PROSINEC 2012

OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE
ÚŘEDNÍ HODINY
STAROSTA OBCE – JIŘÍ DVOŘÁK
MÍSTOSTAROSTKA OBCE
ING. JARMILA KADLECOVÁ
PO
ST

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

KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ
POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ
PO
ST

08:00 - 17:00 hod
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 20. 12. 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

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU V PÁTEK 30. 11. 2012

ČERTOVSKÝ REJ V PÁTEK 7. 12. 2012

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ BYLO V NEDĚLI 9. 12. 2012
AMÁLKA FILIPOVÁ

KLÁRKA KYSELOVÁ

JULINKA KADLČÍKOVÁ

TOBIÁŠEK NEŠPŮREK

Tak jako každým rokem apelujeme na občany, kteří dosud neuhradili
poplatky za rok 2012.
Poplatky – rok 2013
Svoz PDO – děti do 14 let 250,- Kč
dospělí
500,- 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
*********************************************************************
V pondělí 31. 12. 2012 bude kancelář OÚ v Radosticích
uzavřena.
*********************************************************************
ZÁZVOROVÝ LIKÉR:
0,5 l vodky (bez metylalkoholu),
125 g medu (asi 6 PL),
125 g čerstvě nastrouhaného zázvoru,
1 oloupaný na plátky nakrájený citron.
Necháme vyluhovat 3 dny, potom slijeme zpět do láhve
a večer užíváme 0,5 panáka.
Celou zimu nebudete nachlazení a chřipka se vám také vyhne.

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

BRNĚNSKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 2012/2013
RADOSTICKÁ NEREZOVÁ DESÍTKA
V sobotu 19. ledna 2013 se uskuteční 5. závod Brněnského
běžeckého poháru, jehož pořadatelem je TJ Sokol Radostice a Obec
Radostice.
Očekáváme opět velkou účast závodníků a závodnic, asi 400.
Závod začíná v 9:00 hod startem žactva, v 10:30 hod poběží ženy a
dorostenci 5 km, v 11:15 hod muži 10 km.
Přijďte povzbudit všechny závodníky, jste srdečně zváni !!!!
*****************************************************************
MUDr. Irma Jeřábková, praktická lékařka ve Střelicích oznamuje
svým pacientům, že ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 nebude
ordinovat z důvodu dovolené.
Akutní případy ošetří MUDr. Milada Kudláčková ve Střelicích.
MUDr. Miluše Uhlířová, dětská lékařka ve Střelicích oznamuje, že ve
dnech 27., 28. a 31. 12. 2012 nebude ordinovat z důvodu dovolené.
Zastupuje MUDr. Vladimíra Holasová v Modřicích, Benešova 345.
Ordinační hodiny:
čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod,
pátek a pondělí od 07:15 do 11:00 hod. Tel. č.: 547 216 475.
MUDr. Naděžda Baarová, zubní lékařka ve Střelicích oznamuje, že
v pondělí 31. 12. 2012 neordinuje. Akutní případy ošetří MUDr. Enev
v dopoledních hodinách.
Prodej čerstvého masa bude v novém roce poprvé v úterý
15. 01. 2013.
Fotbalová přípravka – tréninky v novém roce začínají v úterý
8. 1. a ve čtvrtek 10. 1. 2013 vždy v 17:00 hod.
VOLBA PREZIDENTA ČR se uskuteční v pátek 11. a v sobotu
12. 1. 2013. případné druhé kolo v pátek 25. a v sobotu 26. 1. 2013.

T. J. Sokol Radostice
vás zve na

SPORTOVNÍ PLES,
který se koná v Sokolovně v Radosticích

dne 19. ledna 2013
od 20:00 hod.
Hraje hudební skupina
Nová tchýně.

Bohatá tombola.
Myslivecká kuchyně.

Vstupné 90 Kč.

Chrám svatých Šimona a Judy
v RADOSTICÍCH
- změna od ledna 2013
Pravidelné bohoslužby v místním kostele budou vždy
v neděli v 9:30 hodin
SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ
v úterý 25. prosince 2012 v 09:30 hod.
Od 09:00 hod jsou zváni malí i velcí
na koledy ke stromečku a jesličkám.
Připomínáme, že rok 2013 je jubilejní
- 680 let od založení radostického kostela.
17. ledna 2013 uplyne 290 let
od druhého vysvěcení kostela.

NA ŠTĚDRÝ DEN
24. PROSINCE 2012
VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ
VE 22:00 HOD V KOSTELE.
Přijďte si užít vánoční atmosféru zpíváním koled. Zvány jsou i děti.
***********************************************************

KOLEDY
NARODIL SE KRISTUS PÁN, veselme se, z růže kvítek vykvet nám,
radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám, nám
narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.
Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se. Z života
čistého, z rodu královského, nám, nám narodil se.
Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
PÁSLI OVCE VALAŠI při betlémské salaši. Pásli ovce valaši při
betlémské salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. Anděl se jim ukázal, do
Betléma jít kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
Běžte lidé, pospěšte, Ježíška tam najdete. Běžte lidé, pospěšte, Ježíška
tam najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
On tam leží v jesličkách, zavinutý v plenčičkách. On tam leží
v jesličkách, ovinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
Maria ho kolébá, svatý Josef mu zpívá. Maria ho kolébá, svatý Josef
mu zpívá.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.
Hajej, ninej děťátko, posvátné pacholátko. Hajej, ninej děťátko,
posvátné pacholátko.
Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom.

JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO, vprostřed bídy, nebožátko, před
Tebou padáme, dary své skládáme.
Já Ti nesu dvě kůžičky, by zahřály Tvé údičky, já zas trošku mlíčka, by
kvetla Tvá líčka.
Já Ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě
žertovati.
A co my Ti nuzní dáme? Darovati co nemáme, my Ti zadudáme, písně
zazpíváme.
Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají, slavně dudy dují,
všichni prozpěvují.
Měj se dobře, Jezulátko, přespanilé pacholátko, s Tebou se loučíme,
Bohu poroučíme.
NESEM VÁM NOVINY, z betlémské krajiny, poslouchejte, Slyšte je
pilně a neomylně, rozjímejte!
Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána, jej ovinula a
zavinula, jej ovinula a zavinula, plenčičkami.
Andělé nebeští k němu přišli, a také pastýři hned se sešli, jeho vítali,
jeho chválili, jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
My také, křesťané, nemeškejme, k těm svatým jesličkám
pospíchejme, Ježíše svého, Pána našeho, Ježíše svého, Pána našeho,
přivítejme.
PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku! Já tě budu
kolíbat!
A ty Janku, na píšťalku, dudlitidy, dudlitidy, dudlitidy dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku ….
Začni Kubo, na ty dudy, dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku ….
A ty Mikši na housličky, hudlitidy, hudlitidy, hudlitidy dá!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku ….
A ty Vávro, na tu basu, rum, rum, rum, rama da!
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku ….

PF 2013
Večer plný překvapení, pocit,
který jindy není.
Dobré jídlo do bříška,
bohatého Ježíška.
Tohle všechno na Vánoce,
hodně zdraví v novém roce.
Přeje

OBEC RADOSTICE

