředky na rekonstrukci
Nebeského rybníka.
Opticky výrazné se jeví navýšení § 5311 „Obecní policie“ z částky 4
200 tis. Kč na 5 000 tis. Kč, za nímž se však skrývá především rozšíření činnosti OP na základě veřejnoprávních smluv s obcemi Zápy a
Mochov, kterým budou zvýšené náklady plně přefakturovány včetně
naší režie.
Zmínit je třeba i § 3419 „Tělovýchovná činnost“, který kromě běžného příspěvku na činnost TJ Slavia počítá i s částkou 100 tis. Kč na
pořízení garáže pro techniku a nářadí na tenisových kurtech (100 tis.
Kč) a vybudováním kynologického cvičiště za 300 tis. Kč.
Oproti rozpočtu letošního roku se naopak snižuje částka v § 6112
„Zastupitelstvo obce“ z částky 1 100 tis. Kč. na 650 tis. Kč podle skutečnosti roku 2019. Toto snížení je možné díky tomu, že značná část
členů komisí vykonává svou činnost bez nároku na odměnu, za což
jim patří dík. Paragraf 5512 „Požární ochrana“ zůstává i v roce 2020
v nulové výši, protože obec uhradila svůj příspěvek Obci Jenštejn
na čtyři roku dopředu, aby bylo možno zakoupit nový hasičský vůz.

Investiční část rozpočtu pro rok 2020 pak počítá především se zahájením výstavby druhého stupně školy a tělocvičny a rekonstrukcí
Nebeského rybníka s již výše uvedenými částkami.
Rozpočtový výhled na roky 2020–2022, vytváří kromě podmínek pro
běžný provoz obce zejména základní rámec pro úspěšné doinvestování dostavby školy.
Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 75 mil. Kč, a to
v roce 2020 15 mil., v roce 2021 40 mil. a konečně v roce 2022 20
mil. Kč. Jako se zdrojem financování je počítáno se státní dotací
ve výši 80 % nákladů, tedy celkem cca 60 mil. Kč. Vlastní zdroje
ve výši cca 15 mil. Kč pak budou zajištěny ze stávajících volných
prostředků a dále z prodeje dvou stavebních parcel v ulici Krátká
v hodnotě cca 10 mil. Kč.
Z rozpočtového výhledu je zřejmé, že při získání dotace na dostavbu školy ve výši 80 % celkových nákladů, což je zcela reálné, a po
prodeji dalších cca dvou parcel v roce 2021, zůstane obci dostatek
volných hotových finančních prostředků v objemu cca 19-20 mil. Kč
a kapitálová rezerva ve formě osmi kompletně zainvestovaných stavebních parcel v hodnotě cca 40 mil. Kč.
Navržený rozpočet tedy obci umožňuje jak financování potřebných
investic, ta udržitelné hospodaření při zachování vysokého standardu občanské vybavenosti a služeb poskytovaných občanům.
Stanislav Němec, starosta obce

Rozpočtový výhled obce Radonice
na období 2020-2022 (tis.Kč)
Rok
Počáteční stav
peněžních
prostředků k 1. 1.

2021

2022

2023

6 238

21 338

17 938

20 500

21000

21500

2 600

2800

3100

Kapitálové příjmy prodej pozemků

10 000

0

0

Dotace na výstavbu
školy

44 000

16000

0

Příjmy celkem

77 100

39 800

24 600

Provozní výdaje

20 000

20 200

20 500

Investiční výdaje

2 000

3 000

3 000

Kapitálové výdaje
- stavba školy

40 000

20 000

Výdaje celkem

62 000

43 200

23 500

Hotovost běžného
roku

15 100

-3 400

1 100

Hotovost na konci
roku

21 338

17 938

19 038

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

www.radonice.cz |
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Rozpočet obce
Rozpis ročních příjmů pro rok 2020 (tis.Kč)

Návrh rozpočtu na rok 2020 (tis.Kč)
Paragraf
0000

Příjmy

Název položky

Rozpočet
2019

Rozpočet 2020

Předpoklad
k 31. 12. 2019

Stav k 31.10.2019

Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní

2 400

2 435

3 227

3 750

3 950

800

daň z příjmů fyz.osob ze
závislé činnosti

3 400

0

62

70

70

3 200

daň z příjmů FO placená
poplatníkem

50

3 912

271

300

320

26 625

daň z příjmu FO vybíraná
srážkou

275

25 312

Paragraf

Název položky
Místní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy

3113

Základní školy

3314

Rozpočet
2019

Rozpočet
2020

220
500

200
520

5 845

19 100

Činnosti knihovnické

50

50

3316

Radonické listy

40

50

3319

Ostatní záležitosti kultury

700

800

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

770

970

3631

Veřejné osvětlení

650

650

3639

Komunální služby a územní rozvoj

1 000

2 400

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 700

1 800

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

750

750

5273

Krizové řízení

100

100

5311

Obecní policie

4 200

5 000

5512

Požární ochrana

0

0

6112

Zastupitelstvo obce

650

650

6171

Činnost místní správy

6 000

6 200

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

150

150

23 525

39 190

Výdaje celkem
Výsledek hospodaření: rozpočtový schodek krytý z vlastních zdrojů
Předpokládaný stav financí k 31. 12. 2020
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Rozpočet 2019

20 190

Příjmy celkem

Výdaje

Rekapitulace rozpočtu 2019

19 000

Kapitálové příjmy - prodej pozemků

2221

PŘÍJMY

Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků

Dotace na rekonstrukci rybníka

2212

Rozpočet
2020

- 12 565
6 238

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY
Majetkové daně:

daň z přímů práv.osob

2 500

2 475

2 800

3 000

daň z přidané hodnoty

5 700

5 379

6 000

6 000

daň z nemovitostí

2 500

2 229

2 650

2 700

15

13

15

15

Poplatky:
ze psů

10

2

2

5

za svoz TKO

veřejné prostranství

750

731

730

1 000

Neinvestiční transfery ze
SR

200

222

280

300

15

25

30

30

2 500

2 003

2 500

2 800

17 915

16 639

19 127

20 190

z pronájmu bytů

520

464

520

520

z pronájmu ost.
nemovitostí + VaK

680

325

680

680

Správní poplatky
Příjmy od obcí (obecní
policie)

Daňové příjmy celkem
II. NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY

z pronájmu pozemků

400

356

400

400

příjmy za odpady - Ekokom

180

126

200

220

Úroky BÚ

20

1

10

5

Výdejní místo pošty

60

50

60

60

Pokuty udělené obecní
policií

100

66

90

100

Kulturní centrum vstupenky + pronájmy

50

139

150

150

270

125

300

300

2 280

1 652

2 410

2 435

20 195

18 291

21 537

22 625

0

0

0

3 912

3 912

3 912

3 200

Dotace na rekonstrukci
rybníka

0

0

0

800

Celkem příjmy:
Zůstatek na účtech
ZDROJE
ROZPOČTU 2020
CELKEM

24 107
17 753
45 428

22 203
18 549

25 449
18 803

26 625

Ostatní příjmy

Nedaňové příjmy
celkem

Běžné příjmy
celkem
Investiční dotace na
stavbu školy
Prodej pozemků

www.radonice.cz |
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Rozpočet obce
Provozní část rozpočtu obce Radonice pro rok 2020 (tis.Kč)
Daňové

Běžné příjmy
(tis. Kč)

Nedaňové

Běžné příjmy celkem
osobní náklady – úřad

Investiční část rozpočtu obce Radonice pro rok 2020
20 190

22 625
3 200

mzdové náklady zastupitelstvo

650

spotřební materiál pro OÚ

100

dopravní obslužnost

520

odpady

1 800

elektrická energie (mimo VO)

400

vodné, stočné

120

plyn

300

poštovné + kolky + telefony + internet
externí specialisté (st. technik, právníci, účetní, atd.)

80
1 700

opravy komunikací

200

motivační program – fasády

100

veřejné osvětlení (elektřina + režie)

650

Radonické listy

50

knihovna

50

Provozní výdaje
(tis. Kč.)
pojištění majetku
příspěvek ZŠ a MŠ

škola - elektřina

600

režie školy (internet, kamery atd.)

300

neinvestiční příspěvek TJ Slávia

370
1 200

údržba zeleně - (služby, vč. zimní údržby)

650

ostatní režie OÚ (opravy, školení, software atd.)

300

sociální + kulturní + sportovní komise

400

kulturní centrum

400

požární ochrana (Jenštejn)
krizové řízení

Provozní výdaje celkem
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5 000
0

Zůstatek na účtech 31. 12. 2019

18 803

Příjmy 2020

26 625

Zdroje celkem

Kynologické cvičiště

Investiční výdaje
(tis. Kč)

Paragraf
rozpočtu

45 428

Rekonstrukce Nebeského rybníka

Stavba školy včetně projektu
Garáž - tenis

Investice celkem

1 200

3639

300

3419

15 000

3113

100

3419

16 600

Provozní výdaje

22 590

Výdaje celkem

39 190

Zůstatek na účtech 31. 12. 2020

6 238

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

2 700
500

obecní policie

Zdroje
(tis. Kč)

150

neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice

údržba a opravy majetku

Návrh 2020

2 435

Obecní úřad je tu pro vás i v době karantény!

úřední hodiny obecního úřadu
od 23. 3. 2020
Pondělí
Středa		

9:00 - 12:00
13:00 - 16:00

úřední hodiny výdejního místa
české pošty od 23. 3. 2020
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

100

22 590
www.radonice.cz |

7

Zprávy z Obecního úřadu

střípky z naší školy

Obecní policie se svou troškou do mlýna
Vážení radoničtí spoluobčané,
karanténa, koronavirus, dezinfekce, roušky… asi nejčastější slova,
která dnes kolem sebe slyšíte. Nikdo z nás si nepamatuje takovou
situaci, jaká panuje od kraje března v naší republice - naší obci
a vlastně ji ani pamatovat nemůže. Jednoduše více jak 100 let nás
nic takového neohrozilo a neomezilo. Tudíž je k pochopení, jak
rozhodnost, tak i nerozhodnost všech těch, kteří mají s řešením
současného problému na všech úrovních co do činění a leckoho
lze i pochválit. Ale za nás strážníky je na místě spíše teď a tady
pochválit všechny občany obce za ohleduplnost, za respektování
všech hygienických nařízení vlády a za neobvyklou absenci jakékoliv snahy tato potřebná opatření obcházet. Obsah těchto nařízení se den ode dne mění, a tak není na místě je zde vypisovat,
jelikož vám je hojně sdělují všechna dostupná média. Snad jen
jednu skutečnost bychom rádi zdůraznili, a to že strážníci možnost
při nedodržování těchto nařízení, místo postoupení věci k vyřešení
na úřad do Brandýsa n. Labem, rovnou udělit blokovou pokutu,
a to do výše až 10 000,-Kč. Věřím však, že ji nebudou muset žádnému Radoňákovi udělit. Proč? Protože všeobecná určitá obava
z nakažení sebe a tím celé rodiny jednoduše u nás v obci funguje.
Jste vůči sobě ohleduplní a my vám za to děkujeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na výrobě ochranných pomůcek, které jsme následně díky nim mohli
rozvést po obci potřebným občanům.

(Nebojte, nenatočili jsme a nenatočíme videoklip s tancujícími
strážníky na Americe, ač věříme, že by Vám to udělalo radost.)
Krásné jaro Vám přeje
Michael Hamera, velitel OP Radonice, a všichni vaši strážníci

V

ážení a milí rodiče, přátelé školy, spoluobčané,
chci Vás touto cestou informovat o životě a akcích naší školy.

První pololetí školního roku 2019/2020 jsme ukončili slavnostním
předáním prvního vysvědčení žákům prvních tříd. Našim prvňáčkům připravili ve školní jídelně překvapení jejich starší spolužáci
ze třetí třídy. Zazpívali jim pro radost pár písniček o přátelství, ale
také o čtení a matematice. Žáci dostali kromě vysvědčení pamětní
list naší školy a zároveň na památku od zřizovatele - Obce Radonice knihu pro první čtení.
Hned po pololetních prázdninách jsme se všichni s chutí vrhli do
další školní práce. Začátkem února se naši žáci připravovali pečlivě na masopust. Tvořili si masky, učili se básničky a písničky tematicky zaměřené právě k tomuto období.
Masopust v naší obci začíná pomalu zakládat tradici oslav jara,
hodování a bujarého veselí, kde nemohou chybět ani zabijačkové
hody. Je to vlastně období, kdy si naposledy můžeme dát, co hrdlo
ráčí, maso nevyjímaje, protože pak následuje 40ti denní půst.

Obecní policie v rouškách, ale stále pro vás!

Kontejnery na velkoobjemový odpad a bioodpad v roce 2020
Místo

Termíny umístění kontejnerů

Na Skále - před OÚ

28. 3.

9. 5.

20. 6.

1. 8.

12. 9.

24. 10.

Náves - u pomníku

4. 4.

16. 5.

27. 6.

8. 8.

19. 9.

31. 11.

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

V sobotu 22. 2. před 14. hodinou se začaly scházet před budovou naší
školy roztodivné maškary. Přesně v celou je přivítal pan starosta se zastupiteli obce náležitě ustrojenými.
Radní obce za přítomnosti četnictva rozhodli o „přeměření“ obyvatel obce, zda mají dostatek zásob, aby přečkali období půstu.
Uvítací řeč se nesla ve veselém duchu.
Poté začala vyhrávat kapela, umístěná na voze, taženém krásnými
koňmi, aby tak vedla celý průvod masek od základní školy spletí
ulic naší vesnice směrem k domovům členů naší obecní rady. Před
jejich dveřmi probíhalo hodování. Žáci ZŠ a MŠ Radonice říkali

básně, zpívali písně. Zastávky byly zvoleny velmi prozíravě, aby
maškary, kterým docházely síly, mohly je doplnit právě zde. Ten,
kdo se odmítal „udržovat při síle“, byl místním četnictvem vsazen
do šatlavy, kde mohl zpytovat své svědomí. Poslední zastávka byla
u domu pana starosty, kde se maškary usadily na zahradě a obnovovaly své síly.
Tento den plný tance, zpěvu a masek nám připomněl konec vlády
paní zimy, příchod jara a také to, abychom nezapomněli na správnou životosprávu a po zimě očistu našeho organismu. Závěrem se
rej masek odebral do místní restaurace na vepřové hody.
Myslím si, že pro děti i pro dospělé byl letošní masopust milým
zpestřením běžného života v obci a podle mne i řady reakcí dětí,
rodičů i občanů obce Radonice, se velmi vydařil.
To jsme ještě netušili, že naši společnost zasáhne pandemie
a nouzový stav, který nám všem změní život. Vše, co jsme chystali
pro děti, žáky, pro naše nejbližší ve spolupráci s kulturní komisí
nám z čista jasna dalo stopku. Přestože je situace vážná, my nezahálíme.
S dětmi se pravidelně učíme na dálku pomocí informačních technologií - přes Skype, Jitsi meet, portál v Pyžamu. Využíváme počítače, tablety, ale i chytré telefony. Najednou jsme přeměnili své
role pedagogů na herce, scénáristy, režiséry, kameramany, abychom usnadnili výuku nejen žákům, ale pomohli i rodičům, pro
které je toto období velmi náročné. Všichni si tak uvědomujeme,
jak je nám součinnost a sounáležitost v tuto chvíli velkou oporou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům a prarodičům,
kteří s námi sdílí výuku na dálku. Děkujeme za fotografie, splněné úlohy, prezentace, videa a vše, co nám pomáhá být vzájemně
v kontaktu.
Nezapomněli jsme ani na zápis žáků do první třídy a zápis dětí do
MŠ. Všem je nám líto, že zápisy probíhají pouze formální cestou.
Informace k oběma zápisům naleznete na webových stránkách
naší školy: www.skolaradonice.cz
Po ukončení mimořádných opatření se uskuteční jediné setkání
zákonných zástupců a dětí ve škole jako náhrada motivační části zápisu - Školiček pro budoucí prvňáčky. V jeho rámci proběhne kontrola údajů dle rodných listů dětí a zápis do školní družiny.
O termínu setkání budou rodiče předem informování e-mailem
a na webu školy.
Na společná setkávání, která nám všem chybí, se těší
						
Mgr. Lenka Kremlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Radonice

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.
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Život v obci
Designed by Freepik

NAŠI JUBILANTI
V první polovině letošního roku oslavili či oslaví
svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Leden
Rudolfová Anna		
Němcová Marie		
Kubarych Olena		

87 let
87 let
75 let

Únor
Diviš Josef			
Stárová Alena			
Hrdinová Olga			

86 let
70 let
65 let

Březen
Ureš Ladislav 			
Aleš Jan			
Zuzík Ján			
Raichlová Naděžda		

88 let
85 let
80 let
65 let

Všem gratulujeme

Duben
Zadrobílková Běla		
91 let
Vrbová Alenka			
80 let
Rus Jiří				80 let
Nováková Květoslava		
75 let
Málek Jaroslav			
75 let
Putíková Zdeňka		
70 let
Květen
Slívová Jiřina			
Podhorská Květa		
Přeček Vlastislav		
Vaňák František 		

80 let
80 let
70 let
70 let

Červen
Růžičková Jaroslava		
Veisová Jiřina			

88 let
70 let

a přejeme všechno nejlepší!

Kynologický klub Radonice
zahajuje svou činnost
Milí spoluobčané,
jak jste někteří jistě zaznamenali, vyrostlo nám v době koronakrize na kraji
obce u „Nebeského rybníka“ nové cvičiště pro psy, jehož vybudování jsme
měli jednak v ročním plánu, byly na něj naplánovány v rozpočtu obce na
rok 2020 finanční prostředky a avizovali jsme ho i v posledních Radonických listech. Obec se tímto způsobem snaží vyjít vstříc všem „pejskařům“
a zlepšit tak podmínky pro výcvik psů. Je i zájmem obce a nás všech, aby
maximum psů v obci bylo řádně vycvičených a vychovaných – o to méně
bude problémů způsobených problematickým chováním psů (i jejich „páníčků“). Máme v plánu využívat cvičiště nejen k výchově psů… ne, nebojte
se, nebudeme zde cvičit „páníčky a paničky“ (ani já, ani starosta nejsme
příznivci přílišných, a hlavně zbytečných nařízení, omezení a dalšího „sešněrování“ našich životů). Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že chování
psa může způsobit majiteli nejednu těžkou a nepříjemnou chvilku. Na cvičáku by se proto měl majitel psa dozvědět nejen plno zajímavých a potřebných informací ohledně chování psů, jak nám signalizuje jejich pocity, co
od nich můžeme v určitých situacích očekávat, jakým způsobem psy cvičit,
jak se k nim chovat, jak se chovat k cizím psům, jak se chovat na procházce se psem, kdy a kde psa pustit a kterého psa můžeme vůbec pustit na
volno, jak se chovat, když se nějaká nepříjemnost v souvislosti s chováním
psa přihodí, možnosti pojištění psů atd. Je toho opravdu hodně, co by měl
majitel psa znát.
Kynologické cvičiště je hotovo a čeká na otevření.

Babaletky v karanténě
Ani nám, Babaletkám, bohužel situace nedovoluje žádné setkávání, žádné aktivity.
Byly jsme pozvané na 10. výročí Domu seniorů ve Dřevčicích, jako
každý rok pro postižené svalovou dystrofií, na vystoupení na Václavském náměstí.
Bohužel vzhledem k pandemii se nic konat nebude!
Na konci března jsme měly také naplánovanou jarní akci pro Vás,
naše sousedy, příbuzné, kamarády…. Měla se zúčastnit i naše
mateřská škola, bylo připraveno kytarové vystoupení, taneční vystoupení, naše výrobky, tvoření pro děti, malování na obličej, něco
dobrého k jídlu a pití.
Babaletky se scházely každou středu, tvořily jarní a velikonoční
výrobky. Věřte, že si vždy užijeme spoustu legrace, zvláště když
tvoří i ženy, které ruční práce zrovna moc neumí nebo je nemají
v oblibě. Přesto byly velmi pilné a šikovné.
Výtěžek z této akce měl být předán právě na akci „Jedete v tom
s námi - mdaride.cz“. Snažíme se prodávat – nejvíce si kupujeme
jedna od druhé a také prodáváme známým, příbuzným ….
Mrzí nás, že se akce neuskuteční, ale věřte, že až budeme moci,
něco podnikneme.
Vždyť vánoce nejsou zas tak daleko. Tak odložíme vajíčka, zajíčky
a budeme připravovat něco vánočního.
Včas dáme vědět, kdy bude nějaká „akcička“ a rádi Vás přivítáme
v Obecním domě.
Doufáme, že brzy bude zase vše v pořádku a život se vrátí do svých
kolejí.
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Babaletky na masopustu
Ještě bych chtěla poděkovat za masopust, milou akci, na které
jsme se sešli v hojném počtu v maskách, včetně hezké atmosféry
nesoucí se celou vesnicí.
Příští rok se s děvčaty včas připravíme, bude nás určitě více. Věříme, že masopust v Radonicích se stane hezkou tradicí.
Moc všem držíme palce, opatrujte se a brzy na viděnou.
Za všechny Babaletky Vás zdraví
Alena Divišová

Na metodickém vedení výcviku psů i organizaci činnosti na cvičišti jsme
domluveni se zkušenými kynology, učitelem naší základní školy panem
Václavem Kosem a strážníkem naší obecní policie Alešem Flídrem.
Na jednání obecní rady dne 16. 3. 2020 byly schváleny základní dokumenty pro činnost KKR – Statut kynologického klubu Radonice a Provozní řád
kynologického cvičiště Radonice (viz příloha č. 2 a č. 3 k zápisu č. 10/2020
ze schůze Rady obce konané dne 16. 3. 2020). Při tomto jednání rady jsem
byl také jmenován předsedou Kynologického klubu Radonice pro počáteční období do první členské schůze, kdy proběhne řádná volba předsedy.
Z této pozice tedy nabízím všem zájemcům o členství v kynologickém klubu, aby na můj mail: zdenek.ruzicka@uamk.cz zaslali svou přihlášku.

Zaměstnejte svého psa

Obec Radonice vybudovala kynologické cvičiště a bylo
by škoda jej nevyužívat. Pro mladé psy je to jedinečná příležitost, jak si vytvořit socializaci pro situace,
které jej čekají a pro jejich pány pak možnost, jak získat cenné rady od zkušenějších chovatelů. Vymýšlet
vymyšlené je nejen zbytečné, ale vysloveně škodlivé,
neboť psa lze velice snadno zkazit a náprava je složitá, někdy i nemožná. Každý zájemce by si před návštěvou cvičiště měl dobře rozmyslet, k jakému účelu
psa vlastní a jaké má s ním má ambice. Pes by měl
ovládat minimální poslušnost. Pod tou se rozumí, že
přijde k svému psovodovi na zavolání, zůstane na místě a počká v klidu na příchod pána, přeruší nežádoucí
činnost, sedne si, lehne si, jde v klidu u nohy psovoda
a může umět i aportovat. S takovým základem lze uvažovat i o složení zkoušek. Šikovnější zaměstnají psa
i překonáváním různých překážek, popřípadě zpestří
psí život pachovými pracemi nebo obranou.
Zkušení psovodi jistě správně pomohou vyzrát na psí
duši a naučit jej požadovaným cvikům s nejmenší námahou.

O termínu konání ustavující schůze klubu Vás budeme informovat, samozřejmě budeme muset vyčkat s činností do uvolnění současných omezujících opatření vlády.					

Základním předpokladem pro návštěvu kynologického cvičiště je, aby pes byl zdravý, očkovaný, s potvrzením v očkovacím průkazu. Jako pomůcky k výcviku
je potřeba mít pevné vodítko a obojek. Agresivní psy
je nutno opatřit náhubkem. Jelikož výcvik probíhá pomocí pozitivní motivace, tak psovod musí znát svého
psa natolik, aby věděl, za jakou odměnu bude chtít
cvičit. Žravý pes dostane pamlsek, aportér bude pracovat jen za míček a někteří se za dobrý výkon rádi
potahají o peška.
Věřím, že na cvičáku každý najde to, co potřebuje
a hlavně kamarádský kolektiv se zkušeným vedením.

Ing. Zdeněk Růžička, místostarosta

Aleš Flídr

Do přihlášky prosím uveďte tyto údaje:
- jméno a příjmení,
- bydliště,
- kontaktní údaje (mail, telefon)
- rasa, stáří a pohlaví psa.
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Sport v Radonicích

Co nového
na tenisových kurtech

Fotbal v Radonicích
Vážení čtenáři Radonických listů,
do aktuálního vydání jsme pro Vás připravili informace o současném
dění ve všech týmech TJ Slavia Radonice – dospělých i mládežnických.

MUŽI „A“

Podzimní část soutěže se týmu pod taktovkou trenérské dvojice Jan
Janík a Jiří Lukáš vydařila nad očekávání dobře. Po kvalitních výkonech mužstvo přezimovalo na 1. místě okresního přeboru Praha-východ.

CELKOVÁ TABULKA
Rk.

Družstvo

Starší přípravka po vítězném turnaji.

Zápasů

+

0

-

Skóre

Body

Penalty +

Penalty -

1

Slavia Radonice

13

10

0

3

34:15

29

1

0

2

TJ Slavoj Velké Popovice

13

10

0

3

33:15

29

1

0

3

1. FC Líbeznice z.s.

13

8

0

5

38:17

28

0

4

4

SK Viktoria Sibřina

13

9

0

4

27:17

27

1

1

5

SK Zeleneč, z.s.

13

7

0

6

37:24

22

0

1

6

TJ Sokol Hrusice

13

7

0

6

31:22

21

0

0

7

Kunice B

13

6

0

7

22:21

18

2

2

8

AFK Nehvizdy z.s.

13

6

0

7

21:25

18

1

1

9

SK Mirošovice, o. s.

13

6

0

7

25:31

17

2

1

10

SK Šestajovice, z.s.

13

6

0

7

24:33

17

2

1

11

SK Kostelec u Křížků

13

4

0

9

28:32

13

1

2

12

SK Kamenice

13

5

0

8

23:38

13

2

0

13

SK Bášť

13

4

0

9

13:33

12

1

1

14

FK Dobřejovice

13

3

0

10

15:48

9

1

1

O to více se hráči i fanoušci těšili na jarní část soutěže a s tím spojen
boj o postup do krajské soutěže. Přípravu na druhou polovinu zápasů
zahájili hráči na konci února a do intenzivního tempa tréninkových
porcí se zapojilo přes 30 hráčů. V přípravě stihli sehrát dvě přátelská
utkání s Libiší a Zdětínem. Oba zápasy byly velmi vyrovnané a skončily zaslouženou remízou.

MUŽI „B“

Rezervnímu týmu našich mužů se nevedlo tak dobře a po několika
nevydařených zápasech přezimoval na 7. místě IV. třídy okresu Praha – východ. Zimní přípravu tým absolvoval společně s A-mužstvem.

MLADŠÍ ŽÁCI

Tým mladších žáků se v zimním období zúčastnil zimní ligy, pořádané
týmem SC Xaverov, kde odehrál sedm zápasů s kvalitními soupeři,
většinou o rok staršími.
Zúčastnil si i dvou halových turnajů (1. a 3. místo) a jednoho venkovního turnaje v Lázních Bohdaneč (3. místo z dvanácti družstev).

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Dva týmy starší přípravky se účastnili několika turnajů v kryté hale na
umělém povrchu a vybojovaly 2x 1. místo, 3x 2. místo a 2x 3.místo.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Družstvo mladší přípravky odehrálo v zimní přípravě sedm turnajů
s výsledky – 1x 1. místo, 2x 2. místo, 3x 3. místo a 1x 4. místo.
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Hezké jaro přeji všem tenistům a tenistkám v Radonicích.
Než začnu psát článek o letošní sezóně, tak bych se krátce vrátil do
té loňské.
Co se týká sportovní stránky klubu, tak náš A tým bojoval do posledních kol o postup do 3. třídy Středočeského kraje. Bohužel se to opět
nepovedlo. Naopak co se velmi podařilo, byla spolupráce s tenisovou
akademií TK Tola, u které trénuje cca 20 velmi šikovných dětí.
V klubovně jsme nainstalovali kotel na vytápění, který tam do té doby
nebyl.
V letošním roce jsme nezaháleli ani v zimě a hned na začátku roku
jsme připravili stavební desku pro sklad techniky a nářadí, který nám
moc chyběl a který se nám za finanční pomoci obce podařilo vybudovat, za což jí patří náš dík.
Náš A tým doplněný o několik posil se poctivě připravuje na soutěže
smíšených družstev.
Doufám, že letos už ten postup konečně vyjde.
Po několika dlouhých letech máme přihlášenou smíšenou soutěž
staršího žactva. Od této soutěže očekáváme, že hráči a hráčky budou
získávat zkušenosti do budoucna.
Nadále budeme připravovat nábory dětí do tenisové školy, máme
připraveno i několik amatérských turnajů, na které se může přihlásit
kdokoliv z Vás.
Jinak vše podstatné najdete na stránkách TK Slavia Radonice.
Chtěl bych popřát všem lidem hlavně hodně zdraví, abychom ten koronavirus společně porazili a měli znovu radost ze života.
Za TK Slavia Radonice
Karel Votruba

Za pomoci obce se podařilo na kurtechvybudovat sklad techniky a nářadí.

MINI PŘÍPRAVKA

Naši nejmladší fotbalisté pod vedením trenérů Luďka Gerčáka a Radka Ledviny velmi úspěšně reprezentovali náš tým a z deseti odehraných turnajů jich 8 vyhráli a 2x skončili druzí s úžasnou bilancí 48
zápasů - 44 vítězství, dvě remízy a pouhé dvě prohry. K tomu přidali
i několik individuálních
ocenění pro nejlepšího
střelce a hráče.
Bohužel,
vzhledem
k aktuální situaci s COVID-19 nebyla zahájena
jarní část soutěže napříč všemi kategoriemi.
Zároveň jsme museli
ukončit i veškeré aktiviMinipřípravka se zlatými medailemi.
ty v našem fotbalovém
areálu. O to víc nás tato
situace mrzí, protože v květnu jsme měli pořádat dva velké mládežnické turnaje, na které bylo přihlášeno již 38 týmů z celé ČR. Zároveň
se měly tři naše mládežnické týmy zúčastnit mezinárodního turnaje
v rakouském Salzburku, který se vzhledem ke stávající situaci pravděpodobně neuskuteční.
Doufáme, že se brzy přeneseme přes toto koronavirové období a sejdeme se opět na fotbale v Radonicích.
Tomáš Moudrý
BANNER.indd 2
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Kulturní život v obci

Kultura a společenský život v obci
Koronavirus a karanténa mají bohužel na svědomí i to, že je radikálně utlumen také společenský a kulturní život v obci. Zrušit jsme
museli všechna plánovaná představení v Obecním domě včetně
derniéry našich ochotníků a jejich Velké zebry, neuskuteční se čarodějnice, oželet budeme zřejmě muset i Den dětí a večer rodičů,
u akcí naplánovaných na prázdniny visí veliký otazník. Přerušena
musela být i pravidelná setkání seniorů pořádaná kulturní komisí,
drobné dárky budou příslušným jubilantům při dodržení veškeré
opatrnosti doručeny domů, jakmile to situace dovolí.

Posledními dvěma akcemi, na kterých jsme se mohli v dobré náladě ve větším počtu a bez roušek sejít, tak bylo tradiční vánoční
představení v Rodinném parku Amerika a nově pak první radonický
masopust. Obě akce se nesly v duchu dobré nálady a sousedské
pospolitosti, a tak si je v této nepříjemné a nesympatické době připomeňme alespoň několika fotografiemi, abychom nezapomněli,
že přes to všechno, co je teď kolem nás, je, a zase bude, na světě
a v Radonicích prima! Videozáznamy z Vánoc i divadelních představení našich ochotníků S tvojí dcerou ne a Velká zebra naleznete na
stránkách obce.
Stanislav Němec

Vánoční představení

První radonický masopust
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První radonický masopust
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