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Přesto, že žijeme ve světě, ve kterém měníme hodnoty slov i činů tak, 
aby jak slova, tak činy vyhovovaly, zapadaly do mozaiky našich 
programů – zbyla tu jedna instituce v civilizovaném světě, jedno 
údolíčko, kdy se nám v mysli vynoří pojem „lidi dobré vůle“. 
A v tom je zbytek naděje na lepší svět. 
Filosofie vystavěná na lásce bližního k bližnímu trvá několik tisíc let. 
Prošla mnohýma rukama. 
Špinavýma rukama lidí zlé vůle, kteří ji překrucovali, ale ona, ta 
základní myšlenka – už všechno přežila. 
Člověk nemusí být křesťan, stačí být než člověk – aby při vzpomínce 
na bezbranné a chudé nemluvně v jeslích kdesi v chlévě – aby se 
nezamyslil. 
Aby se nerozpomněl, že ten človíček se narodil na útěku před 
brutální mocí. Na útěku před blbostí – rodnou sestrou moci. 
A že všechny krásné a lidské věci, myšlenky, kumšt, svoboda, se musí 
skrývat před mocí, že se rodí na útěku, ale že se nepřestanou rodit  
– protože se rodí z lásky. 
Když řekneme lidstvo, lidi – co máme na mysli? Koho vidíme? 
Vlastně to, co jsme viděli, svoje rodiče – sourozence – příbuzné. 
Láska – to nejdůležitější v životě, nepodléhá přitažlivosti zemské. 
Rodná sestra svobody, štít, který uchránil pokolení lidí dobré vůle, že 
zachrání svět. 
Bez lidí dobré vůle by život byl než nákladné a nebezpečné 
dobrodružství. 

Tak tedy Pokoj lidem dobré vůle.      
Z knihy Listování 

 
 



 

SLOVO STAROSTY 
 
Vážení spoluobčané, 
chci Vám poděkovat za účast v komunálních volbách, ze kterých 
pro mne vyplynula role starosty Radostic. 
Chci Vám slíbit, že ji budu plnit zodpovědně a s plným 
nasazením – přes všechny překážky, které nám všem budou stát 
v cestě. 
Jistě víte, že to je a bude především nedostatek finančních 
prostředků. 
Komunální volby v Radosticích nebyly a ani nemohly být 
soubojem myšlenek a volebních slibů mnoha kandidátů. 
Kandidovalo 8 občanů, byli jsme zvoleni a teď nás osm 
„dobrovolníků“ bude v příštích čtyřech letech rozhodovat  
o důležitých otázkách života obce a samozřejmě i jejích obyvatel 
a to v součinnosti s Vámi, našimi voliči a obyvateli. 
Všichni zastupitelé, včetně starosty, jsou neuvolnění.  
Obec Radostice disponuje značným majetkem od hřbitova přes 
školu, budovu OÚ, komunikace, chodníky, les, kanalizaci, 
vodovod až po čistírnu odpadních vod. 
O takový majetek se musí jako dobrý hospodář řádně starat.  
A věřte, že to není jednoduché. 
Peníze do rozpočtu obce získáváme z Jihomoravského kraje, 
odvíjí se podle počtu stálých obyvatel a také např. od daní, které 
odvádějí podnikatelé žijící v obci … 
Vzhledem k těmto okolnostem i k finanční krizi státu je 
rozpočet velmi nízký a my, jako dobří hospodáři, musíme 
uvážlivě rozhodovat, kam je budeme investovat. 
Jistě znáte z vlastních zkušeností, že dobrý hospodář spoří, dělá 
si rezervy.  
Ještě celý rok 2011 budeme splácet půjčku, kterou si před 5ti 
lety obec vzala na opravu návsi. 
A jsou tu nezbytné a důležité investice, které musíme uskutečnit 
bezodkladně – oprava kanalizace a čistírny odpadních vod 
(ČOV) 



 

Na tento investiční záměr se snažíme získat peníze z Evropských 
fondů, podaří-li se, odpadne jedna velká starost. V opačném 
případě se opravy budou odvíjet po etapách, postupně od úseků, 
které jsou nejvíce poškozeny a kde hrozí havárie. 
Rozhodně nechceme další půjčkou zadlužit obec na mnoho 
desítek let, aby ještě děti našich dětí platily naše dluhy.  
A není to jen kanalizace a ČOV, které jsou v havarijním stavu. 
Silnice, chodníky, škola, to vše volá po rekonstrukci a také to 
ovšem vyžaduje obrovské investice.  
Musíme šetřit a veškeré „volné“ peníze rozumně investovat do 
oprav a údržby majetku obce. 
Jistě, i my bychom u nás rádi měli například penzion pro 
seniory, či tenisové kurty, jak si přejí mnozí … ale v současné 
době jsou to projekty, bez kterých se obec bude muset obejít. 
Mnoho malých obcí se dostalo do dluhové pasti, většinou vlastní 
vinou. Svým velikášstvím, touhou se zviditelnit se zcela 
chybným ekonomickým záměrem. 
Jejich řady rozhodně nechceme rozšiřovat. Chceme pokračovat 
v rozumné komunální politice, s přihlédnutím k potřebám všech 
občanů, tak jako jsme to dělali v minulém čtyřletém volebním 
období. Myslet také na mládež, na sport i kulturu. 
Věřím, že se nám to společně podaří! 
 
Přeji Vám klidné svátky vánoční a v roce 2011 především pevné 
zdraví, radost, kus nezbytného štěstí a pohodu v rodinných 
i sousedských vztazích! 
 
 

 Jiří Dvořák 
starosta obce 

 

 
 
 
 



 

 

OBECNÍ ÚŘAD 
 
Tak jako každým rokem apelujeme na občany, kteří dosud neuhradili 
poplatky za rok 2010.  

!!!  Neuhrazené částky je nutno doplatit do 29. 12. 2010  !!! 
 

Poplatky – rok 2011 
 
Svoz PDO – děti do 14 let  200,- Kč 
                       dospělí             450,- Kč 
 
Poplatek za psa  - 1 pes 100,- Kč, 2. a další 200,- Kč 
            důchodci  - 1 pes   50,- Kč,  2. a další 100,- Kč 
 
Ověření listin (jedna stránka),  
ověření podpisu (jeden podpis) – 30,- Kč 
 
Změna trvalého pobytu – 50,- Kč 
 
Vodné a stočné  
 
 Vodné Stočné Paušál 

stočného 
Cena bez DPH 22,00 20,- 720,- 
DPH 10%    2,20    2,-    72,- 
Celkem 24,20 22,- 792,- 
 
Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena 
ve výši 720,- Kč, což odpovídá 36 m3. V případě, že odběratel 
spotřebuje podle vodoměru více než 36 m3 osoba/rok, je mu stočné 
počítáno podle množství odebrané vody. 

 
 



 



 

OBECNÍ KNIHOVNA 
 
Během tohoto roku proběhla automatizace knihovnických služeb  
v menších knihovnách a i naše knihovna získala na vytváření tohoto 
systému dotaci. Za podporu však je nutno poděkovat minulému 
zastupitelstvu, hlavně bývalému starostovi Michaelu Ondráškovi. Už 
nyní můžete na On-line katalogu vyhledávat knihy dostupné v naší 
knihovně, ale také v jiných knihovnách. 
 
Velmi radostná zpráva je, že se nám letos přihlásilo několik nových 
čtenářů, to jsme moc rádi. Jde hlavně o žáky naší školy a studenty, ale 
také o dospělé. Je jasné, že škola dobře působí na děti a knihy dětem 
pomáhají objevovat život okolo nás zábavnou formou. Velmi rádi  
v knihovně děti uvidíme a CHVÁLÍME JE! 
 
Snažíme se průběžně vyřazovat staré, neaktuální knihy a nahrazovat 
je novými, současnými, nabitými informacemi a výbornými 
ilustracemi. 
 
PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM POHODOVÉ VÁNOCE S PĚKNOU KNIHOU! 

 
Ludmila Ondrášková  

knihovnice 
knihovna@radostice.cz 

 



 

TJ SOKOL RADOSTICE 
 
Tělovýchovná jednota Sokol Radostice ve spolupráci s obcí Radostice 
pořádá v rámci Brněnského běžeckého poháru Nerezovou 
Radostickou desítku v sobotu 22. ledna 2011. 
Zveme všechny sportovce, děti a příznivce běžeckých sportů k účasti. 
 
Kategorie a časový pořad: 
8:45 hod   zahájení 
8:50 hod   přípravka žákyně, žáci  (roč. 2004 a mladší) 
  přípravka žákyně, žáci (roč. 2003 – 2002) 
  přípravka žákyně, žáci (roč. 2001 – 2000)            450 m 
9:00 hod   žákyně mladší (roč. 1999 – 1998)                           750 m 
9:10 hod   žáci mladší (roč. 1999 – 1998)                          1 050 m 
9:20 hod  žákyně starší (roč. 1997 – 1996)                          1 050 m 
9:30 hod  žáci starší (roč. 1997 – 1996)                                1 800 m 
9:50 hod vyhlášení žákovských kategorií 
10:15 hod dorostenky, dorostenci  (roč. 1995 – 1994) 
  juniorky, junioři (roč. 1993 – 1992) 
  ženy (roč. 1991 – 1972) 
  ženy – veteránky 1 (roč. 1971 – 1962) 
  ženy – veteránky 2 (roč. 1961 – 1952) 

ženy – veteránky 3 (roč. 1951 a starší)             4 550 m 
11:00 hod muži (roč. 1991 – 1972) 
  muži – veteráni 1 (roč. 1971 – 1962) 
  muži – veteráni 2 (roč. 1961 – 1952) 
  muži – veterání 3 (roč. 1951 a starší)             10 500 m 
12:30 hod vyhlášení kategorií dospělých 
 
    
Informace o závodě: 
Pavel Ptáček – 603 255 926 
Jindřich Martinec – 606 387 413 
www: bbp.webzdarma.cz (stránky BBP 2010-2011) 
www: beta-ursus.wz.cz (stránky pořadatelského oddílu) 



 

                       
 

Kopaná 
 
Podzimní část sezony 2010 – 2011 pro naše mužstvo dopadla 
zdánlivě dobře.  2. místo v tabulce je sice lichotivé, co bychom za to 
před rokem nebo dvěma roky dali, ale spokojenost u nás příliš 
nepanuje. Na první Moravské Bránice ztrácíme 11 bodů a zdá se, že o 
postupujícím je rozhodnuto. Budeme však bojovat a snažit udržet se 
v popředí tabulky a potrápit vedoucí tým soutěže.  
Poděkování patří nejen hráčům a funkcionářům, ale také fandům, 
kteří chodili na naše zápasy doma a v dosti velkém počtu nás 
doprovázeli i na hřiště našich soupeřů.     
,,DĚKUJEME“. 
 
Oddíl kopané pořádá dne 28. 12. 2010 v sále sokolovny tradiční 
vánoční turnaj v malé kopané pro všechny, kteří si chtějí zasportovat 
a zahrát si fotbálek. Přihlásit se můžete v místní restauraci Sokola. 
Přihlášení hráči budou rozlosování do tříčlenných mužstev, tak aby 
mužstva byla vyrovnaná a boj o prvenství byl správně napínavý. 
Začátek turnaje je v 13.00 hod a startovné je 100 Kč na osobu.  
Ceny i občerstvení zajištěno. 
 
 

Navštivte naše stránky  www.sokolradostice.ic.cz 
 

 
 

http://www.sokolradostice.ic.cz/


 
 

TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

 

1. Mor. Bránice A 12 12 0 0 65: 19 36 ( 18) 

 

2. Radostice 12 8 1 3 43: 12 25 ( 7) 

 

3. MFK Modřice B 12 8 1 3 41: 28 25 ( 10) 

 

4. Budkovice 12 7 2 3 35: 23 23 ( 2) 

 

5. Troubsko B 12 7 1 4 31: 28 22 ( 4) 

 

6. Želešice B 12 6 1 5 33: 26 19 ( -2) 

 

7. Ořechov B 12 6 0 6 35: 36 18 ( -6) 

 

8. Nová Ves 12 4 0 8 23: 35 12 ( -9) 

 

9. Rajhradice 12 3 1 8 17: 35 10 (-14) 

 

10. Dol.Kounice 12 2 3 7 23: 42 9 ( -9) 

 

11. Řeznovice B 12 3 0 9 20: 40 9 ( 6) 

 

12. Mor. Bránice B 12 0 2 10 13: 55 2 (-13) 
 

 

                                            
Za ODDÍL KOPANÉ  

Jiří Holcmann 
 



 

 

Stolní tenis 
 
Obec Radostice reprezentují 3 týmy mužů. Družstvo A obsadilo 
v O.p.1., což je nejvyšší třída v okrese Brno-venkov 5. místo a 
potvrdilo, že patří mezi okresní špičku. Družstvo B obsadilo v O.p.3 
(3. nejvyšší třída v okrese) bohužel, až 11. místo navíc v druhé 
sezóně jim nemohou hrát některé opory kvůli zdraví a pracovním 
povinnostem a tak doufáme, že seženeme nějaké posily, aby 
nesestoupily. Družstvo C hraje O.s. (5. nejvyšší třída v okrese) a 
obsadilo 6. místo, kde dáváme příležitost hlavně našim dorostencům. 
 
Za Radostice hráli/Pořadí v úspěšnosti ve třídě 
A    Horák Petr/3. 
       Kratochvíl Michal ml./17. 
       Kratochvíl Tomáš/31. 
       Kouřil Pavel/41. 
       Žák Josef/45. 
 
B    Horák Radek/3. 
       Kouřil Pavel/14. 
       Kratochvíl Michal st. (Micíček)/33. 
       Kratochvíl David/49. 
 
C     Kouřil Martin/25. 
        Čejka Roman/27. 
        Králík Antonín/29. 
        Ondrášek Vojtěch/30. 
        Dvořák Dominik/31. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Naši vesnici reprezentují pod vedením trenéra Petra Horáka, také 
mladší a starší žáci. Díky pomoci rodičů jsme se mohli dostavit na 
všechny okresní turnaje a moc jim za to děkujeme. 
Mladší žáci se drží na průběžné 2. pozici, což znamená, že právem 
patří mezi absolutně nejlepší týmy v okrese.  
Starší žáci jsou v týmech na 1. místě a to daleko před takovými městy 
jako jsou Tišnov, (který hraje v mužích 2. ligu) nebo Ivančice. 
Dále máme v oddíle přípravku žáků, tito kluci teprve nabírají 
zkušenosti, ale pokud u toho vydrží tak i o nich se časem dočtete.  
Do přípravky se mohou přihlásit i další děti, které dosud váhali a to 
přímo v době tréninků. Tréninky jsou vždy ve středu a pátek od 
17:00 – 18:30 hod v sokolovně v Radosticích. 
 
Za Radostice hráli/Pořadí v okrese Brno-venkov 
Mladší žáci 
Čejka David/4. 
Dvořák Vít/6. 
Kugler Lukáš/16. 
Dvořáček Jakub/17. 
Nešpůrek Dominik/20. 
 
Starší žáci 
Pavlů Daniel/3. 
Králík Jiří/4. 
Macholán Radim/5. 
 
 

 
Za oddíl STOLNÍHO TENISU 

Petr Horák 

 
 
 



 

 
ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE STŘELICÍCH 
 
MUDr. Milada Kudláčková 
tel.: 547 239 333 
 
Pondělí 12,30 - 18,00 hod 
Úterý  07,15 - 12,00 hod 
Středa  07,15 - 11,00 hod  12,30 – 14,00 hod (Radostice) 
Čtvrtek 07,15 - 12,00 hod 
Pátek  07,15 - 12,00 hod 
 
 
MUDr. Marie Nováková 
tel.: 547 239 133 
 
Pondělí  07,00 - 12,00 hod 
Úterý  07,00 - 12,00 hod 
Středa  13,00 - 18,00 hod 
Čtvrtek  07,00 - 12,00 hod 
Pátek    07,00 - 12,00 hod 
 
 
Dětská ordinace 
MUDr. Miluše Uhlířová 
tel.: 547 239 386 
 
Pondělí  07,30 - 10,00 hod (nemocní) 
Úterý   07,30 - 09,30 hod (poradna) 
  10,00 - 12,00 hod (nemocní) 
Středa  07,30 - 09,30 hod (nemocní) 
  10,00 - 12,00 hod (preventivní prohlídky 
                                      na objednání) 
Čtvrtek  09,00 - 10,30 hod (nemocní) 
Pátek   07,30 - 10,00 hod (nemocní)  



 

 
Gynekologická ordinace 
MUDr. Eva Machačová 
mobil: 604 108 523 
tel.: 532 233 953 
 
Pondělí  07,30 - 12,00 hod 
Čtvrtek  14,00 - 17,00 hod   
 
 
Zubní ordinace 
MUDr. Naděžda Baarová, MUDr. Lenka Pícková 
tel.: 547 239 385 
 
Pondělí  07,15 - 17,00 hod 
Úterý   07,15 - 14,45 hod 
Středa  07,15 - 13,30 hod 
Čtvrtek  07,15 - 13,30 hod 
Pátek   07,15 - 12,30 hod             
 
 
Lékárna Střelice 
tel.: 547 239 001 
 
Pondělí  07,15 - 17,00 hod 
Úterý   07,15 - 15,30 hod 
Středa  07,15 - 17,00 hod 
Čtvrtek  07,15 - 15,30 hod 
Pátek     07,15 - 15,30 hod 
 
 
  
 
 
 



 

 

KOLOPARTA „MODRÁ LASTURA“ 
 

     Vážení čtenáři. V Radosticích působí již 3 roky zvláštní fenomén, 
který nese název Koloparta „Modrá lastura“. Někteří z Vás ví, o co jde, 
ale pro ty, kterým tento název nic neříká, trošku poodkryjeme,  co se 
za oním názvem skrývá. 
     Na jaře roku 2008 se z iniciativy Stanislava Kratochvíla 
uskutečnila první cyklistická vyjížďka skupiny přátel a milovníků 
jízdy na kole. Tehdy se zúčastnilo 15 koloparťáků (jak si mezi sebou 
účastníci důvěrně říkají). Všem se tento vynikající nápad moc líbil, a 
tak se díky již zmíněnému Stáňovi Kratochvílovi, který je duchovním 
otcem a pilířem veškerého dění, uskutečnila po měsíci další vyjížďka, 
čímž se začala odvíjet bohatá historie Koloparty.  
     Vyjížďky Koloparty se uskutečňují, vyjma zimních měsíců, téměř 
pravidelně každý měsíc. Termín každé další vyjížďky je vždy v 
předstihu oznámen na plakátu, který je umístěn v „Restauraci u 
Dvořáků“ v Radosticích na koupališti. Tato restaurace je jakousi 
základnou Koloparty, protože právě tam vlastně vznikl vpravdě 
geniální nápad pořádání vyjížděk. Na koupališti  také  většinou 
vyjížďky končí. 
     Jak to tedy vše funguje? Jak již bylo zmíněno, v Restauraci u 
Dvořáků se objeví plakát, kde jsou základní údaje – tedy kde a v kolik 
hodin je start vyjížďky a nechybí i orientační údaj o délce trasy 
budoucí vyjížďky. A opravdu tak málo stačí, aby se v uvedený den a 
hodinu na startu sešli všichni, kteří se chtějí a mohou zúčastnit. 
Někdy je nás 30 a někdy i 50. Stáňa Kratochvíl, mezi koloparťáky mu 
pracovně říkáme ředitel, rozdá mapy, které předem pečlivě připravil 
a podrobně popíše celou trasu. Tedy hlavně místa, kde by se nemělo 
zabloudit případným špatným odbočením, dále místa, kde se 
občerstvíme a další potřebné údaje. Důvodem je to, že nejedeme 
všichni pohromadě, což samozřejmě vyplývá z rozdílné úrovně 
fyzického fondu jednotlivých účastníků. Z této skutečnosti  postupem 
času vyplynula nutnost připravit více variant trasy, aby si na své 
přišli všichni. Pro někoho ujet 50 km je téměř nadlidský výkon, 



 

někdo má takovou vzdálenost pouze na rozjetí. 
     A tak po těchto úvodních nutných formalitách vyrážíme vstříc 
novým zážitkům. Postupem času se vytvoří skupiny stejně fyzicky 
vybavených koloparťáků a všichni směřujeme k cíli. V cíli nás vždy 
čeká občerstvení k doplnění vydaných kalorií. To je třeba, neboť 
někdy jsou vyjížďky opravdu náročné na fyzické síly. A když se k 
tomu přidá například letní vedro, stojí to opravdu za to. A potom 
následuje výměna zážitků a příjemná zábava, většinou zpestřená 
hudebním vystoupením. Zážitky při jednotlivých vyjížďkách jsou 
neopakovatelné a troufnu si říci, že je jinde, jindy a v jiné společnosti 
nelze zažít. 
     Tolik ve stručnosti k tomu, jak vyjížďky probíhají. Vyjížděk bylo 
uskutečněno za ty tři roky fungování koloparty celkem 21. Nelze 
přesně uvést, kolik jsme celkem ujeli kilometrů. Někdo více, někdo 
méně, ale myslím, že to není podstatný údaj. Uznání zaslouží všichni. 
Ještě je nutno zmínit, že počasí nám vždy vyšlo – nevím, jak to 
„ředitel“ dělá, ale je to tak. Dalším kladem je to, že jsme za celou dobu 
nezaznamenali žádný úraz. Snad jen pár defektů na kolech, ale ty 
nebolí. 
     Postupem času se rozrůstal počet účastníků a naši členové již 
nejsou pouze z Radostic. Jezdí s námi koloparťáci z Prštic, Silůvek, 
Ořechova, Jinačovic, Kounic, Hlíny a dokonce z Českého Těšína – 
zkrátka každý je vítán. Členů Koloparty, kteří s námi  pravidelně či 
nepravidelně jezdí,  je odhadem kolem 70. Přesné číslo není k 
dispozici, ale myslím si, že ani to není podstatné. Každý, kdo má 
modrou lasturu ( odtud náš název ), kterou obdržel po absolvování 
první vyjížďky jako odznak příslušnosti ke Kolopartě, je náš. Ať jsou 
mu dva nebo 78 roků.  
     Dění kolem koloparty je pečlivě zaznamenáno a zdokumentováno 
v kronice, která je k nahlédnutí v Restauraci u Dvořáků. Zde Vy, kteří 
by jste se o nás chtěli dozvědět víc a případně se k nám přidat, 
naleznete mapky, mnoho krásných fotografií ( díky Daliborovi 
Vejhonkovi ) a trochu popisu každé vyjížďky. Zkrátka vše, co se 
Koloparty týká.  
 



 

     Závěrem už jen, co to je „KOLOPARTA MODRÁ LASTURA“  ? 
 
Je to zvláštní a neuvěřitelně společně souznící společenství lidí, 
kteří činí to, co chtějí, co je baví a jsou si svým způsobem blízcí, i 
když je to věkově, váhově a pracovně nesourodá společnost a 
funguje na přátelské bázi bez ohledu na bydliště, postavení na 
trhu práce, pohlaví, barvu pleti, náboženství, rodinný stav, 
fyzickou kondici, značku kola, oblečení a vybavení. 
 
 
     Vzhledem k tomu, že se blíží sváteční dny, dovolte, aby Vám 
koloparťáci popřáli klidné a příjemné prožití Vánoc a mnoho  
zdraví, spokojenosti a mnoho dobrého v nadcházejícím roce 
2011. 
 
 

 
 

Za KOLOPARTU 
Dalibor Vejhonek 

davej@tiscali.cz 



 

 



 

MŠ RADOSTICE 
… a je tu prosinec. U dětí jeden z nejoblíbenějších měsíců v roce, 
skrývající spoustu těšení, tajemství a zážitků. 
 
Hned první den tohoto měsíce u nás ve školce začal již tradiční 
vánoční dílnou, kde si děti společně s maminkami, babičkami či 
tetami vyrobily adventní věnec, zajímavý svícen, nazdobily perníčky. 
Účast byla hojná. 21 malých umělců. 

 
 

Den po dni přidáváme zlatý čokoládový penízek do adventního 
kalendáře a je tu 6. prosinec. Něco očekávání, něco obav. A už jsou tu: 
pěkný andílek, rozverná čertice a důstojný Mikuláš. Volají jedno dítě 
po druhém, potěší nadílkou, dobrým slovem… 

 



 

Sníh padá a padá a v dětech vyvolává (na rozdíl od dospělých) 
spoustu radosti. Staví sněhuláky, koulují se a pozorují, jak takové 
malé vločky mohou pokrýt celou zem. 
 

 
 
 
I stromeček už máme nazdobený. A nyní už jen čekáme, kdy se pod 
ním něco objeví. Se školkou se letos rozloučíme 23.12. Popřejeme si 
krásné svátky s přáním všeho dobrého v příštím roce.  
A to přejeme i vám! 

                                                                                                 Petra Ondrášková 
 

 

Vánoční besídka dětí ze ZŠ RADOSTICE 

 
foto: divadlo Vánoční příběh 



 

MOJE POZOROVÁNÍ – ZVÍŘECÍ REKORDY 

 
Tento projekt pro nás ve škole připravil kamarád Honza z Domu dětí 
v Ivančicích,  se kterým jsme pátrali po zvířecích rekordech. 
Jako první nám ukázal nejrychlejšího savce na zemi.  
Všichni moji spolužáci i já jsme se shodli, že je to gepard a mysleli 
jsme si to dobře. Ukazoval nám závod geparda proti Usianovi Boltovi. 
Závod vyhrál gepard o 3 sekundy.  
Dozvěděl jsem se, že největšími jedlíky jsou lev a tygr. Sní až 35 kg 
masa a člověk pouze 1 kg a je sytý. 

Dále jsem se dozvěděl, že největší spáč je 
medvídek koala. Spí 24 hodin denně.  

Nejkratší život má jepice, žije nejvíce 2 dny.  
Největší dravá ryba je žralok lidožravý.  
Nezajímavější rozmnožování má kudlanka, protože sní samečka.  
Nejkrásněji zbarvený hmyz je motýl.  
Dozvěděl jsem se, že nejdelší život má želva sloní. 
Nejdelší had je krajta mřížkovaná.  
Jediný sameček, co rodí mláďata je mořský koník.  
Nejinteligentnější mořští savci jsou delfíni.  
Dozvěděl jsem se, že nejtěžší savec je plejtvák.  
Medůza čtyřhranka je velmi jedovatá.   
Nejrychlejší útok na kořist má sokol stěhovavý. 

Nejvíce ze všeho se mi líbilo, jak nám Honza ukazoval zvířecí letní a 

zimní olympiádu. 

 

 

Vypracoval:   

David Čejka, žák 5. ročníku, ZŠ Radostice 



 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ ZO RADOSTICE 

 
ČSCH ZO Radostice v roce 2010 uskutečnila v měsíci dubnu výroční 
schůzi. (Pravidelné schůze ZO Radostice uskutečňuje každé první 
pondělí v měsíci ve své klubovně.) 
V měsíci září zájezd pro členy na celostátní výstavu mláďat králíků 
do Uherčic. 9. a 10. října 8. regionální výstavu drobného zvířectva, na 
které, i když byla nemoc králíků, bylo vystaveno 100 kusů těchto 
zvířat, 200 kusů holubů a 25 voliér drůbeže. V měsíci listopadu byl 
uskutečněn další zájezd pro členy na krajskou výstavu drobného 
zvířectva do Hodonína.  
17. prosince proběhlo rozloučení s rokem posezením pro své členy 
v klubovně. 
Pro rok 2011 připravujeme výroční schůzi a 9. regionální výstavu. 
Tato výstava se uskuteční 8. a 9. října. 
Má-li někdo z občanů zájem o členství ve svazu chovatelů ZO 
Radostice, ať se přihlásí u jednatelky paní Olgy Dvořákové, 
Prostřední 26, rádi jej přivítáme! 
 

Za ČSCH ZO Radostice 
Jaroslav Pištěk 

 
 

 
 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO RADOSTICE 
 
ČZS ZO Radostice má 31 členů. Naše činnost spočívá v tom, že 
pěstujeme ovoce a zeleninu pro svoji potřebu.  Naše práce vyvrcholí 
vždy v neděli na hody, kdy máme na obecním úřadě výstavu. Tady se 
sejdeme a porovnáme naše výpěstky. A věřte! Je na co se dívat. 
24. dubna 2010 jsme měli zájezd do Olomouce na Floru. Na výstavišti 
je vždy na co se koukat, všude plno krásných květin. Letos všemu 
vévodily lilie. Každý měl možnost koupit, co se mu líbilo. Na zpáteční 
cestě jsme se zastavili v Brodku u Konice u paní Mgr. Podhorné. Ta se 



 

zabývá výrobou přípravků z bylinek, jako doplněk stravy. Měla pro 
nás připravenou přednášku o bylinkách, doplněnou s diapozitivy 
všech rostlin, z kterých vyrábí. Všem se to moc líbilo, každý si nějaký 
přípravek koupil.  
Druhý zájezd byl do Tovačova na zámek s výstavou květin a jarmark 
s bohatým programem, též tradiční hody. Jelikož akorát začalo 
období dešťů, tak byl jarmark zrušen s celým programem. 
V podzámčí měli zahrádkáři pěknou výstavu ovoce, zeleniny i hub. 
Ochutnali jsme také výpěstky z jejich palírny – moc dobré.  Nakonec 
jsme si osladili počasí v Želešicích v cukrárně. 
Letos se nám kvůli špatnému počasí neurodilo. Výstavu jsme 
neuskutečnili, tak jsme se sešli v našem areálu. Hodnotili svoji 
činnost a naplánovali to tak, aby se nám na našich zahrádkách zase 
zazelenalo. 
Do nového roku přeji všem zahrádkářům (i nečlenům) vše nejlepší, 
pevné zdraví a bohatou úrodu na svých zahrádkách. 
 

Za ČZS ZO Radostice 
předseda Jaroslav Dvořák 

 



 

 
Otvíráme již třetí kurz snižování nadváhy!!! 
 
KDY:  V únoru 2011 
KDE:  Střelice 
 
Čeká Vás 12 – ti týdenní kurz snižování váhy (1hod./týden)  
se spoustou zábavy, s individuálním přístupem ke každému 
účastníkovi, sestavení jídelníčku, podpora a motivace skupinou 
nejste na to sami.   
KURZOVNÉ  -   1.200,- Kč    
Bližší informace na telefonním čísle: 723 798 490  nebo 739 240 298. 
 
 

 
 
 
Přejeme Vám Vánoce plné pohody a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti. 

Zastupitelé, redakční rada, pracovnice OÚ 



 

SILVESTROVSKÁ A NOVOROČNÍ PŘÍLOHA 

 
Obsah alkoholu v běžných alkoholických nápojích: 
 
alkohol. nápoj/obsah absolutního alkoholu 
 
½ litru 12st. piva/15,4 g 
0,2 litru vína/15,8 - 25,2 g 
0,05 litru (50 ml) destilátu/asi 15,8 g 
 
Doba, za kterou u zdravého člověka o tělesné hmotnosti 60 kg 
vymizí alkohol z krve: 
 
12st.pivo 
   1 pivo (0,5 l) – 2 hodiny 8 minut 
   2 piva (1 l) – 4 hodiny 16 minut 
   3 piva (1,5 l) – 6 hodin 25 minut 
   4 piva (2 l) – 8 hodin 32 minut 
   5 piv (2,5 l) – 10 hodin 40 minut 
   6 piv (3 l) – 12 hodin 48 minut 
   7 piv (3,5 l) – 14 hodin 56 minut 
   8 piv (4 l) – 17 hodin 4 minuty 
   9 piv (4,5 l) – 19 hodin 12 minut 
10 piv (5 l) – 21 hodin 20 minut 
 
Vína s obsahem 12% obj. alkoholu, tj. 9,5 g/100 ml: 
   200 ml – 2 hodiny 40 minut 
   400 ml – 5 hodin 20 minut 
   600 ml – 8 hodin 
   800 ml – 13 hodin 20 minut 
1000 ml – 13 hodin 20 minut 
1200 ml – 16 hodin 
1400 ml – 18 hodin 20 minut 
1500 ml – 19 hodin 40 minut 
 



 

Destilát s obsahem kolem 40 % objemu alkoholu, např. vodka: 
   50 ml– 2 hodiny 12 minut 
100 ml – 4 hodiny 24 minut 
150 ml – 6 hodin 36 minut 
200 ml – 8 hodin 48 minut 
250 ml – 11 hodin 
300 ml – 13 hodin 12 minut 
350 ml – 15 hodin 24 minut 
400 ml – 17 hodin 36 minut 
450 ml – 19 hodin 48 minut 
500 ml – 22 hodin 
 
Recepty jak se zbavit „opice“. 
Jedno pořekadlo zní – klín se klínem vybíjí. A tak starý osvědčený 
recept mého dědy, babičky, tatínka a dnes už i manžela zní: Když se 
opiji čistým alkoholem, tak se snažím z opice vyspat a hned po 
probuzení si na lačno dát malého frťana čistého alkoholu. A jsem 
úplně fit. 
 
Ve třech deci studené vody rozmíchat kávovou lžičku sody 
bicarbona, jeden centilitr octa a kávovou lžičku cukru. 
 
Žáden obklad na hlavu, 
pijme dál s rozvahu. 
Alkohol si dávkujeme, 
den co den ho míň pijeme. 
Až budete bez promilí, 
gratuluji, už jste v cíli! 
Tělo si na to dobře zvyká, 
nebolí hlava, žádná muka. 
Kteří to občas přeženou, 
ať na můj recept vzpomenou!        (Lidový receptář na poopiční stavy) 
 
Nejlepším receptem je ovšem rada „Všeho s mírou!“ 

Hezké novoroční ráno!!! 



 

 


