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SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

nedávno jsme sice vyměnili své staré kalendáře za nové s letopočtem 2022, ale žádný zásadní zlom v životě naší společnosti
směrem od pandemie k normálnímu životu bohužel nenastal.
Stále sledujeme počty nakažených, objednáváme se na očkování,
ukazujeme očkovací certifikáty, potýkáme se řadou omezení při
cestování, v práci, ve škole…

V podstatě ve stínu stavby školy zůstala rekonstrukce a vyčištění
Nebeského rybníka, či některé drobné stavební práce, jimiž jsme
ale spolu s dokončením školy v podstatě dovršili zhruba dvanáctiletý proces proměny Radonic v moderní obec s nadstandardním
občanským vybavením, které vytváří pro všechny naše občany
podmínky pro to, aby se pro ně Radonice staly skutečným domovem a nikoliv jen místem pro přespání. O tom, že tomu tak může
být, svědčí i to, že i přes všechny restrikce byl vlastně i loňský rok
po kulturní a společenské stránce docela pestrý. Proběhla řada
akcí v Rodinném parku Amerika od divadelních představení, přes
výlov rybníka až po posvícení, svůj výlet absolvovali naši senioři,
plně jsou využívána obecní sportoviště, velmi aktivní je kynologický
klub, po roční pauze jsme se sešli na tradičním vánočním představení, nový rok jsme zahájili prvním ekumenickým novoročním
požehnáním. Všem, kteří se na přípravě a organizaci všech těchto
akcí za ztížených podmínek jakkoliv podíleli, patří poděkování.
Doufejme, že v letošním roce se většiny omezení zbavíme a náš
život se vrátí do normálnějších kolejí. Jako obec s tím určitě počítáme a budeme tomu maximálně nápomocni.

Škola se stala novou dominantou obce.
Nepříjemností a komplikací samozřejmě nebyla ušetřena ani naše
obec. S kovidovými problémy se potýká naše základní i mateřská
škola, nemohli jsme uspořádat některé tradiční kulturní a společenské akce, potíže přinesl virus i do spolkové činnosti.
Přesto se samozřejmě život v Radonicích nezastavil a i přes všechna
omezení se i v loňském roce podařilo řadu věcí zrealizovat. V prvé
řadě mám na mysli dokončení stavby a otevření budovy druhého
stupně základní školy a tělocvičny. Areál školy včetně sportovního
hřiště, venkovní učebny a školní zahrady se tak stal novou dominantou obce, na kterou myslím můžeme být opravdu hrdí. V prvé
řadě ale naše nová škola poskytuje a bude poskytovat zázemí pro
další generace radoňáků a jejich vzdělávání.

Nebeský rybník byl vyčištěn a rekonstruován.
I vzhledem k tomu, že letos neplánujeme a nepotřebujeme
žádné rozsáhlé investiční stavební akce, budeme mít kromě
běžného chodu obce více času a energie právě na organizaci snad
příjemnějších záležitostí. Plánujeme obnovení všech tradičních
akcí, jako jsou čarodějnice, dětský den či vítání prázdnin, domluvena jsou divadelní představení v Kulturním domě i Rodinném parku
Amerika, kde dokonce ve spolupráci s divadelním spolkem Kašpar
proběhne o prázdninách týdenní divadelní festival Rozmarné léto
v Radonicích.
Přeji nám všem, abychom se mohli všech těchto akcí v klidu
a dobré náladě zúčastnit a všechna koronavirová opatření mohli
vzpomínat už jen jako na nepříjemnou životní epizodu.

Součástí školy je i moderní tělocvična.

Stanislav Němec
starosta obce

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.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POPLATKY NA ROK 2022
Druh
poplatku

Sazba
poplatku v Kč

Termín
splatnosti

Způsob
platby

Poznámka

1000 Kč

jednorázově
do 28. 2. 2022 nebo
ve dvou stejných
splátkách, vždy
nejpozději do 28. 2.
2022 a do
30. 6. 2022

Vzhledem
k epidemiologické
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 2022
budou vydány po
připsání částky na
účet obce.

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

Komunální
odpad

50 Kč
Psi
200 Kč
Bioodpad
- nádoba 120 l

718 Kč

Bioodpad
- nádoba 240 l

915 Kč

jednorázově
nejpozději
do 28. 2. 2022

jednorázově
nejpozději
do 15. 3. 2022

poplatek za 1 psa
poplatek za druhého psa
a každého dalšího
svoz bude zahájen
ve čtvrtek 14. 4. 2022
v pravidelných 14denních
intervalech (lichý týden ve
čtvrtek)

Od poplatku za komunální odpad je osvobozena osoba, která je starší 80 let (dosažením věku 80 let vzniká od následujícího roku
nárok na osvobození od poplatku) nebo má úředně přiznanou invaliditu 3. st. (v tomto případě je poplatník povinen doložit nárok na
osvobození). Známky na komunální odpad pro rok 2021 zůstávají v platnosti do 28. 2. 2022.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU V ROCE 2022
Termín: SOBOTA 23. DUBNA 2022 A SOBOTA 8. ŘÍJNA 2022
Místo:

PŘED BUDOVOU OBECNÍHO ÚŘADU			

Letáčky s časy svozu a podrobnějšími informacemi budou včas zveřejněny na úřední desce a na webových stránkách obce.

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A BIOODPAD V ROCE 2022
MÍSTO

TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ

Na Skále - před OÚ

26.3.

7.5.

18.6.

30.7.

10.9.

22.10.

Náves - u pomníku

2.4.

14.5.

25.6.

6.8.

17.9.

29.10.

Pavlova - parkoviště u zahradnictví

9.4.

21.5.

2.7.

13.8.

24.9.

5.11.

Na Vartě - u vchodu do zookoutku

16.4.

28.5.

9.7.

20.8.

1.10.

12.11.

Vobůrecká - křižovatka s ulicí Na Skále

23.4.

4.6.

16.7.

27.8.

8.10.

19.11.

Růžičkova - u přečerpávací stanice

30.4.

11.6.

23.7.

3.9.

15.10.

26.11.

Na 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.
www.radonice.cz
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SLUŽBA MOBILNÍ ROZHLAS
Chcete mít pravidelné informace o dění v obci přímo ve svém mobilním telefonu?
Můžete si aktivovat službu Mobilní rozhlas, kterou jsme v Radonicích spustili
na konci loňského roku. Zatím se k této službě přihlásilo více než 140 uživatelů,
kteří tak dostávají na svůj mobilní telefon všechny důležité zprávy z obecního úřadu
i o dění v obci.

Služba je zcela zdarma a pro její aktivaci stačí se
zaregistrovat na https://radonice.mobilnirozhlas.cz

NOVÉ POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU
Vážení spoluobčané,
zdražování se na nás v současné době všechny „řítí“ ze všech
stran a výjimkou bohužel není ani likvidace odpadů v obci. I v této
oblasti narostly náklady na téměř veškeré činnosti s touto oblastí
spojené (energie, doprava, platy zaměstnanců, poplatky za uložení
na skládky atd.) a tak firmy provádějící svoz a likvidaci samozřejmě
také navýšily ceny svých služeb.
Narůstající množství odpadů a problémy s jeho likvidací již delší
dobu patří mezi velmi důležité a nepříjemné problémy, které musí
všechny prakticky celý svět.. Jako reakce na změny v oblasti likvidace opadů byl v ČR přijat zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
a na základě tohoto nového zákona musely ke konci minulého
roku všechny obce novelizovat své obecně závazné vyhlášky
(dále OZV) o odpadech, jak co se týká OZV o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, tak i OZV o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

Ani letošní zvýšení poplatku z 800 na 1.000 Kč ročně na poplatníky
v naší obci nepokryje celkové náklady na likvidaci odpadů – i tak
stále budeme muset doplácet na krytí veškerých nákladů spojených s likvidací odpadů z obecního rozpočtu.
Je nám líto, že i my musíme zvyšovat vaše životní náklady, ale nic
jiného nám nezbývá. Rozpočet obce není bezedný a vybudováním mnoha prvků obecní infrastruktury a vybavenosti v posledních
letech (včetně krásné školy a tělocvičny), které slouží pro nás
všechny a významně zvyšují kvalitu života v obci, zákonitě narůstá
i výše nákladů na jejich údržbu opravy apod.
Snažili jsme se alespoň ulevit našim seniorům a zdravotně postiženým spoluobčanům, kdy po dosažení 80 let věku, jsou senioři od
následujícího roku od poplatku za likvidaci odpadů zcela osvobozeni, stejně jako jsou osvobození invalidé s přiznaným nejvyšším
Ing. Zdeněk Růžička
stupněm invalidity.
místostarosta

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022
R
ozpočet pro rok 2022 po dlouhých
letech mnohamilionových investičních
akcí řeší v podstatě „pouhý“ běžný provoz
obce a údržbu jejího majetku. Prakticky
veškerá potřebná infrastruktura a občanské vybavení jsou vybudovány a pro obec
tedy nadchází poněkud klidnější období,
kdy se může věnovat pečlivé správě svého
majetku, jeho údržbě a některým drobnějším investicím zvyšujícím standard služeb
a života v obci.
Rozpočet je tradičně sestaven podle
zásady, že běžné výdaje mají být hrazeny
z běžných příjmů a mimořádné či kapitálové zdroje pak mají být používány pouze
k investicím, nikoliv k běžné spotřebě.
Vzhledem k tomu, že v roce 2022 nejsou
žádné významnější investice plánovány, je
letos z běžných příjmů financován prakticky
celý rozpočet, a to včetně oněch drobných
investic, jako je dosadba zeleně v areálu
základní školy či výměna kotlů ve fotbalo-
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vých kabinách. Celkové příjmy obce jsou
plánovány ve výši 25.726 tis. Kč, přičemž
běžné příjmy ve výši 24.666 tis. Kč jsou
tvořeny příjmy daňovými v částce 22.245
tis. Kč a nedaňovými ve výši 2.421 tis. Kč.
Jediným „neběžným“ příjmem je tak suma
1.060 Kč, což je dotace ze Středočeského
kraje, kterou jsme plánovali použít v letošním roce na financování venkovní učebny
v areálu ZŠ, ale vzhledem k posunu termínu
dokončení této akce bude profinancována
až v roce 2022.
Veškeré rozpočtované příjmy i výdaje obce
vycházejí ze skutečnosti předchozích let,
přičemž u příjmů se rozpočet drží spíše
nižších hodnot, kdežto výdaje plánuje
s určitou rezervou, aby byl zajištěn bezproblémový chod obce.
Celkovým výsledkem rozpočtu je tedy rozpočtový přebytek ve výši 1.551 tis. Kč.
Na konci roku 2022 by tak zůstatek na
účtech obce měl činit cca 12 mil. Kč,

detailní zpracování zdrojů rozpočtu
i rozepsání výdajů do jednotlivých paragrafů a položek je uvedeno v přílohách,
které tak návrh dostatečně vysvětlují.
Běžný provoz obce s potřebnými zdroji
i pro drobné investice pak postihuje i předložený rozpočtový výhled.
Pro celkový kontext je třeba připomenout, že obec má navíc díky předchozím
investicím uloženy prostředky prakticky
k okamžité dispozici v sedmi stavebních
parcelách v ulici Krátká v hodnotě cca
50 mil Kč bez DPH.
Hospodaření obce je tedy naprosto stabilní
a zajištěné jak pro běžný provoz, tak i pro
případné další investice.
Rozpočet byl schválen na prosincovém
zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ROZPOČET 2022
Paragraf

Název položky

Rozpočet 2020

0000

Daňové příjmy - výnosy z daní a poplatků

21605

22245

Nedaňové příjmy - služby, nájmy a ostatní

2391

2421

13250

0

1151

0

Dotace na stavbu školy
Dotace na rekonstrukci rybníka

PŘÍJMY

Dotace na výsadbu alejí

Návrh 2021

158

0

0

1060

Dotace na venkovní učebnu
Kapitálové příjmy - prodej pozemků

25327

0

Příjmy celkem

63882

25726

Paragraf

VÝDAJE

2212

Místní komunikace

200

400

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

750

450

3113

Základní školy

46900

5945

3314

Činnosti knihovnické

50

50

3316

Radonické listy

50

50

3319

Ostatní záležitosti kultury

250

400

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

300

300

3631

Veřejné osvětlení

500

500

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

2000

2000

3639

Komunální služby a územní rozvoj

11500

1250

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

950

900

5273

Krizové řízení

100

100

5311

Obecní policie

5000

5200

5512

Požární ochrana

0

150

6112

Zastupitelstvo obce

6171

Činnost místní správy

6320

Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem

650

650

5800

5680

150

150

75150

24175

Výsledek hospodaření: rozpočtový schodek krytý z vlastních zdrojů 				
Předpokládaný stav financí k 31.12. 2022

							

1551
12154

INVESTIČNÍ ČÁST ROZPOČTU OBCE RADONICE
Zdroje

Výdaje

Zůstatek na účtech 31.12. 2020
Příjmy 2020
Zdroje celkem
Zeleň v areálu ZŠ
Kotle ve fotbalových kabinách
Zádržné 205/9
Výsadba aleje Chvalská
DPH za obecní dům

Investice celkem
Provozní výdaje
Výdaje celkem
Zůstatek na účtech 31. 12. 2022

Návrh 2022
10603
25726
36329
250
200
275
200
450

Paragraf rozpočtu

3113
3419
3639
3745
3639

1375
22800
24175
12154

www.radonice.cz
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ROZPIS ROČNÍCH PŘÍJMŮ PRO ROK 2022
Rekapitulace
rozpočtu 2020

PŘÍJMY

Rozpočet 2021
po RO 3/2021

Stav
k 31.10. 2021

Předpoklad
k 31.12. 2021

ROZPOČET
2022

3700

2495

3000

3200

daň z příjmů FO placená poplatníkem

30

106

145

150

daň z příjmu FO vybíraná srážkou

320

371

440

440

daň z přímů práv.osob

3000

2948

3530

3500

daň z přidané hodnoty

7700

6585

7700

7800

daň z nemovitostí

2700

1591

2700

2800

ze psů

15

13

15

15

veřejné prostranství

10

3

10

10

za svoz TKO

1000

1003

1010

1200

Neinvestiční transfery ze SR

300

222

300

300

Správní poplatky:

30

25

27

30

Příjmy od obcí (obecní policie vč. pokut)

2800

2173

2800

2800

Daňové příjmy celkem

21605

17535

21677

22245

z pronájmu bytů

520

473

520

520

z pronájmu ost. nemovitostí + VaK

680

187

680

680

z pronájmu pozemků

360

317

360

360

příjmy za odpady - Ekokom

220

193

220

250

1

1

1

1

Výdejní místo pošty

60

50

60

60

Pokuty udělené obecní policií

200

3

10

200

Kulturní centrum - vstupenky + pronájmy

50

0

0

50

Ostatní příjmy

300

1364

1600

300

Nedaňové příjmy celkem

2391

2588

3451

2421

Běžné příimy celkem

23996

20123

25128

24666

Investiční dotace na stavbu školy

12253

12253

12253

0

Prodej pozemků

25327

16461

25327

0

Dotace na rekonstrukci rybníka

1151

1151

1151

0

Dotace na výsadbu alejí

158

158

158

0

0

0

0

1060

62885

50146

64017

25726

I. DAŇOVÉ PŘÍJMY
Majetkové daně:
daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti

Poplatky

II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Úroky BÚ

Dotace na veřejné osvětlení

CELKEM PŘÍJMY:
Zůstatek na účtech 31.10. 2021
Předpokládaný zůstatek k 31.12. 2021

ZDROJE ROZPOČTU 2022 CELKEM
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9549
10603

36329

PROVOZNÍ ČÁST ROZPOČTU OBCE RADONICE PRO ROK 2021

Daňové
Nedaňové

Běžné
příjmy
(tis. Kč)
		
Běžné příjmy celkem

Provozní
výdaje
(tis. Kč.)

Rozpočet
2021 po
RO č. 3

Stav
k 31.10.
2021

Návrh
2022

21605
2391

17535
2588

22245
2421

23996

20113

24666

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

3200
650
100
750
1800
400
120
300
80
1300
200
100
500
50
50
150
4400
446
600
300
300
1200
950
300
200
50
5000
0
100

2207
502
64
597
1507
216
63
173
45
713
0
0
300
21
36
105
2250
446
332
225
300
402
788
802
172
0
4229
0
0

3500
650
100
450
2000
600
100
200
80
700
400
100
500
50
50
150
3600
320
800
100
300
1000
800
400
200
200
5200
150
100

Provozní výdaje celkem

23596

16495

22800

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE RADONICE NA OBDOBÍ 2023-2025 (tis. Kč)
Rok
Počáteční stav peněžních
prostředků k 1.1.

2023

2024

2025

10 603

11 803

13 103

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Příjmy celkem

22 500
2 700
25 200

23 000
2 800
25 800

23 300
2 800
26 100

Provozní výdaje
Investiční výdaje
Výdaje celkem

22 000
2 000
24 000

22 500
2000
24 500

23 000
2500
25 500

Hotovost běžného roku
Hotovost na konci roku

1 200
11 803

1 300
13 103

600
13 703

www.radonice.cz
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CO NOVÉHO VE ŠKOLE

P

rvní pololetí školního roku 2021/2022 je téměř za námi, a tak
je vhodná doba k malému poohlédnutí se za tím, čeho se
nám podařilo společně dosáhnout a zároveň představit naše další
plány.

Bohužel i tento půlrok, stejně tak jako roky předcházející, byl znatelně ovlivněn řadou protipandemických opatření. I přestože jsme
cítili, že jsme jimi do značné míry limitováni a svazováni, snažili
jsme se případná omezení si nepřipouštět a nepoddávat se jim.
A tak jsme až do poslední chvíle nacvičovali písňové texty k přivítání našich nejmladších občánků, zpívali vánoční koledy s cílem
zanotovat si je společně s dalšími příchozími u obecního vánočního
stromu, plánovali vánoční jarmark. Všechna tato neuskutečněná
společná setkání bereme jako výzvu pro rok následující, který, jak
všichni pevně doufáme, bude pro společné kulturní a sportovní
akce rokem podstatně bohatším.
A co vše se nám až k dnešnímu dni podařilo zrealizovat? Školní
rok jsme zahájili slavnostním otevřením budovy 2. stupně. Na naše
starší žáky tak čekají moderně vybavené kmenové učebny, jazyková laboratoř, odborná učebna fyziky a chemie, cvičná kuchyňka
a učebna pracovních činností, tzv. dílny. Pro hodiny tělesné
výchovy i volnočasové aktivity je žákům i široké veřejnosti k dispozici nová tělocvična. Poslední drobné úpravy venkovního areálu
byly již také dokončeny, a tak nezbývá než vyhlížet teplejší dny,
ve kterých budeme moci využívat jak nově vybudovanou venkovní
učebnu, tak víceúčelové hřiště.
Díky výborné spolupráci s Obecní policií Radonice a podpoře
zdejšího obecního úřadu jsme měli možnost navštívit Kynolo-
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gický klub Radonice a vyslechnout poutavé a poučné vyprávění
o našich psích kamarádech, zhlédnout profesionálně vedený
výcvik, a dokonce se stát i jeho součástí. Sladké odměny za
dětské „psí“ výkony byly více než milou a jistě zaslouženou
odměnou.
Těsně před Vánocemi jsme se mohli stát součástí vánočního
příběhu o cestě do Betléma a zrození Ježíška. Pásmo vánočních
koled, poutavě podaný biblický příběh i profesionální výkony nadšených ochotníků nás alespoň na chvíli přenesly do světa fantazie
a splněných přání.
Také na druhou část školního roku máme řadu plánů, které
se nám, jak pevně věříme, podaří v co nevyšší možné míře zrealizovat. Mezi další akce, které stojí jistě za zmínku, patří akce
preventivní, na jejichž obsahu a podobě velmi úzce spolupracujeme s Obecní policií. Plánována je také prohlídka místní radonické
mlékárny spojená s výkladem a ochutnávkou zdejších produktů,
dále pak sportovní den, program ke Dni dětí a pro žáky základní
školy vícedenní květnové pobyty v přírodě.
V průběhu celého školního roku mají děti i žáci naší školy možnost
účastnit se zajímavých exkurzí, třídních výletů, aktivně se zapojit
do projektových dnů s různou tematikou, a to napříč celou školou
– jak základní, tak mateřskou. I v těchto aktivitách nás těší spolupráce a podpora obce.
Nezapomínáme ani na naše budoucí děti a žáky. Připravujeme se
na zápis do školy mateřské i základní. Již nyní evidujeme o oba
druhy škol zjevný zájem, což nás více než těší.
Děkujeme vám všem, kteří se snažíte zapojovat do života školy,
těšíme se na další spolupráci a snad i více příležitostí k osobním
setkáním.
Mgr. Veronika Černá

INFORMACE K PLÁNOVANÉ STAVBĚ
SILNIČNÍHO OKRUHU
P

lánovaná stavba Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP), jehož
úsek č. 520 je projektován přes katastr naší obce, je zcela
zásadním faktorem, který ovlivní život v Radonicích prakticky
natrvalo. Přestože jsme se ve spolupráci s ostatními dotčenými obcemi více než dvacet let všemožně snažili, aby trasa okruhu
vedla jinudy, než přes náš katastr, začíná být zřejmé, že proti
silnějšímu partnerovi, tj. kraji a státu, zřejmě v této věci neuspějeme. Nicméně i když se zřejmě nepodaří změnit trasu, dosáhli jsme
toho, že přes naše území je stavba projektována v tunelu, který
bude začínat nad Podolankou, kde se dálnice zanoří pod čistírnu
odpadních vod pod Jenštejnem a Vinoří a zpět na povrch se dostane až za silnicí z Radonic na Vinoř. Tato varianta by tak měla
mít na zástavbu v Radonicích minimální vliv, zejména z hlediska
hluku a prachu.

Provedení SOKP v této variantě potvrdil i současný ministr
dopravy M. Kupka, s nímž jsme i za účasti generálního ředitele
ŘSD jednali v polovině ledna. Na jaře budou následovat další
jednání, kde se budou řešit technické detaily, v prvním pololetí
proběhne v plánované trase také geologický průzkum.
Vlastní výstavba je sice prioritou vlády, ale termín jejího zahájení
není zatím přesně možno stanovit a v každém případě to bude
v řádu minimálně několika let, protože projektová příprava je teprve
v úvodních fázích.
Celému procesu samozřejmě budeme i nadále věnovat tu největší pozornost a učiníme veškeré kroky, aby stavba SOKP měla na
život v naší obci co nejmenší vliv.
Stanislav Němec
starosta obce

www.radonice.cz
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OBECNÍ POLICIE V ROCE 2022
S

nástupem nového roku 2022 došlo u Obecní policie Radonice
ke změně na pozici velitele Obecní policie Radonice, jímž se
po odchodu Michaela Hamery stává strážník ALEŠ FLÍDR.

Novým velitelem
obecní policie
je Aleš Flídr.

Představil byste se čtenářům Radonických listů?
Jmenuji se Aleš Flídr a narodil jsem se v roce 1959 v Liberci, kde
jsem žil až do konce studií na SPŠ dopravní v Děčíně. 15 let jsem
pracoval jako strojvedoucí od parních lokomotiv až po elektrické..
Při omezování dopravy na ČD jsem se rozhodl přejít k Policii ČR,
kde jsem pracoval dalších 14 let u různých složek hlavně jako psovod. V Tanvaldě jsem postavil domeček a v něm bydlím dodnes.
Jak dlouho se věnujete práci ve státních složkách?
Pokud je na mysli státní služba, tak tu jsem vykonával od roku
1994, když jsem nastoupil k Policii ČR. Po vyřazení mého služebního psa z činné služby jsem přešel k Obecní policii v Desné,
kde jsem jako strážník pracoval 7 let, než mě osud zavál k Obecní
policii v Radonicích, kde jsem již také seddmým rokem.
Co bude hlavní náplní vaší práce?
Z rozhodnutí Rady obce Radonice jsem strážníkem pověřeným
řízením obecní policie. Budu tedy organizovat její práci a zajišťovat dobré podmínky pro výkon služby. K této byrokratické činnosti budu i nadále sloužit v hlídkách a podle potřeby zaskakovat
v nutných případech za ostatní strážníky. Bude na celém našem
kolektivu, jak se mi to bude dařit. Jako bývalý policista mám
trochu výhodu v tom, že znám problematiku policejní práce,
taktiku i spisovou službu. Své zkušenosti s výcvikem psů uplatňuji
v Kynologickém klubu Radonice.
Jaké záměry máte u OP v Radonicích?
Primárně se budu snažit o to, aby obecní policie nebyla vnímána
jako represivní složka, ale spíše jako orgán obce, který udržuje
v obci pořádek a pohodu pro obyvatele. Nabídneme širší službu při
zajišťování majetku obyvatel a hlavně se budeme starat o bezpečnost na silnici. Lepší je uplatňovat prevenci než používat represi.
Bez spolupráce s občany Radonic se neobejdeme, neboť to jsou
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naše oči a uši. Mou zásadou je, že je lepší přijet 10 x zbytečně, než
jednou pozdě. Hlavním cílem je zajištění pocitu bezpečí na území
obce s tím, že občan se může kdykoliv obrátit na strážníka o pomoc. I když rozpočtová situace v ČR není růžová, Obec Radonice
již investovala peněžní prostředky do poskytování služeb obyvatelům nákupem odchytového kotce a pořízením nového radaru.
Strážníci prošli školením na odchyt psů a dočasně budou moci
toulavého psa umístit do kotce do doby, než si jej majitel vyzvedne. S nákupem nového radaru došlo i ke změně úseků povolených
Policií ČR. Jsou to všechny průtahové komunikace a věřím, že se
nám časem podaří dopravu zklidnit. S příchodem nového roku došlo i ke změnám v legislativě, kdy obecní policie dostaly oprávnění
k odebrání registračních značek vozidla, nebo instalaci „botičky“
v případě, že přestupce neuhradí pokutu. Proto do výbavy OP
Radonice přibude i tento technický prostředek, který bude využíván i v případech neoprávněného parkování. Dalším opatřením
v budoucnu bude i využívání odtahové služby. Byrokracii by měl
zjednodušit nový SW. Změny budou postupné.
V roce 2022 přejeme všem občanům Radonic pevné zdraví, co
nejvíce spokojenosti v osobním životě i s prací strážníků OP.

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

SENIOŘI NA TRADIČNÍM VÝLETĚ
V

e slunečném ač chladnějším říjnovém ránu se sešly necelé
tři desítky dobře naladěných seniorů před Obecním úřadem
a po pečlivém přepočítání organizátorkami paní Hanou Němcovou
a Oldřiškou Mrázovou se všichni vydali pohodlným dálkovým
autobusem na tradiční celodenní výlet.
První zastávka byla u Panské skály, zvané Varhany, známá
z klasické filmové pohádky “Pyšná princezna“. Je to nenápadný
pahorek 595 m n.m. na okraji Práchně, necelých 500 metrů na jih
od silnice z Kamenického Šenova do Nového Boru. Její čedičové
těleso vzniklo jako součást rozsáhlé třetihorní sopečné činnosti
v Čechách. Hornina vystoupila na povrch z hloubky větší než
30 km a její stáří bylo určeno na zhruba 30 miliónů let. Je to zbytek
lávového proudu. Při pomalém chladnutí se vyvinuly dlouhé, pěti
či šestiboké sloupce o průměru okolo 20 – 25 cm, které stojí svisle
a mají délku přes 20 m.
Jezírko před stěnou vzniklo těžbou kamene a slouží v jarním
období k pravidelnému rozmnožování obojživelníků např. čolka horského. Panská skála je naším nejstarším geologickým chráněným
územím a jedním z nejstarších chráněných území v Evropě vůbec.
Snahy o záchranu této jedinečné ukázky čediče se datují od r.1878.
V r.1953 byla skála prohlášena za národní přírodní památku.
Na jihovýchodním úpatí Panské skály stojí Mariánský sloup,
postavený na památku mladého tovaryše a vdovy, kteří zde umrzli za jedné bouřlivé zimní noci v r.1739. Není se co divit, neboť
i 26.10.2021 jsme si všichni nandávali čepice, rukavice a zapínali
límce ve studeném větru, zatímco nám místní průvodce vyprávěl
o natáčení dalších filmů na tomto ojedinělém místě.
Na parkovišti nás nalákaly visící lustry k návštěvě sklárny Prácheň,
kde jsme byli přítomni ruční výroby foukaných skleněných džbánů,
váz a sklenic, z nichž většina jde na vývoz. My v zimních bundách,
skláři v tričkách a kraťasech. Pány zaujalo volně čepované pivo,
které ovšem skláři během pracovní doby vypotí u rozžhavených
pecí, někteří navíc stihnou i zapalovat jednu cigaretu od druhé
a současně foukat sklo...
Potom už na nás čekala, jen pro nás otevřená, restaurace s prostřenými stoly, roztopenými kamny, zívající kočkou a papouškem
Žakem v kleci. Horká výborná domácí polévka, guláš s knedlíky
a perník s kávou nám dodaly sílu a chuť pokračovat v dalším programu. Čekal nás výstup po úzkém schodišti s mnoha vysokými
schody do prostor skalního hradu Sloup. (Někteří místo toho zvolili

druhou variantu: důstojný ústup a odvoz do cukrárny.) Tady nás
přivítal s děkovnou úklonou kastelán hradu, protože jen díky vybranému vstupnému může být hrad otevřen pro veřejnost. Prošli
jsme kaplí, zastavili se u nápisu na bukové desce coby kroniky
hradu se záznamy vzácných návštěv: 18.10.1804 císař František I.
s císařovnou, 14.6.1820 arcivévoda a pozdější císař Ferdinand V.
Dobrotivý, 29.5.1824 vévoda
Fridrich August pozdější saský král, dále Thunové, Valdštejnští,
Hartigové, páni z Trauttenberka aj.
Viděli jsme ve stěnách skály reliéfy lva aj., klášter, alegorii
– obrazy na Olivové hoře v zahradě Getsemanské, poustevnu,
sochu mnicha s dalekohledem, schodiště, kde se natáčel film
„S čerty nejsou žerty“, zasazenou vinnou révu, která dává úrodu až
100 kg hrozna... a nádherné výhledy do okolní krajiny.

Poslední zastávkou byla prodejna českého skla v Novém Boru.
Pokochali jsme se u vitrín
s nádhernými ukázkami dovednosti českých sklářů a také příslušnými cenami, leč ani tak mnozí neodolali.
Za tmy, znaveni, ale obohaceni o příjemné zážitky z poznávání
dalších pěkných míst naší země i sebe navzájem, jsme v pořádku
dojeli domů do Radonic. Děkujeme.
Mgr. Dana Wernerová

POZDRAV
OD BABALETEK
I když nám covid v loňském roce nedovolil se pravidelně
scházet a třeba i nacvičit nové vystoupení, setkáváme
se alespoň na akcích, které pořádá obec a jsme za
to rády.Přejeme Vám všem do nového roku 2022 vše
nejlepší, štěstí, pohodu, hodně sil ke zvládnutí všech
nástrah a překážek a hlavně pevné zdraví!
Za všechny Babaletky
Alena Divišová

www.radonice.cz
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ČINNOST KYNOLOGICKÉHO
KLUBU SE ROZEBĚHLA NAPLNO

Psí olympiáda.

K

ynologický klub Radonice byl založen teprve nedávno, ale
jeho činnost se již rozeběhla naplno. Svědčí o tom nejenom
cvičiště plné psů a jejich pánů, ale také akce, které klub uspořádal pro širší veřejnost a pro ve spolupráci s naší školou i pro děti
z mateřské i zákaldní školy.
Dne 5. září 2021 se konal první ročník Radonické psí olympiády
v Rodinném parku Amerika. Od 16 hodin se scházeli závodníci se
svými podpůrnými teamy, k registraci. Po předstartovní rozpravě
byl v 16:30 h odstartován samotný závod. První ze čtrnáctičlenného závodního pole vyrazil na trať orientačního běhu po naučné
stezce u Rodinného parku Amerika. Součástí běhu bylo plnění
kontrolních úkolů a také střelba ze vzduchové pistole.
Po doběhnutí posledního závodníka, přišla na řadu disciplína agility. Psi v parkurovém běhu překonávali tunel, slalom, skokovou
překážku a dvě prolézačky. Všichni tento úkol zvládli bez problémů a mohla se začít posuzovat poslušnost. Její složení vycházelo
ze základní zkoušky dle řádů ČKS a jednalo se o chůzi u nohy,
obratů za pochodu, sedni, lehni, vstaň, odložení a také odmítání
nalezené potravy. Teoretické znalosti prověřil test, který obsahoval
otázky související s chovem psů. Výpočetní středisko mělo plné
ruce práce a nakonec vydalo konečné pořadí, proti kterému nikdo
nepodal protest. Vítězi se staly všechny děti, které dostaly diplom
a odměnu za statečnost. V dospělé kategorii byla na stupni vítězů
Dana Zahradníčková s dobrmanem Roxi. I dospělí závodníci byli
oceněni diplomem, věcnými cenami a vítěz i pohárem se šampaňským.
Po celou dobu olympiády bylo k dispozici občerstvení, které bylo
završeno po vyhlášení výsledků, výborným gulášem. Zapálený

oheň hořel až do 22 hodiny za hudebního doprovodu Zdeňka
Růžičky a Stanislava Němce.
Sponzory akce byli Hana Němcová, Zdeněk Růžička, Pavlína
Kropíková, Lenka Neumannová a její Chalupa pod Jasanem
z Desné Chalupa Pod jasanem – Desná, Jakub Mlejnek.
Dalšími pomocníky při realizaci závodu byli pracovníci
TS Radonice a Oldřiška a Damián Mrázovi.
Pořadatelé oceňovali disciplinovanost závodníků a jejich čtyřnohých parťáků, protože nevznikl žádný problém. Jelikož počasí
přálo, nebylo výhrad ani proti tomuto. Lze tedy doufat, že i příští
ročníky se vydaří.
V měsíci září a říjnu provedl Kynologický klub Radonice za
spoluúčastí Obecní policie Radonice, ukázky z výcviku psů pro
Mateřskou školku a Základní školu v Radonicích. Na kynologickém cvičiště klubu přišly po částech všechny děti ze tříd, kde je
uvítala Ing. Hana Němcová. Ta pak komentovala po celou dobu
předváděné cviky a poučila děti o správném chování ke psům.
Za KKR zde cvičili Hana Urbanová s maďarským ohařem Argem,
Eva Provázková se stafordkou Doris, Aleš Flídr s border kolií Alfem
a Jan Richter se služebním psem dobrmanem Amonem za Obecní
policii Radonice. Nejdříve psi děti pozdravili zaštěkáním. Následovalo předvedení základní poslušnosti a to chůze u nohy, sedni, lehni,
vstaň, odložení a odmítání nalezené potravy. Dětem byl vysvětlen
princip výcviku psů a pak si mohly vyzkoušet na sobě, jak dobře funguje Pavlovův reflex. Čokoláda byla dostatečnou motivací
k tomu, aby si na povel „Blablabla“ sedly na bobek. Po poslušnosti přišla na řadu ukázka pachových prací. Alf, za použití svých
vrozených vloh, jasně předvedl, že má lepší nos než děti a ukrytou
zbraň odhalil raz dva. Děti mohly poznat rozdíl mezi lidskou a psí
schopností vyčuchat dobrotu ukrytou v kelímku. Ne každému se
povedlo najít bonbon, zatímco Alf pamlsek našel pokaždé. Součástí představení možností využití volného času se psem bylo zdolávání agility překážek. Všichni si zaběhali na skočkách, prolézání
branek, tunelu i slalomu.
Děti se mohly vcítit do role ovcí, které pase ovčácký pes, když je
chrání před vlkem v ohradě. Alf ukázal, že nesložil zkoušku HWT
zbytečně. Nakonec přišla asi nejzajímavější část, protože začala
obrana. Podle věku dětí byly zvoleny reálné akce se psem. Pro
školku bylo zajímavé, jak se malý dobrman dokáže poprat s kůží
a při přetahované vyšlo najevo, že ještě budou muset víc posilovat,
aby přetáhli psa. Starší děti zaujaly spíše akce jako třeba demonstrace, nebo likvidace výtržnosti v hospodě, kde si taky mohly zahrát
svoji roli. Mezi akcemi se děti ptaly na cokoliv je napadlo a taky se
jim dostalo odpovědi.
Jelikož návštěvníci odcházeli z cvičáku KKR spokojeni, lze mít za
to, že akce splnila svůj účel a ukázala dětem nejen co všechno
se dá se psem dělat, ale taky poučila je, jak se k němu bezpečně
chovat, aby společné soužití bylo stále tím nejlepším přátelstvím.
Za zdárné uskutečnění akce je potřeba poděkovat i zřizovateli KKR - Obecnímu úřadu Radonice, pracovníkům Obecní
policie Radonice, hlavní organizátorce a sponzorce Ing. Haně
Němcové a členům KKR, neboť každý má svůj podíl na
zdárném provedení ukázek.
Aleš Flídr

běžecký krosový závod pro širokou veřejnost
se koná

Registrace zdarma v Rodinném parku Amerika v Radonicích od 9 hodin
dětské kategorie startují od 10 hodin, závody dospělých na 3 a 6 km
společně v 11:30 hodin
www.facebook.com/radonickybeh

KULTURA, SPORT, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

FOTBAL V RADONICÍCH
C

ovid v roce 2021 významně poznamenal i fotbal u nás.
Jarní část soutěží byla rozhodnutím FAČR kompletně zrušena.
I tréninky byly celé jaro velmi omezeny. S trénováním se mohlo
začít až během května a musela se dodržovat řada opatření.
Tuto dobu sportovní nečinnosti jsme využili k úpravám našeho
sportovního areálu. Hned v dubnu jsme nechali udělat generální
úpravu hřiště s umělou trávou včetně nových sítí okolo. Oplotili
jsme a dobudovali nové tréninkové hřiště, které hojně využívala všechna naše mládežnická družstva. Pro naše fanoušky jsme
postavili u kabin přístřešek s posezením. Ten je chrání jednak
před deštěm a zároveň jim umožňuje při zápasech příjemné
posezení u pivka a klobásy.
V druhé polovině roku jsme se konečně vrátili ke sportu. V červenci proběhly dva týdenní fotbalové kempy za účasti 130 dětí.
Po dvou letech omezení všech našich 8 týmů odehrálo celou
podzimní část soutěží a jen doufáme, že i na jaře odehrajeme
všechna soutěžní utkání. Samozřejmě i letos budeme pokračovat
v tradici pořádání kempů a turnajů pro mládež.
V letošním roce bude slavit fotbalový oddíl 80 let od založení.
K tomuto výročí uvažujeme o uspořádání akce – fotbalového dnu
pro všechny současné i bývalé hráče, členy i širokou veřejnost.
Touto cestou chceme oslovit všechny, kteří mají doma historické
fotografie, ceny, dokumenty apod. vztahující se k radonickému
fotbalu o možnost zapůjčení.
Kontakt:
J. Moudý, tel.: 605 751 259
J. Ženatý, tel.: 606 661 095
email: slavia.radonice@volny.cz

TENISOVÝ KLUB RADONICE
K

rásný rok 2022 a hlavně hodně zdraví přeji všem lidem
z tenisu v Radonicích. Nejdříve se vrátím k minulé,
a velmi úspěšné, sezoně 2021, která nám začala velmi
brzo a to koncem března. Nakonec to byla jedna z nejlepších sezón v historii, a to jak po sportovní stránce, tak i co
se týká organizačních věcí.
Zaznamenali jsme několik pěkných sportovních úspěchů,
zejména u našich mladých hráčů.
Tým staršího žactva suverénním způsobem postoupil do
2. třídy krajského přeboru, což bylo poprvé v historii klubu.
Doufáme, že nám děti budou rozdávat tenisovou radost
i letos.
Co se také povedlo, je soutěž dospělých „Buď Fit“, ve
které naše mužstvo skončilo na krásném sedmém místě.
Nadále spolupracujeme s tenisovou akademii TK TOLA,
ve které trénuje několik šikovných dětí. Opět budeme
připravovat nábor dětí do tenisové školy.
Máme připraveno několik amatérských turnajů, na které se
může přihlásit kdokoliv z vás.
Jinak vše podstatné najdete na stránkách TK Slavia
Radonice.
Děkujeme moc obci Radonice i našim dalším partnerům
a těšíme se na další spolupráci.
Za TK Slavia Radonice Karel Votruba
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VÁNOCE A NOVÝ ROK

V RODINNÉM PARKU AMERIKA

P

o vynucené jednoroční přestávce připravili naši ochotníci na konec adventu tradiční
vánoční vystoupení, kterému přihlížely více než dvě stovky diváků. Do nového roku 2022
jsme pak vstoupili s prvním ekumenickým novoročním požehnáním obci a jejím občanům.
Příjemnou atmosféru obou akcí připomínáme alespoň několika obrázky.

Více fotografií a videozáznam můžete najít na obecních webových stránkách.

PROGRAM KULTURNÍHO CENTRA
RADONICE
I PŘES NEJISTÉ PODMÍNKY PRO ORGANIZACI KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH PODNIKŮ
PŘIPRAVUJEME TYTO AKCE:

10. dubna

RADONICKÝ BĚH
čtvrtý ročník krosového běhu v Rodinném parku Amerika
23. dubna
19.00, Kulturní dům DÁMSKÁ ČTYŘHRA
• divadelní představení Divadelního spolku Kašpar
• komedie o čtyřech ženách a osmnácti golfových jamkách
30. dubna

ČARODĚJNICE
• tradiční lampionový průvod
• večerní vatra v Rodinném parku Amerika
4. června

DEN DĚTÍ A VEČER RODIČŮ
• program pro děti na fotbalovém hřišti
• večerní posezení v RPA
25. června

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
tradiční letní taneční zábava v RPA
2. - 8. srpna

ROZMARNÉ LÉTO V RADONICÍCH
divadelní festival v RPA ve spolupráci
s Divadelním spolkem Kašpar
2. - 7. 8. ROZMARNÉ LÉTO / 8. 8. JONÁŠ A TINGLTANGL
Doufejme, že nám epidemická situace dovolí tento program uskutečnit!

