
 

 

  
  

  
  

  

  
  

  

  



 

 

    OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE 
ÚŘEDNÍ HODINY 

 
 

    STAROSTA OBCE – JIŘÍ DVOŘÁK 
MÍSTOSTAROSTKA OBCE 

ING. JARMILA KADLECOVÁ 
 

PO  08:00 - 10:00 hod 
ST  17:00 - 19:00 hod 

 
KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ 

POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ 
 

PO   08:00  - 17:00 hod 
ST  08:00  - 17:30 hod 

 
 
 

Obec číslo účtu: 20829641/0100 
Voda číslo účtu: 43-1287520277/0100 
Tel.: 547 225 425 
starosta@radostice.cz 
podatelna@radostice.cz 
pokladna@radostice.cz 
 
Vydal OÚ Radostice, dne 15. 7. 2011, www.radostice.cz 

Redakční rada: Jiří Dvořák, Barbora Prokešová, Eva Urbanová 
Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
podatelna@radostice.cz  nebo pokladna@radostice.cz 
Rádi vaše poznatky k životu v obci přivítáme. 
Jiří Dvořák, starosta obce 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
 

MUDr. Milada Kudláčková, praktická lékařka, Střelice 
Střelice – dovolená v době od 25. 7. do 12. 8. 2011  
Zastupuje MUDr. Irma Jeřábková ve Střelicích 
Radostice – ordinuje: 20. 7. 2011 
Radostice – neordinuje: 27. 7., 3. 8., 10. 8. 2011 
 
MUDr. Irma Jeřábková, praktická lékařka, Střelice 
Dovolená od 15. 8. do 26. 8. 2011 
Zastupuje MUDr. Milada Kudláčková ve Střelicích 
 
MUDr. Naděžda Baarová, zubní lékařka, Střelice 
Dovolená od 18. 7. do 29. 7. 2011 
Zastupuje MUDr. Tomáš Novák 
 
Ve dnech 1. – 13. 6. 2011 uspořádala Obec Radostice humanitární 
sbírku ošacení pro děti na Ukrajinu. Vybralo se celkem 35 balíků, 
které ve čtvrtek 23. 6. 2011 převzal na OÚ Radostice předseda 
nadace Pomoc bez hranic pan Jan Lauterbach. 
Všechny darované věci poputují na Ukrajinu do města Chernivtsi. 
Všem občanům, kteří přispěli, DĚKUJEME! 
                                                                        www.pomocbezhranic.cz 
 
„Relax zóna“ aneb zóna odpočinku pro naše děti, maminky, babičky  
a všechny, kteří se sem rádi vracejí. Jak jsme vypozorovali, tento 
koutek nenavštěvují jen místní, ale i přespolní. Když se začala „relax 
zóna“ budovat, převládala obava, zda a v jaké míře bude oblíbená.  
O to víc nás dnes těší zájem vás všech, kteří si tam chodíte hrát  
a relaxovat. 
Bylo dokončeno oplocení.  Své místo našla i lokomotiva od pana 
Pešky a v neposlední řadě oblíbená houpací zebra. 
Děkujeme všem za udržování čistoty a věříme, že i nadále zůstane 
„relax zóna“ chloubou naší obce. 

http://www.pomocbezhranic.cz/


 

 

A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ! 
 
To byla hlavní myšlenka slavnostní akademie školy, která proběhla 
15. června 2011, na počest rozhodnutí obecního zastupitelstva 
postavit v obci školu. 
Dne 9. října 1910 se sešlo místní obecní zastupitelstvo k důležité 
poradě. Jednáno bylo o vyškolení zdejší obce ze školního obvodu 
prštického. C. k. zemská školní rada povolila na žádost obce výnosem 
ze dne 29. 5. 1911 čís. 12.852 zřízení jednotřídní obecné školy 
v Radosticích. 
Komisionální jednání k zahájení stavby školy dle předložených plánů 
bylo konáno na stavebním místě dne 22. července 1911. Obecní 
zastupitelstvo vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí školního 
věku se rozhodlo ke stavbě školní budovy se třemi třídami a stavbu 
zadalo zednickému mistru p. Josefu Bučkovi z Bosonoh za paušální 
obnos 47.000,- Kč. Základní kámen k této nejdůležitější budově 
v obci byl položen v den sv. Václava 28. září 1911 za přítomnosti 
obecního zastupitelstva, místních občanů a školní mládeže. 
 
Na nástěnce v místním obchodě jste si mohli přečíst, jak ubíhala léta 
v naší škole páťákům, kteří se po prázdninách vydají do světa. 
 
Ale my se společně vydáme do starší historie naší školy. Vybereme 
jen malé střípky z bohaté minulosti.  
Od roku 1912 do roku 1928 byl prvním správcem školy, dnes 
bychom ho nazývali ředitelem školy, pan Karel Melichar z Ostrovačic. 
Roky 1930 až 1937 vedl školu Bořivoj Sec z Ořechova. V tomto 
období se škola pokouší o zřízení další (třetí třídy), protože ve 
třídách je již mnoho dětí (61 dětí v jedné třídě). 15. dubna 1947 byla 
učebna v přízemí propůjčena nově vzniklé mateřské škole, do které 
chodí děti rády dodnes. V roce 1958 až 1975 je jmenován ředitelem 
školy pan Jaromír Broža. Za jeho vedení se uskutečnila přestavba 
školy a to v roce 1972 – 1975. 



 

 

V roce 1975 byl jmenován ředitelem zdejší školy pan František 
Hladký z Radostic.  
V roce 1983 – 1984 zahájila činnost školní jídelna při MŠ, bylo tedy 
zahájeno školní stravování dětí, které trvá dodnes. 
V roce 1976 – 1977 začalo budování rekreační chaty na Kopaninách, 
kde děti trávily každým rokem vždy první týden o prázdninách. 
Chatu postavili a opravovali rodiče. Celé generace dětí i dospělých  
vzpomínají na nezapomenutelné časy a večery na Kopaninách. 
V roce 1978 – 1988 byla u školy zřízena školní družina. 
 
V roce 1992 odchází pan František Hladký do důchodu a na místo 
ředitelky byla jmenována paní Mgr. Hedviga Polednová. Spravuje  
se školní kuchyně. Prožíváme poslední tři léta na Kopaninách. 
Nenechaví lidé nám chatu a vše neustále ničí a tak začínáme jezdit  
na školy v přírodě. 
V roce 2006 do důchodu odchází paní ředitelka Mgr. Hedviga 
Polednová a my jsme se na cestě časem dostali do současnosti. 
 
Při cestě časem jsme čerpali z kronik, zápisů z pedagogických rad 
 a vzpomínek pana učitele Broži. 
 
A co jsme vypátrali? 
Ve školním roce 1929 měla samé jedničky Drábková Marie  
a Holcmanová Helena, tenkrát se psalo z mravů a pilnosti žákyně. 
 
Také víme, kdo z žáků byl 14. dubna 1929 na taneční zábavě. Nebojte 
se, jsme kamarádi, takže jména neprozradíme. Potrestání? 
Samozřejmě. Trojka z mravů. 
 
Na závěr vzpomínka na hodinu vlastivědy u pana učitele Broži. 
Tak, Františku, proč je 28. říjen státním svátkem a my nemusíme  
do školy? 
Odpověď byla rychlá a jistá. No, protože jsou v Radosticích hody. 



 

 

Součástí slavnostní akademie bylo  
i pasování předškoláků na školáky. 
Dekret školáka převzaly děti 
z rukou pana starosty Jiřího 
Dvořáka, slavnostní šerpu předaly 
paní učitelky. 
Mateřinka se rozloučila se školním 
rokem a svými kamarády krásným 
vystoupením. Nám školákům 
nezbývá nic jiného než poděkovat 
učitelkám z mateřinky za úžasnou 
práci a slíbit, že se o malé školáky 
budeme vzorně starat. 
Děti ze ZŠ předvedly krásný 
country tanec, holky moderní tance 
a všichni si společně zazpívali  
se Zpěváčkem. 
Ale i u velkých školáků proběhlo loučení. A to s úžasnou jedenáctkou 
páťáků. Takže ŠŤASTNOU CESTU !!!! 
 

 



 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 
Rok se s rokem sešel a my měli opět zabaleno. Čekal na nás nádherný 
týden v hotelu Renospond. Úžasná příroda, pískovcové skály  
a obydlí. Velikánské hřiště a samozřejmě trampolína.  
Tam jsme se pekelně vyřádili. 
 
Program byl náročný. Dopoledne po vydatné snídani jsme každý den 
vyrazili na túru. Někdy podle mapy, někdy nás provázely fáborky  
a úkoly. To v případě, že jsme hledali poklad. 
 
Po obědě byl vždy hodinku odpočinek, trochu úkolů, psaní deníků  
a honem na hřiště za sportem. 
 
V úterý jsme si vyrobili rytířské košile a večer jsme se už jako správní 
rytíři vydali do lesů na lov divoké zvěře. Co na tom, že to byly jen 
obrázky. Paní učitelky je pořádně ukryly, ale stejně jsme všichni měli 
plno úlovků. Každá družina kromě kořisti ulovila ještě lízátka  
a mateřinka navíc i paní ředitelku. 
 
Ve středu byl úplně nejteplejší den a tak si družiny rytířů vyrobily 
plavidla, aby se mohli rytíři vydat na dobrodružnou plavbu. Ještě 
před spuštěním lodí na vodu jsme museli vyzkoušet kvalitu  
a hloubku vody. Pěkně jsme si zacákali a zařádili v bazéně. Musíme, 
ale prozradit, že cákat začala paní ředitelka s paní učitelkou. A my 
jsme se rádi přidali. Pak následovalo sušení a opékání na sluníčku.  
 
Ale to už se přidala i naše mateřinka a přišel čas spustit čluny na 
vodu. No, několik metrů naše koráby vydržely, ale pak to byla jedna 
katastrofa za druhou. 
Raději jsme se šli věnovat opět sportu a trampolíně. Naše mateřinka 
si nádherně hrála v herním koutku s houpačkami, prolézačkami a 
byli moc hodní a šikovní. Troufli si i na trampolínu, nikdy nefňukali, 
statečně šlapali a bojovali. 



 

 

Středeční večer začal slavnostním nástupem rytířských družin. V čele 
pochodovala opět naše mateřinka s paní učitelkou a rytířským 
praporcem. 
 

 
 
Na všechny čekal velký a nebezpečný úkol. Vzácný pták DODO ukryl 
do hnízda vajíčka. Celé hnízdo hlídaly dvě nebezpečné Harpie. Každá 
družina musela vydobýt z hnízdečka svá vajíčka. Ve vajíčku bylo 
ukryto jedno písmeno ze zprávy, kterou museli rytíři vyluštit. 
Problémem bylo, že rytíři nevěděli jaká barva písmena je ve vajíčku 
ukryta a tak museli nebezpečnou cestu několikrát opakovat. Harpie 
byly ukrutné, nechtěly se nechat ani uplatit cukrovím, které si děti 
pro ně nachystaly. Nakonec vše dobře dopadlo. Každá družina získala 
svá vajíčka a všichni vyluštili zprávu. Unavené Harpie odletěly 
společně s dalším dnem. Ve čtvrtek jsme se vypravili na zámek Nové 
Hrady, kde jsme navštívili muzeum cyklistiky. 



 

 

Bylo tam bezvadně. Zajímavá kola, doplňky, kolotoč a všichni si 
mohli vyzkoušet, jak se sedí na vysokém kole.  
Nádherné zahrady, kde vše vonělo a kvetlo. 
Odpoledne na nás čekaly špekáčky a karneval. Večeře s pirátskou 
obsluhou a balení. 
Ani se nám nechtělo věřit, že nás čekala poslední noc. 

 
 

 
ZŠ Radostice - Drahoslava Drábková 



 

 

 
 

 
Letošní školní výlet si děti z MŠ 
užily v okolí Radostic. 
Velké poděkování patří 
Adámkovým, kteří pro nás  
na koupališti připravili opékání 
špekáčků a další občerstvení. 
Všem dětem přejeme krásné 
prázdniny!!!  
 
 
 
 
 
 
MŠ Radostice Petra Ondrášková 



 

 

ŠKOLA KONČÍ A PRÁZDNINY VOLAJÍ ………… 
V posledních školních dnech jsme si chtěli užít školy od rána  
do večera a od večera do rána. 
Proto jsme si na naší školní zahrádce postavili malý stanový tábor. 
Byla to pěkná fuška, stanové tyčky a kolíky se nám pěkně pletly 
a nebýt starších holek, tak páni kluci nic nepostavili. 
Pěkně jsme se zabydlili a těšili se na noc.  Družina připravila táborák, 
špekáčky a vše potřebné bylo nachystané. Jenže s blížícím se 
večerem se obloha kabonila více a více. Pár prvních kapek nás 
neodradilo a nechtěli jsme své stany opustit. Jenže drobné kapky se 
proměnily v lijavec a ten nás zahnal do družiny. 
Kytaristé hráli a my zpívali, bylo veselo. Jen ty špekáčky nám paní 
učitelky upekly na pekáči. 
Po dobrých špekáčcích začalo jednání slavného soudu To naši páťáci 
odhalovali všechny naše prohřešky. Žalobce žaloval, soudce soudil. 
Ale protože jsme měli zdatného obhájce a prošli jsme přísným 
přezkoušením, tak nám všem byly hříšky odpuštěny. Slavný soud 
uděloval i pochvalné diplomy – samozřejmě našim učitelkám. 
Pan Miroslav Peška získal řád „ Zpívající kytary“ a pan Miroslav 
Peška st. získal dokonce řády dva: Řád „Zpívající kytary“  
a řád „ Kouzelného totemu“. 
Pěkně nám večer ubíhal a v deset hodin se mohla uskutečnit i dlouho 
očekávaná stezka odvahy. Sice strašidýlka musela opustit lesy a 
louky a poschovávat se v ulicích Radostic, ale nad jejich krásou se 
ustrnul i déšť, zhaslo pouliční osvětlení a nastala pěkná vlahá noc. 
Pohádkové bytůstky zkoušely naše děti, ale ty se nedaly, statečně 
plnily úkoly a prozkoumávaly tmavé podchody a uličky Radostic. 
Milá strašidýlka a paní učitelko Jano, děkujeme, něco tak úžasného 
jsme už dlouho nezažili!!!  
Právě všem těm strašidlům, bubákům a pohádkovým bytostem patří  
to největší poděkování, protože bez nich by se nic podobného 
nekonalo. Našli si čas a dali si práci s výrobou a přípravou kostýmů a 
do pozdních nočních hodin (spíše brzkých ranních hodin) strašili, ale 
zároveň taky dohlíželi na naše děti.  



 

 

Největší poděkování si zaslouží: Barbora Prokešová, Zuzana 
Dvořáková, Jaromír Franta, Tomáš Kratochvíl, Soňa 
Ohnoutková, Jaroslav Kadlčík, Jindřiška Dostálová, Michal 
Kratochvíl ml., Lenka a Tomáš Chrástovi, Monika a Stanislav 
Kuchařovi, Pavel Kouřil, Tomáš Kozel, Zdeněk Kališ, František  
Spěvák, Martin Jaroš, Patrik Tlustoš, Roman Knebl, Lucie 
Martincová a Alena Pešková. 

            

            

     

 



 

 

 
A kde jsme nakonec spali? Každý si ustlal pěkně ve své třídě. Ještě 
než sen zavřel naše očka, tak u páťáků ve třídě proběhla půlnoční 
diskotéka.  
Před spaním paní učitelka přečetla kousek z naší oblíbené knihy  
a to se to spalo. 
Ráno nám paní kuchařky připravily výbornou snídani. Chvilku jsme 
počkali, než oschne tráva na zahrádce a honem zpět do stanů.  
Turnaj ve vybíjené, balení stanů a byl tu konec vyučování i družiny.                       
                            ZŠ Radostice – Drahoslava Drábková, Jana Davidová 
 
 
 
NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
                                                                 V sobotu 18. 6. 2011  

se konal  jako každý rok  
Nohejbalový turnaj 
na hřišti za sokolovnou. 
Byl to v pořadí již 22. ročník. 
Letošní rok se dalo dohromady 
celkem 11. týmů. 
Vítězný tým:  
Dvořák Roman,  
Kouřil Pavel,  
Dvořák Radim 
a Blatný Oldřich.                          

 foto: Vladislav Čejka                                                                                                   
 
Tělocvičná jednota Sokol Radostice oslavuje v letošním roce  
100 let od svého založení.  
Oslavy tohoto jubilea jsou připraveny na sobotu 10. září 2011, 
kdy se uskuteční slavnostní schůze Sokola a večer bude taneční 
zábava. Výbor T. J. připravuje k této události vydání sborníku 
historických fotografií. 
                                                     Jiří Kadlec – starosta T. J. Sokol Radostice 



 

 

RADOSTICKÝ FOTBAL – SEZÓNA 2010/2011 
Dovolím si na závěr zhodnotit uplynulou sezónu!  
Skončili jsme na ušlechtilém 2. místě. Dokázali jsme nastřílet 
soupeřům 78 gólů. Jako nejlepší se ukázala naše obrana, která 
inkasovala v sezóně pouze 20krát, což je oproti prvním Bránicím  
o 15 gólů méně. Samozřejmě tento úspěch je i díky Aťovi (Robert 
Nešpůrek, pozn. redakce), který za 17 zápasů inkasoval pouze  
11 gólů, to je cca 0,64 gólů na zápas, a je tak nejlepším gólmanem 
soutěže!!! 
Co se týče našich střelců a jejich produktivity tak suverénně 
nejlepším je náš kanonýr Prďa (Radim Dvořák, pozn. redakce)  
s 15 brankami, a v celkovém zúčtování je na 5-té pozici. Tento ročník 
se ujaly i statistiky, co se týče produktivity, do které se počítala 
pouze finální nahrávka. Tuto statistiku vyhrál opět Prďa. Tímto se 
ukázalo, jak platným je hráčem pro náš mančaft. Co se týče efektivity,  
tak musím zmínit Pavouka (Roman Smejkal, pozn. redakce), který 
nastřílel „pouze“ 9 branek, ale hrál pouze 11 zápasů!!! 
Plynule tak přecházím k nejtrestanějšímu hráči v našem týmu, 
kterým je Pavouček. Obdržel za sezónu 2 červené karty a 3 žluté 
karty a celkově stál 10 zápasů. Spočítejme si, jak moc nám chyběl 
hráč s tak velkou střeleckou efektivitou!  To byly v krátkosti 
statistiky!! Na celkovém úspěchu se podílel celý mančaft, jak ze 
základní jedenáctky, tak je nutné pochválit vytrvalost náhradníků  
jako je Vašek, Staňa, Lukáš, Jirka, Pepa a jiní …, kteří byli vždy 
k dispozici naskočit a pomoct mančaftu.  
Další velký DÍK patří organizačnímu výboru, vedení, sponzorům, 
správci hřiště a hlavně trenérovi panu Jiřímu Holcmannovi, který nás 
dal dohromady a dal našemu fotbalu tvar a formu!!!   
Věřím, že se mu v budoucí sezóně odvděčíme minimálně stejnými 
výsledky, když ne lepšími!!! 
Nedílnou součástí našeho týmu je i náš fanklub, který nás chodí 
podporovat i na venkovní zápasy. Dle mého názoru takovou 
návštěvnost nemá nikdo v této soutěži. Za celý mančaft DĚKUJEME!!! 

Za oddíl kopané -  kapitán mužstva Michal Žúbor 



 

 

A zase „KOLOPARTA MODRÁ LASTURA“ 
Uběhly dva měsíce a „KOLOPARTA MODRÁ LASTURA“ má za sebou 
další dvě vyjížďky. 
První z nich se uskutečnila 
vpředvečer státního svátku 
dne 7. 5. 2011. Již předem 
bylo avizováno Staňou 
Kratochvílem, že to bude 
jedna z nejkrásnějších 
doposud uskutečněných 
vyjížděk, kterou Koloparta 
absolvovala. A tak byli 
všichni koloparťáci zvědaví, zda slib bude splněn. Start byl tentokrát 
oproti zvyklostem naplánován již na 7,00 hod před Obecním úřadem v 
Radosticích. Důvod tak brzského startu jsme se záhy dozvěděli. Trasa 
měla měřit cca 70 km a vyjížďka směřovala do kraje Postřižin – tedy 
Dalešice a okolí. Vzhledem k velké vzdálenosti do výchozího bodu a 
vlastně začátku cesty na kole jsme část cesty absolvovali vlakem. I to 
byl pro některé velký zážitek – vlakem nejeli ani nepamatují a tak to 
bylo vítané zpestření. Vlakem jsme dojeli do Vladislavi, kde na nás 
čekala kola dopravená tam na autě a také tam čekali ti, kteří pohrdli 
vlakem a dopravili se tam na kolech. Z Vladislavi jsme tedy -  po 
důkladné instruktáži - směřovali již na kolech do Dalešic, kde byla první 
zastávka a čekal nás oběd. Všichni jsme tam v pořádku dojeli. 
Odpočinek v krásném  Dalešickém  pivovaru, který je znám z filmu 
Postřižiny, přišel vhod. Jen pan správce a jeho půvabná paní scházeli. 
Ale oběd přišel vhod a po vyhnání únavy z těl jsme pokračovali přes 
Dukovany směrem do Oslavan, kde byla naplánována další zastávka. 
Cesty koloparťáků se rozdělily – někteří jeli podle pokynů kolem 
Dalešické přehrady vpravo, někteří však vlevo přes Kramolín a 
Mohelno. Všichni jsme se však v Oslavanech sjeli. Následoval 
odpočinek na krásném nádvoří Oslavanského zámku a potom už jsme 
postupně odjížděli směrem do cíle, kterým byla Restaurace u Dvořáků 
na koupališti. I tam jsme všichni dojeli v pořádku.  



 

 

Následovalo doplnění vydaných kalorií a  vypocených tekutin.  
Jak  jsem se již zmiňoval v minulém příspěvku,  náš nejstarší člen 
Koloparty, pan Miroslav Dvořák ze Silůvek  oslavil krásné kulaté 
životní jubileum. Jako konečné poblahopřání mu byl od všech členů 
Koloparty za velikého potlesku předán dres Koloparty  s  tím, aby si ho 
ještě dlouho ve zdraví  na kole užil. Všichni mu to moc přejeme! Po 
tomto slavnostním okamžiku  jsme se bavili v sále, kde nám hrála 
kapela „Peškoband“.  A tak skončila další vyjížďka, která se opravdu 
vydařila. Ať už krásným počasím, tak krajinou, kterou jsme projížděli. 
Zkrátka vším a tak lze jen zkonstatovat, že slib ředitele byl splněn a 
vyjížďka byla opravdu krásná. Všem 34 koloparťákům se moc líbila a 
litovat může ten, kdo se nezúčastnil. 
Další vyjížďka se 
uskutečnila 18. 6. 2011. 
Tentokrát byla 
organizace vyjížďky 
přenesena na 
koloparťáky z Ořechova, 
a tak i start byl 
naplánován v Ořechově 
na stadionu. Zde se nás 
sjelo obdivuhodných 43. 
Počasí tentokrát 
neslibovalo mnoho 
pěkného, ale všichni 
doufali, že to opět vyjde. Trasa byla určena směrem na jih – Rajhrad, 
Židlochovice se zastávkou v Žabcicích. A tak jsme se po vysvětlení 
kudy a kam (tentokrát bez mapy) vydali na cestu. Do Žabcic jsme 
dojeli celkem bez problémů, i když různými cestami. Posezení na 
zahrádce restaurace bylo příjemné, zpestřené chvíli vůní opékaného 
selete a chvíli „vůní“ z blízkého kravína. Záleželo, jak se obrátil vítr. A 
když začala po chvíli hrát kapela, mnohým se nechtělo zase sedat na 
kolo a jet dál. Nebylo však zbytí a tak jsme se vydali na zpáteční cestu 
do cíle, kterým byla restaurace na stadionu v Ořechově.  



 

 

Dojeli jsme tam postupně všichni. Nejpozději přijelo pět statečných, 
kteří si cestu prodloužili a protáhli si trasu až na Mušov. Ujeli 90 km – 
všechna čest. Nejednalo se o mladé, ale o koloparťáky ve „zralém“ věku 
a o to více je třeba to ocenit. My ostatní jsme ujeli zhruba 50 km. Na 
stadionu následovalo tradiční občerstvení a odpočinek. Počasí vydrželo 
a poprchávat a pršet začalo až tehdy, kdy jsme všichni dojeli a seděli 
pod střechou. Opět nám to tedy vyšlo a vyjížďka se zase povedla. 
Všichni už se těšíme na další. Zúčastnit se může každý. 
      
Závěrem bych chtěl jménem KOLOPARTY všem čtenářům popřát 
prožití krásného léta, vydařenou dovolenou a prožití mnoha 
příjemných chvil v nadcházejících letních měsících. 

Zdeněk Nesvadba - kronikář 
 
 
 
ČZS Radostice dne 7. 5. 2011 pořádal zájezd  
do Rožnova pod Radhoštěm na zahrádkářské trhy. 
Zhlédli jsme mnoho okrasných keřů, květin a vše možné co trhovci 
nabízeli. 
Připraven byl bohatý kulturní program a zkušení pěstitelé nabízeli 
svoje rady, jak vypěstovat ještě lepší úrodu. 
Navštívili jsme také skanzen, kde na nás dýchla stará kultura 
Valašska. 
Počasí nám přálo!  Zájezd se všem zúčastněným líbil. 
Další termín zájezdu upřesníme obecním rozhlasem. 
 
ČSCH Radostice zve čtenáře Radostníčku na výstavu králíků,  
drůbeže a holubů. 
Výstava se bude konat 8. a 9. 10. 2011.   
Na vaši návštěvu se těší chovatelé !! 
                                                                            ČZS a ČSCH - Jaroslav Dvořák 
 

 



 

 

Oddíl kopané Sokol Radostice byl nalosován v ročníku 2011 – 2012  
do IV. třídy skupiny B. 
Oficiální rozpis bude vyvěšen až po dodání hlášenek jednotlivých 
oddílů na nástěnce Sokola nebo, a to i celá činnost oddílu na našich 
výborně vedených webových stránkách (autor Michal Žúbor) 
www.sokolradostice.ic.cz 
 
Nový výbor oddílu kopané bude pracovat ve složení: 
předseda – Milan Pazourek, vedoucí mužstva – Jiří Kadlec, 
sekretář – Jan Smejkal, trenéři – Jiří Holcmann, Stanislav Pavlů 

1. FC Židlochovice 
2. Sokol Nová Ves u Oslavan 
3. FK Ořechov 
4. Viktoria Želešice 
5. Sokol Moravské Bránice 
6. Sokol Řeznovice 
7. Sokol Budkovice 
8. Sokol Troubsko 
9. Městský fotbalový klub Modřice o. s. 
10. Sokol Radostice 
11. Sokol Přísnotice 
12. Sportovní klub Dolní Kounice 

Za oddíl kopané Jiří Holcmann 
 

 

 

 

Zapečený květák 
Uvařené růžičky květáku naskládáme do máslem vymazané zapékací 
mísy. Přidáme nadrobno nakrájenou slaninu, kousky hermelínu. 
Vše zalijeme rozšlehanými vajíčky smíchanými s kořením dle chuti, 
čerstvou pažitkou, petrželkou nebo jarní cibulkou. 
Až máme upečeno dozlatova, poklademe plátky tvrdého sýra  
(může být i uzený) a dopečeme. 
Podáváme s bramborami.                                              Dobrou chuť !!!! 

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


 

 



 

 

 
 

 

Restaurace Sokolovna ve Střelicích přijme servírku (na hlavní 
pracovní poměr) a paní na úklid (záskok za dovolenou v době  
od 15. – 28. 8. 2011). 
Bližší informace na tel. č. 777 884 448 nebo na info@sokec.eu 
Dále přijme kuchaře (směny každý druhý víkend). 
 
 
Otvíráme již třetí kurz snižování nadváhy!!! 
KDY: Začátek srpen, popřípadě září – dle domluvy. 
KDE: Střelice 
 
Čeká Vás 11 – 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 100Kč    
Bližší informace na telefonním čísle: 731 185 199 

mailto:info@sokec.eu

