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Rok 2011 – rok zrodu RMS
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Občanské sdružení NAŠE RADONICKO

AKCE PROBĚHLA ZA FINANČNÍ PODPORY
ÚSTECKÉHO KRAJE A POD ZÁŠTITOU
HEJTMANA OLDŘICHA BUBENÍČKA.

Letošní téma slavností
Rok uběhl jako voda a Radonické májové
slavnosti byly v plném proudu. Téma
zemědělské techniky bylo vymyšleno více
jak rok dopředu, vlastně jsme se vrátili k
prvnímu ročníku. Na venkově se točí vše
okolo zemědělství, žijeme v těsné blízkosti
polí a luk, prostě uprostřed krásné přírody.
Zemědělskou techniku potkáváme denně
na každém kroku, každý malý kluk
obdivuje dnešní obludy na kolech či
pásech, které se prohánějí po polích za vsí.
Važme si toho, že jsou to traktory na polích,
neboť jsou obce, v jejichž těsné blízkosi
rostou průmyslové zóny a kamiony tam
pravidelně rozdrnčí skleněné tabulky oken
domů, ve kterých dříve lidé žili v poklidu.
Žili v přírodě, ale ta musela ustoupit.
Vlastně ji člověk předělal na hangár a
odstrčil ji od sebe.
Zemědělci jsou součástí venkova a každý z
nás je spjatý s rodnou hroudou, byť se třeba
jen rochní na malém záhonku u svého
domečku. A proto letos dostali prostor
zemědělci, sedláci, zahradníci, sběratelé a
všichni, kdo měli doma něco, čím by se
mohli pochlubit. Něco, co sloužilo k
obdělávání té naší rodné hroudy a nebo z ní
vzešlo. Zemědělci začali pulírovat své
miláčky, a že to musí být dřina, vždyť jedno
kolo je daleko větší než náš osobáček. Ze
stodol utíkaly myši, vše se v nich
přerovnávalo, protože někde vzadu byl
stabilák, šroťák nebo řezačka po dědovi.
Veteráni polí se museli poopravit, promazat
nasytit naftou, aby zvládli cestu do Radonic
po vlastní ose. Zahradníci ráno ještě zalili
své kytičky a sazeničky a hurá, ať jsou brzy
jejich výpěstky na záhoncích u těch
pidizemědělců.
Snad to dopadlo dobře, snad se i ten
poslední veterán vrátil po vlastní ose zase
pěkně spinkat do své stodoly a zahradník
uložil prázdné bedýnky do regálu. Chtěla
jsem jen říci – děkujeme. Děkujeme úplně
všem, kteří pomohli třeba i s maličkostí,
vážíme si toho, co pro Radonické májové
slavnosti udělá každý človíček. Nedělá to
pro nás, dělá to pro jeden krásný den, jednu
slavnost, pro svého potomka, ale i pro
posledního návštěvníka, který přijel z velké
dálky a strávil v Radonicích hezký den
svého života.
Milena Kos hová
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Májové slavnosti
Každým rokem jsou májové slavnosti
velkým očekáváním. Letošní ročník opět
nezklamal a za vše mluvila vysoká
návštěvnost.
Jako vždy tu bylo vše, co si jen lze přát, od
dobrého jídla, laskomin a dobrého pití, na
své si přišli zahrádkáři a milovníci
zemědělské techniky – veteránů.
Děti nevěděly co dřív vyzkoušet – kolotoč,
autíčka, skákací hrad a spoustu jiných
lákavých atrakcí. Perfektní bylo
vystoupení dětí z MŠ.
Let vrtulníkem a jízda na čtyřkolkách opět
nadchla milovníky adrenalinu.
Májové slavnosti, ale nejsou jen o atrakcích
a dobrém jídle, ale především o setkávání
lidí a rodin, které se běžně v roce nesejdou.
Tímto patří velký dík organizátorům,
pořadatelům a všem, kteří dobrovolně
pomáhají, bez těch by to nešlo.
Těšíme se na další ročníky májových
slavností.
Seitzová Klára

Vážení, říká se, že sedmička je šťastné
číslo, ale u Vás to platí o všech číslech,
protože všechny ročníky oslav 1. máje byly
úžasné a ten letošní, sedmý, nevyjímaje.
Zažila jsem oslavy od prvopočátku a Vy
všichni, kteří jste začali s jejich přípravami,
si zasloužíte velké poděkování a obdiv.
Smekám před Vámi pomyslný klobouk.
Dokáži si představit, kolik je to starostí, aby
vše klaplo a vyšlo i počasí.
Mnohé obce a města mohou jen závidět a
chci věřit, že v Radonicích jsou na Vás
pyšní.
Rok od roku je zde stále více návštěvníků,
od malých, až po ty nejstarší a každý si
najde to své pro potěšení.
Přeji Vám do dalších let hodně nápadů, a to
nejen s oslavami 1. máje, protože vím, že
máte i jiné aktivity. K tomu pevné nervy,
pohodu a vždy příznivé počasí.
Tak ať se daří!
Alena Folberová, Rakovník

DVD ze slavností v prodeji
Stanislav Raul Milena Kostihová
tel.: 603 943 452
tel.: 732817726

Stanislav Raul, předseda
Občanské sdružení NAŠE RADONICKO

NAŠE RADONICKO * Zpravodaj Občanského sdružení NAŠE RADONICKO * Číslo vyšlo 20. září 2016 * Odpovědný redaktor
Stanislav Raul a Milena Kostihová * Fotograﬁe Mgr. Josef Kořenský, Pavel Zárybnický, Alena Havlíčková, Petr Janovský
Tisk: WESTPRINT * Náklad 450 ks
Vydání Zpravodaje sponzoroval Petr Richtárech a WESTPRINT
www.naseradonicko.cz

