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SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
asi nikdo z nás by si ještě před rokem nepředstavil, jak zásadním 

způsobem se může náš běžný a obyčejný život změnit. Omezení 

jsou nepříjemná a otravná, komplikují nám život, stojí nás peníze  

i nervy, nelze jim uniknout, vyhnout se jim, nelze je ignorovat, lze je 

pouze trpělivě a odpovědně snášet. I pro naši obec má samozřej-

mě tato situace své následky. 

Od března loňského roku jsme museli zrušit téměř všechny kultur-

ní a společenské akce – nesešli jsme se na čarodějnicích ani na 

dětském dni, poprvé po dvanácti letech jsme se nepotkali při na 

vánočním zpívání a koledování… V „pauze“ mezi dvěma nouzový-

mi stavy jsme se stihli trochu nadechnout při vítání prázdnin a na  

posvícení, a pak už tu čínský pozdrav byl opět…

Ale život v obci samozřejmě přesto neustal. Funguje obecní 

úřad i výdejní místo pošty, své úkoly plní údržba obce i obecní  

policie, v stanoveném režimu pracuje i základní a mateř-

ská škola. Především jsou však v normálním chodu všechny  

zásadní a dlouhodobé záležitosti týkající se rozvoje obce.

V prvé řadě to platí o stavbě nové budovy pro druhý stupeň  

základní školy a tělocvičny. 

V loňském roce se nám podařilo dokončit projektovou přípra-

vu, vybrat dodavatele a především zajistit financování. Celkové  

náklady na stavbu druhého stupně školy a tělocvičny budou cca  

64,5 mil. Kč a pro jejich pokrytí se nám podařilo získat dotace  

jednak ze státního rozpočtu ve výši celkem 37,5 mil. Kč a jednak  

z rozpočtu krajského ve výši 10 mil. Kč. Zbytek bez problémů  

profinancujeme z vlastních zdrojů a stavba, jejíž průběh jste  

jistě zaznamenali, bude dokončena v létě letošního roku. Zajištění  

dostatku financí nám umožnilo i to, že oproti původnímu plánu  

dostane areál školy navíc i víceúčelové sportovní hřiště a venkovní 

učebnu. Doufejme, že školu budeme moci předat našim dětem do 

užívání v normálních časech! 

Vedle této zásadní stavební akce proběhlo nebo proběhne  

i několik akcí drobnějších – bylo dokončeno a zprovozněno  

kynologické cvičiště, vybudováno zázemí pro nářadí na tenisových 

kurtech, na jaře bude vyčištěn a opraven Nebeský rybník. Osobně 

mám radost i z výsadby dvou alejí na obecních pozemcích v celkové 

délce více než kilometr a s několika desítkami lip a javorů.

Milí sousedé,

jsme na prahu nového roku, který určitě nebude jednoduchý.  

Držme si palce, abychom ho jako společnost, obec i každý sám ve 

své profesi a především v rodině zvládli co nejlépe.

Buďme prosím k sobě odpovědní a ohleduplní, mysleme na ty, na 

které současný stav dopadl nejhůře zdravotně, ale také ekonomic-

ky. Snažme se pomoci těm, kteří pomoc potřebují, mějme úctu  

a podporujme ty, kteří pomoc poskytují, v první řadě naše  

zdravotníky.

Zde mi dovolte jménem obce vyjádřit upřímné poděkování  
a obdiv našemu obvodnímu lékaři MUDr. Tomáši Krausemu  
nejen za jeho profesionalitu a odbornost, ale především za  
ochotu, empatii a lidský přístup. Děkujeme, pane doktore!  
I kvůli takovýmto lékařům prosím respektujme prosím všechna 

epidemiologická opatření, byť je zavádí vláda, které nefandíme  

a alespoň trochu jim tak pomozme v jejich obtížné práci pro naše 

zdraví. 

A nechme se prosím očkovat! Je to zřejmě jediná cesta zpět  

k normálnímu životu i v našich Radonicích.       

Z karantény, sice pozitivně testován, ale hlavně pozitivně  

naladěn, Vám všem přeji hodně sil a úspěšný rok!

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.

Stanislav Němec
starosta obce

Stavba školy je v plném proudu.
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POPLATKY NA ROK 2021

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A BIOODPAD V ROCE 2021

Druh 
poplatku

Psi

Bioodpad 
- nádoba 120 l

Bioodpad 
- nádoba 240 l

Známky na komunální odpad pro rok 2020 zůstávají v platnosti do 28. 2. 2021. 

Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách obce www.radonice.cz 
v záložce Pro občany – Odpadové hospodářství a poplatky a na obecním úřadě.

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.

Sazba 
poplatku v Kč

50 Kč

200 Kč

718 Kč

915 Kč

Termín 
splatnosti

ve dvou stejných 
splátkách, vždy 
nejpozději do                        
28. 2. 2021 
a do 30. 6. 2021

jednorázově 
nejpozději 
do 28. 2. 2021

jednorázově 
nejpozději 
do 22. 3. 2021

Na Skále - před OÚ   

Náves - u pomníku

Pavlova - parkoviště u zahradnictví

Na Vartě -  u vchodu do zookoutku   

Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále

Růžičkova - u přečerpávací stanice   

MÍSTO                                                                                                  TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ 

27.3.

3.4.

10.4.

17.4.

24.4.

1.5.

8.5.

15.5.

22.5.

29.5.

5.6.

12.6.

19.6.

26.6.

3.7.

10.7.

17.7.

24.7.

31.7.

7.8.

14.8.

21.8.

28.8.

4.9.

11.9.

18.9.

25.9.

2.10.

9.10.

16.10.

23.10.

30.10.

6.11.

13.11.

20.11.

27.11.

Způsob 
platby

Vzhledem k epidemiolo-
gické situaci přijímáme 
platby pouze převodem 
na účet obce  
u Komerční banky,  
číslo účtu 6421201/0100, 
jako variabilní symbol 
uveďte číslo popisné  
a ve zprávě pro příjemce 
identifikaci poplatníka.  
V případě více plateb je 
tyto možné sloučit do 
jednoho příkazu  
(komunální odpad,  
bioodpad, pes). 
Známky na rok 2021 
budou vydány po připsání 
částky na účet obce.

Poznámka

za osobu přihlášenou 
k trvalému pobytu nebo za 
stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný 
dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba a to ve výši 
odpovídající poplatku za 
jednu fyzickou osobu

poplatek za 1 psa

poplatek za druhého psa 
a každého dalšího

svoz bude zahájen 
ve čtvrtek 8. 4. 2021
v pravidelných 14denních 
intervalech (sudý týden ve 
čtvrtek)

Komunální 
odpad

800 Kč
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UDRŽUJME POŘÁDEK SPOLEČNĚ

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Vážení spoluobčané,
máme krásnou a upravenou obec a sna-

žíme se ji udržovat v pořádku a čistotě. 

Děkujeme Vám, že nám s tím pomáháte, 

ale bohužel to nelze říci úplně o všech. 

Denně vyjíždíme a snažíme se udržovat 

pořádek v obci, abyste se zde všichni cítili 

dobře. Chtěli bychom Vás požádat, abyste 

nám byli nápomocni, jelikož někdy v oko-

lí kontejnerových stání je opravdu velký  

BORDEL (bohužel už se tomu nedá říct ne-

pořádek), protože jsou mezi námi tací, kteří 

 

 

nerespektují základní pravidla dodržování 

pořádku ve svém okolí. Není možné, aby 

se do kontejnerů na tříděný odpad házel 

i odpad komunální, což se převážně děje 

v ulici Zápská. Dále by bylo dobré, kdy

byste např. papírové krabice, než je hodíte 

do kontejneru, alespoň sešlapali. Asi je to 

pro někoho velká práce, ale buďte prosím 

ohleduplní k ostatním. 

Rovněž prosíme všechny, kteří mají psy, 

aby po svých miláčcích uklízeli jejich  

exkrementy. Pytlíky k tomu určené jsou 

průběžně doplňovány k odpadkovým 

košům v celé obci. Děkujeme všem, kteří 

toto berou jako automatickou záležitost.

Dále bychom chtěli požádat všechny  

občany, aby neparkovali na veřejných ze-

lených plochách. Za prvé ničí trávu a za 

druhé nelze tuto plochu řádně udržovat, 

např. posekat.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že 

alespoň většina z Vás nám svým ohledu-

plným chováním pomůže udržet naši obec 

v pořádku.

Krásný a ČISTÝ Nový rok Vám za celou 
údržbu obce přeje

František Bittner

Příprava a sestavení rozpočtu obce pro 

rok 2021 probíhalo v komplikované 

makroekonomické situaci, v níž se velmi 

těžko odhadují zejména daňové příjmy, 

které jsou přímo závislé na celkovém eko-

nomickém vývoji společnosti.  

Přesto je i v letošním roce rozpočet sesta-

ven podle pravidla, že běžné výdaje jsou 

hrazeny z pravidelných běžných příjmů, 

zatímco výdaje na investice a rozvoj obce 

jsou financovány buď z vlastních zdrojů, 

které si obec pro investiční účely vytvoři-

la, nebo z různých dotačních programů. 

Rozpočet vychází ze zkušenosti minulých 

let a zejména z vývoje daňových příjmů  

v letošním roce.

Nejpodstatnější výpadek jsme v důsled-

ku ekonomického poklesu způsobeného  

epidemiologickou situací letos zazname-

nali u daně z příjmu právnických osob, 

kde oproti rozpočtem očekávané částce  

3.000 tis. Kč dosáhneme částky zhruba 

2.300 tis. Tento výpadek naštěstí kompen-

zuje poměrně pozitivní vývoj u daně z při-

dané hodnoty, kde oproti rozpočtu ve výši 

6.000 tis. Kč dosáhneme na sumu zhruba 

o 500 tis. vyšší. Dalším zlepšením rozpoč-

tu pak byla přímá kompenzace ze státního 

rozpočtu ve výši 1.385 tis. Kč, takže letoš-

ní rozpočet se z hlediska běžných příjmů 

bude pohybovat ve schválených parame-

trech.      

Rozpočet pro rok 2021 však vychází  

z maximální opatrnosti zejména na straně 

daňových příjmů a tedy i provozních výdajů. 

Rozpočet počítá s celkovými příjmy  

49. 305 tis. Kč a s výdaji ve výši 60.991 tis. 

Kč, výsledkem rozpočtu je tedy rozpočto-

vý schodek ve výši 11.686 tis. Kč krytý  

z vlastních zdrojů.

Běžné příjmy činí celkově 21.696 tis. Kč 

a jsou tvořeny příjmy daňovými ve výši 

19.305 tis. (oproti roku 2020 nižšími  

o 1.995 tis. Kč) a příjmy nedaňovými  

v částce 2.391 tis. (pokles proti roku 2020 

o 148 tis. Kč). Celkově je tedy v běžných 

příjmech pokles v porovnání s letošním  

rokem 2.143 tis. Kč.

Příjmy pro financování investic jsou pak 

tvořeny jednak výnosem z prodeje sta-

vebních pozemků v ulici Krátká a jednak 

dotacemi. 

Co se týče dotací, v rozpočtu jsou kalku-

lovány pouze ty, které již byly obci přiděle-

ny, tzn. 10.000 tis. Kč na dostavbu školy, 

1.151 tis. Kč na rekonstrukci Nebeského 

rybníka, 148 tis. na výsadbu alejí a 300 tis. 

na nákup nových lamp veřejného osvět-

lení. Je zcela reálné, že se podaří získat  

i další investiční dotace na vybavení školy, 

sportovní hřiště a venkovní učebnu, avšak 

rozpočet s těmito penězi pro jistotu neu-

važuje a jako se zdrojem financí pro tyto  

investice v celkové výši cca 8 mil. Kč  

počítá s vlastními prostředky získanými  

z prodeje stavebních pozemků. Rozpočet 

kalkuluje s prodejem tří parcel o celkové 

výměře 2.451 m2 za cenu 8.000 Kč/m2 

včetně DPH, tedy s čistým příjmem cca  

16 mil. Kč. Pokud by se podařilo získat 

výše zmíněné dotace, bude možno prodat 

parcely pouze dvě při zhruba stejné bilanci 

rozpočtu.

Běžné výdaje jsou z výše uvedených  

důvodů oproti letošnímu roku kráceny  

Údržba obce si letos 
užívá úklidu sněhu.

I takto to někdy vypadá 
u našich kontejnerových stání.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU  
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o cca 950 tis. Kč, redukce však byla  

rozložena do více položek, takže rozpo-

čet zajišťuje bezproblémový chod obce ve 

všech oblastech. 

Pokud jde o investiční akce, které bu-

dou z rozpočtu financovány, jedná se 

samozřejmě v první řadě o dokončení 

stavby druhého stupně základní školy  

a tělocvičny. Celková cena stavby vzešlá 

z veřejné soutěže je 64.652 tis. Kč, roz-

počet počítá i s rezervou na vícepráce  

v částce cca 2 mil. Kč. V letošním roce 

bude proinvestováno 37.840 tis. Kč, kte-

ré jsou plně kryty státní dotací z MF ČR,  

v roce 2021 tak budou činit náklady cca  

29 mil. Kč, z nichž 10 mil. Kč bude financo-

váno dotací ze Středočeského kraje. 

Jak již bylo výše zmíněno, rozpočet dále 

umožňuje plně vybavit jak budovu školy, 

tak i tělocvičnu potřebným zařízením za 

cca 4,5 mil. Kč a v areálu školy vybudo-

vat venkovní učebnu a sportovní hřiště  

s celkovými náklady cca 3,5 mil. Kč.

Celá stavba školy včetně jejího vybavení 

bude ukončena v roce 2021, tedy o rok 

dříve, než jsme původně počítali.   

Naopak rekonstrukce Nebeského rybníka 

musela být z důvodu pomalého vyřizování 

dotace z MZe o rok odsunuta a bude tedy 

realizována na jaře 2021. Na rekonstrukci 

je již uzavřena smlouva se zhotovitelem za 

celkovou cenu cca 1.750 tis. Kč, z čehož 

1.151 tis. Kč bude hrazeno z dotace.

Drobnějšími investičními akcemi pak 

jsou výměna cca 130 kusů lamp veřejné-

ho osvětlení a výsadba alejí na obecních  

pozemcích. Obě tyto akce jsou z 80%  

rovněž hrazeny z dotací. 

Rozpočet schválený na prosincovém za-

sedání zastupitelstva i v této ekonomicky 

složité době obci umožňuje jak financování 

potřebných investic, tak udržitelné hospo-

daření při zachování vysokého standardu 

občanské vybavenosti a služeb poskyto-

vaných občanům, což dokládá i navazující 

rozpočtový výhled. 

Při naplnění a dodržení rozpočtu bude mít 

obec na konci roku po dokončení všech 

uvedených investic hotové prostředky ve 

výši cca 9 mil. Kč a kapitálovou rezervu ve 

formě pozemků v ulici Krátká v hodnotě 

cca 40 mil Kč.

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků

Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní

Dotace na stavbu školy

Dotace na rekonstrukci rybníka

Dotace na výsadbu alejí

Dotace na lampy veřejného osvětlení

Kapitálové příjmy - prodej pozemků

Příjmy celkem

 

Místní komunikace

Provoz veřejné silniční dopravy

Základní školy

Činnosti knihovnické

Radonické listy

Ostatní záležitosti kultury

Ostatní tělovýchovná činnost

Veřejné osvětlení

Sběr a svoz komunálních odpadů

Komunální služby a územní rozvoj

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

Krizové řízení

Obecní policie

Požární ochrana

Zastupitelstvo obce

Činnost místní správy

Pojištění funkčně nespecifikované

 Výdaje celkem 

PŘÍJMY

VÝDAJE

Výsledek hospodaření: rozpočtový schodek krytý z vlastních zdrojů            11686

Předpokládaný stav financí k 31.12. 2021                  9105
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Paragraf Název položky Rozpočet 2020 Návrh 2021
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ROZPIS ROČNÍCH PŘÍJMŮ PRO ROK 2021

P Ř Í J M Y

I. DAŇOVÉ  PŘÍJMY

Majetkové daně:

daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti

daň z příjmů FO placená poplatníkem

daň z příjmu FO vybíraná srážkou

daň z přímů práv.osob

daň z přidané hodnoty

daň z nemovitostí

Poplatky

ze psů

veřejné prostranství

za svoz TKO

Neinvestiční transfery ze SR

Správní poplatky:

Příjmy od obcí (obecní policie)

Daňové příjmy celkem

 

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

z pronájmu bytů

z pronájmu ost. nemovitostí + VaK

z pronájmu pozemků

příjmy za odpady - Ekokom

Úroky BÚ

Výdejní místo pošty

Pokuty udělené obecní policií

Kulturní centrum - vstupenky + pronájmy

Ostatní příjmy 

Nedaňové příjmy celkem

 

Běžné příimy celkem

 

Investiční dotace na stavbu školy  

Prodej pozemků 

Dotace na rekonstrukci rybníka

Dotace na výsadbu alejí

Dotace na veřejné osvětlení

CELKEM PŘÍJMY:

 

Zůstatek na účtech 31.10. 2020

 

Předpokládaný zůstatek k 31.12. 2020

REKAPITULACE  ROZPOČTU 2020

Rozpočet
 2020

Stav 
k 31.10. 2020

Předpoklad 
k  31.12. 2020   

ROZPOČET 
2021

ZDROJE ROZPOČTU 2020 CELKEM

3950

70

320

3000

6000

2700

 

15

5

1000

300

30

2800

20190

 

 

520

680

400

220

5

60

100

150

300

2435

 

22625

 

37840

3200

800

0

0

64465

3347

26

277

1960

5446

2225

 

13

9

952

1591

17

2380

18243

 

 

378

278

255

193

1

50

449

48

218

1870

 

20113

 

15252

3355

0

0

0

38720

 

20246

4000

30

320

2300

6500

2700

 

15

10

960

1640

25

2800

21300

 

 

450

680

360

220

1

60

460

48

260

2539

 

23839

 

22588

3355

0

0

0

49782

 

 

 

20791

3700

30

320

2200

6200

2700

 

15

10

1000

300

30

2800

19305

 

 

520

680

360

220

1

60

200

50

300

2391

 

21696

 

10000

16000

1151

158

300

49305

 

 

 

 

70096
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PROVOZNÍ ČÁST ROZPOČTU OBCE RADONICE PRO ROK 2021

INVESTIČNÍ ČÁST ROZPOČTU OBCE RADONICE                     

Daňové         
Nedaňové

Běžné příjmy celkem

osobní náklady – úřad 
mzdové náklady zastupitelstvo
spotřební materiál pro OÚ
dopravní obslužnost 
odpady
elektrická energie (mimo VO)
vodné, stočné
plyn
poštovné+kolky + telefony+internet
externí specialisté (st. technik, právníci, účetní...) 
opravy komunikací
motivační program – fasády
veřejné osvětlení (elektřina + režie)
Radonické listy
knihovna 
pojištění majetku
příspěvek ZŠ a MŠ
neinvestiční příspěvky ZŠ Satalice
škola - elektřina 
režie školy ( internet, kamery atd.)
neinvestiční příspěvek TJ Slávia
údržba a opravy majetku
údržba zeleně - (služby, vč. zimní údržby)
ostatní režie OÚ (opravy, školení, software atd.)
sociální + kulturní+sportovní komise
kulturní centrum
obecní policie  
požární ochrana (Jenštejn)
krizové řízení
Provozní výdaje celkem

Zůstatek na účtech 31.12. 2020
Příjmy 2020
Zdroje celkem

Rekonstrukce Nebeského rybníka
Stavba školy a tělocvičny
Vybavení II. stupně ZŠ a tělocvičny
Venkovní učebna ZŠ
Sportovní hřiště ZŠ
Lampy veřejného osvětení
Výsadba alejí
Investice celkem

3639
3113
3113
3113
3113
3631
3745

20791
49305
70096

1750
29000
4500
1000
2500
400
200
39350
21641
60991
9105

Návrh 2021 Paragraf rozpočtu

Provozní výdaje
Výdaje celkem
Zůstatek na účtech 31. 12. 2021

Paragraf 
rozpočtu
  

Běžné 
příjmy 
(tis. Kč)
  

Provozní 
výdaje 
(tis. Kč.)

Zdroje

Výdaje

20190
3425

23615

3200
650
100
520
1800
400
120
300
80
1700
200
100
650
50
50
150
2700
500
600
300
370
1200
650
300
400
400
5000
0
100
22590

18243
1870

20113

2398
528
80
397
1479
195
63
163
55
1350
197
0
585
14
42
103
2700
534
628
51
370
1615
499
388
351
110
4383
0
100
19378

21300
2539

23839

2900
650
100
520
1550
235
120
200
80
1450
197
100
650
14
50
150
2700
534
650
60
370
2000
650
450
400
110
5000
0
100
21990

19305
2391

21696

3100
650
100
550
1800
250
135
200
80
1200
200
100
650
50
50
150
3000
446
650
80
300
1100
650
450
400
200
5000
0
100
21641

6171
6112
6171
2221
3722
6171
6171
6171
6171
6171
2212
3745
3631
3316
3314
6320
3113
3113
3113
3113
3419
3639
3745
6171
3319
3319
5311
5512
5273

Rozpočet 
2020 po 
RO č. 1

Stav k 
k 31.10. 
2020

Předpoklad 
k 31.12. 
2020

Návrh 
2021



RADONICKÉ LISTY - DUBEN 20218   

STŘÍPKY Z NAŠÍ ŠKOLY
První pololetí školního roku 2020 /21 

bylo velmi náročné i pro naši základ-

ní a mateřskou školu. Jen jsme se trochu 

vzpamatovali z jarní nucené absence ve 

škole, postihlo nás další „volno“…

Během první vlny epidemie jsme neměli 

téměř žádné zkušenosti s distanční výukou 

a veškeré znalosti jsme získávali vlastně za 

provozu, nejednotně a s využitím různých 

softwarových produktů, což přinášelo ne-

málo komplikací.  V průběhu letních prázd-

nin jsme proto pořídili jednotný software 

a proškolili v něm všechny pedagogické 

pracovníky, takže v současné době probí-

há veškerá distanční výuka jednotně a bez 

větších problémů. 

I přes veškerá úskalí této doby se nám 

podařilo se žáky vytvořit týmy, ze kterých 

máme všichni velkou radost.

V září se ve čtvrté třídě podařilo natočit 

dokumentární vzdělávací film, jak praco-

vat s tablety, a to s využitím edukačního 

programu Toglic. Video poslouží pedago-

gům, jak efektivně a smysluplně využívat 

ve výuce vzdělávací zařízení - tablet. Žáci 

4.A pracovali naplno, že ani roušky a jiná 

opatření jim nebránila podávat maximální 

výkon a všichni tak měli radost z dobře 

odvedené práce.

V tomto školním roce jsme se na podzim 

roku 2020 opět zapojili do česko-sloven-

ského projektu na podporu čtenářství 

prostřednictvím výměny záložek do knih. 

Letošní téma Radost ze čtení ukrytá ve 

verších básní nebo v próze děti ztvár-

ňovaly libovolnou technikou a vytvořily 

nádherné záložky, které již svým žákům 

předaly paní učitelky ze Základné a mat-

erské školy v Bohdanovcích nad Trnavou. 

Na naše žáky také čekají záložky jako malé 

překvapení za jejich pololetní úsilí.    

Někteří žáci naší školy vyráběli záložky 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU  
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OBECNÍ POLICIE 
RADONICE SE SVOU 
TROŠKOU DO MLÝNA…
Tak máme za sebou přiměřeně klidné vánoce a oslavy vstupu do 

dalšího roku. Vánoční stromečky už pomalu opustily naše domovy 

a snad směřujeme k normálu. No k normálu…

Ještě před rokem by v tuto dobu bylo na místě popřát Vám do nového 

roku všechno „pozitivní“, dnes by to vyznělo asi ironicky. A tak 

zůstaňme u přání zdraví a štěstí, u naděje v lepší zítřky a přidejme 

trochu té ohleduplnosti a ochoty  hledat v mnohém co nás obklopuje 

rovnováhu. Jeden malý virus ovlivnil posledních deset měsíců našich 

životů od základu.  Ale právě nám dává možnost k mnohému přistoupit 

jinak. Tak se nám třeba podaří změnit i něco z toho, co nás trápilo před 

koronou…

Třeba i těch pár zdánlivých drobností, které trápí nás, strážníky Obecní 

policie Radonice. Například obyčejné parkování - ať už to na veřej-

né  zeleni, které nejenže omezuje pracovníky technických služeb obce  

a  zošklivuje vzhled obce, a to jak vyježděnou travou, tak následným 

bahnem, ale je opravdu zakázáno bez ohledu na vlastníka pozemku.  

Občas  stojí  zaparkovaná auta tak, že  z toho  pro jistotu „zelenají“  

i popelaři. Auto ponechané na chodníku tak, že leckterá maminka 

s kočárkem nebo kdokoliv jiný musí  při snaze ho obejít, vstoupit do 

vozovky, také nejsou právě vrcholem ohleduplnosti. 

Kapitolou sama pro sebe jsou komíny některých našich spoluobčanů 

a zejména to, co z nich vychází. Prosíme majitele kotlů na tuhá paliva, 

aby v zájmu všech, kteří v Radonicích bydlí a dýchají, trochu přemýšleli 

nad tím, jak jejich kotel vlastně funguje. Jednoduše, že když přiloží uhlí 

do kamen před tím, než se kamna pořádně roztopí a zahřeje komín, tak 

touto banalitou prostě zakouří a zahradí polovinu obce. Konkretizovat 

není třeba, potrefené husy dobře vědí, že kejhání je zbytečné, protože 

v onen moment se ten štiplavý zápach v okolí jejich domů nedá pře-

čuchnout, natož zapřít. O spalování různého odpadu či vyjetého oleje 

bych se raději ani nezmiňoval, ale i o takové případy je naše ovzduší 

občas obohaceno… 

Mohli bychom se dále rozepisovat i o odhazování odpadu v obci  

i v jejím okolí, o věčném souboji pejskařů a nepejskařů, o neopráv-

něných záborech  veřejného prostranství, ale i o různém vandalismu.  

Vše uvedené sice  není na denním pořádku, ale má jedno společné:  

znepříjemňuje to všem běžný spokojený život. 

A na co bychom chtěli nejvíce apelovat v současné době?
Na dodržování epidemiologických nařízení vlády. U nás v obci se jedná 

nejčastěji v nenošení roušek v momentě, kdy vás je víc pohromadě.  

Mladí, staří, tlustí, tencí. Můžeme si myslet o smysluplnosti všech 

nařízení co chceme, ale ty hloupé roušky, které nám všem překážejí,  

omezují nás  a nedá se v nich dýchat, jsou  to nejmenší,  co opravdu  

můžeme udělat ve snaze sebe i okolí alespoň částečně ochránit. Žádná  

autorita  doposud nenašla spásné řešení a ve výsledku bude  výhra  či 

prohra vždy záležet na každém jednotlivci.              

Buďte k sobě tedy prosím ohleduplní a nenuťte nás, obecní strážníky, 

abychom museli tyto povinnosti vynucovat „z moci úřední“. Je to 

v zájmu nás všech.
Michael Hamera

velitel Obecní policie Radonice

společně s pedagogy, jiní ale pracovali v domácím pro-

středí samostatně či s pomocí rodičů. Za jejich spolupráci 

rodičům a žákům moc děkujeme. Věřím, že se naše škola 

projektu zúčastní i v dalších letech a podaří se nám pod-

pořit čtenářství našich žáků i zapojením dalších aktivit 

(např. návštěvou knihovny, výměnou dopisů apod.), které 

současná doba neumožňovala. 

A co naši prvňáčkové…? Všude, po celé republice, se 

hovoří o těžkostech, které tato doba přinesla žákům všech 

škol, ale málokdo si umí představit, jakou náročností pro-

chází v tomto období malý prvňáček i jeho učitelka. Naši 

žáci v první třídě zvládli nejen výuku, ale zároveň se i vel-

mi dobře přizpůsobili epidemiologické situaci – tj. nošení 

roušek a zvýšené hygieně. Učili se ohleduplnosti vůči spo-

lužákům, dospělým, v neposlední řadě, museli prvňáčci 

zvládnout i distanční výuku z domova. 

Naši druháci po zopakování všech písmen abecedy a učiva 

z prvního ročníku nalezli zábavu v řazení slov podle abece-

dy. Skládali obrázky a slova. Toto učivo je nadchlo natolik, 

že začali pořádat soutěže. Vyhledávání slov na interaktivní 

tabuli, kartičky, ale i práce s tablety jim umožňuje získané 

dovednosti uplatňovat v praxi. Vyhledávají konkrétní infor-

mace v knize za pomoci abecedního seznamu.

Pozadu nezůstali ani žáci třetích tříd. V tomto školním 

roce je provázejí postavy z knihy Harry Potter a Mach 

a Šebestová. Celé pololetí pracovali ve skupinách, které 

se průběžně střídali podle míry dosažených úspěchů při 

společném i individuálním bádání a tvoření. 

I přes překážky, které nám připravila současná epidemio-

logická opatření, zvládli naši žáci výuku výborně a třídy 

nevynechaly ani běžné radosti předvánočního období. Za 

všeobecného veselí navštívil děti sv. Mikuláš v doprovodu 

anděla a čerta, aby všechny děti obdaroval. 

V rámci předmětů prvouky a českého jazyka se děti  

seznamovaly s adventními zvyky a tradicemi. 

A nemůžeme vynechat ani naše nejmenší v mateřské 

škole.  Na podzim postihla celou MŠ karanténa, ale i tak 

děti zvládly dlabání dýní, cestu za pokladem sv. Martina  

a zamykání lesa. Školku také navštívilo Mobilní planetári-

um s pořadem „Se zvířátky o vesmíru.“ 

Během adventního času připravily paní učitelky s dětmi 

vánoční pásmo, a protože se nemohly s rodiči potkat,  

dostali rodiče vánoční dárek formou videonahrávky. 

A nakonec ještě k zápisu žáků do první třídy a zápisu dětí 

do MŠ.

Na společná setkávání, která nám všem chybí, se těší
                                    

Mgr. Lenka Kremlíková
 ředitelka ZŠ a MŠ Radonice

ZÁPIS ŽÁKŮ 
do první třídy ZŠ proběhne 13. a 14. dubna 2021 
a zápis dětí do MŠ ve dnech 4. a 5. května 2021

Informace k oběma zápisům naleznete 
na webových stránkách školy: 

www.skolaradonice.cz



KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

Naši 
jubilanti 

KULTURNÍ KOMISE 
V DOBĚ COVIDU
Rok 2020 nám, členům kulturní ko-

mise, začal poměrně optimisticky, 

těšili jsme se na pokračování, dokonce 

vylepšení „oslav seniorů v novém hávu“, 

tak jak jsme s nimi začali v loňském 

roce. Vylepšili jsme dárkové balíčky  

- pokaždé jiný košík s překvapením, jiným  

obsahem, s dárkem na památku prá-

vě na tento den, s přihlédnutím k věku, 

květiny také na míru dámám či pánům, 

v obálce přáníčko vlastnoručně vyrobe-

né - nakreslené, vystříhané a nalepené 

dětmi z MŠ, co na tom, jestli je tam kaň-

ka od malého malíře či rozpité vodovky. 

K tomu zápis do kroniky od dětí ze ZŠ 

a malý dárek třeba v podobě ptáčka, 

kytičky s bonbonem na listu, a dalšími 

nápaditými věcmi od dětí. My, členové 

kulturní komise, nestačíme ty dary pře-

dávat, fotografovat, připíjet na zdraví, 

roznášet kávu, čaj či malé občerstvení. 

Čas příjemně plyne, povídáme si spo-

lu, naši oslavenci si užívají vzájemné  

setkání… 

Bohužel přišel covid a vše je najednou 

jinak. Od února rok 2020 se žádné dal-

ší setkání seniorů při oslavě v klubovně 

Obecního domu uskutečnit nemohlo. Ale 

my jsme na naše nejstarší spoluobčany 

nezapomněli. Členové kulturní komise 

se proměnili v kurýry a senioři své dárky  

a blahopřání dostali až do svých domovů 

s příslibem, že příště se určitě sejdeme 

všichni a řádně to dooslavíme. 

I letos je už bohužel zřejmé, že společná 

setkání zatím uskutečnit nelze a tak bu-

deme v „distančních“ gratulacích senio-

rům s roznáškou dárků pokračovat.

Kulturní komise bohužel nemohla zreali-

zovat ani další tradiční akce, které se již 

staly pevnými body v životě naší obce. 

V roce 2020 se neuskutečnily čaroděj-

nice, neproběhl dětský den, akce „Děti 

seniorům“, vítání občánků, rozsvěcení 

vánočního stromu, vánoční sousedské 

setkání při divadelní a pěvecké produk-

ci, neuskutečnilo se žádné divadelní 

představení - o všechno toto nás covid 

připravil. A ani na prahu letošního roku 

zatím není jasné, jestli alespoň některou 

z těchto budeme moci uskutečnit…

Nechci ale začínat další rok jen pesimi-

sticky, doufám, že se podaří zlou situaci 

ustát, že se život, a to nejen v Radonicích, 

ale všude, postupně vrátí k normálu,  

budeme se zase setkávat, radovat,  

společně slavit, a vůbec normálně žít. 

Nápadů na další akce máme dost, 

jen je moci realizovat v normálních  

podmínkách.

Přeji vám všem především hlavně 
dostatek zdraví, také trochu štěstí 
a ať ten letošní rok je alespoň trochu 
normální po všech stránkách…

                         za kulturní komisi

Hana Němcová 

V PRVNÍM POLOLETÍ ROKU 2021 
OSLAVÍ SVÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA 
TITO NAŠI SPOLUOBČANÉ:

  LEDEN:  
Anna Rudolfová, 88 let
Marie Němcová, 88 let  
Stanislava Soušová, 85let
Jarmila Jánská, 82 let
Dagmar Trávníčková, 65 let

  ÚNOR:     

Josef Diviš, 88 let
Václav Krejčí, 84 let   
Květoslava Zuzíková, 82 let  
Hana Tučková, 75 let
Václav Hrdina, 70 let

  BŘEZEN:  
Ladislav Ureš, 89 let
Jan Aleš, 86 let
Ján Zuzík, 81 let
Jana Janoušková, 75 let
Libuše Pávková, 75 let 
Miroslav Koš, 70 let       
   
  DUBEN:   
Jiří Kašín, 84 let
Alenka Vrbová, 81 let   
Josef Kobera, 75 let
Josef Hovorka, 70 let  
Jiří Rus, 81 let 

  KVĚTEN:        
Hana Krejčová, 83 let
Milan Bača, 82 let
Květa Podhorská, 81 let 
Jiřina Slívová, 81 let
Anna Divišová, 80 let
Josef Tabačan, 70 let
Jana Baťchová, 70 let  
                      
  ČERVEN:        
Jaroslava Růžičková, 89 let
Anna Bečvářová, 85 let   
Zdenka Růžičková, 84 let

Oslavy našich jubilantů v Obecním domě se zatím konat bohužel nemohou…
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Loňský rok, jak by řekly Babaletky, byl takový taneček přes dvě 

pekla. Bohužel situace nebyla a není lehká a opatření, která 

jsou, se dotýkají bohužel nás všech. Ještě že jsme stihly oslavit  

v září 10. výročí založení Babaletek.

Setkání na radonickém posvícení jsme si užily a zavzpomínaly na 

úplné začátky, např. na náš první tanec. 

Po vystoupení na radonickém posvícení jsme dostaly nabídku 

na fotografování kalendáře, který bychom měly prodávat. Peníze  

z prodeje by opět šly na konto pro postižené svalovou dystro-

fií. Přišla další omezení. Bohužel není možné ani nic vyrábět ani  

pořádat ... Předpokládáme, že letos asi vybereme o mnohem méně 

než loni, ale doufáme, že se podaří přece jen něco vymyslet a vy-

brat. Ale holky, až to zase bude možné, tak to ,,rozjedem na plný  

pecky´´.  Zase budou akce, vyrábění, výlety…Věřím, že nám to 

všem schází.

Jak již bylo řečeno, Babaletky jsou tady již deset let a to jistě pří-

ležitost k malému ohlédnutí. Kdo čeká holky na úrovni Národního 

divadla, tak je vedle. Vše co děláme, děláme hlavně pro radost  

a umíme si ze sebe udělat legraci. Zpestřujeme dnešní uspěchaný 

život, nejen sobě při schůzkách, kde tvoříme nebo tančíme, ale  

i vystupováním pro seniory a hlavně finančně pomáháme dětem 

se svalovou dystrofií. Mnoho akcí si připomínáme v naší kronice,  

o kterou se vzorně stará naše Zdenička.

Daly jsme se dohromady v září 2010 inspirovány filmem Slunce, 

seno, jahody, na jehož hudbu jsme nacvičily naše první vystou-

pení. V průběhu oněch deseti let se našich vystoupení zúčastnilo 

34 babaletek. Všem patří upřímné díky, stejně jako našim mužům, 

jako našim sponzorům a oporám. Velký dík zvukaři Františkovi, 

bez kterého by nebyla muzika. Ale hlavně Vám holkám! Jsme  

o 10 let starší, některé jste již v důchodu, nejstarší babaletka oslaví 

71. narozeniny. Za 10 let máme více zkušeností, více vrásek a še-

din, nějaké to kilčo navíc, ale hlavně spoustu krásných vzpomínek 

a zážitků. Jsem ráda, že tuhle partu máme. A věřím, že ji budeme 

mít i za dalších 10 let!

Za Babaletky přeji Vám všem pevné nervy, úsměv na tváři, velkou 
dávku trpělivosti, štěstí, pohody, lásky a hlavně hodně zdraví. 

                          Alena Divišová

BABALETKY DESETILETÉ

Babaletky se scházejí 
a vystupují již deset let!
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Sice ještě neuplynul celý rok od zalo-

žení Kynologického klubu Radonice 

(dále jen KKR), ale bývá tradicí na konci 

roku zhodnotit rok uplynulý. Po založe-

ní klubu dne 25.5.2020 deseti zájemci se 

výbor dal okamžitě do práce. Pro zajištění 

informovanosti členů i veřejnosti byl za-

ložen e-mail: kk.radonice@seznam.cz,  

webové stránky: https://kynologicky-

-klub-radonice.webnode.cz/ a skupi-

na na Facebooku. Počáteční majetkový 

vklad obce Radonice byl oplocený poze-

mek se skladištěm pro výcvikové pomůcky. 

Vstupní brána byla osazena provozním 

řádem s provozními hodinami, kódova-

ným zámkem, pro výcvik byly nakoupeny 

základní překážky (AGILITY). Jako první 

sponzorský dar dostal KKR bednu teniso-

vých míčků z Tenisové školy v Radonicích. 

Přestože je objekt chráněn dohlížecím  

kamerovým systémem, došlo již ke třem 

pokusům o překonání plotu, který při tom 

byl drobně poškozen.

ROČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK PRO OBČANY 
RADONIC BYL STANOVEN VE VÝŠI 500 KČ 

S TÍM, ŽE PRVNÍ LEKCE JE ZDARMA. 

Zpočátku bylo v průměru šest zájemců  

o výcvik na každý termín, ale v průběhu 

doby někteří tzv.„začali ztrácet dech“  

a postupně se účast snižovala. Jistě se 

na tomto jevu nemalou měrou podepsa-

la i situace s Covidem. Proto byla od září 

umožněna i účast pro občany, kteří ne-

mají trvalý pobyt v Radonicích. Zájem tzv.  

„přespolních“ pejskařů byl značný. Pro 

ně byl stanoven roční poplatek ve výši  

1 000 Kč.. Ke konci roku má KKR 23 členů,  

z čehož je zatím 7 „přespolních“. 

Z tohoto celkového počtu členů dochází 

nepravidelně cca 10 psovodů se svými 

mazlíky a pravidelně je na lekci 4 – 5 psů. 

Vzhledem k tomu, že se většinou jedná  

o „rekreační“ chov psů bez ambicí páníčků 

na účasti na výstavách, provozování psích 

sportů, nebo skládání zkoušek a také 

vzhledem k nízkému věku docházejících 

psů, je výcvik zatím převážně směřován 

do oblasti socializace a základní praktické 

poslušnosti. 

  Přístupna cvičák není podmíněn účastí 

instruktora, přístup má v rámci provozní 

doby každý člen (všichni znají kód kódové-

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

KYNOLOGICKÝ KLUB RADONICE
MÁ ZA SEBOU PRVNÍ ROK ČINNOSTI
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Dne 10. října 2020 se uskutečnil v rybníku  Rodinného par-

ku Amerika výlov ryb za účelem zjištění jejich početního 

stavu. S přípravami se začalo o den dříve , kdy se upouštěla 

voda z rybníka a zajišťovaly věci pro výlov.  Václav Sládek 

a paní Bydžovská z Podolanky naší organizaci půjčili lovnou 

síť, loďku a kádě. Organizaci lovu řídil Roman Novotný a bo-

haté občerstvení zajistila Věra Novotná. Její pochoutky přišly 

v chladném počasí všem vhod. Nejen jmenovaným chceme poděkovat za zdárný 

výlov, ale i všem, kteří se účastnili jak přiložením ruky k dílu, tak i radou.

Samotná akce začala za rozbřesku, kdy hladina vody byla ale stále ještě  moc vyso-

ko. Proto bylo nutné sehnat čerpadlo na vodu, abychom dosáhli požadované výše 

hladiny, protože výpust je pod úrovní potoka. V 9 hodin se sešlo na místě asi deset 

rybářů našeho spolku a to i s rodinnými pomocníky. Samotný výlov začal v 10:00,  

kdy se natáhla poprvé síť z lodi. Tu bylo nutno ještě několikrát zatáhnout, aby se 

dosáhlo co největšího výlovku. Postupně se v síti chytilo 30 tolstolobiků, 7 amurů,  

3 štiky, 1 candát, 20 okrasných karasů, chovný kapr o délce 95 cm a několik  

menších, 2 sumci o délce 130 a 135 cm. Většina ryb se vrátila zpět do rybníka.

Během roku bylo provedeno vyvápnění rybníka a neoficiální závody. Náš spolek 

má 25 platících členů, kteří si zakoupili povolenku k lovu na rok 2020 za částku 

500 Kč na osobu. Děti do 15 let měly v tomto roce chytání ryb v rybníce zdarma.  

V roce 2021 počítáme s tím, že poplatek bude nutno zvýšit úměrně tomu, jaká bude 

cena nové násady ryb na trhu. Rovněž přistoupíme k tomu, že snížený poplatek 

budou platit i děti od 10 let. Děti do 10 let v doprovodu rodiče nadále budou mít lov 

ryb zdarma. Sezona v roce 2021 začne v polovině dubna podle vývoje počasí při  

rybářských závodech. Závody budou včas vyhlášeny vylepením plakátů a vyhlášením  

v obecním rozhlase. V roce 2021 se bude opravovat Nebeský rybník v Radonicích  

a vylovené ryby z něho budou osazeny do rybníku v parku Amerika.

František Vaňák
     porybný

VÝLOV RYBNÍKA 
A SPOLKOVÝ ŽIVOT 
RYBÁŘŮ V 2020

ho zámku na vstupní brance). Výcviková hodi-

na se skládá z uvítacího ceremoniálu mezi psy, 

kdy si společně poběhají a uvolní nadbytečnou 

energii. Zároveň se naučí vzájemné komunikaci 

a toleranci. Psovodi mají možnost v této době 

řešit s instruktorem problémy, které se jim vy-

skytly. Následuje opakování nacvičených pove-

lů, a to buď společně, nebo individuálně. Potom 

opět hra psů, aby si jejich nervová soustava 

odpočinula od drilu a páníčkové mohli probrat 

něco z teorie nového cviku. Ten je následně 

skupinově nacvičován a instruktor opravuje 

chyby - většinou psovodů. Na závěr se opět 

psi společně proběhnou. Jako základ je cvičen 

povel k přivolání psa a chůze u nohy. Dále aby 

se psi naučili zvládat odložení na místě, sedni, 

lehni, odmítání nalezené potravy, reakci na hluk 

a základy aportování. Pro zpestření mají psi  

k dispozici agility překážky.

   A jak dál? Pokud situace s covidem dovolí, 

tak budeme nadále pokračovat v nastoupené 

cestě k dokonalosti v poslušnosti psů. Podle 

ohlasu „pejskařů“ z okolí Radonic to vypadá, že  

o zájemce o výcvik nebude nouze, doufejme, 

že nenastane doba, kdy bychom museli někoho 

odmítnout z kapacitních důvodů. Pro výcvik by-

chom rádi cvičiště osadili standardními překáž-

kami, aby zájemci mohli cvičit podle zkušebních 

řádů a případně skládat i zkoušky, či závodit. 

Rozšířit se mohou i překážky na agility, protože 

toto je asi nejatraktivnější sport v dnešní době, 

který může provozovat jakýkoliv pes i psovod. 

Nebudeme se bránit podpoře od případných 

sponzorů, můžeme jim za to nabídnout re-

klamní plochu na plotu cvičiště. I pro psovody 

máme dále co nabídnout. Pokud by byl dosta-

tečný zájem a najdeme vhodný prostor, může-

me se věnovat i coursingu, nebo canicrossu.  

Případní noví zájemci se mohou hlásit na  

Obecním úřadě.

Do roku 2021 přeji hlavně pevné zdraví všem 
páníčkům (a samozřejmě i paničkám) i psům  
a ať si všichni užijí co nejvíce krásných  
společných okamžiků. Těšíme se na vás.

za Kynologický klub Radonice
               Aleš Flídr
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Začátkem dubna, kdy se měl uskutečnit již  

6. ročník Radonického běhu, se nemohly 

konat žádné společenské akce, byť na čers-

tvém vzduchu venku. Krabice s medailemi jsme 

tedy uklidili na půdu, značky do sklepa, a roz-

hodli jsme se počkat na další rok. Po mnoha 

dotazech, zda by přeci jen nemohl běh někdy 

být, se v příznivější situaci nakonec uskutečnil  

v sobotu 27. června.  

Počasí bylo slunečné a hlavně bylo pěkné hor-

ko. Ovšem panovala úžasná atmosfěra a záze-

mí v parku bylo také skvělé. Na dětské tratě se 

vydalo 66 dětí od nejmenších do 14 let, 26 běž-

ců a běžkyň na 3 km trasu a 48 borců na 6 km.

Sice to nebyl účastnický rekord, ale traťové re-

kordy na 6 km padly. Vítěz Vlastimil Flegl měl 

čas 22:45 min. a Petra Kotlíková posunula  

ženský rekord na 24:56 min.

Kopec jako cílový bod se při předchozím roční-

ku osvědčil a tak na něm nově proběhly cílovou 

branou i děti mimo těch úplně nejmenších.     

Na trase 3 km zvítězil Kamil Kotlík a v ženách 

byla nejlepší Adélka Sádecká. Nejlepším domá-

cím běžcem se stal Zdeněk Veis.  

Pro letošní Radonický běh je stanoven 

termín neděle 11. dubna 2021. Pokud to 

situace dovolí, rádi bychom uspořádali 

7. ročník.

Hana Matoušková

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

RADONICKÝ 
BĚH 2020  

6. ročník



I       fotbal v Radonicích v loňském roce 2020 

výrazně zasáhla koronavirová krize. Jarní 

část všech soutěží byla zrušena, tréninky 

omezeny a nakonec jsme byli nuceni celý 

areál uzavřít. 

K fotbalu jsme se mohli vrátit až začátkem 

léta. Prvních 14 dní v červenci v našem 

sportovním areálu proběhly dva fotbalové 

příměstské kempy, kterých se zúčastnilo 

přes 100 dětí. 

V srpnu jsme zahájili přípravu většiny týmů 

na další sezonu.

„A“ mužstvo díky výkonům v podzimní 

části sezony, kdy skončilo v Okresním 

přeboru na 1.místě, obdrželo skvělou zprá-

vu - jako vítěz podzimní části okresního  

přeboru postupuje po osmi letech do 1.B 

krajské třídy. V nové soutěži jsme začali 

skvěle výhrou 5:1 v Milovicích. Násled-

ně přišlo několik porážek o gól a propad  

tabulkou. Když se mužstvo začalo zvedat – 

dvě remízy ve dvou venkovních zápasech 

– přišlo opět přerušení soutěže.

S koronavirovými problémy se potýkala  

i všechna naše mládežnická mužstva, která  

i přesto zaznamenala několik velkých 

úspěchů. Minipřípravka vyhrála silně  

obsazený turnaj ve Staré Boleslavi – ve 

skupině vyřadila mimo jiné Mladou Bole-

slav a Slovan Liberec, v semifinále Slavii 

Praha a ve finále si poradila s přehledem  

s SK Benešov.

Mladší přípravka vyhrála turnaj v Dobře-

jovicích, ale hlavně se probojovala přes 

dvě předkola až do hlavní kvalifikace  

Ondrášovka cupu - oficiálního mistrovství 

ČR v přípravkových kategoriích. Tento 

úspěch ještě více vynikne, když zjistíme, 

že v této kategorii se kvalifikace zúčastnilo 

přes 800 týmů z celé ČR a našim hráčům 

unikl postup mezi 24 nejlepších týmů v ČR 

jen o několik míst.

Mladší žáci „A“ odehráli 9 soutěžních utkání  

– všech 9 zápasů vyhráli a vedou tabulku 

okresního přeboru ziskem 27 bodů při  

skóre 97 : 8.

Mladší žáci „B“ (kluci o rok mladší) se drží 

ve stejné soutěži na 6. místě (z 15týmů).

Všechny soutěže se mají dohrávat již od 

konce února – pokud to epidemiologická 

situace dovolí. Zatím to ale vypadá, že ani 

ze začátku jara si moc fotbalu neužijeme.

Vzhledem ke stále většímu počtu mládež-

nické základny – registrujeme více než 90 

dětí, hledíme i do budoucna a rozšiřujeme 

zázemí klubu. Pronajali jsme si pozemek 

nedaleko sportovního areálu a budujeme 

zde nové tréninkové hřiště o rozloze téměř 

6000m2.

Za TJ Slavia Radonice

Tomáš Moudrý

RADONICKÝ 
BĚH 2020  

FOTBAL V RADONICÍCH

RADEK LEDVINA – trenér
Zleva: Matěj Beneš, Kuba Moudrý,  
Dan Janda, Tom Ondráček, Hasuni Mouai,  
Metoděj Beránek

Minipřípravka  
s pohárem pro vítěze.

Mladší přípravka.
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Sezóna 2020 začala velmi nejistě v důsledku koronaviru, ale nakonec 

byla jednou z nejlepších v historii radonického tenisu, a to jak po spor-

tovní stránce, tak i co se týká organizačních věcí.

A tým i v roce 2020 bojoval do posledních kol o postup, který nám unikl 

jenom o kousek, takže se o něj letos popereme znovu.

Naopak velmi mile překvapili naše smíšené družstvo staršího žactva, které 

skončilo ve své soutěži na výborném 3. místě. A nebýt dlouhodobé nemoci 

Olivera Kováče tak by suverénně postoupilo. Letos se o postup pokusí 

znovu a to ve stejné sestavě.

Úspěchem bylo i druhé místo dospělých v soutěži Buď Fit. 

I nadále spolupracujeme s tenisovou academií TK TOLA, u které trénuje 

několik šikovných dětí.

Opět budeme připravovat nábory dětí do tenisové školy.

Máme připraveno několik amatérských turnajů, na které se může přihlásit 

kdokoliv z vás.

Všechny informace najdou zájemci na stránkách TK Slavia Radonice.

Budeme se těšit na další spolupráci. 

Za TK Slavia Radonice 

              Karel Votruba
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JAK SI VEDOU 
NAŠI TENISTÉ

DĚKUJEME MOC ZA TRVALOU PODPORU OBCI RADONICE A TAKÉ PARTNERŮM:
Radonická Beseda  •  VKS Invest  •  My Comfort  •  TE.EN Servis  •  Pivnice u Zlatého Tygra


