
 

 

  
  

  

  

  
  
  

 
 



 

 

   
 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 22. 12. 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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Vážení spoluobčané, 
končí rok 2011. Jaký byl? Obec nebyla postižena žádnou živelnou 
pohromou, na rozdíl od roku předešlého. V letošním roce bylo 
naopak velmi sucho. 
 
Bohužel se opět vyskytla i drobná majetková kriminalita. Největší 
obavy ve mně vyvolalo vloupání do vodojemu. Jednalo se 
pravděpodobně o stejného pachatele, sběrače kovů, který v létě 
„navštěvoval“ sběrné středisko odpadů a čistírnu odpadních vod.  
Ve vodojemu byly instalovány pevné mříže do oken a další objekty 
byly zabezpečeny elektronicky.  
 
Doufejme, že se nenaplní některé černé scénáře, které věští další 
prudké zhoršování ekonomické situace. To by zcela jistě vedlo ke 
zvýšení výskytu těchto negativních jevů. 
 
Uplynulý rok by se dal charakterizovat také jako velký rok nejistot. 
Dosud nebylo rozhodnuto o novém rozpočtovém určení daní. 
Premiér nepodporuje návrh ministra financí. Ve hře je hodně. Pro 
naši obec by schválení návrhu znamenalo navýšení rozpočtu o více 
než milion korun. 
 
Byly zahájeny práce na novém územním plánu obce. Mírně se rozšíří 
plochy pro bydlení. V žádném případě se nejedná o překotný rozvoj. 
Sídliště satelitního typu z Radostic nebude. 
 
V letošním roce byly podniknuty praktické kroky k získání dotací na 
opravu kanalizace. Byla vypracovaná projektová dokumentace  
a získáno územní rozhodnutí. Pravděpodobný termín podání bude 
jaro 2012. 
 
S potěšením Vám oznamuji, že poslední splátka úvěru čerpaného na 
obnovu návsi byla zaplacena tento měsíc.  
 



 

 

Obec je v současné době zcela bez dluhů. Intenzivně šetříme na další 
opravy obecního majetku. 
 
Přeji Vám, abychom ve zdraví společně ruku v ruce mohli čelit 
nástrahám, které nám život přináší.  
 

KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
A PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2012. 

Jiří Dvořák, starosta obce 
 
 
POPLATKY NA ROK 2012 
Svoz PDO dospělí 550,- Kč, děti do 14 let včetně 250,- Kč. 
Poplatek za psa 1 pes 100,- Kč, 2. a další 200,- Kč, důchodci 1 pes 50,- 
Kč, 2. a další 100,- Kč. 
 
Ověření podpisu (1 podpis) 30,- Kč. 
Ověření listiny (1 stránka) 30,- Kč. 
 
Změna trvalého pobytu 50,- Kč. 
 
Vodné    24,-  Kč/m3 

Stočné    22,-  Kč/m3     
 
Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši 792,- 
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. 
Ceny jsou stanoveny bez DPH. 
 
I v příštím roce mohou občané obce platit zálohy. Platit lze 
v hotovosti na pokladně OÚ Radostice nebo bankovním převodem  
na číslo účtu 43-1287520277/0100, jako variabilní symbol uvádějte 
číslo popisné. 



 

 

ROK 2011 V ČÍSLECH. 
Počet obyvatel ke dni 20. 12. 2011 – 730, 
z toho žen - 360, mužů - 370, mladších 15ti let - 113. 
Nejstarší občané obce: žena 90 let, muž 89 let. 
V letošním roce bylo přivítáno celkem 12 dětí, 
z toho 5 holek a 7 kluků. 
Zemřelo 9 občanů, z toho 6 žen a 3muži. 
Nejčastější jméno v Radosticích: 
žena:   Jana 
muž:    Jiří. 
 
BRNĚNSKÝ  BĚŽECKÝ  POHÁR  2011-2012 - 5. ZÁVOD 
Radostická Nerezová Desítka 

Pořadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Radostice 
Obec Radostice 
BETA URSUS Orienteering 
Datum: sobota 21. ledna 2012 
Místo:    Radostice, náves 
Přihlášky: v prostoru startu a cíle, od 8.20 hod, nejpozději 15 min.   
před startem kategorie 
Startovné: 50,- Kč, každý obdrží účastnický balíček s občerstvením 
                     a výsledky 
Trať: - žákovské kategorie po silnici (450 m), start v 9:40 hod. 

    - tratě 4,55 km a 10,5 km vedou cca z 25 % po silnici,  
      zbývající   část po polních a lesních cestách 

Předpis:  závodí se podle  pravidel  Českého svazu atletiky, pravidel 
BPP  a  propozic závodu, každý účastník na vlastní nebezpečí 
Informace o závodě: Pavel Ptáček – 603 255 926,    
Jindřich Martinec– 606 387 413 
e-mail: pavel.ptacek@bmt.cz,  
www: bbp.webzdarma.cz (stránky BBP 2011-2012) 
www: beta-ursus.wz.cz (stránky pořadatelského oddílu) 
vývěska OÚ Radostice  
Pojďte s námi vyběhat vánoční kila – zveme všechny i děti! 

mailto:pavel.ptacek@bmt.cz


 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
Třetí adventní neděli starosta obce přivítal v zasedací místnosti  
OÚ Radostice tři nové občánky, a to: 
Elišku Bušinovou, Maxima Schustera a Julii Fajtovou. 
 

 

 
 

 
 



 

 

NOVÁ VODNÍ NÁDRŽ U MLÝNA – PROCHÁZKŮV RYBNÍK 
Mnozí starší radošťáci, kteří pamatují Radostický mlýn z dob, kdy se 
v něm ještě mlela mouka (do r. 1959), vzpomenou si jistě i na 
využívání velké mlýnské louky ke sportovním a společenským 
událostem. Poslední mlynář Jaroslav Procházka rád poskytoval tento 
pozemek k pořádání fotbalových utkání, stejně jako k dožínkovým 
slavnostem, kde se tančilo a kde on sám hrál jako známý muzikant 
radostické kapely. 
Paradoxně, v době, kdy úřady celostátně likvidovaly mlýny a 
mlynářské řemeslo, se právě tato louka stala jednou ze záminek ke 
zrušení mlýnského náhonu a tím celého mlýna. Záminka spočívala 
v tom, že voda z náhonu tuto louku podmáčí a tráva na ní rostlá, je 
kyselá a nedá se použít jako krmivo. 
Louku pak obhospodařovalo JZD a po ztrátě zájmu o píci louka 
zplaněla, stala se neprostupnou džunglí plnou bodláků a kopřiv. 
V posledních letech při velkých vodách byla několikrát zaplavena 
Bobravou a hluboké bláto bránilo po dlouhá období i vjezdu sekačky. 
Majitel Radostického mlýna, vnuk posledního mlynáře, se proto 
rozhodl - ku prospěchu louky i krajiny v údolí Bobravy - tuto louku 
přeměnit ve vodní nádrž, sloužící k revitalizaci přírodních podmínek. 
Tím je myšleno vytvoření vodních ploch, které dají šanci 
přirozenému množení obojživelníků i vodního ptactva a ryb. V 
suchých obdobích se stane rezervoárem vlhkosti a bude se podílet na 
tvorbě mikroklima. Podstatným přínosem je i krajinotvorný efekt, 
kdy pohled z mlýnské silničky na vodní hladinu je mnohem hezčí, než 
na podmáčenou louku plnou plevele.  
Přes tři roky uplynuly od záměru a plánů k realizaci stavby. 
Podstatným krokem byla žádost o dotaci z EU přes Ministerstvo 
životního prostředí. Návrh byl přijat a po mnohých peripetiích 
kladně vyřízen, takže stavba byla s dotací z programu EU „Životní 
prostředí“ v listopadu 2011 dokončena. 
Vodní plocha, která je oficiálně nazvána na památku mnoha 
generací radostických  mlynářů Procházkův rybník, však 
rybníkem v pravém smyslu slova není.  V projektu je označen jako 



 

 

„Vodní nádrž a tůně“. V souvislosti s účelem nádrže a podmínkami 
dotace nesmí být nejméně po deset let využívána k chovu ryb, 
zejména ne těch komerčních a plevelnatých, jako jsou n.př. kapři. Je 
na místě upozornit, že rybník, jako soukromé dílo, není součástí 
rybářského revíru Bobrava 1. 
Technologicky sestává nádrž z několika částí. Na říčce Bobravě byl 
vystavěn nápustný objekt - nový betonový jez, z něhož nejprve 
potrubím a dále volným klikatým korytem poteče voda do vstupní 
části rybníka s nízkou hladinou vody. Tato část bude osázena 
rákosím a bude tvořit mokřad. Z něj přes kamennou filtrační hrázku 
poteče voda do vlastní nádrže, jejíž hloubka je od 0,8 do 2 m. Na 
severní straně hráze je výpustný objekt.  Manipulaci se vstupním a 
výpustným objektem smí provádět pouze majitel a správce nádrže 
podle Manipulačního řádu. Průtok vody přes nádrž bude po naplnění 
asi 1,5 l/sec, přičemž nejmenší průtok Bobravou musí být zachován 
v množství 67 litrů za sec. Za nádrží se do Bobravy bude vracet 
nejméně 1 l/sec, zbytek je odpar a průsak. Celkový objem vody v plné 
nádrži bude 6 milionů litrů (6100 m3). Kromě vlastní nádrže 
s přítokem z Bobravy jsou v okolí nádrže vyhloubeny dvě tůně – 
malá a velká – které nemají přítok a jsou napájeny spodní vodou a 
deštěm. Také tam bude rákos a vodní traviny, které vytvoří správný 
biotop pro obojživelníky. Celá plocha hrází a okolí je oseta travinami, 
takže na jaře by se hnědá barva hlíny měla změnit na zelenou a 
přispět tím k ještě příjemnějšímu vzhledu. 
Jelikož se jedná o projekt financovaný za podpory z fondů EU, zavázal 
se majitel zachovat a dodržovat dotační podmínky, mezi nimiž je 
zákaz intenzívního a komerčního využívání díla, naopak musí dbát 
především na jeho přínos pro ekologii a krajinotvorbu. 
Ačkoliv je celá plocha nádrže i tůní soukromým pozemkem, nebude 
zatím nijak ohrazována a tento stav zůstane potud, pokud nedojde 
k případnému vandalskému chování nebo jiným činům, 
nerespektujícím dotační podmínky EU, a soukromý pozemek či 
majetek. 



 

 

Nová nádrž, zvláště ve stavu zrodu, představuje mnohá nebezpečí 
úrazu. Upozorňujeme zejména rodiče, že odpovídají za své děti a 
musí je chránit před nebezpečím. Nové hráze se budou několik 
měsíců po napuštění usazovat, kameny se mohou uvolnit a způsobit 
zranění. Také bláto pod hladinou není pevným dnem, je ho vysoká 
vrstva, takže po zapadení do něj může působit jako bažina, z níž  
je obtížné se dostat. Podobně v zimním období je vstup na led velmi 
riskantním počinem a majitel ani správce nádrže nemohou 
odpovídat za případné poškození zdraví riskujících jedinců. 
Nebezpečí zvyšuje i obtížné přivolání pomoci, neboť v této oblasti 
nejsou dostupné všechny mobilní služby. 
Vycházky po mlýnské silničce se za poslední roky staly relaxační 
procházkou pro mnoho radostických občanů, pro matky s kočárky, 
pro chovatele psích miláčků i pro starší spoluobčany, kterým tato 
cesta připomíná mládí. Představitelé obce s touto funkcí staré 
mlýnské cesty souhlasí a právě proto byl zakázán vjezd motorových 
vozidel, který byl později zmírněn výjimkou pro rybáře, parkující u 
tzv. Pipova lomu. Rybářskou stezku podél Bobravy se stavitel díla 
snažil zachovat.  
Všem spoluobčanům, kteří se budou procházet Mlýnskou ulicí 
v kterémkoliv ročním období, přejeme příjemný zážitek. 
Ing. Leoš Srpek, MBA 
O přírodě v údolí Bobravy a historii zdejších mlýnů viz na internetu 
www.udoli-bobravy.cz 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
A ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ A ZŠ RADOSTICE 

(25. 11. 2011) 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
VÁNOČNÍ DÍLNA V MŠ  

(1. 12. 2011) 
 

 
 

 
VÝROBA ČERTÍKŮ V ZŠ 

(2. 12. 2011) 
 

    
 
 



 

 

MIKULÁŠ A ČERTI V MŠ  
(5. 12. 2011) 

 

 
 
 

MIKULÁŠ A ČERTI V ZŠ 
(5. 12. 2011) 

  

 
 



 

 

JSI TADY STÁLE – VZPOMÍNKOVÝ KONCERT PAVLA NOVÁKA ML. 
SE SKUPINOU FAMILY  

(4. 12. 2011). 
 

 
 

 
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  

(9. 12. 2011) 
 

 
 
Děkujeme paní Jitce Kadlčíkové, která věnovala dětem do balíčků 
dárečky za AWD nadaci Pomoc dětem. 



 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V MŠ 
(15. 12. 2011) 

 

 
 

ŽÁCI 3., 4. A 5. ROČNÍKU NAVŠTÍVILI VÁNOČNÍ BRNO 
(20. 12. 2011) 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
KRÁSNÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2012 
 
PŘEJÍ  
PRACOVNICE OBCE 
 



 

 

 
 

PF 2012 
 

 
KRÁSNÉ VÁNOCE  

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 

 

PŘEJE 

OBEC RADOSTICE 
 


