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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 29. 6. 2012, 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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SÁZENÍ STROMKŮ 
Dne 13. - 15. dubna 2012 proběhla v naší obci, za přispění 
dobrovolníků z hnutí Brontosaurus, výsadba ovocných stromku.  
Byla to již druhá akce na „zkulturnění“ obce Radostice. Při první akci 
v roce 2006 bylo vysázeno 30 ks stromků podél cesty k Bobravě 
(třešně, jabloně, višně, švestky a jeřabiny). Stromky zakoupil Švestka 
Libor nákladem 5.400 Kč. Z počátku stromky dosti prosychaly a bylo 
nutné dosazovat nové. Časem se podařilo pomocí zásypu kmínků 
vyřešit problém s vysycháním půdy a stromky v posledních dvou 
letech výrazně zesílily. 
Letošní sázení bylo pro účastníky zpestřeno přednáškou Doc. Ing. 
Antonína Bučka (významný český krajinný ekolog) a účastníci měli 
také možnost si užít projížďku na koních a prohlídku šelem  
u manželů Jüttnerových. 
Bylo vysazeno 45 stromků (15 ks švestek, 15 ks rynglí, 10 ks třešní,  
5 ks višní) podél polní cesty u ulice Nová a 20 ks hrušní podél cesty 
k vodárně. 
Celkové náklady pro obec zahrnovaly cenu stromků 
ve výši 11.050 Kč. 
Věřím, že obdobné akce na osázení okolí obce budou pokračovat  
a najdou podporu u občanů Radostic. 

                                                                              Libor Švestka                                                     

 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Docent
http://cs.wikipedia.org/wiki/In%C5%BEen%C3%BDr
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RACI NA BOBRAVĚ 
Kousek nádherné přírody v údolí říčky Bobravy.                                                       

 
 foto: Libor Švestka 

 
Místní rybáři opravili splávek u čističky.                                                                      

 
 foto: Libor Švestka 



 

VÝLET ZŠ A MŠ 
Středa 13. 6. 2012 hrad Veveří, plavba parníkem po Brněnské 
přehradě, prostě výlet jak má být. 

 

 
 

 

 



 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  (21. – 25. 5. 2012) 
V květnu vyrazilo 19 dětí ze ZŠ a 10 dětí z MŠ do Nedvědice. 
Pětidenní pobyt všechny příjemně nadchl. Pěkné prostředí, hotel i 
přívětivý personál,  slunečné počasí, hodné paní učitelky, spousta her 
a zábavy, co víc si mohly děti přát !!! 
 
Skřítci z rodu Hub 

 
 

Skřítci z rodu Ostružin 

 



 

Skřítci z rodu Jahod 

 
 

 
Skřítci z rodu Malin 

 
 
 

Už se těšíme na příští rok !!! 
 



 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ, ROZLOUČENÍ S PÁŤÁKY 
Ve čtvrtek 21. 6. 2012 se na hřišti za školou konalo slavnostní 
pasování prvňáčků  

 
 
a loučení 
s letošními 
páťáky. 
 
 
 
 
 
 
Dominik, 
Olda, 
Jana 
a Aneta. 

Valinka, Ríša, Vendulka, Adélka, Martínek, Kuba, Eliška, 

Erďa, Zuzka, Amálka a starosta obce Jiří Dvořák. 

 



 

Poslední velkou školní akcí bylo stanování na školní zahrádce, velké 
díky patří paní ředitelce Drábkové, paní učitelce Toflové, paní 
vychovatelce Davidové, které trávily dvě noci pod širým nebem a 
hlídaly děti spící ve stanech.  
Za snídaně, svačiny, obědy i večeře děkujeme Jitce Kocúrové, Zdeňce 
Drábkové a Heleně Frantové. Dále děkujeme za občerstvení pro děti 
paní Aleně Křivánkové a Daně Nešpůrkové. Za příjemné posezení  
u táboráku s kytarou děkujeme panu Mirkovi Peškovi st. i ml. 
V pátek po setmění se opět uskutečnila Velká noční pohádková hra, 
stezka odvahy pro malé i velké, tímto děkujeme všem zúčastněným 
strašidlům, letos ulicemi Radostic poletovali Michal Kratochvíl, 
Jindřiška Dostálová, Věra Musilová, Soňa Dvořáková, Martina 
Rautenkranzová, Bára Prokešová, Petra Danielová, Lenka a Tomáš 
Chrástovi, Monika a Staňa Kuchařovi, Jarek Kadlčík, Soňa 
Ohnoutková, Zuzka Dvořáková, Lenka Čejková, Radka Chmelíková, 
Lucka Martincová, Patrik Tlustoš, Tomáš Kozel, Tomáš Kratochvíl a 
Jarek Franta. Na děti během noční hry dohlížela i Alena Pešková a 
Pavel David, děkujeme. 
Děkujeme i občanům, kteří porozuměli našim nočním hrátkám.  
 

 
 



 

RADOSTICKÝ FOTBAL - SHRNUTÍ SEZÓNY 
Očekávání bylo veliké, i když sen o postupu se nenaplnil, nemůžeme 
tuto sezónu hodnotit jako neúspěch. 
Je nutno říct, že už druhým rokem bojujeme o špici tabulky, že 
budíme u soupeřů respekt a někdy i bavíme oko diváka pohledným  
a bojovným fotbalem. 
Do sestavy se zapracovali i noví hráči: staronový Žanek (Jan Musil), 
obranná zeď Gabo (Gabriel Varga), Martin Sienty i Aleš Brychta, za 
což jim patří dík. 
V závěru jsme doplatili na marodku, protože jsme dohrávali bez 
kanonýrů Pavoučka (Roman Smejkal) a Prdě (Radim Dvořák), kteří 
nastříleli po 14 brankách a stali se tak nejlepšími střelci našeho 
týmu. Je smutné, že kádr v závěru nedoplnili hráči, kteří po celou 
dobu sezóny neměli tolik prostoru na hřišti. Při absenci několika 
opor se mohli ukázat jako platní hráči našeho mužstva.  
Negativní stránkou sezóny je účast na tréninku, která byla víc jak 
bídná. Toto je dle mého názoru jediný důvod, proč jsme skončili „až“ 
na 3. místě tabulky. Bohužel i ve 4. třídě je nutné trénovat !!! 
Pozitivní je zvýšená morálka, kdy jsme neobdrželi ani jednu 
červenou kartu na rozdíl od předešlých sezón. 
Vzpomenu ještě pohárovou účast FAČR, kde jsme se probojovali do 
semifinále, ve kterém jsme prohráli (až na penalty) s okresní 
Zbraslaví.  
V závěru bych chtěl poděkovat realizačnímu týmu, trenérovi, 
sponzorům a divákům za dobře odvedenou práci. 
Bez Vás by RADOSTICKÝ fotbal neexistoval. 
Těším se na další sezónu, zdraví                                      Michal Žúbor kpt. 

 
 

V sobotu 9. června 2012 se uskutečnil v Českých Budějovicích 
půlmaratón. Za TJ Sokol Radostice běžela se startovním číslem F314 
Gabriela Kadlecová. V kategorii žen se umístila na krásném 14. místě, 
celkové umístění 267. Celkový čas 01:41:51. 
 
 



 

 
HURÁ NA PRÁZDNINY 

 

 



 

***************************************************************** 
KONCERT ROMANA HORKÉHO A SKUPINY KAMELOT 
V sobotu 23. 6. 2012 se na kurtech za sokolovnou rozezněl hlas 
Romana Horkého a zvučné nástroje skupiny Kamelot. Sám Roman 
Horký na podiu zavzpomínal, že v Radosticích hrál před 30 lety. 
Všichni, kteří neváhali na koncert přijít si mohli užít pohodovou  
a téměř rodinnou atmosféru, zazpívat si známé písničky, dát si 
výbornou uzenou cigáru, klobásky a vychlazené pivo. 
 

 
 

 

Poslední dobou jsou koncerty a vystoupení v naší obci navštěvovány 
spíše přespolními návštěvníky, věříme, že do budoucna si i občané 
Radostic najdou cestu ke kulturnímu dění v obci.  
 

*********************************************************** 

 


