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1. Znak obce Radostice
Starosta obce dne 26. května
2009 převzal v Parlamentu
České republiky v Praze
z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Ing. Miloslava
Vlčka dekret o udělení znaku
a vlajky obce.
Znak
a
vlajka
budou
slavnostně
představeny
občanům 28. října 2009.
Při
této
příleţitosti
se
uskuteční i výstava starých
rodinných fotografií, a to jak
skupin, tak jednotlivých osob
a svatebních fotografií, dále
se
můţete
těšit
na
doprovodný program pro děti
i dospělé.
Pozvánky
s programem
Vám
budou
doručeny
začátkem října.

2. Vítání občánků
Poslední květnovou neděli bylo přivítáno 5 nových radostických
občánků:
Jiří Šťastný, Emma Doubravová, Tomáš Bílý, Nikolas Hudec a
Radim Dvořák.
Starosta obce předal rodičům pro miminko Pamětní kníţku a
poukaz v hodnotě 2.000Kč . Všem krásně zazpívaly děti ze ZŠ
Radostice, tentokrát pod vedením vedoucí učitelky MŠ Petry
Ondráškové.
Venku sice pršelo, ale na úřadě byla prosluněná atmosféra a
tentokrát ani jedno miminko neplakalo!

3. Víte, kdo zde bydlel – aneb můj dům, můj hrad
Lidské generace za generací odcházejí na věčnost a zůstávají po
nich domy, kterých se ujímají zase noví majitelé. O proměnách a
osudech některých domů vyprávěli informátoři.
Dům číslo 5
V domě Antonína Mašíčka a jeho manţelky Boţeny, rozené
Dvořákové, bydlel hajný Ondrášek a dále vousatý hajný Svoboda.
Nyní zde bydlí i syn Miroslav Mašíček s rodinou.
Dům číslo 16
Zemědělský statek postavil roku 1925 Jakub Lhotecký, narozený
22. 4. 1873, s manţelkou Ludmilou, rozenou Záděrovou,
provdanou dne 15. 11. 1905. Po jeho smrti roku 1943 převzal
hospodářství syn Jaromír s manţelkou Emilií, rozenou Blaţkovou
z Pucova, která se provdala roku 1938.
Nyní zde bydlí Helena Lhotecká a Milan Pospíšil.
Dům číslo 34
Původní majitel Peška (otec Aneţky Tomšů) prodal domek
Soukupovi, ten zde zřídil pekárnu, krátce pekl chleba, potom
odešel a začali se měnit nájemníci. Jedním z nich byl Pazdera,
jehoţ syn byl členem čs. reprezentace gymnastů a někdy kolem
roku 1953 se stal mistrem světa v přeskoku koně.
Někdy po roce 1958 zde bydlel MUDr. Milič Paulíček s rodinou.
Potom dům koupil, přestavěl a opravil František Dvořák, po něm
dcera Věra s manţelem Miroslavem Koblíţkem.
Nyní zde bydlí rodina Havelkova.

Dům číslo 57
Jedním z majitelů tohoto domu byl Václav Švihálek, který domek
koupil. Kdyţ později zemřel, vdova se nastěhovala k Vincenci
Drábkovi (dnes Vilímkovi), syn opustil obec a dcera Anna se
provdala za Martina Hellara. Švihálkův domek koupil František
Smejkal řečený Valenta (nemanţelský syn matky Valentové).
Nyní zde bydlí Josef Ondrášek s rodinou.
Dům číslo 122
Roku 1927 postavil dům Jindřich Dvořák pro manţele Petra
Kajetána a manţelku Anastázii, rozenou Nešpůrkovou. Děti:
Zděňka, Milada a Blanka. Dům převzala nejstarší dcera Zdeňka,
provdaná za Václava Drábka z Prštic. Kdyţ ovdověla, ţila zde
s druhem Miroslavem Křivánkem, dětmi Václavem a Zdeňkou a
s dcerou druha Alenou. Později se majitelka Zdeňka odstěhovala
k druhovi na Vranov u Brna a dům koupili manţelé Břetislav a
Jarmila Kratochvílovi z Brna. Po roce pak dům koupili manţelé
Jaromír Broţa s manţelkou Alicí. Kdyţ odešli roku 1994 do
penzionu v Tišnově, dům koupili mladí manţelé Bartuskovi z Brna.
Nyní zde bydlí manţelé Marcela Vandrová a Václav Kovářík.

Příspěvek zpracoval pan Jaromír Broţa.

4. Zrušené stavby
Na rozcestí, kde měla obchod Jana Kališová stával domek aţ do
roku 1918 neobydlený (narodil se tam Kajetán Čech, který se
později nachází v domě dnešních majitelů Musilů). Tento domek
koupil Josef Duba, celý ho zboural a na jeho místě postavil dům
nový.
Nyní zde bydlí rodina Rautenkranzova.
Dnešní domek Karla Dvořáka patříval kováři, který uţ od roku
1905 nepracoval. Dům koupil Cyril Pehal a zrušil uličku spojující
obě cesty i kovárnu.
Dnešní dům Zdeňka Ulbricha stojí na dvou parcelách, na nichţ
stávaly také dva domy. Jeden vlastnil Kašpar Kadlčík a po něm
Helena a Benedikt Dvořák. Majitelem druhého domu byl trafikant
Karpíšek. Oba domy byly zbourány.
Dalším zlikvidovaným domem je bývalá obecní pastouška. Stávala
na parcele, kde dnes nalezneme dům Nečasův. Byla umístěna
v horní části dvora přímo proti oknům dnešního domu, kde nyní
bydlí Lenertovi, dříve zde bydleli Balkovi.
V pastoušce bydlel obecní bubeník a pasák Pár. Jeho děti byly:
Marie, provdaná za Bernarda Nešpůrka, Anastázie – manţel
František Hájek a syn, který postavil dům č. 106.
Na parcele, kde stojí dům Václava a Blaţeny Ondráškových,
stával ve stráni na Sirotku domek, kde ţil Hájek, otec dětí:
František – zedník, manţelka Anastázie Párová, Jan – ţelezničář,
manţelka Emilie Tonnerová, syn ??? slepý harmonikář.
Příspěvek zpracoval pan Jaromír Broţa.

5. Z činnosti Sokola Radostice
Fotbal
Radostičtí fotbalisté skončili v uplynulé sezóně na konečném 9.
místě s 25 body. Po kvalitní zimní přípravě a příchodu několika
posil jsme očekávali lepší umístění, ale bohuţel několik poráţek o
jediný gól nás připravilo o důleţité body. Nejlepším střelcem týmu
byl Roman Smejkal s 13 brankami.
V letní přestávce bychom chtěli uspořádat fotbalový turnaj,
předpokládáme, ţe se uskuteční v sobotu 8. srpna 2009. Hlavně
bychom se chtěli důkladně připravit na novou sezónu, ve které
chceme bojovat o lepší umístění neţ v posledních sezónách.
Věříme také, ţe na naše utkání zavítá více fanoušků. Na hřišti Na
Sirotku bývá zajištěno občerstvení, takţe o diváky je dobře
postaráno a fotbalistům by jejich povzbuzování určitě pomohlo.
Fotbalový oddíl má nově své vlastní internetové stránky. Můţete je
najít na adrese www.sokolradostice.ic.cz.
Díky příspěvku pana Jaromíra Broţi můţeme poznat, jak se
v Radosticích cvičívalo a hrál fotbal před 70 a více lety.
Tělovýchovnou činnost v obci provozoval za první republiky jednak
Sokol ve vlastní sokolovně a také Dělnická tělocvičná jednota DTJ
v sále hostinského Ondráška. Cvičívalo se na nářadí a jednou za
rok se konalo veřejné cvičení.
Sportovní veřejnost uvítala s povděkem zaloţení fotbalového
klubu v roce 1940. V době, kdy se fotbalistům dařilo, chodilo na
jejich zápasy poměrně velké mnoţství diváků a na zájezdová
utkání odjíţděly plně nacpané dva autobusy a další osobní auta.
Nadšení fanouškové zpívali dokonce vlastní hymnu a písně o
úspěších a později neúspěších fotbalové jedenáctky.

Nápěv: Radostický kostelíček, kolem něho černý les….
Radostická jedenáctka, to jsou chlapci veselí,
Pro vítězství zajíţdějí od neděle k neděli.
Klička, blafák, rána, aţ se třese brána, dva body jsou v kabeli.
Útok pálí, branky dává, balon do sítě lítá.
Na obraně Míla malou dom posílá, Toma všechno pochytá.
Olda s Jarkem, ti to hrají, kosy mají broušené.
V záloze Bubala tvrdý jako skála, útočníky proţene.
Starý borec Laďa hází po křídle na Boříka.
Jara z toho pálí, brankáře navalí, ţe čtrnáct dní naříká.
V centru kličku, parádičku Fana udělá hbitě,
Točí se jak šídlo, prohodí na křídlo, Ivan střílí do sítě.
Karel hraje na ulice, tělem klame obranu,
Ty jeho padáky, patičky, zadáky vţdycky letí na bránu.
Vy ubozí soupeřové, kam se na nás hrabete,
Kdo se na nás chystá, věc to předem jistá: tomu štěstí nekvete!
Kdyţ to na hřišti neklape, fanda má ruce hore.
Střelba, šalunk, tanec a neţ přijde konec, vyhráváme na skore.

Stolní tenis

Tabulky mužů po skončení soutěžního roku 2008-2009
Okresní přebor 1. třídy

Tabulka soutěţe po 10. kole - Nadstavba A
Poř.

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

M.Knínice A

Utkání
21

15 2

4

0

820:649

225:153

53

2

Silůvky B

21

14 2

5

0

822:668

222:156

51

3

Radostice A

21

15 0

6

0

827:645

225:153

51

4

N.Bránice A

21

10 3

8

0

781:710

199:179

44

5

Rebešovice A

21

6

6

9

0

729:764

180:198

39

6

Mokrá B

21

8

1 12

0

677:778

169:209

38

V

vu

Okresní přebor 2. třídy

Tabulka soutěže po 10. kole - Nadstavba A
Poř.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Rebešovice B

21

18 1

2

0

890:561

260:118

58

2

Ořechov A

21

15 1

5

0

772:688

213:165

52

3

Telnice A

21

13 1

7

0

826:639

225:153

48

4

S.Kuřim A

21

12 2

7

0

765:694

197:181

47

5

Silůvky C

21

9

2

10

0

687:754

177:201

41

6

Radostice B

21

6

1

14

0

596:804

153:225

34

vu vs

Okresní soutěţ

Tabulka soutěže po 10. kole - Nadstavba B
Poř.

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

7

Oslavany C

Utkání
18

11 0

6

1

648:520

180:144

39

8

Říčany B

18

7

2

9

0

559:643

145:179

34

9

Ivančice D

18

5

2 11 0

547:648

143:181

30

10

Radostice C

18

4

0 14 0

478:680

122:202

26

11

D. a H. Loučky B

18

3

1 14 0

442:739

107:217

25

V

vu vs

Počet hráčů hrajících v okresu Brno – venkov je přes 290.
Naši nejlepší 4 hráči a jejich umístění v okresním ţebříčku:
Horák Petr
33.
Kratochvíl Michal ml. 37.
Kratochvíl Tomáš
44.
Ţák Josef
60.
Mladší žáci
Králík Jiří
Čejka David
Dvořák Vítek
Vašulín Daniel

6.
7.
8.
9.

Počet hráčů v soutěţi 20.
Starší žáci
Dvořák Dominik
Pacák Jan
Králík Antonín
Šenkyřík David
Ondrášek Vojta

5.
8.
9.
14.
15.

Počet hráčů v soutěţi 20.

Softtenis
V letním období hrajeme vţdy v pátek od 17.00 do 19.00 hod. na
kurtech v Pršticích. Všechny srdečně zveme.
9. 5. 2009 se konal softtenisový turnaj pro zájemce z Radostic a
jejich hosty. Zúčastnilo se celkem 14 hráčů. V singlu zvítězil
Michal Křivánek, druhé místo obsadil Michal Kratochvíl st., třetí
skončil Michal Kratochvíl ml.. V deblu zvítězili bratři Michal a
Tomáš Kratochvílové, druhé místo - Michal Křivánek/Pavel Kuba.
8. 8. 2009 - Radoštický bobřík 2009 - II. ročník klubového
turnaje. Zúčastní se česká softtenisová špička. Turnaj je plně
otevřen pro všechny zájemce. Zahájení v 9.00 hod. na kurtech
v Pršticích.

www.radostice.cz/sport

V sobotu 27. června 2009 se opět sešlo 12 druţstev a uskutečnil
se za účasti štědrých sponzorů jiţ 20. ročník nohejbalového
turnaje.
Od rána všichni zúčastnění bojovali o nejlepší místa, s radostí i
zklamáním, některých protihráčů, opět obhájilo loňské vítězství
druţstvo – Zuzana Holcmannová, Ţaneta Holcmannová (jako
jediné ţeny v turnaji), Tomáš Urban a Michal Kratochvíl ml.
Nechybělo bohaté občerstvení, ani hodnotné ceny pro všechny
hráče.

6. Rozloučení se školním rokem
Tak a jsme opět o rok starší. Školní rok uběhl jako voda. V sobotu
13. června jsme se rozloučili s našimi páťáky. Na jejich místa
pasoval dobrotivý čaroděj nové ţáčky – prvňáčky.
Moc se na ně těšíme. Všem se moc líbily maţoretky z Rosic a
taky kapela ZIMOUR, která nám zahrála.
A na co budeme nejvíc vzpomínat? Kaţdý má spoustu
záţitků. Plavání v Blučině, keramická dílna, krouţky,
divadla a zpívání.
Projektové vyučování je náročné a moc nám školákům
dává zabrat. I kdyţ na první pohled to vypadá, ţe jdeme
do školy jen s batůţkem a svačinou. Zato paní učitelky
mají plné stoly úkolů. Třeba velikonoční projekt. To je
sice bezva zábava, kdyţ počítáme barevné oblečení, ale součástí
je matematika, český jazyk, angličtina, přírodověda. Moc se nám
líbil sportovní týden. Kaţdé ráno jsme se scházeli na školním
hřišti. Tam jsme si dali házenou, starší volejbal. V 8 hodin byla
rozcvička, pak honem do tříd a spousty pracovních úkolů, testů a
zase ven. Součástí bylo i prověření naší zdatnosti, takţe jsme
běhali, skákali, stříleli ze vzduchovky, pochodovali podle buzoly,
kreslili plány Radostic, poznávali turistické značky.
Jeden den jsme věnovali dopravní výchově, poznávali dopravní
značky, řešili křiţovatky a čekala na nás i jízda zručnosti.
Určitě si budeme pamatovat i čarodějnický projekt. Ráno opět bez
aktovek, ale opět vyřešení matematických příkladů, kdo řešil
správně vytvořil úţasnou čarodějnici na koštěti, ta nás zavedla
k dalšímu úkolu. To byly lidové pranostiky. Copak o to? Vysvětlit
je, byla hračka, ale určit druhy vět, slovní druhy…. No, vzpomeňte
si, co se dá všechno určovat a splést! Určením správného souvětí
jsme se dostali k přírodovědě. Čáp bílý nás poslal k encyklopedii.

Popsat, jak vypadá čáp, jakou obývá krajinu, čím se ţiví. A co dělá
čáp v rozčilení? No, přeci klape zobákem. Pak uţ zbyla jen
maličkost: Nakreslit čápa při letu a nakreslit čápa stojícího na
jedné noze. Moc nám to tento den slušelo. Čarodějnice i
kouzelníci se odpoledne sešli i s mladšími kamarády z mateřské
školky na čarodějnické pouti, kterou pro děti i rodiče připravili
páťáci s paní vychovatelkou. Za splněné úkolky děti dostávaly
kouzelnické tolárky a ty si mohly proměnit u vrchní kouzelnice
v obchůdku za sladkosti a odměny. Nakonec společné pečení
párků a zpívání s kytarou. Škola v přírodě, výlet. Je toho moc, co
jsme se naučili. Další můţete vidět na našich web stránkách:
zs.radostice.cz nebo na naší nástěnce v radostickém obchodě.
Takţe ahoj a pěkné prázdniny! Vaši školáci.

7. Církevní stavby v katastru
naší obce
Nejvýznamnější
církevní
stavbou v naší obci je kostel
sv. Šimona a Judy, pocházející
z první poloviny 14. století.
V obci a okolí se nachází
několik kříţů. Nejstarším je kříţ
poblíţ hřbitova, který je z části
kovový. Pochází z roku 1867 a
postavila jej obec. Na kříţi je
nápis: „ke cti Chvále Boţí od
obce Radostické“ .Okolí je
upraveno a je tam umístěna
lavička.

Kříţ v polích u Kopanin, nazývaný „Bílý kříţek“ je kamenný, po
stranách jsou osázené 2 lípy. Je to druhý nejstarší kříţ s nápisem:
„Tento svatý kříţ věnovali manţelé Dvořákovi z Radostic 1893.
Kdo chce za mnou přijíti zapři sebe sám a vezmi svůj kříţ a
následuj mne“. Kříţ patrně nechali postavit manţelé Dvořákovi
z č.p. 19, kteří v těch místech vlastnili pozemek.
Kříţ byl znovu opraven v r. 1939 od Marie a Františka
Dvořákových z č. 19 a byl posvěcen 7. 5. 1939. Kříţ znovu
posvětil páter Vladimír Čapka. Při slavnosti svěcení, kterého se
zúčastnilo velké mnoţství věřících, pronesl kázání páter Václav
Pokorný ze Syrovic. Okolí kříţe nechala opravit obec, nápis je
však špatně čitelný.

Recepty
Houbový salát
Paprika bílá, cibule – půl na půl
Houby - nejlépe tvrdé – syrové smíchat a zalít nálevem Pikanta
Dia – nechat do druhého dne a zavařit 20min.
Konzumovat jako salát nebo posléze smíchat s kečupem, naostřit
a dávat na topinky.
Teplé tousty s houbami
Houby podusit na cibulce, přidat na drobno měkký salám, trošku
pikantního tvrdého, červenou kapii na prouţky, osolit, pikantní
koření – chilliUšlehat šlehačku, vmíchat do ní vychladlou směs, naloţit na
opečený toust, nahoru posypat strouhaným sýrem a dát zapéct.
Varianta ze Záhorí
250g hub, 200g brambor ve slupce /posléze oloupat/,cibule, sádlo,
3 lţíce šlehačky na šlehání /tekutou/
Osmaţit cibulku, přidat houby, vmíchat na struhadle nastrouhané
brambory, přidat šlehačku, zamíchat a okořenit – směs mazat na
topinky a dát zapéct do trouby s plátkem sýra nahoře.
Směs na houbové tousty
Cibule, sádlo, kilo hub, 1/2 kg měkkého salámu, ½ kg paprik na
drobno, oloupaná rajčata.
Vše podusit, dochutit protlakem či kečupem, sůl, pepř, troška
pálivého – do skleniček a zavařit.

Smaţená cuketa se skořicí
Cuketa, hladká mouka, vejce, mléko, moučkový cukr, skořice, olej.
Oloupanou cuketu na centimetrová kolečka, vykrojíme měkký
střed, namáčíme v těstíčku z mouky, vejce a mléka, smaţíme a
obalujeme ve skořicovém cukru. Podáváme teplé.
Cuketový kotlík
2 cukety, 150 g točeného salámu, 2 cibule, 2 strouţky česneku, 2
rajčata, 2 papriky, máslo, tymián, bazalka, kečup, sůl.
Cuketu nakrájíme na hranolky, salám na kostky, cibuli na kolečka
a dusíme. Postupně přidáváme prolisovaný česnek, sůl, koření,
prouţky papriky a nakonec pokrájená rajčata. Po 20ti minutách
zalijeme kečupem a dusíme dalších 5 minut. Jíme s chlebem,
nejlépe obyčejným.
Cuketová směs na toasty
300 g cuket, 300 g mletého masa, 150 g čerstvých hub, cibule,
lţíce sojové omáčky, máslo, olej, pepř, sůl.
Na másle zpěníme cibulku, přidáme kostky cuket, houby a mleté
maso. Podlijeme a dusíme. Osolíme, opepříme, ochutíme sójovou
omáčkou, odpaříme přebytečnou tekutinu a maţeme na toasty.
Špagety s cuketou a houbami
Cuketa, 200 g ţampionů, 350 g špaget, 4 plátky anglické slaniny,
30 g másla, lţíce olivového oleje, cibule, 6 lţic vody, citronová
šťáva, strouhaný parmazán, sůl.
Na másle osmaţíme cibuli, přidáme olej a smaţíme se slaninou,
vmícháme nakrájenou cuketu, podusíme 5 minut, zalijeme vodou
a dusíme dalších 10 minut, přidáme ţampiony, citronovou šťávu,
sůl a dusíme ještě 5 minut. Mezitím uvaříme špagety, scedíme,
vloţíme do vyhřáté mísy, zalijeme cuketovou směsí a podáváme
se strouhaným parmazánem.

