zpravodaj Obce Radostice

OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY
STAROSTKA OBCE
ING. JARMILA KADLECOVÁ
MÍSTOSTAROSTA OBCE
MGR. VÁCLAV KÁŇA

KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ
POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ

PO
ST

PO
ST

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

OBEC číslo účtu: 20829641/0100
VODA číslo účtu: 43-1287520277/0100
Tel.: 547 225 425

08:00 - 17:00 hod
08:00 - 17:30 hod

starosta@radostice.cz
podatelna@radostice.cz
pokladna@radostice.cz

*****************************************************************
Vyzýváme občany, kteří ještě nemají zaplaceny poplatky za psy,
svoz domovního odpadu nebo faktury za vodné, stočné, ať tak
neprodleně učiní.
Oznamujeme občanům, že k 30. listopadu 2013 budou probíhat
odečty vodoměrů. Dále připomínáme, že vodoměrná šachta není
sklep na brambory, jablka ani řepu.
Děkujeme, že šachty udržujete přístupné.
*****************************************************************
Vydala Obec Radostice, dne 25. 9. 2013, www.radostice.cz Redakční rada: Barbora
Prokešová, Eva Urbanová. Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747.
Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: Barbora Prokešová, Jana Davidová,
Žaneta Holcmannová, Alena Ondrášková, Tomáš Kozel a Libor Švestka. Příspěvky
do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu pokladna@radostice.cz.
Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je v pátek 6. 12. 2013.
RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME.
Ing. Jarmila Kadlecová, starostka obce.

Z důvodu odstoupení starosty obce pana Jiřího Dvořáka byla zvolena
starostkou obce paní ing. Jarmila Kadlecová, a to od 8. srpna 2013.
SLOVO STAROSTKY OBCE
Vážení čtenáři Radostníčku,
dostáváte do rukou další číslo našeho zpravodaje.
Chtěla bych vás tímto z funkce starostky pozdravit
a popřát vám i v chladných dnech teplo v srdci a
dobré lidi kolem sebe.
Letos oslavíme 680 let první zmínky o naší obci, toto výročí bychom
chtěli oslavit 23. 11. 2013 divadelní hrou Ořechovského divadla a
výstavou myslivosti. Podrobnější informace o akci budou zveřejněny
na stránkách obce koncem října. U příležitosti tohoto slavného data
zpracováváme s paní Zdeňkou Kubíkovou a Jaroslavou Veisovou DVD
o historii a současnosti Radostic.
Tato naše práce bude 23. 11. 2013 v rámci oslav představena.
Hezký podzim všem přeje
Jarmila Kadlecová, starostka obce

*****************************************************************
Obec Radostice vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka
údržby obce Radostice, a to na hlavní pracovní poměr. Požadujeme
řidičský průkaz skupiny B, flexibilitu, trestní bezúhonnost.
Nepravidelná pracovní doba. Nástup možný od 1. 11. 2013 nebo dle
dohody. V případě zájmu zasílejte životopis na e-mailovou adresu:
podatelna@radostice.cz nebo do kanceláře OÚ do 31. října 2013.
*****************************************************************

ZAČÍNÁME NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S POŘADOVÝM ČÍSLEM 101
V mateřské školce je 30 dětí. Opět pracují ve dvou třídách. Mladší
Kuřátka vede paní učitelka Žaneta Holcmannová, starší Motýlky,
vedoucí učitelka Bc. Petra Odrášková. Oběma pomáhá paní učitelka
Lucie Duchková. Na děti čeká spousta her, poznání a radostných
chvilek v jejich krásných třídách.
Jenom prolézačky na školním hřišti nám rozkousal a poničil zub času,
a tak nás čeká rekonstrukce dětského hřiště. Věříme, že se nám
dostane pomoci, jak od obce, tak od sponzorů. Rádi využijeme i
šikovné ruce tatínků a dědečků.
V základní škole je 33 žáků. 1. a 2. ročník je spojený, třídní učitelkou
je Mgr. Hana Toflová .
Třídní učitelkou starších žáků je Mgr. Drahoslava Drábková. Paní
učitelka Jana Davidová je pověřena výukou anglického jazyka.
V celostátním testování žáků dosahují naši angličtináři vždy
výborných výsledků. Procento zvládnutí učiva bylo opět přes 90 %.
Jen tak dál.
O naše žaludky se stará paní Jitka Kocúrová a pomáhá jí paní Jana
Karásková, která zastupuje paní Zdeňku Drábkovou. Připravují nám
moc dobré obědy a svačinky.
O čistotu a pohodu se starají paní Helena Frantová a paní Božena
Čejková, která zastupuje za paní Hanu Kubíkovou.
Letošní rok nás čeká cesta objevů. Stroj času nás proveze od
nejstarší minulosti až do současnosti.
Vyvrcholením našeho cestování a poznávaní bude opět škola
v přírodě. Zocelíme se na plaveckém výcviku, nabereme nové
vědomosti a znalosti. Přineseme domů spousty jedniček a pochval.
A možné neúspěchy? I ty se najdou.
Vždyť i slavný pedagog Komenský pronesl:
„Pro žáka, třeba pozorného, je stěží možné,
aby se nedopouštěl chyb.“
„ŽÁCI BY MĚLI BÝT MOTIVOVÁNI TOUHOU USPĚT,
NE STRACHEM Z NEÚSPĚCHU.“

Letošní prvňáčci, střecha družiny a děti z MŠ v divadle.

Za ZŠ a MŠ
Drahoslava Drábková, ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ
(POZEMKŮ)
upozorňující
na
dodržování
povinností
vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 3 g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky
či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického
distribučního zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č.
458/2000 Sb. – „Energetický zákon“ ve znění pozdějších předpisů a
ČSN EN 50341 A ČSN EN 50423 – „Elektrická venkovní vedení
s napětím …“, dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.
Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Ochranné pásmo nadzemního vedení u napětí od 1 kV do 35 kV
včetně, pro vodiče bez izolace, je vymezeno vzdáleností 7 m a u
napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12m, měřeno vodorovně od
krajního vodiče na obě strany.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu
dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od
vodičů. K vodičům se provádějící osoba nesmí pod bezpečnou
vzdálenost přiblížit částí těla nebo nástroji, ani ořezávanými větvemi
při jejich pádu.
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná
vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při
větru) od vedení 1 m, u vedení vysokého napětí (22 kV, 35 kV) je
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či
vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m, u vedení velmi
vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s
uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od
vedení 3 m, v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených
nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po
jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický
stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se

souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. a za podmínek
pro tuto práci stanovených.
ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE
V TERMÍNU DO KONCE TOHOTO ROKU
Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. vstoupí následně na dotčené
nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin
vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na
místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti
(pozemku), klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností
E.ON Česká republika, s. r. o.
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí
ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a
spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či
uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad.
Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 545 144 231.
Za společnost E.ON Česká republika, s. r. o.
Regionální správa sítě VN a NN Hodonín.
*****************************************************************
RELAXAČNÍ STUDIO MIRKA
+420 739 240 298
Nová 288/52
masaze-strelice.webnode.cz
664 47 STŘELICE
miroslava.hemalova@seznam.cz
Aromamasáž zad, Rekondiční masáž zad a jednotlivých partií,
Bowenova technika, Lifting obličeje, Lymfatické masáže, Reflexní
terapie lymfatického systému na plosce nohy, Kineziotaping, Medová
detoxikační masáž, Prodej bylinkových čajů, rakytníkových sirupů,
Tibetské kosmetiky, parfémy FM, Group, parfémy ESSENS, REIKIléčivá energie
V nabídce také vánoční poukazy.
*****************************************************************

RADOSTICKÝ FOTBAL
Letos netradičně brzo, již 11. srpna, byla zahájena podzimní část
fotbalové III. třídy. Po postupu naši hráči poznali, jak velký rozdíl
mezi III. a IV. třídou je. Měli jsme těžký los, když jsme první dva
zápasy hráli na hřištích favoritů soutěže. Hned v prvním utkání jsme
utrpěli vysokou porážku 0:6 na hřišti Dolních Louček. Druhý zápas
v Zakřanech už jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem, nicméně
jsme prohráli 2:3. Nepodařilo se nám bodovat ani v prvním domácím
zápase proti Kupařovicím, který jsme prohráli 1:2. První vítězství
jsme vybojovali až ve IV. kole na hřišti Popůvek, kdy jsme po
divokém průběhu vyhráli 5:4. A velice potěšila výhra v 6. kole, když
jsme v derby porazili Prštice 4:3. Po 6. kole je naše mužstvo na 11.
místě s 6 body a skóre 14:23.
První zářijový víkend zahájila svou soutěž také naše fotbalová
přípravka. Děti zatím získávají zkušenosti a po třech zápasech jsou
na 7. místě se 3 body a skóre 12:35.
Všechny informace a zajímavosti, týkající se radostického fotbalu,
získáte na adrese: www.sokolradostice.ic.cz.
Za T. J. Sokol
J. K.
PŘÍPRAVKA
Naši nejmladší fotbalisté ani o prázdninách nezaháleli, už od
poloviny prázdnin začali pilně trénovat. Z důvodu dovolených,
táborů atd., ne v tak hojné sestavě, ale o to intenzivněji. Měsíc volna
byl na všech velice znát, ale na konci prázdnin se výkony srovnaly.
Sehráli několik přátelských utkání, která je měla vrátit do formy.
Od září letošního roku jsou přihlášeni do soutěže starších přípravek.
Výsledky mistrovských utkání nejsou ohromující, ale přiznejme si,
všechno nejde hned. Zatím je náš tým jedním z nováčků této soutěže.
Ti, kteří chodí pravidelně na jejich tréninky a zápasy mi určitě
potvrdí, že se postupně zlepšuje každý z nich.
Tahouny týmu i nadále zůstávají ti nejstarší – Adam Dvořák, Jakub
Hička, Jožka Martinec a Milan Večeřa. Postupně se k lepším výkonům
dopracovává i Dominik Sýkora. Probouzí se i Erďa v brance, snaží se,

co může. Razí heslo: s úsměvem mi to jde líp. Všechny hráče, včetně
našich květinek týmu (Elišky a Vendy) čeká ještě dlouhá cesta, ale
věříme, že na konci bude zasloužený úspěch. Jejich první vítězství
v soutěži bylo v neděli 15. září na hřišti v Dolních Kounicích.
Kladně hodnotím práci a přístup trenérů, jak na trénincích, tak na
zápasech.
B. P.

*****************************************************************
PRÁZDNINOVÉ OPRAVY NA ŠKOLNÍ BUDOVĚ
V měsíci srpnu byly na základní škole provedeny opravy, zateplení
střechy družiny a zateplení půdního prostoru u školní budovy.
Na školní budově byla zvolena technologie foukané vaty do dutin
stropu.
Na budově družiny byly zapraveny praskliny na zdivu, provedeno
zateplení střechy polystyrenovými deskami a zaizolováno PVC folií
s ochranou geotextilií a kamínky.
Libor Švestka
*****************************************************************

!!!! P O Z O R !!!
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004
jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy
pozbývají platnosti. (v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.).
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na Městském úřadě Šlapanice, pracoviště Brno, Opuštěná 9/2.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti MěÚ Šlapanice,
pracoviště Brno, Opuštěná 9/2.
- Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
- Průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.
- ŘP, který podléhá povinné výměně.
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5
pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku
500,- Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma
vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti
(viz. výše – správní poplatek 500,- Kč).
*****************************************************************
"DĚTSKÁ LESNÍ ŠKOLKA "ZA HUMNY" z Ivančic Vás tímto
informuje
o
možnosti
průběžného
zápisu:
- můžete volat na: 603 57 69 88 (Mgr. Martina Turečková)
- nebo na: www.zahumny.cz
zadejte
v
levé
liště
"Poptávkový
formulář".
Na děti čekají v zimním období krásná krbová kamna a nová
zateplená podlaha:)!
Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem."
*****************************************************************

ČESNEKOVO-RAJČATOVÁ SMĚS BEZ KONZERVOVÁNÍ
Do gulášů, omáček, na pizzu, na topinky, prostě kam vás napadne.
Potřebujeme:
1,5 kg rajčat
30 dkg česneku
5 dkg soli
Vše pomeleme, smícháme (NEVAŘÍME), dáme do sklenic
a uchováváme v chladu.
Česnek a sůl jsou úžasné konzervanty.
*****************************************************************
11. MORAVSKÁ REGIONÁLNÍ VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
V sobotu 12. října 2013 od 13:00 do 18:00 hod
a v neděli 13. října 2013 od 8:00 do 15:00 hod
v areálu ČSCH ZO Radostice.
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
se konají ve dnech 25. - 26. října 2013.
„TRADIČNÍ MLADÉ HODY“
V sobotu 26. a v neděli 27. října 2013.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V pátek 29. listopadu 2013 v 17:00 hod na návsi.
V 17:30 hod vystoupení dětí v sokolovně.
Vánoční jarmark, punč.
*****************************************************************

UDÁLO SE
ČZS ZO Radostice pořádal v sobotu 27. července 2013 zájezd na
festival česneku do Buchlovic.
V sobotu 14. září 2013 pořádal ČZS ZO Radostice zájezd do České
Skalice. Účastníci zájezdu navštívili výstavu jiřin, zámek
v Ratibořicích, Staré Bělidlo a další zajímavá místa v okolí.
V sobotu 21. září 2013 proběhla v zasedací místnosti výstava ČSZ ZO
Radostice. Výstava květin, ovoce, zeleniny a domácích prací.
Sešlo se 30 vystavovatelů, včetně občanů, kteří nejsou členy ČSZ.

*****************************************************************
Děti ze ZŠ Radostice vyrazily ve středu 11. září 2013 za svými
známými do Brna na Kociánku. Celé dopoledne si všichni užili a
odnesli si mnoho nových poznatků. Bylo to jejich třetí setkání.

