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RADOTÍNSKÝ OBČASNÍK
Oficiální zpravodaj zapsaného spolku ProRadotín
Duben 2021
Milí spoluobčané, přinášíme vám informace o našich aktivitách, které se podařilo uspořádat
pro občany naší obce díky spolku ProRadotín za dobu jeho existence a o aktivitách, které pro
Vás chystáme a připravujeme.

Spolek byl založen v létě roku 2019 a dnes sdružuje zhruba třetinu obyvatel naší obce.
Abychom se dostali k současnosti, popíšeme vám, co spolek pro občany udělal a co
zorganizoval:
2x Letní kino s ekologickou tématikou
2x Koncert pro Radotín s živou kapelou
Pletení adventních věnců a zdobení perníčků
Lampionový průvod na oslavu vzniku ČSR
Cestovatelská přednáška o Bhútánu
Postavení altánu na dětském hřišti
Ve spolupráci se akční skupinou Záhorští: turnaj ve stolních hrách, koláda,
malování na tašky, Sněhování, Hrátky na ledu, Ukliďme Česko

Přichází jaro, končí zimní spánek, a tak se i my
pokusíme probudit spolkový život. Spolku se
celkem úspěšně daří získávat finanční zdroje
z různých fondů a nadací. Díky tomu jsme byli
schopni pořádat výše uvedené akce, kulturní,
sportovní a společenské. Na základě ankety,
kterou jsme před rokem uspořádali, vznikl
požadavek od občanů na krytý altán, kde by se
mohli všichni setkávat v každém ročním období.
Po diskusi s obecním zastupitelstvem se podařilo
dohodnout prostory pro umístění a spolek získal
z Nadace Via veškeré peníze potřebné na zpevnění povrchu a zakoupení altánu. Díky
dobrovolné práci členů spolku altán stojí a slouží dětem i dospělým. Zbývají už jen lavice a stůl,
které přislíbili zastupitelé naší obce, že koupí na jaře z obecních peněz. Těšíme se na to, že
v nejbližších dnech se toto uskuteční.
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Obecní zastupitelstvo nás v průběhu dvou let podpořilo na veškeré společenské aktivity a akce
pro veřejnost následně: 1 000 Kč formou věcného daru, bez úhrady umožnilo pronájem
místnosti v budově obecního úřadu na veřejné akce a 3x zpřístupnilo toaletu na obecním
úřadě.

Všechny ostatní finance, bez kterých se společenské akce zkrátka
pořádat nedají nebo se altán sám nepostaví, získali členové spolku díky
úspěšným žádostem o granty od Nadace Via, Domu zahraniční
spolupráce a České spořitelny. Již nyní je to 333 000 Kč, které jsme ušetřili
z obecních peněz. Musíme podotknout, že veškerá činnost a práce spolku je
dobrovolnická a bez finanční odměny. Veškeré získané peníze jdou opět k vám,
občanům.

Zajímá nás například váš názor na chátrající lávku přes potok, která léta sloužila
k procházkám. Co myslíte, bylo by vhodnější lávku opravit anebo raději zlikvidovat? Takové a
podobné problémy nás trápí, chceme se zabývat jejich řešením ve spolupráci s vámi. Určitě
víte o dalších věcech, které jsou a budou prospěšné pro všechny. Proto jsme opět připravili
anketu a prosíme vás o její vyplnění. Budeme se zabývat veškerými požadavky, nápady a
myšlenkami. Pokud se nám třeba i jen zčásti podaří cokoliv v obci vylepšit, budeme spokojeněji
žít, a i další generace budou mít z naší společné snahy užitek.

Pro inspiraci vyjmenujeme vše, co se nám sešlo v úplně první anketě uspořádané v naší obci:
•

upravit cestu od rybníka k lesu – 4x

•

cyklostezka do Soběchleb – 3x

•

oprava WC na obecním úřadě – 2x

•

řešit knihovnu – 2x

•

úprava rybníku, více zeleně a laviček, kvetoucí louky místo jednolité zeleně,

•

výsadba stromů – starých odrůd

•

měřič rychlosti, značení pozor děti, doprava v obci

•

chodník nebo příjezdová cesta č.p. 18, přípojka vody k č.p. 56 – 2x

•

zahradní studie v okolí kapličky - park

•

velikost hřiště musí odpovídat standartní velikosti tenisového kurtu

•

drobné údržby-nátěry tabulí, laviček apod.

•

kroužek stolního tenisu pro děti ve společenské místnosti obecního úřadu

•

ochrana vodních zdrojů
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•

aktualizovat webové stránky obce

•

opravit starou zastávku

•

zbourat starou zastávku

•

využití čističky

•

dostat do obce více mladých domácností – výkupy pozemků

•

zachování prodejny potravin

A naše aktivity běží dál!
Chceme získat peníze na obnovu zeleně v katastru obce, motýlí louku,
čmeláčí domečky, rádi bychom vysadili ovocné stromy a kvetoucí keře,
abychom přilákali hmyz, motýly a tím i zpěvné ptactvo zpět k našim
domovům, protože se v posledních letech vytrácí. Proto jsme požádali o
další finanční podporu, tentokrát u Open Society Fund, abychom mohli
uspořádat komunitní plánovaní na téma obnovy zeleně v našem
katastru. A máme už i nápad, kde
získat peníze na výsadbu stromů a
keřů.

A další skvělá zpráva: Spolek ProRadotín se zaregistroval jako oficiální kino (www.disfilm.cz) a
nyní máme v Radotíně vlastní Radotínský biograf! Těšíme se na vás v letním kině, film
z oficiální distribuce si můžete vybrat nebo navrhnout vlastní v přiložené anketě.

Přehled dalších akcí, které plánujeme, jakmile to situace dovolí:
Turnaj v malé kopané pro velké i malé o Radotínský pohár a hodnotné ceny
Malování na textil pro děti i dospělé
Autobusový výlet Olomouc a okolí. Pevnost poznání, historické jádro Olomouce s průvodcem
a ZOO na Sv Kopečku
Tradiční (třetí!) Koncert pro Radotín tentokrát opět s uzenými dobrotami a točeným pivem
Lanové centrum ve skalách: sportovně-zábavné odpoledne s opékáním špekáčků a kytarou
Letní kino, oslavu vzniku ČSR s lampionovým průvodem, zdobení perníčků a mnoho dalšího
Vyčištění a obnova studánek a pramenů, vyčištění toků
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Závěrem našeho občasníku bychom vás všechny chtěli požádat o spolupráci. Uvítáme veškeré
vaše nápady, co byste chtěli v naší obci vylepšit, co vám schází, na co se zaměřit. A my se
budeme snažit získat zdroje financí, jak je naším dobrým zvykem, protože to umíme a úspěšně
se nám to daří.

Po postavení altánu jsme pomocí Darujme.cz vybrali od vás občanů i od dárců z širokého
okolí 19 918 Kč. Tato částka byla původně určena na
zakoupení lavic a stolů do altánu. Jelikož zastupitelé
slíbili koupit lavice a stoly do altánu z obecních peněz,
zůstaly nám vybrané peníze na účtu. A my bychom za
ně pro vás udělali rádi něco, co si budete sami přát.
Proto vás prosíme o vyplnění ankety. Můžete využít
vložený papírový anketní lístek, který vyplněný vhodíte
do schránky sídla spolku na adrese Radotín 58. Anebo
můžete využít online anketu na našich webových
stránkách www.proradotin.cz. Odpovědi budeme sbírat
do 30. 4. 2021.
Předem vám děkujeme za podněty a nápady.

Přejeme Vám krásné a požehnané Velikonoce!
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