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1. Informace z dění v obci
▪ Smlouvy na pronájem schránek v nově vybudovaném

kolumbáriu mohou občané uzavírat na OÚ od 1.září 2010. Cena
pronájmu 1 schránky je 100,- Kč + DPH /rok.
▪ Volby v Radosticích budou v souladu s celostátními
volbami do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16.října 2010.
▪ V neděli 3. října od 10,30 hod. na OÚ bude vítání občánků.
▪ Knihovna má počínaje 30. srpnem otevřeno jiţ kaţdé pondělí
pravidelně od 15 do 18 hodin.
Ludmila Ondrášková
▪ Na Mlýnské se objevil „krokodýl“ a tím to všechno začalo …
… začaly nám prázdniny a pomalu vznikala RELAX ZÓNA.
Řekly jsme si hurá! Máme kde trávit svůj volný čas. Schází se nás
tady opravdu hodně a nadšené jsme nejen my děti, ale i naše
maminky a babičky. Najednou nikdo nikam nespěchá.
Děti (i rodiče) děkují …
Váţení rodiče, milí ţáci !
Je fakt, ţe opět 1. září začíná škola. Díky jedné vzácné paní je
školní docházka povinná . Páťáci si nezapomenou připravit
odpověď na otázku : Kdo byla ta paní a kdy dostala onen skvělý
nápad ?
1. září se sejdeme v 8 hodin ve škole. Přivítáme prvňáčky, kteří si
vezmou aktovky . Ostatní ţáci jen psací potřeby a přezůvky.
Zveme také všechny, kteří si chtějí připomenout svá školní léta a
zahájit nový školní rok společně se školáky.
A abychom se všichni do školy těšili, tak si přečtěte plán prázdnin
pro školní rok 2010/ 2011:

podzimní
27. 10. a 29. 10. 2010
vánoční
23. 12. 2010 - 2. 1. 2011
pololetní
4. 2. 2011
jarní
14. 3 . 2011 - 20. 3. 2011
velikonoční
21. 4. a 22.4. 2011
hlavní
od 1.7. 2011 do 31.8.2011
Takţe, proč bychom se netěšili?
Vaše paní učitelky.
▪ Pozvánka pro všechny radostické občany – malé i velké:
Obec Radostice Vás zve v pátek 3. září 2010
v 17:00 hod na Tetiny do Sokolovny
- zábava, soutěže
a hrátky s „ Klotyldou a Matyldou „
pro děti i dospělé.

▪ Starosta Radostic oddával v krásné přírodě. Fotografie jsou ze

svatebních obřadů manţelů
Adámkových v areálu koupaliště a
manţelů Dvořákových na fotbalovém
hřišti.

▪ Obec Radostice děkuje všem, kteří se během mimořádných
povodní v Radosticích aktivně podíleli na obnově postiţených
oblastí a rovněţ za pomoc radostických občanů ve sbírce na
zaplavené obce v Čechách. Vybralo se 11 635,- Kč a spousta
balené vody a čistících prostředků. Pan Lauterbach z Rajhradic
z občanského sdruţení Pomoc bez hranic, který byl i ve válkou
zasaţených oblastech říká, ţe obce letos postiţené záplavami
jsou na srovnatelné úrovni. Za
uvedené peníze nakoupil v Blučině
kolečka, lopaty, smetáky, špachtle,
kladiva, zednická kladiva a lţíce,
šufany a předal je lidem
v Heřmanicích, Frýdlantu, Višňové,
Hejnicích, Bílém Kostele a
Raspenavě (viz obr.) na Liberecku.
Kaţdé léto, pokud se začnou objevovat nad Radosticemi bouřkové
mraky, sledují zejména starší občané, ze které strany začne pršet.
Pokud se valí silná bouřka od jihozápadu, říká se :„ prší od

Havlovy studny“. Kde ale tato studna leţí, snad nikdo ani neví, a
neví se také, proč se říká: „ lije jako z konve od Havlové studny “.
Kde se tato studna nachází? Dle vyprávění p. Pavlíkovské (1909
– 2003) z Dolních Kounic se tento kout lesa nachází v hlubokých
krumlovských lesích. Tato paní les dokonale znala, protoţe v něm
dlouhá léta pracovala.
Roubená, kamenná studna byla zbudována v hluboké padlině na
úpatí Holého kopce, kde silný pramen vody zaručoval její dostatečnou zásobu. Voda se odtud vozila v létách (léta = obrovská
leţatá káď, která leţela na voze) na myslivnu Waldorf (stavení).
Kdy byla studna zbudována však není známo. Jméno Havlova
dostala dle vyprávění mnoha pokolení po sedláku Havlovi z Maršovic, který jednoho dne jel s koňským povozem do lesa pro dřevo
a jiţ se nevrátil. Povídalo se, ţe ho pohltily hluboké baţiny, které
v těch místech kdysi bývaly.
Postupem doby se studna přestala vyuţívat a následně vlivem
klimatických podmínek byla zcela zanešena. Dnes jiţ pouze
poslední zbytky vsazených kamenů upravujících terén, nám
připomínají přibliţné místo, kde stávala.
Pozn. Ještě v osmdesátých letech minulého století ji na poţádání,
sondováním pomocí dlouhé hole, paní Pavlíkovská našla.
Vyprávění p. Pavlíkovské ze dne 14. 7. 2001 zaznamenal Vl.
Voborný. Text o Havlově studni je převzat z oficiálního portálu
města Ivančice.
Zd. Kubíková,
foto záběry jsou převzaty z kroniky „kolařů“.
2. Z činností dobrovolných organizací v Radosticích
▪ Český svaz chovatelů ZO Radostice uskuteční 9. a 10.října

2010 8.regionální výstavu drobného zvířectva.
Výstava bude otevřena v sobotu 9.října od 10,oo hodin do 16,oo

hodin. V neděli 10.října od 9,oo do 15,oo hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.
▪ TJ Sokol – historie,

Smejkal Jan, částečně upraveno
redakční radou
Rok 1976 - od tohoto roku jiţ uplynulo 34 let, mnozí hráči,
činovnici mají jiţ vnoučata nebo jiţ neţijí. Proto bych chtěl
připomenout i jejích jména neboťˇ všichni si zaslouţí, ţe se na
jejích činnost nezapomíná, neboť kaţdý z nich přispěl svým
dílem k reprezentaci TJ a obce.
Kulturní činnost se projevovala ve společenských zábavách a to
pořádání plesů, karnevalu a hodů.Na hodech hrávala i místní
kapela pod vedením p.Jindřichovského Vlastimila. Také se
znovu začalo jednat o hraní divadelních her.
Brigádnická činnost tak jako kaţdým rokem se odvíjela na
sokolovně, ve dvoře sokolovny při úpravě fotbalového hříště a
dalších akcích.
ZRTV – tak jako kaţdým rokem byla prvořadou činností TJ. V
sále bylo stále rušno, cvičili mladší a starší ţáci a ţákyně,
dorostenky, ţeny, rodiče s dětmi. O všechny se starali cvičitelé:
Čejka Vladislav, Kozel Květoslav, Jaroslav Dvořák, Nešpůrek
Rostislav, Kuřová Jarka, Pazourková Jana, Smejkalová Marie,
Berglová Zdena, Dvořákové Vlasta, Proboštová Ivana, Bušinová
Hana, Navrátilová Jarmila,Urbancová Jarka další.
Stolní tenis - jiţ třetím rokem úspěšně si vede stolní tenis. V
soutěţi mají zařazena dvě druţstva v okresním přeboru II.třídy a
to ve skupině A a C. Hráči ve skupině A: Doubrava Miroslav
ml., Karafiat Boţetěch, Liška Luboš, Bušina Luděk, Holcmann
Jiří, Urban Jaroslav, trenér Probošt Zdeněk. Ve skupině C
Doubrava Miroslav st., Buček Jan, Kouřil Oldřich, Kališ Zdeněk,
Bušina Josef, Bušina Svatopluk, Koblíţek Miroslav st. Probošt

Miloš, Probošt Zdeněk. Trenéři Kouřil Oldřich a Buček Jan. Obě
skupiny ve své skupině sehrály utkání se střídavými výsledky.
A skupina se umístnila ve své soutěţi na 9. Místě, B skupina na
8. místě. Mimo soutěţní utkání bylo sehráno několik turnajů.
26.l2.1975 uspořádán turnaj pro neregistrované hráče, vítězem
se stal Švestka František, druhý Kuře František a třetí místo
obsadil Čejka Vladislav.
Dům pionýrů a mládeţe uspořádal u nás sportovní ligu mládeţe,
které se zúčastnilo 6O chlapců a děvčat. Náš Doubrava
Miroslav ml. se umístnil na 3. místě. Byl téţ uspořádán kontrolní
turnaj a v konečném hodnocení byl na 4 místě Doubrava
Miroslav ml. a na 6 místě Bušina Luděk. Oddíl uspořádal
Vánoční turnaj pro registrované a neregistrované hráče.
Kopaná – z důvodů zrušení dorostu v soutěţi máme jen ţáky a
muţe. Do Prštic jsme povolili hostování dorostencům Dvořák
Ladislav , Pípa Zdeněk a Urban Jaroslav. František Galáš a
Zdeněk. Trenérem Holcmann Tomáš ml.
V podzimní sezoně se umístnilo muţstvo na 1.místě.
Atletika – jedním z propagátorů atletiky byl tehdejší ředitel
místní školy p.Broţa Jaromír. Atletiku bych začal přespolním
během na 11km, ve kterém jsme byli spoluorganizátory, neboť
tento běh převzala od TJ místní organizace SSM. Z naší TJ se
v tomto běhu zúčastnili běţci
Ambroţ, Ondrášek, Dvořák,
Pipa, Bušina, Damborský a Hlávka. Ve spolupráci se ZDŠ a
SSM jsme uspořádali lehkoatletické přebory ţactva. Chlapci a
děvčata od 6-9 roku soutěţili v běhu na 3O a 4O metrů, hodu
kriketovým míčkem a ve skoku do dálky. Ostatní ţáci od 1O do
15 let plnili podmínky pro získání odznaku BPPOV. Absolutním
vítězem se stali Jiří Urban a Alena Břenková.
Byl uspořádán IV. ročník Závodu míru v cyklistice.
Tento II. ročník byl jedním ze sledovaných závodů na 25 km v
Československu a byl zařazen jako GRAND PRIX a výsledky

závodníků byly započítávány do hodnocení pro výběr státní
reprezentace. Účast závodníku na startu bylo 83, z toho 1
ţena a 2 běţci z Polské republiky.
Závod byl organizován TJ Sokol Radostice za pomocí OV
ČSTV Brno – venkov a ve spolupráci s místní skupinou SSM a
pod patronací MNV, KSČ Radostice. Do této akce se téţ
zapojili další místní organizace jako ČSČK, Výbor ţen, Svaz
poţární ochrany, Svazarm atd. Tímto závodem ţila celá obec i
obce přes které běh probíhal. Po závodě byl uspořádán
společenský večer, ke kterému hrála místní skupina SSM.
Výbor tělovýchovné jednoty pro tento rok byl zvolen ve sloţení :
předseda Smejkal Jan, mistopředsedové 1 Polách Bedřich, 2
Škorpík Rostislav , tajemník Škaroupka Jaroslav, hospodář pokladník Kadlčík František, metodik Broţa Jaromír, politicko
výchovný Pištěk Jaroslav , kulturní Pípa Jaroslav, brigádnický
Stehlík František, náčelník Kozel Květoslav, zdravotnice
Cellerová Věra , sportovní referent Onrášek František, členka a
zástupce v MV NF Polachová Štěpánka. Revizní komise :
Strouhal Jiří, Pípa Jaroslav, Jindřichovský Josef.

Oslavy 70 let založení fotbalu v Radosticích
Vzpomínka a dík
Jako ten míč se kutálí, já ohlédnu se zpátky do dáli,
zavzpomínám na nás kluky, co jsme se honili za hadráky
a později za míči šněrováky.
Ve čtyřicátém roce bylo to, kdy do míče o body
u nás na hřišti u mlýna bylo prvně kopnuto.

Dnes jiţ sedmdesát let slavíme a díky těm všem,
co věnovali a věnují se sportu tomuto.
Sedmdesát let je naše kopaná a je to zaslouţená oslava,
snad ani tímto nekončí u nás kopaná.
Jan Smejkal
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Poţádali jsme současného předsedu fotbalového oddílu Radostice
pana Jiřího Holcmanna o popsání průběhu oslav 70-tého výročí
zaloţení fotbalu v Radosticích.
A připojili dva fotozáběry Báry Prokešové (na poslední straně
Radostníčku) .
19. června 2010 jsme na hřišti a v sokolovně oslavili 70. výročí
zaloţení fotbalu v Radosticích. Tímto by jsme v Radostníčku chtěli
poděkovat všem těm obětavým lidem, kteří se od počátku aţ po
dnešní dobu podíleli na chodu fotbalového oddílu. Mnozí uţ
nejsou mezi námi a proto nám nezbývá, neţ tiše uctít jejich
památku.
Den oslav začal krásnou výstavou archivních fotografií a kronik
(většinu zapůjčil p. Jan Smejkal), vyhraných pohárů, dobových
dresů atd., kterou stálo za to si prohlédnout. Byla oceněna i
bývalými ligovými hráči (Jarůšek, Kroupa, Kotásek, Kopenec),
kteří se tam našli, kdyţ v Radosticích před 30 lety hráli přátelský
zápas.
Ve 13 hodin se odehrál zápas ţáků mezi domácími a hosty ze
sousedních Prštic . Naše muţstvo reprezentovali hráči, kteří hrají
v jiných oddílech, protoţe v Radosticích muţstvo ţáků nemáme.

Je to škoda, ale zájem ze strany mládeţe ani od rodičů není. Naše
muţstvo vyhrálo 3:2.
Po nich nastoupili a rozdali si to mezi sebou současní fotbalisté A
muţstva. Na jedné straně hráči domácí bydlící v Radosticích a na
druhé, kteří sem dojíţdí a bydlí jinde. Domácí vyhráli 3:1.
V 16 hodin začal zápas, na který všichni čekali, Starší hráči
Radostic versus BOLKOVA 11, kterou reprezentovali mimo jiné
takoví sportovci, jako bývalí ligový mistři republiky Vítězslav
Kotásek a Jan Kopenec, na lavičce jako vedoucí Karel Kroupa a
Karel Jarůšek, vzadu jako stoper vévodil bývalý ligový hráč a nově
zvolený předseda OFS Stanislav Schwarz, dále dvacetinásobný
mistr světa v kolové Jan Pospíšil, reprezentant a hráč Zbrojovky
v basketbalu Áda Pospíšil, reprezentant a účastník těch největších
cyklistických závodů Ján Svorada, bývalý ligový hráč a nynější
asistent trenéra Zbrojovky Brno Petr Čuhel, bývalý ligový hráč
Fero Mikloš, ale také lékař brněnských fotbalistů Jan Ulbrich,
šoumen a zpěvák skupiny Los Brňos Radek Rettegy a další.
Zápas skončil výhrou Bolkovy 11 4 :2. Den oslav zakončila
taneční zábava se skupinou The Box.
Děkujeme všem sponzorům a těm, kteří se podíleli na organizaci
oslav Radostického fotbalu.
▪ TJ Sokol – aktuálně + tabulka fotbal.utkání podzim 2010
Nohejbalový turnaj
Poslední červnovou sobotu 26.6.2010 se jiţ tradičně konal
nohejbalový turnaj čtyřčlenných druţstev na hřišti za sokolovnou.
Tento turnaj se pořádá jiţ 21 roků pro hráče, rodáky a odrodilce,
kteří mají něco společného s malebnou vesničkou Radostice.
Nahlédneme-li do starších fotografií, zjistíme, ţe se prvních
turnajů zúčastňovali např: Zdeněk Probošt, Jara Pištěk, Jara
Poledna, Jara a Vlaďa Čejkovi, Miloš Němeček, Olda Kouřil,

Honza Nečas, Petr Musil, Franta Marek, Jara Pipa, Květa Dvořák
a další.
Letošního turnaje se zúčastnilo 10 muţstev. Nemohli chybět
vítězové předcházejících dvou ročníků Ţaneta a Zuzka
Holcmanovy, Michal Kratochvíl ml. a Tomáš Urban. Letos skončili
na 4. místě. Nejstarším hráčem turnaje byl Svaťa Tofl, kapitán
druţstva ELSTAR.
Konečné pořadí letošního ročníku:
1. Nešpůrek
2. Czechoslovakia
3. Stihl
4. Z+Ţ Michalova
chajda
5. Móňali
6. Sportakus
7. ELSTAR
8. Agromeli
9. Junior
10. ZORA
Co říci závěrem? Velké „DĚKUJI“ hráčům za odvedené sportovní
výkony, za fair play hru a všem sponzorům za jejich dlouholeté
sponzorství tohoto tradičního turnaje. Poděkování patří také
Zdeňkovi Kuřemu, Frantovi Markovi, Janě a Davidovi
Kratochvílovým, Laďovi Záděrovi za vynikající občerstvení a
rozhodčím Jirkovi Komínkovi a Daliboru Vejhonkovi za spravedlivé
rozhodování zápasů.
Stanislav Kratochvíl, ředitel turnaje
Provoz hřiště za sokolovnou
TJ Sokol otevírá hřiště za Sokolovnou:

T.J. Sokol Radostice za finančního přispění obce Radostice
zakoupila dva koše na košíkovou nebo na streetball. Zatím je u
kurtu zabudován jeden koš, který je moţno vyuţívat na streetball
nebo na trénink košíkové.
Kurt je otevřen kaţdý všední den od 15 hodin do setmění,
v sobotu a v neděli od 13 hodin do setmění. Pro návštěvníky kurtu
platí následující pravidla:
Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí, TJ SOKOL RADOSTICE
nenese odpovědnost za úrazy vzniklé na hřišti.
Hrací plocha je určena výhradně k rekreační a sportovní činnosti,
ostatní organizovanou sportovní a rekreační činnost a
společenské akce povoluje TJ SOKOL RADOSTICE. Je zde
povoleno provozovat pouze činnost, pro niţ je hřiště konstrukčně a
stavebně uzpůsobeno. Hřiště je moţno za úplatu rezervovat.
Hřiště lze uţívat k výše určeným činnostem za těchto podmínek:
na povrchu hrací plochy hřiště je povoleno pouţívat pouze
sportovní obuv s čistou podráţkou;
sportovní nářadí musí splňovat bezpečnostní prvky a nesmí
ohroţovat bezpečnost a zdraví ostatních účastníků;
udrţovat hřiště a okolí v čistotě - odpadky patří do popelnice;
na hřiště je zákaz vstupu psů.
V areálu hřiště je zakázáno zejména:
poškozovat hrací plochu hřiště a zařízení k němu příslušná.
Záměrné ničení majetku TJ SOKOL RADOSTICE na hřišti hradí
viník nebo jeho zákonný zástupce v plném rozsahu;
bez povolení TJ SOKOL RADOSTICE vstupovat na tribunu hřiště;
bez povolení TJ SOKOL RADOSTICE přemisťovat stoly, lavičky,
sportovní zařízení a veškeré další vybavení hřiště;
vjíţdět na plochy hřiště jízdními koly a motorovými vozidly;
vnášet na hřiště bláto a nečistoty;
lámat větve nebo jinak poškozovat stromy a keře;
kouření; poţívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

V případě porušení tohoto provozního řádu je správce hřiště nebo
provozovatel oprávněn vykázat uţivatele ze hřiště.
Na hřišti je tedy moţno hrát nohejbal, košíkovou, streetball, florbal,
malou kopanou a jiné míčové hry.
Očekáváme, ţe otevřením hřiště přilákáme ke sportu více dětí a
mládeţe v Radosticích, neţ tomu bylo doposud.
Jiří Kadlec starosta T.J. Sokol Radostice

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
INZERCE

Otvíráme 12-ti týdenní kurz snižování váhy (1hod./týden)
Kurzovné – 980Kč
Ţádné nudné přednášky, spousta zábavy, osobní Wellness trenér,
sestavení jídelníčku, podpora a motivace skupinou, nejste na to
sami.
Bližší informace a přihlášky na telefonním čísle 723798490
nebo 739240298
(přihlášky do 10.září).
Kurz otvíráme 22.září !

Podzim 2010
SRAZ
DOMÁCÍ
15.30 hřiště
Radostice
15.30 hřiště
Radostice
15.15 sokol
Ţelešice ,,B“
15.30 hřiště
Radostice
14.30 sokol
Nová Ves
15.00 hřiště
Radostice
14.30 sokol
Budkovice
14.30 hřiště
Radostice
11.30 sokol M.Bránice ,,A“
14.00 hřiště
Radostice
10.15 sokol
Troubsko ,,B“

HOSTÉ
Dolní Kounic
Rajhradice
Radostice
Ořechov ,,B“
Radostice
Řeznovice ,B
Radostice
Modřice ,,B“
Radostice
M.Bránice B
Radostice

Sponzoři:

Kadlec Jiří

Holcmann Jiří

TERMÍN
22.8. – 16.30
29.8. – 16.30
5.9. – 16.30
12.9. – 16.30
18.9. – 16.00
26.9. – 16.00
2.10. – 16.00
10.10. – 15.30
17.10. – 12.45
24.10. – 15.00
30.10. – 11.30
Křivánek Zbyněk

DEN
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Nešpůrek
Jiří

Vše o radostickém fotbale se můţete dozvědět na www.sokolradostice.ic.cz.

VÝSLEDEK

Kratochvíl
Stanislav

