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Vážení spoluobčané, 
doba není lehká, země se potýká s rekordní nezaměstnaností. 
Paradoxně, finanční situace obce Radostice se díky novému 
rozpočtovému určení daní zlepšuje. Mimo to, zastupitelstvo rozhodlo 
o zvýšení daně z nemovitostí na dvojnásobek. Obě tato opatření 
přinesou do rozpočtu obce až 1,5 mil. Kč. Intenzivně šetříme na 
spolufinancování velkých vodohospodářských projektů. 
Bohužel, daně a poplatky, které stanovuje stát, neovlivníme. Pro 
zajímavost – snížená sazba daně z přidané hodnoty začínala v roce 
1993 na 5 %, dnešní sazba je 15 % a není vyloučeno, že skončí na 
17,5 %.  
Poplatek za čerpání podzemních vod z obecních studní dosahuje 
ročně cca 80 tis. Kč. Podpora obnovitelných zdrojů energie se 
podepisuje na rostoucí ceně elektřiny. 
Od doby, kdy obec provozuje vodovod a kanalizaci, hospodaření 
každoročně končí přebytkem. Tyto prostředky leží odděleně na 
samostatném účtu a budou použity výhradně k investicím do 
vodohospodářské infrastruktury. Před dvěma roky jsme se pokusili 
zažádat o dotaci na opravu kanalizace a čistírny odpadních vod. 
Prostředky potřebné ke spolufinancování byly mnohem vyšší, než 
jsme předpokládali. Získání těchto peněz z bankovního úvěru by 
vedlo k těžkému zadlužení obce na mnoho let. 
Současně bychom se nevyhnuli výraznému zvýšení stočného, a to 
v řádu desítek korun na kubík vody.  
Nerezignujeme. Masivní investice do infrastruktury nás čekají a není 
možné se tomuto problému do budoucna vyhnout. 
V současné době neuvažujeme o dalším zdražování. 
 
Dovolte, abych se vrátil k diskuzi, která proběhla na poslední veřejné 
schůzi dne 6. února 2013 a týkala se poplatků za odvoz odpadů. 
Vybraný poplatek za odvoz odpadu pokrývá náklady s tím spojené. 
Hospodaření nám může výrazně vylepšit ještě větší zapojení občanů 
do třídění komunálního odpadu. Za odvoz vytříděného odpadu 
neplatíme, naopak dostáváme zaplaceno. Celkový finanční efekt 
třídění odpadů odhaduji na 100 tis. Kč. K tomu dobrý pocit, že 



 

děláme něco konkrétního pro naši přírodu. Dále bych chtěl upozornit 
na nešvar likvidace odpadů ze staveb nebo dokonce podnikatelské 
činnosti na náklady obce. Do popelnic patří jen odpad z domácností! 

Jiří Dvořák, starosta obce 
 
****************************************************************************** 

Radostická „Koloparta Modrá lastura“ zahajuje letošní sezonu 
vyjížďkou v sobotu 30. 3. 2013. Sraz ve 12:13 hod, na návsi. 
 

 
 

Touto fotografií se loučíme s kamarádem 
panem Zdeňkem Nesvadbou, kronikářem Koloparty, 

který nás opustil v listopadu loňského roku. 
 

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

za Kolopartu, Vladislav Čejka 



 

ÚDAJE Z ROČNÍHO VÝKAZU O KNIHOVNĚ – ROK 2012 
 
Knihovna má bezbariérový přístup. 
www stránky: http: knihovnaradostice.webk.cz 
e-mail: knihovna@radostice.cz 
 

Stav knižního fondu k 31. 12. 2011 2267 titulů 

Stav knižního fondu k 31. 12. 2012 2390 titulů 

z toho:  

naučná literatura 318 titulů 

krásná literatura 2072 titulů 

docházející časopisy 8 titulů 

Přírůstky za rok 2012 161 titulů 

Úbytky za rok 2012 38 titulů 

Registrováno bylo 85 čtenářů 

z toho do 15 let 29 čtenářů 

Celkem navštívilo knihovnu 1365 čtenářů 

z toho:  

na internetu 11 

on-line služby 108 

Z výměnného fondu půjčeno 300 knih 

Čtenáři si vypůjčili celkem 2487 titulů 

z toho:  

naučná literatura pro dospělé 137 

krásná literatura pro dospělé 1441 

naučná literatura pro mládež 88 

krásná literatura pro mládež 409 

Výpůjčky časopisů 412 

Počet návštěv web. stránek 2516 

Návštěvy on-line katalogu 108 

 
Poděkování patří všem čtenářům, kteří využívají služeb naší 
knihovny. Velký dík patří obecnímu zastupitelstvu, které i pro letošní 
rok 2013 poskytuje služby knihovny zdarma, bez poplatku. 

Ludmila Ondrášková, knihovnice 

mailto:knihovna@radostice.cz


 

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
Splatnost poplatku za svoz PDO je 31. května 2013, platit můžete 
v hotovosti v kanceláři OÚ Radostice v úředních hodinách nebo 
bezhotovostním příkazem na číslo účtu: 20829641/0100, var. 
symbol -  číslo domu. 
Zálohy na vodné, stočné 2013 přijímáme taktéž v hotovosti nebo 
bezhotovostním příkazem na číslo účtu: 43-1287520277/0100,  
var. symbol – číslo domu. 
 
Odvoz domovního odpadu je každý lichý pátek firmou .A.S.A., s. r. o.. 
 
Důrazně žádáme občany, aby PÍSEMNĚ oznámili každou změnu,   
která se týká poplatku za psa, tzn. pořízení nebo úmrtí psa.  
Děkujeme! 
 
Splatnost poplatku:  
Vlastník psa je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. března 
každého roku. 
 
CENY KLESTU A SAMOVÝROBY NA ROK 2013 
KLEST JEHLIČNATÁ + LISTNATÁ                 50,- Kč/1plm 
SAMOVÝROBA V TĚŽKO PŘÍSTUPNÉM TERÉNU A VE HMOTĚ  
DO 0,19                                                                150,- Kč/1plm 
SAMOVÝROBA VE HMOTĚ DO 0,50              300,- Kč/1plm 
 
PRODEJ DŘÍVÍ NA ODVOZNÍM MÍSTĚ 
1.050,- Kč JEHLIČNATÉ A LISTNATÉ MĚKKÉ 
1.150,- Kč LISTNATÉ TVRDÉ 
   600,- Kč PALIVOVÝ VÝMĚT JEHL. + LIST. 
  (palivový výmět = duté stromy, voštinová hniloba, silně  
                        zakřivené a točité dříví) 
1.450,- Kč SDRUŽENÝ VÝŘEZ SK + PIL. KUL. 
 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 



 

Veterinární lékař Dr. Zdeněk Fajt oznamuje, že v pátek 5. dubna 
2013, bude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině. 
Očkování bude probíhat v ordinaci na ulici Hlavní 1,  
a to od 9:00 - 12:00 hod. a od 16:00 - 19:00 hod.  
Cena 1 vakcíny je 90,- Kč na rok nebo 250,- Kč na 3 roky.  
Dále je možno psa nechat naočkovat proti ostatním chorobám, 
očipovat psa a zakoupit přípravky na odčervení, odblešení či proti 
vnějším parazitům. 
tel.: 777 58 47 72 
www. veterina-radostice.cz 
Ordinační hodiny: 
Po, Út, Čt, Pá  16:00 - 19:00 hod 
St   17:30 - 19:00 hod 
Ne   18:00 - 19:00 hod 
 
SBĚR PAPÍRU – od pátku 12. do neděle 14. 4. 2013. Starý papír 
svázaný do menších balíčků můžete nosit k hlavnímu vchodu budovy 
školy (pod stříšku). Odvoz papíru bude v pondělí 15. 4. 2013 v 8:00 
hod. 
 
SÁZENÍ STROMKŮ S RODIČI – stromky se budou sázet z ulice Nové 
k bývalým „ovečkám“. Bude se tam sázet asi 50 ovocných stromků ve 
dvou řadách, aby vznikl sad. Akce se koná v sobotu 20. 4. 2013 (v 
případě nepřízně počasí se akce přesouvá na 21. 4. 2013). Sraz v 9:00 
hod na místě. Co s sebou? Rýč, rukavice, rodiče a dobrou náladu!  
 
CVIČENÍ V RADOSTICÍCH 
pondělí a čtvrtek – 18:00 – 19:00 hod   RELAXAČNÍ CVIČENÍ 
úterý – 19:00 – 20:00 hod          PILATES 
čtvrtek – 17:00 - 18:00  hod      BODYSTYLE S JITKOU 
 

OTEVÍRACÍ DOBA – KONTEJNERY U GARÁŽÍ: 
čtvrtek   16:00 – 17:00 hod  (duben – říjen) 
sobota   10:00 – 12:00 hod  (leden – prosinec) 
 



 

TAK A JE TO TADY!  
Jarní mistrovské klání se blíží a první utkání sehrajeme na našem 
hřišti 31. 3. 2013 se Sokolem Střelice. Na rozdíl od minulých ročníků, 
kdy jsme museli dohánět náskok soupeřů jsme si na podzim 
vybudovali jedenáctibodový bonus se kterým se budeme snažit první 
místo udržet, i když víme, že to bude těžké.  
 
Zimní příprava neproběhla  v takové euforii, jak by se na mužstvo, 
které hraje o postup slušelo. Velký počet zraněných a nemocných 
ovlivnilo to, že jsme se ani na jeden přípravný zápas nesešli 
kompletní. Ani docházka ostatních hráčů není nejlepší, a tak musíme 
doufat, že soutěžní utkání hráči vezmou s větší odpovědností.  
 
Výsledky přípravných zápasů:                  Radostice  -  Maloměřice        3:1 

Radostice  -  Deblín                   3:3 
Radostice  -  Prštice                  0:2 
Radostice  -  Drásov                  4:2 

   
ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ - JARO 2013 

kolo domácí hosté termín 

1. Radostice Střelice B 31. 03.  15:30 hod 

2. Dol. Kounice Radostice 06. 04.  15:30 hod 

3. Radostice Oslavany B 14. 04.  16:00 hod 

4. Modřice B Radostice 20. 04.  16:00 hod 

5. Radostice Hrušovany 28. 04.  16:00 hod 

6. Troubsko B Radostice 01. 05.  16:30 hod 

7. Mor. Bránice A Radostice 05. 05.  16:30 hod 

8. Radostice Mor. Bránice B 12. 05.  16:30 hod 

9. Babice u Rosic Radostice 18. 05.  16:30 hod 

10. Radostice Nová Ves 26. 05.  16:30 hod 

11. Budkovice Radostice 01. 06.  16:30 hod 

12. Řeznovice B Radostice 09. 06.  13:45 hod 

13. Radostice Troubsko B 16. 06.  16:30 hod 



 

Přípravka: Trenérům Jirkovi Nešpůrkovi, Jindrovi Martincovi a 
Zuzce Dvořákové se na tréninky dostavuje kolem patnácti žáčků. 
Jsme rádi a překvapeni zájmem malých fotbalistů a jejich rodičů. 
Jakmile počasí ohlásí „jaro“, začne se trénovat na hřišti dvakrát 
týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. Trenéři upřesní čas a první trénink 
venku.  
V současné době se vybírají příspěvky v částce 400,- Kč za rok.  
Tyto peníze jsou na registraci do fotbalové asociace (FAČR), Sokolské 
příspěvky a na provoz oddílu.  
Dále bude potřeba 1x foto na „registračku“.  
 
Na jaře chceme sehrát několik přátelských utkání,  snad i nějaký 
turnaj a na podzim přihlásit mužstvo do soutěže.  
Přejeme rodičům a dětem, aby je fotbal i nadále bavil a při 
prvních porážkách, které určitě přijdou, na kopanou 
nezanevřeli.    

za oddíl kopané, Jiří Holcmann 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!  NEDĚLNÍ UTKÁNÍ SE SOKOLEM STŘELICE  
SE PRO NEPŘÍZEŇ POČASÍ ODKLÁDÁ.  

NÁHRADNÍ TERMÍN BUDE VČAS ZVEŘEJNĚN   !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
***************************************************************** 
ZŠ RADOSTICE 
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Prvňáci dostali svá 
první vysvědčení. Vrcholí i přípravy na další narozeninové oslavy 
školy. 19. dubna se otevřou brány školy pro všechny, kteří si chtějí 
naši školičku prohlédnout. Odpoledne proběhne setkání všech 
bývalých i současných zaměstnanců školy a v podvečer zveme 
všechny na slavnostní akademii.  Začátek v 17:30 hod v sokolovně. 
V závěru slavnostní akademie proběhne i slavnostní pasování.  
Ve 101. školním roce zasednou do lavic radostické školy: Jan 
Duda, Lukáš Nešpůrek, Simona Beránková, Tomáš Stehlík, Aneta  
Davidová, Patricie Procházková, Sára Kuchařová a Anna 
Martincová. 



 

A co jsme všechno stihli? 
Hudební vystoupení, karneval, týden zdraví, 
 
masopust, 

 
 

soutěž o „Krále vypravěčů“. 
 

V pátém ročníku zvítězili 
Filip Prokeš a Emma Havelková. 

 
Ve čtvrtém ročníku 

Jakub Hička a Natálie Hložková. 
  
 
 
 
 



 

  
Také jsme se rozloučili se zimou a přivítali jaro. 
 

 
 

 
Již tradicí se staly naše předvelikonoční barevné dny, a to: 
žlutozelené pondělí, modročervené úterý a duhová středa.  
 
A než jsme se před prázdninami rozloučili, šli jsme do lesa, najít 
poklad a ulovit velikonočního zajíčka. Ani letošní bílé jaro nás 
neodradilo. 
 
 
A co nás čeká? 
Výtvarná soutěž „ O nejkrásnější čarodějnici“, týden bezpečnosti na 
cestách, dobrovolníci z Evropy – projekt SVČ Ivančice, oslava dne 
dětí, sportovní den, stanování, táborák a noční hra, reportér školy. 
Všichni se moc těšíme na školu v přírodě. 
Pro 1., 2. a 3. ročník je připravena soutěž „Čtenářský král“. 
5. ročník čeká celostátní testování – matematika, angličtina, český 
jazyk. 

Drahoslava Drábková, ředitelka  



 

290-TÉ VÝROČÍ OBNOVENÍ KOSTELA 
V roce 1333 byl založen zdejší kostel zasvěcený sv. Šimonu a Judovi, 
kteří jsou patrony naší obce. Kostel byl vystaven v gotickém slohu. 
Okolo kostela byl hřbitov ohrazen zdí s pilíři. Pochovávali se zde jen 
radostičtí obyvatelé.  
Celé 17. století bylo obdobím válek. Třicetiletá válka (1620 – 1648) 
zpustošila obec tak, že z 18-ti domů byly pouze tři obydlené a ještě 
v roce 1656 stálo v obci 15 prázdných domů. Po uzavření 
Vestfálského míru v roce 1648 v Münsteru a Osnabrücku pustošily 
dále Moravu nájezdy Kumžrů (Turků a Tatarů) z jihu, kteří plenili 
jihomoravská města a vesnice. Všude byla bída a hlad. Někde se 
sedláci sami zapřahali do pluhů, aby oseli chudá políčka. 
Dle dobového svědectví 2. faráře tikovického (v roce 1704 byla 
obnovena duchovní správa v Tikovicích) P. Matouše Antonína 
Leichmanna, který působil ve farnosti od roku 1712 – 1758, ležel 
zpustošený kostel v sutinách celé 17. století. Byl patrně vypleněn 
v době třicetileté války. 
V roce 1702 zdědil prštické panství, kam spadaly i Radostice, 
Maxmilián František Želecký z Počenic, který věnoval 300 zlatých na 
obnovu zdejšího kostela. Po jeho smrti v roce 1717 nebyl kostel hned 
opraven, ale až v roce 1722. Tehdy vládl na panství strýc Jan Felix 
Želecký, který byl kanovníkem olomouckým a vdova Maxmiliánova, 
která byla dědičkou po svém zemřelém manželovi. 
Presbytář v gotickém slohu byl opraven a loď byla v roce 1722 
přistavena ve slohu barokním. Kostel je jednolodní stavba. 
Po obnově a přestavbě kostela, byl dne 17. ledna 1723 kostel 
s povolením Biskupského úřadu v Olomouci (v Brně bylo biskupství 
založeno až v roce 1777) znovu vysvěcen Jakubem Wastoše, 
děkanem oslavanským. První mši ve vysvěceném kostele sloužil 
Kristián Leichmann, bratr faráře tikovického, za asistence 
ceremoniáře Teodora Drápala představeného brněnského kláštera. 
Jáhnem byl Tobiáš Zajíček, kaplan kounický, subabdikou Antonín 
Delinte z Pravlova. Slavnostní kázání měl český kazatel důstojný pán 
Pavel Wih z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 



 

V roce 1723 byl v kostele malý přenosný dřevěný oltář, posvěcený 
23. 8. téhož roku od nejdůstojnějšího hraběte Františka Juliana 
z Braidy, světícího biskupa olomouckého a biskupa hipponského. 
V něm byly umístěny relikvie sv. Patienta esperanta mučedníků a sv. 
Benedikty panny mučednické. Toto dosvědčuje zápis v předsádce 
matriky vedené od roku 1758. Svědectví zapsal v roce 1778 Tomáš 
Klos, 5. farář tikovický (1768 – 1802), jenž je viděl. 
 
Pozn. k článku 
V letech 1720 – 1725 byla prováděna přestavba tikovického kostela 
sv. Jiří, kterou financovali Želečtí z Počenic. Přestavbu do současné 
barokní podoby provedl významný brněnský architekt Mořic Grimm. 
Je možné, že v roce 1722 se podílel i na obnově a přestavbě 
radostického kostela.  
Mořic Grimm se narodil v Dolním Bavorsku v roce 1669 a později se 
usadil v Brně, kde založil stavební firmu. V Brně se podílel na 
přestavbách chrámů sv. Petra Pavla a sv. Janů, na stavbě 
Ditrichštejnského paláce, Reduty, dále zámku v Lysicích, Hrotovicích 
atd. 

Z. K., kronikářka 
  

 
 



 

V sobotu 19. ledna 2013 se konal v Radosticích 5. závod 
Brněnského běžeckého poháru – již tradiční Radostická 
nerezová desítka. Závod pořádala Tělocvičná jednota Sokol 
Radostice za podpory Obce Radostice. Závodu se za pravého zimního 
počasí zúčastnilo téměř 400 běžců ve více než dvaceti kategoriích.  
Všichni běžci byli s organizací a výběrem tratě velice spokojeni.  

 

         
 

         
 
Účast běžců z Radostic však byla „již tradičně“ velmi nízká. 
 
Radostice reprezentovali: 
Lucie Kadlecová, Gabriela Kadlecová, Jiří Kadlec, Jitka Kuglerová 
Petr Střeštík, Matyáš Pípa a hráč mužstva radostického fotbalu 
Jakub Johaník. 

Jiří Kadlec, starosta T. J. Sokol 
 



 

 



 

CYKLISTICKÁ SEZÓNA SE POMALU BLÍŽÍ 
Jaro je za dveřmi a s ním spojené i teplé počasí, které láká cyklisty na 
vyjížďku. Chodci ani cyklisté by neměli zapomínat na to, jak je 
důležité být vidět v silničním provozu a mít na sobě správné oblečení 
doplněné reflexním prvkem (reflexní doplňky jsou pro řidiče 
viditelné až na vzdálenost 200 metrů).  Zvýšený pohyb cyklistů 
přináší i svá rizika na silnicích, proto by si milovníci cykloturistiky 
měli uvědomit, že pro ně platí stejná pravidla v silničním provozu 
jako pro řidiče.   
 
(NE) BEZPEČNOST – ať už chodci či cyklisté si svoji cestu 
zpříjemňují posloucháním hudby ze sluchátek, ale často si 
neuvědomují, že tím ohrožují sebe i ostatní účastníky na silnici. 
CHODCI A CYKLISTÉ:   
NEVNÍMÁTE - NESLYŠÍTE - NEREAGUJETE  NA: 

- dění ve svém okolí 
- zvukové signály ostatních účastníků silničního provozu - 

(klakson vozidel – cyklistů - motocyklistů, hlasové upozornění 
ostatních chodců …) 

- výstražné signály - (majáky, výstražné znamení na 
železničním přejezdu, varovné vyzvánění tramvají…) 

- vozidla kolem sebe  
- náhle vzniklá nebezpečí  
- vyjíždění a couvání vozidel z nečekaných a nepřehledných 

míst  
 
Do vozovky vstupujte a vjíždějte vždy po pečlivém rozhlédnutí  
a navažte oční kontakt s řidičem! 
POZOR - Alkohol či omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani 
během ní. Pokud je cyklista pod vlivem takových látek ohrožuje sebe 
i ostatní. V případě postihu je na něj pohlíženo jako na řidiče 
motorového vozidla! 
I když je cyklistická přilba povinná do 18 let, měla by být pro 
každého cyklistu samozřejmostí, protože cyklisté společně s chodci 
jsou v silničním provozu nejzranitelnější. 



 

Rodiče nezapomínejte na to, že děti jsou na silnicích více ohroženy. 
Jsou méně soustředěné a nedokáží dobře odhadnout a předvídat 
situaci, která může nastat.  
Potřeba je myslet i na to, že kolo při odstavení musíme zabezpečit 
proti krádeži. Nutno je také připomenout, že cyklisté nesmí vjíždět v 
protisměru do jednosměrek (pokud to není dovoleno speciálním 
dopravním značením) a také, že nesmí jezdit po chodníku či přejíždět 
přechod pro chodce.  
Důležité je nezapomínat na povinnou výbavu kola a před jízdou vždy 
kolo řádně zkontrolovat (utažení matic a šroubů, stav pneumatik a 
jejich nahuštění, stav a funkčnost brzd, funkčnost osvětlení, napnutý 
a promazaný řetěz a čistotu odrazek). 
 
Povinnou výbavu jízdního kola tvoří zejména: 
1. dvě na sobě nezávislé brzdy účinné brzy 
2. přední odrazka bílé barvy 
3. zadní odrazka červené barvy 
4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů 
5. boční odrazky na paprscích kol 
6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi, apod.) 
7. zakončení ovládacích páček brzd, měničů převodů a rychloupínačů   
nábojů kol musí být obaleno materiálem pohlcující energii 
8. uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací 
nebo s krytkou konce náboje 
 
Za snížené viditelnosti: 
9. přední světlomet svítící bíle na vzdálenost nejdále 20 m (může 
svítit přerušovaně, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvícena) 
10. zadní svítilna červené barvy, která může svítit přerušovaně 
11. zdroj elektrického proudu – dynamo nebo baterie s kapacitou 
pro svícení na dobu 1,5 hodiny bez přerušení 
                        
                                                                                      nprap. Petra Hrazdírová 
                                                                           Krajské ředitelství policie JmK     
                                                                      Preventivně informační oddělení 



 

JAK SE CHOVAT V SILNIČNÍM PROVOZU? 
Jako chodec: 
Užívejte chodník nebo stezku pro chodce. 
Kde není chodník, choďte po levé krajnici nebo po levém okraji 
vozovky, a to nejvýš dva chodci vedle sebe. 
Pokud vedete kolo nebo moped, můžete použít chodník nebo pravou 
krajnici nebo pravý okraj vozovky. 
Při přecházení vozovky se přesvědčte, zda můžete vozovku bezpečně 
přejít. 
Používejte reflexní ochranné prvky – reflexní nášivky, reflexní 
samolepky apod. 
Jako cyklista: 
Je-li to možné, využívejte stezku pro cyklisty a jezděte jednotlivě za 
sebou. 
Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se přesvědčte, zda můžete 
vozovku bezpečně přejet. 
Pořiďte si ochrannou přilbu. 
Při jízdě za snížené viditelnosti mějte vepředu rozsvícený světlomet 
s bílým světlem a vzadu světlo červené barvy. 
Nevoďte psa nebo jiné zvíře na vodítku. 
Nenakládejte si na řidítka velký náklad, na převoz věcí si pořiďte 
košík na nosič. 
V případě, že kolo necháváte bez dozoru, uzamčen ho bezpečnostním 
zámkem k pevné opoře. 
Vždy ukazujte viditelně a v dostatečném předstihu změnu směru 
jízdy rukama. 
Pravidlo pravé ruky platí i pro cyklisty. 
Jako řidič: 
Nesedejte za volant, pokud se necítíte dobře, jste pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek. 
Nesnažte se ujet najednou velkou vzdálenost. 
Podrobujte se pravidelným lékařským prohlídkám (potvrzení vozte 
s sebou).  
Zamykejte automobil.  
Předvídejte reakce ostatních účastníků silničního provozu. 



 

Jak se vyhnout podvodu? 
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do domu. 
Jméno na zvonku uvádějte vždy v množném čísle, i když žijete 
osamoceně. 
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit 
průkaz, nebo si zavolejte instituci, na kterou se pracovník odvolává. 
V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou 
službu nestojíte. 
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí, odmítejte všechny 
nabídky výhodných koupí a výher. 
 
Jak se chránit před okradením? 
Věnujte velkou pozornost své tašce, nikde ji neodkládejte, noste ji 
stále zapnutou a pokud ji nesete přes rameno, nenechávejte ji viset 
na zádech, ale mějte ji stále na očích a chraňte ji rukama na boku 
nebo břiše. 
Peníze, doklady i klíče noste v tašce vždy odděleně. Peněženku uložte 
na dno nebo do spodní části tašky. Mají-li vaše tašky zip, používejte 
ho. 
Vyhýbejte se temným zákoutím bez lidí, ale také se vyhýbejte 
tlačenicím. 
Noste u sebe jen tolik peněz, kolik opravdu potřebujete. 
Nikdy se před nikým nechlubte svými úsporami nebo cennostmi, 
nepůjčujte cizím lidem peníze, neplaťte žádné zálohy podomním 
prodejcům. 
 
Jak předcházet rizika přepadení? 
Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a neosvětleným místům. 
Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi. 
Kdybyste měli pocit, že vás někdo sleduje, snažte se co nejrychleji 
dostat na místo, kde je více lidí. 

 
Jihomoravský kraj v rámci svého projektu prevence kriminality 

Senioři sobě. 



 

NOVINKY V KABELOVÉ TELEVIZI MORAVIANET 
Kabelová televize Moravianet připravuje významnou modernizaci 
svých služeb. Proto musí v následujícím období dojít ke změnám ve 
vysílání, které se dotknout analogového i digitálního vysílání a 
promítnou se do všech stávajících programových nabídek. 
  
Pro zákazníky jsou připraveny nové cenově výhodné nabídky 
digitálních televizních stanic, upravené podle žánrů, takže si 
zákazník může vybrat a platit jen za ty, které ho zajímají. Zákazníci 
mají možnost vybírat z více než 100 stanic. Pokud si ale z nové palety 
nabídek přece jen nevyberou, nevadí, využívají aktuální služby beze 
změny.  
 
V kabelové televizi Moravianet je stále možné sledovat analogové 
vysílání. Nyní je pro zákazníky nově připraveno 19 vybraných stanic 
s nejvyšší sledovaností. Tyto stanice mohou nyní sledovat všichni 
zákazníci Moravia Televize zdarma jako doprovodnou službu  
k objednané digitální nabídce.*  
 
Nabídka digitálního vysílání bude dále rozšířena o stanice, které 
budou dostupné na televizorech s DVB-T tunerem nebo DVB-T set-
top boxem. Zákazníci tak budou moci plně využít i televize, které 
nejsou vybaveny pro přímý příjem signálu z kabelové televize. 
Všichni zákazníci Moravia Televize budou moci sledovat tyto stanice 
v plné digitální kvalitě na všech těchto televizorech v domácnosti 
zdarma. * 
 
Změna programové skladby analogového vysílání proběhla k 4. 
březnu 2013. Nové nabídky digitálního vysílání budou v platnosti 
od 2. dubna 2013. Ke sledování nové digitální programové 
skladby je třeba televizory přeladit. 
Self servis, spol. s r.o. – provozovatel služeb Moravianet 
www.moravianet.cz 
 
* nelze na optických sítích 



 

 
V  roce 2012 oslavil pan Bohuslav Ondrášek 90 let,  

je nejstarším mužem v naší obci. 
 

Nejstarší ženou  
v naší obci je Štěpánka Těšínská, 
která oslavila v roce 2012  
své 91. narozeniny. 
 

    
 

 
V letošním roce oslaví 90. narozeniny  

paní Emilie Křivánková a Josef Michalski. 
 

K tomuto obdivuhodnému věku všem gratulujeme  
a přejeme do dalších let hlavně pevné zdraví. 



 

RELAXAČNÍ  STUDIO  MIRKA  NABÍZÍ: 
Aromamasáž zad, Klasická masáž zad a šíje, Bowenova technika, 
Lifting obličeje, Lymfodrenáž dekoltu a obličeje, Reflexní terapie 
lymfatického systému na plosce nohy, Kineziotaping, Medová 
detoxikační masáž, Prodej bylinkových čajů, rakytníkových sirupů, 
Tibetská kosmetika Tiande 
Kontakt: 739 240 298 
ul. Nová 288/52, Střelice  664 47 
http://masaze-strelice.webnode.cz/ 
CENA:  300,- Kč 
 
 

 
 

 
Vyučený malíř pokojů 

nabízí své služby 
Tel. č.: 734 419 345 

Střelice 
 
 

m 
 
Mazanec z domácí pekárny 
Potřebujeme: 
275 ml vlažného mléka  
100 g rozpuštěného másla nebo jiného tuku na pečení 
3 lžíce krystalového cukru 
1 vanilkový cukr 
½ lžičky soli 
500 g polohrubé mouky 
2 lžičky sušeného droždí 
Do pekárny dáváme v pořadí mléko s rozpuštěným máslem, mouku a 
potom vše ostatní. Pekárnu nastavíme na základní program, kůrka 
světlá, velikost velká. Po zvukovém signálu přisypeme rozinky, 
nasekané mandle, kandované ovoce ……  

 

 
 

Vyučený malíř pokojů nabízí své služby 
Tel. č.: 734 419 345   STŘELICE 

 

 

http://masaze-strelice.webnode.cz/


 

 
 

VŠEM OBČANŮM PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE 



 

 
 

 


