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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 
STAROSTA OBCE   PODATELNA – EVA URBANOVÁ 
ING. JAROSLAV KADLČÍK  POKLADNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 
MÍSTOSTAROSTA OBCE    
JAROSLAV DVOŘÁK                    
 

PO 08:00 - 10:00 hod.  PO  08:00  - 17:00 hod. 
ST 17:00 - 19:00 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 

***************************************************************** 
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ RADOSTICE  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 SE KONÁ 19. 1. 2015.  
Přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO MŠ je 14. 1. 2015 
 

ZÁPIS DO MŠ RADOSTICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016  
SE KONÁ 11. 2. 2015 OD 15:00 DO 17:00 HOD. 

 

3. SPORTOVNÍ PLES 17. 1. 2015 OD 20:00 HOD. 
K TANCI A POSLECHU - SKUPINA THE BOX. 

 

6. ZÁVOD BRNĚNSKÉHO BĚŽECKÉHO POHÁRU  2014/2015  
 -  RADOSTICKÁ  NEREZOVÁ DESÍTKA 17. 1. 2015. 

 

OSTATKY 14. 3. 2015 OD 20:00 HOD. 
K TANCI A POSLECHU – KAPELA GEJZÍR 

***************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 15. 12. 2014, www.radostice.cz Redakční rada: 
Barbora Prokešová, Eva Urbanová, Mgr. Drahoslava Drábková, Jana Davidová. 
Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla 
zpravodaje poskytli: Barbora Prokešová, Jana Davidová, Petra Ondrášková, 
Vladislav Čejka, Jaroslav Dvořák, Antonín Petrželka, Tomáš a Lenka Chrástovi. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek  
20. 03. 2015.     

                             RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení občané, 
máme všichni společně za sebou komunální volby, v nichž jste nám 
zvoleným zastupitelům svěřili do rukou osud obce na další čtyři 
roky. Chápu, že pro některé z Vás byl výsledek voleb na naší obci 
určitým zklamáním a rozčarováním.  Samozřejmě opakovaně zvolení 
zastupitelé mají lehčí pozici, vědí, co je čeká a dokáží se rychleji 
orientovat v komunální politice. My, kterým se dostalo této pocty od 
Vás voličů poprvé, uděláme vše proto, abychom se co nejdříve 
zorientovali a dokázali Vám všem, i těm kteří jste nás nevolili, že 
jsme schopni úkoly zastupitele řádně plnit ve prospěch naší obce a 
Vás občanů. 
Rok 2014 je také rokem, kdy vstoupil v platnost Nový občanský 
zákoník (NOZ), účinný od 1. 1. 2014, zákonem č. 89/2012 Sb. Tento 
zákoník s sebou přinesl výrazné změny, které se dotýkají nás všech 
občanů a také obcí. NOZ sjednocuje předpisy soukromého práva do 
jediného zákona a v podobě 3 tisíc paragrafů obsahuje nejen část 
občanského práva, ale také závazkovou část práva obchodního. 
Je to také jeden z nelehkých úkolů, který na nás čeká na úseku 
legislativních změn a jejich promítnutí do života naší obce. 
 
Nyní mně dovolte zmínit se alespoň ve stručnosti o činnosti 
zastupitelstva s ohledem na volební program, který jsme Vám 
předložili před komunálními volbami. 
V oblasti školství jsme přislíbili rozšíření kapacity mateřské a 
základní školy a provést zateplení a změnu vytápění budovy. 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavebních 
prací, který provede realizaci dle schválené projektové dokumentace. 
Dále také probíhá stavební řízení za účelem získání stavebního 
povolení. Přípravné práce by měly být započaty v měsíci dubnu 2015 
a ukončeny do začátku nového školního roku. Celá akce si vyžádá 
v celkových nákladech cca 8 milionů korun bez DPH, s podílem 
vlastních prostředků obce ve výši minimálně 3,3 milionu korun. 
Rozdíl v investičních nákladech bude hrazen z dotačního programu. 



 

V oblasti kultury jsme realizovali 28. listopadu rozsvícení Vánočního 
stromu s občerstvením pro občany a následně jsme se podíleli na 
besídce žáků pořádané ZŠ Radostice.  
V neděli 7. prosince byl v odpoledních hodinách uspořádán na návsi 
jarmark a následně v 17,30 hod. koncert, na kterém se představila 
skupina Big Band při ZUŠ ve Střelicích. 
 
Ve vazbě na dlouhodobě diskutované téma-rekonstrukce splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních vod, bylo vypsáno výběrové řízení na 
dodavatele projektové dokumentace. Výběrové řízení (VR) bylo 
ukončeno hodnotící komisí dne 22. 10. 2014.  
Vítězem VR byla vyhlášena Vodárenská společnost Chrudim a.s., 
s přihlédnutím ke splnění všech stanovených kritérií a nejnižší 
cenové nabídce ve výši 536.127,-Kč. V současné době jsou řešeny 
smluvní vztahy s vítězem VR tak, aby mohly být zahájeny v plném 
rozsahu projekční práce. Očekáváme, že při včasném a kvalitním 
zpracování prováděcí dokumentace bude naše obec zařazena mezi 
zájemce o případné dotace.  
Ve vazbě na schválený územní plán obce zastupitelstvo požádalo o 
předložení cenových nabídek na vypracování územní zastavovací 
studie označené jako plocha Z6c (ulice Hlavní směrem na Prštice). 
V současnosti probíhají jednání, jaké vhodné typy RD bude možné 
v této lokalitě realizovat. 
 
Jedním z našich cílů je také informovanost Vás občanů o činnosti 
zastupitelstva. Nově zvolené zastupitelstvo se již sešlo na třech 
veřejných zasedáních. Další veřejné zasedání, na které Vás tímto také 
zveme, se uskuteční 7. ledna v 19,00 hod. v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Mimo uvedená veřejná zasedání se zastupitelstvo 
schází dle potřeby na pracovních poradách, kde jsou řešeny různé 
úkoly včetně přípravy veřejných zasedání. Pravidelně je 
vyhodnocováno čerpání finančních prostředků ve vazbě na rozpočet 
obce. Od 1. ledna 2015 bude na webových stránkách obce 
zpřístupněn „IMUNIS“ (rozklikávací rozpočet), který všem našim 



 

občanům podá zcela přesné informace o čerpání finančních 
prostředků v jednotlivých kapitolách a položkách. 
Dalším nejbližším úkolem na kterém pracujeme, je zlepšit skladbu, 
přehlednost a obsah webových stránek. Doufáme, že se nám větší 
informovanost občanů vrátí v jejich zvýšeném zájmu o dění na naší 
obci. Já osobně jsem Vám po vzájemné dohodě k dispozici kdykoliv i 
mimo stanovené úřední hodiny.  
Bohužel jsme v uplynulých dnech byli svědky kalamitní situace, kdy 
v pondělí 1. 12. 2014 ve večerních hodinách došlo k výpadku el. 
energie a i naše obec zůstala bez dodávek elektřiny. Výpadek byl 

odstraněn až ve středu 3. 12. 
2014 v odpoledních 
hodinách.  
Většina našich domácností 
čelila nepříjemným 
zkušenostem a následně i 
škodám na potravinách. Na 
úseku koupaliště směrem na 
železniční zastávku 
Radostice, došlo k takovému 
množství  padajících stromů, 
že bylo zcela zlikvidováno 

vedení el. napětí, včetně veřejného osvětlení. Bohužel nás, naši obec 
bude odstranění následků této kalamity a oprava veřejného osvětlení 
stát zatím nevyčíslené finanční náklady.  
 
Vážení občané, 
blíží se konec roku a s ním ještě dříve svátky vánoční. Svátky, které 
jistě přinášejí nejvíce očekávání, radosti a překvapení našim dětem. 
Chtěl bych Vám všem, Vašim rodinám, popřát šťastné, veselé a 
příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce. 
Do Nového roku Vám přeji hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 
Moje osobní přání je, aby mezi našimi občany zavládla vzájemná úcta a 
porozumění.                                                              

                                                                      Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce                                                                          
 



 

                                                                                                                                              
Vážení občané,  
11. listopad si celý svět 
připomněl jako Den válečných 
veteránů, památku těch, kteří 
bojovali a padli ve válečných 
konfliktech, kterých se ve 20. 
století na evropském 
kontinentu, ale také v dalších 
blízkých i vzdálených místech, 
odehrálo značné množství. 
Tento svátek jsme si připomněli 
i my, občané Radostic, a uctili 
památku radostických občanů, 
kteří položili svoje životy v 1. 
světové válce. Zastupitelstvo 
obce, rozhodlo na svém 
zasedání, uctít památku 12 

našich občanů, kteří v této válce padli. Jmenovitě položili svoje životy 
v této válce tito občané: Felix Kulhánek – tehdy teprve 17letý 
student, který je pochován ve Feltré v Itálii. Dále pak občané: Jan 
Smejkal, Eduard Dvořák, Augustin Červinka, Tomáš Ulbrych, Cyril 
Peška, František Černý, Matěj Šalplachta, Jan Maša, Ondřej Smejkal, 
Adolf Pán a František Lahoda. 
Na jejich počest byla zástupci obce položena kytice k památníku 
padlých na návsi. 
 
***************************************************************** 
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem ochotným 
zúčastněným od dětí po seniory, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a 
průběhu jarmarku.  
Poděkování patří členům BIG BAND GRUPY ze Střelic, kteří svým 
výkonem okouzlili přítomné návštěvníky koncertu a připravili všem 
nezapomenutelný zážitek. 

B. P. 



 

VÝBORY A KOMISE 
 

Kontrolní výbor 
Bc. Michael Ondrášek – předseda, Mgr. Václav Káňa, Jiří Nešpůrek, 
Jana Němečková, Bc. Petra Ondrášková. 
 
Finanční výbor  
Bc. Petra Matoušová – předsedkyně, Libor Švestka, Lenka Chrástová, 
Pavel David, Bc. Michael Ondrášek. 
 
Stavební komise 
Lenka Chrástová – předsedkyně, Květoslav Dvořák, Tomáš Chrást, 
Jiří Nešpůrek, Ing. Marek Filip, Ph.D. 
 
Komise pro kulturu, školu a sociální záležitosti 
Ing. Jarmila Kadlecová – předsedkyně, Barbora Prokešová, Jana 
Davidová, Eva Urbanová, Monika Kuchařová. 
 
***************************************************************** 
 
ZO ČSCH Radostice byla založena v roce 1979. V letošním roce 
slavíme 35 let trvání naší organizace. Každý rok pořádáme v našem 
chovatelském areálu výstavy drobného zvířectva jak místní, tak 
oblastní. V letošním roce se zde uskutečnila velká Oblastní výstava. 
Naši chovatelé se také zúčastňují výstav nejen Jihomoravského kraje, 
ale také ostatních krajů a jednou i mezinárodní výstavy v Nitře. 
Během posledních tří let jsme společně se zahrádkáři udělali na 
budově novou střechu, fasádu a za finanční podpory obce se 
vyměnila okna a dveře.  
Dále obec vybudovala nový plot a osvětlení, čímž se podstatně vzhled 
areálu zlepšil. Je všeobecně známo, že náš areál patří v širokém okolí 
mezi ty nejlepší, a proto se zde mohou konat i velké výstavy.  
Všem vystavovatelům se u nás velice líbí a rádi se k nám vracejí. 

Za chovatele Jaroslav Pištěk 
 
 



 

Stalo se v letech zakončených ….. 4 
1674 – Bylo v naší obci obydleno 8 menších domů, neobydlená byla 
největší usedlost se dvěma lány polí.  
1924 – OZ se usneslo a odhlasovalo, že veškeré práce přijímá jako 
funkci čestnou a odměn se po r. 1924 vzdává (starosta 400,- Kč ročně 
+ 100,- Kč na petrolej, radní 200,- Kč ročně). 
Obecní rada se usnesla, aby obecní průjezdní silnice byly osázeny 
ovocnými stromy. Každý majitel domu může před svým domkem 
stromy zasadit a užívat. Stromy musí být osázeny tak, jak to obecní 
rada rozměří.  
Dne 4. 3. byla povolena stavba Husova pomníku na návsi u „Lípy 
Svobody“. Pomník byl odhalen 4. května. Bylo projednáno určení 
stavební čáry na dnešní ul. Vršovické. Domky se budou stavět po 
obou stranách. Majitelé pozemků provedou udržování cest na svůj 
náklad. Dále bylo projednáno na OZ, že je nutné osadit patníky podél 
silnice. 
1934 – OZ se usneslo o ponechání 3. třídy ve škol. roce 1934/1935 
(osvědčilo se). Dále se rozhodli radní o odprodání pozemků na úbočí 
Sirotka k přilehlým domům (prodloužení zahrad) za 0,50 Kč/m2 bez 
dřeva.  
Fr. Hájkovi č. p. 171 se povolilo zřídit před domem zahrádku 
s betonovou podezdívkou. V případě potřeby bude na jeho náklady 
odstraněna.  
Po živelné pohromě 1. 8. bylo nutno vykonat opravu obecních cest a 
silnic vč. Mostku na Podlavkách. Práce si vyžádaly částku 3.300,- Kč. 
V srpnu se prováděla parcelace velkostatku Veveří-Rosice. Bylo 
přiděleno našim občanům 49 měřic, z nichž obdržela obec 4 měřice. 
Měřice stála 2.000,- Kč. (5 měřic = cca 1ha). 
1944 – Ve Vratislavi byli popraveni 3 radostičtí občané, a to Ladislav 
Kuba č. p. 126, Josef Žemlička č. p. 157 a František Dvořák č. p. 19.  
Do školy chodilo 73 žáků, do 1. třídy 36 a do 2. třídy 37 dětí. 
Školním inspektorem byly ve škole prováděny důkladné protičeské 
prohlídky. Prohlíženy byly skříně, zásuvky, obrazy na chodbách, 
knihy v žákovské knihovně, vše co bylo české nebo se vztahovalo 
k české historii muselo být odstraněno. 



 

Koncem roku měla obecní knihovna celkem 331 svazků, 79 čtenářů 
přečetlo 1073 knih. 
1954 – Pro velké mrazy a množství sněhu byly pololetní prázdniny 
prodlouženy do 13. února.  
Z JZD vystoupilo 6 rolníků se skoro 68 ha půdy. 
Ve školním roce 1954/55 bylo ve škole 74 žáků, v 1. třídě 33 žáků, ve 
2. třídě 41 žáků. V mateřské škole vyučování nezačalo, nebyla 
učitelka. 
V neděli 3. 10. byly slavnostně odevzdány veřejnosti nové kanceláře 
MNV v dokončené nástavbě budovy požární zbrojnice. 
1964 – Obec začala budovat novou vodní nádrž na návsi. Práce 
pokračovaly velmi rychle a nádrž byla za měsíc dokončena.  
Přes katastr obce pokračuje stavba naftovod. potrubí, které se ukládá 
do země. 
V sobotu 29. a v neděli 29. 11. listopadu se začalo s úpravou silnice 
na Prostřední ul. Další sobotu a neděli se pokládal kámen a celá 
silnice měla základ v délce cca 100 m položen. 
Počet obyvatel 834, narodilo se 10 dětí a 7 občanů zemřelo. 
Počet televizorů v obci byl 114. Místní knihovna v tomto roce měla 
1974 knih a 98 čtenářů, kteří si vypůjčili 1275 knih. 
1974 – V březnu se započalo v celé obci s dlážděním chodníků. 
Počátkem července byla zahájena rekonstrukce místního rozhlasu. 
Staré vedení bylo vyměněno a rovněž ústředna. Po rekonstrukci je 
nyní v celé obci velmi dobrý poslech.  
Byla ukončena generální oprava školy a koncem srpna se škola i 
školka stěhovaly ze sokolovny. V sobotu 31. 8. se konalo slavnostní 
otevření školy a večer byl karneval. 
1984 – V sobotu 26. 5. tak, jako každoročně, byl uspořádán běh 
údolím Petra Bezruče na 25 km. Na start nastoupilo 52 mužů a 2 
ženy. 
1994 – Je hotový projekt na kabelovou televizi, nutno ještě 
vypracovat rozpočet. 
Byla provedena kolaudace obecního vodovodu, dále byla předána 
obci čistírna odpadních vod. Cena za vodu je velmi nízká, je nutné ji 
zvýšit. 



 

K 31. 12. žilo v obci trvale 626 občanů, zemřeli 2 občané a narodilo se 
5 dětí, z obce se odhlásilo 7 občanů a přihlásilo se 21 občanů. V obci 
je 222 domů.  
V obci došlo ke dvěma vloupáním, a to do místního obchodu  
p. Stehlíkové. 

Z. K., kronikářka 
…. CO BYLO NALEZENO V RADOSTICÍCH 

 

 

       
     

     



 

ZŠ RADOSTICE 
Nadešel nám vánoční čas a tak jsme se i my ve škole připravovali na 
nejkrásnější svátky v roce. Začali jsme 28. listopadu, kdy jsme na 
radostické návsi probudili stromeček. Následovalo vystoupení našich 
dětí v sokolovně, kde zazpívaly, zarecitovaly a pod vedením paní 
učitelky Toflové zahrály pohádkový příběh „V lese dědy Mráze“, 
který měl opět velký úspěch. Jen nás mrzí, že se najdou dospělí lidé,  
kteří svým neustálým povídáním ruší ostatní při sledování, naopak 
by tito dospěláci měli jít dětem příkladem.  Je to sobecké i vůči našim  
dětem, které stálo hodně úsilí divadlo nacvičit. V sokolovně proběhl i 
tradiční vánoční jarmark, na kterém jste si mohli zakoupit výrobky, 
které vyráběli školáci ve školní družině, v kroužku Výtvarná dílna 
pod vedením paní Lenky Chrástové a Moniky Kuchařové a také ve 
výtvarných výchovách a pracovních činnostech. Velké poděkování si 
zaslouží naše maminky, které připravily těsto na perníčky a potom je 
společně jeden večer ve škole upekly. Jmenovitě to jsou: paní 
Ambrožová, paní Davidová, paní Drábková Z., paní Dvořáková J., paní 
Frantová, paní Charvátová, paní Chrástová, paní Insaničová, paní 

Kocúrová, paní Kuchařová, 
paní Moulisová, paní 
Procházková, paní 
Prokešová, paní 
Rautenkranzová, paní Šiková, 
paní Václavíková, paní 
Vašková a děkujeme i 
trpělivým a chápajícím 
tatínkům. 
 
Jednoho dne nás čekalo 
překvapení - u vchodu do 
školy se objevil dřevěný 
skřítek, kterého nám vytesal 
a daroval pan Peška st. 
       „Pane Peško, děkujeme!" 
 



 

5. 12. nás navštívil Mikuláš s andělem a dva zlobiví čerti. Někteří 
z nás slíbili i to, co nemuseli, ale každopádně jsme si mikulášskou 
nadílku pořádně užili a dostali jsme bohatou nadílku. Tímto bychom 
ještě rádi poděkovali paní Prokešové a paní Rautenkranzové za 
přichystání mikulášských balíčků. 
 
Na závěr bychom vám všem chtěli popřát krásné a kouzelné Vánoce 
prožité v kruhu vašich nejbližších a v nadcházejícím roce hlavně 
pevné zdraví.                                                 Za ZŠ Radostice Jana Davidová 
 
 

Z ČINNOSTI NAŠÍ T. J. 

Zhodnocení fotbalové sezóny 

V podzimní části fotbalové sezóny 2014/15 jsme měli v soutěži 
celkem 4 družstva. Kromě mužů ve III. třídě jsme přihlásili i starší 
přípravku, do nové soutěže mužstvo Old Boys a společně 
s Ořechovem mladší žáky. 
Muži se celý podzim potýkali s docházkou. Na vině byla jednak dosti 
velká marodka, v úvodu sezóny byla ještě řada hráčů na dovolené. S 
touhle záležitostí se však potýkala i ostatní mužstva v soutěži. I přes 
problémy a některé vysoké porážky skončili muži po podzimu na 
pěkném 6. místě. Získali 21 bodů, avšak se záporným skóre 18:31. 
Jednou z příčin nevyrovnaných výkonů byl určitě fakt, že se 
nepodařilo ani jednou poskládat stejnou sestavu dva zápasy po sobě. 
Trenér musel dělat operativní změny v sestavě podle toho, které 
hráče měl právě k dispozici. V některých zápasech hráči bojovali a 
nenechávali soupeři kousek prostoru, ale v některých působili 
odevzdaně a laxně, což vedlo k vysokým porážkám. Nejvyšší byla 
domácí porážka s Lažánkami 0:5 ve 3. kole. Nejvyšší vítězství bylo 
v Moravských Bránicích – 4:2 v náš prospěch.  
 
Nejlepším hráčem podzimu byl trenérem vyhlášen gólman Patrik 
Dymanus, který nevynechal ani jedno utkání a byl opravdovou 
oporou. Objevem sezóny byl vyhlášen Filip Krubl, který svými 



 

výkony tvořil pilíř střední zálohy a v každém utkání patřil mezi 
nejlepší hráče. Nejužitečnejším hráčem podzimu byl vyhlášen 
kapitán Jozef Žúbor, který díky špatné docházce ostatních hráčů hrál 
výborně na každém postu, od útoku po stopera, který mu byl 
přidělen.  
Ostatní týmy již tak úspěšné nebyly. Starší přípravka skončila na 
posledním 10. místě, když v soutěži 9 x prohrála. Je to způsobeno 
především tím, že převážná část dětí je mladší než jejich soupeři.  
Mužstvo Old Boys skončilo v tabulce také na posledním 8. místě, 
když získali v soutěži 1 bod ze 7 zápasů. Také toto mužstvo se 
potýkalo s docházkou a v každém zápase hrálo v jiné sestavě. 
Také společné družstvo mladších žáků Ořechov/Radostice skončilo 
v soutěži na posledním 7. místě. Tomuto mužstvu se podařilo 
alespoň jednou vyhrát, takže získali 3 body.          
Chtěli bychom poděkovat všem hráčům, funkcionářům, sponzorům a 
fanouškům, kteří jakýmkoliv způsobem podporují radostický fotbal. 
Hráčům přejeme klidný odpočinek a ať v zimní přípravě naberou 
dostatek sil na jarní boje!  
 
Pozvánka na Radostickou nerezovou desítku 
V  sobotu  17. ledna 2015 se v naší obci uskuteční 6. závod 
Brněnského běžeckého  poháru  2014/2015  -  Radostická  nerezová  
desítka.  Jde  již o tradiční  závod,  který  každý rok přitahuje stále 
větší počet účastníků. V loňském roce se  na  startovní čáru postavilo 
skoro 600 účastníků. Časový pořad bude kopírovat standardní 
scénář zavedený v celém seriálu BBP. V 9.00 hod. vyběhnou 
kategorie starších žákyň a žáků, pak postupně mladší a mladší 
kategorie a před desátou hodinou vyběhnou nejmenší kluci a 
děvčata. V 10.00 hod.  proběhne  vyhlášení  žákovských  kategorií.  V  
10.30  hod se na start postaví  dorost,  junioři  a ženy všech věkových 
kategorií a dopolední blok uzavřou  v  11.15  hod.  muži a veteráni na 
trati dlouhé 10,5 km. Vyhlášení těchto  kategorií  je  plánováno  po 
doběhu posledních závodníků, tj. kolem 12.30  hod.  Pořadatelé  z TJ. 
Sokol Radostice, Obecního úřadu a BETA URSUS Orienteering vás 



 

srdečně zvou nejen k pasivnímu zhlédnutí závodů - fandění, ale  i  k  
aktivní  účasti  -  tj.  postavit se na start závodů v rámci své kategorie. 
Pokud  by se vám vzdálenosti zdály příliš dlouhé, můžete se 
odpoledne zapojit  do  akce  Radostice  sportují  s mapou. Od 14.00 
hod bude možné od sokolovny vyrazit na  krátkou  cca  2 km 
procházku se speciální mapou pro orientační  běh   po  okolí  naší 
obce. Na mapě, kterou obdržíte na startu, budete  mít  zakresleno  
několik  kontrolních  stanovišť,  které je potřeba obejít  ve  
stanoveném  pořadí.  Na  trať  orientační  procházky bude možné 
vyrazit v čase mezi 14.00 – 14.45 hod. V této náborové kategorii vám 
nebude měřen čas,  na  rozdíl  od  účastníků  závodu  Radostický 
sprint, který je součástí OB ligy 2014/2015. 
       
Přijďte si vyzkoušet,  jak  se  umíte  orientovat s mapou ve známém 
prostředí naší vesnice. 
 
Pozvánka na sportovní ples 
Tělocvičná jednota Sokol Radostice pořádá v sobotu 17. ledna 2015 
od 20 hodin 3. sportovní ples. K tanci a poslechu bude hrát skupina 
The Box. Srdečně zveme všechny obyvatele Radostic a okolí. 
 
Poděkování 
T. J. Sokol Radostice děkuje všem občanům, kteří poskytli železný 
odpad při „železné sobotě“ dne 1. 11. 2014. Celkem se sebraly více 
než 2 tuny železa. 
 
Pozvánka na fotbalový turnaj 
Oddíl rekreační kopané pořádá dne 28. 12. 2014 již 9. ročník 
tradičního turnaje v malé kopané v tělocvičně v Radosticích. Zváni 
jsou všichni, kteří by si chtěli po vánočních svátcích zasportovat. 
Začátek turnaje bude ve 13 hodin, kdy se vylosují jednotlivá mužstva. 
Startovné je 100 Kč. 

 
Jiří Kadlec, Michal Žúbor 

 



 

 

1. Silůvky "C" 10 10 0 0 0 121:59:00 40

2. Rebešovice "B" 10 8 0 2 0 111:69 34

3. N. Bránice "B" 10 8 0 2 0 116:64 34

4. Nedvědice "A" 10 6 0 4 0 92:88 28

5. Lažánky "A" 10 4 2 4 0 87:93 24

6. Mokrá "B" 10 3 3 4 0 92:88 22

7. Oslavany "A" 10 3 2 5 0 87:93 21

8. Řeznovice "D" 10 3 1 6 0 83:97 20

9. Telnice "A" 10 3 1 6 0 76:104 20

10. Tišnov "C" 10 3 1 6 0 73:107 20

11. Ořechov "A" 10 2 2 6 0 79:101 18

12. Radostice "A" 10 0 2 8 0 63:117 12

1. Lomnička "A" 9 9 0 0 0 120:42:00 36

2. Rebešovice "C" 9 8 0 1 0 110:52:00 33

3. Oslavany "B" 9 6 0 3 0 92:70 27

4. Nedvědice "B" 9 5 2 2 0 84:78 26

5. Ostopovice "B" 9 4 2 3 0 88:74 23

6. Neslovice 9 4 1 4 0 78:84 22

7. N. Bránice "C" 10 3 2 5 0 79:101 21

8. Ořechov "B" 9 3 1 5 0 74:88 19

9. D.H. Loučky "A" 9 2 0 7 0 59:103 15

10. M. Knínice "B" 9 1 1 7 0 62:100 13

11. Radostice "B" 9 0 1 8 0 54:108 10

12. Prace "B" 0 0 0 0 0 0:00 0

Okresní přebor 1. třídy

Tabulka:

Okresní přebor 3. třídy

Tabulka:

 



 

KOLOPARTA – „MODRÁ LASTURA“ 
Činnost koloparty „Modrá Lastura“ stále pokračuje. Blíží se konec 
roku a tak mi dovolte, abych provedl její rekapitulaci. V tomto roce se 
uskutečnilo zatím pět vyjížděk. 
 
První vyjížďka proběhla 29. 3. 2014. Byla nazvaná „Jarní přírodou“ 
na Hlínu. Sraz byl stanoven na 11. hodinu na návsi. Sešlo se nás 
celkem 23. Byly stanoveny dvě trasy. Jedna vedla Bučínem na Hlínu a 
druhá vedla přes Omice okolo vojáků do Tetčic a odtud také Bučínem 
na Hlínu. Odtud jsme jeli okolo Karhánku a železniční zastávky zpět 
domů. 
 
Druhá vyjížďka proběhla 3. 5. 2014. Trasa vedla k soutoku Bobravy 
se Svratkou. Odtud okolo řeky Svratky, přes celé Brno pod 
Kohoutovice, kde byla zastávka na občerstvení. Odtud přes oboru, 
domů do Radostic. Sešlo se nás 13 koloparťáků. Najeli jsme 57 km a 
celkový čas byl 5 hodin. 
 
Třetí v pořadí byla vyjížďka údolím Oslavy. Proběhla 12. 7. 2014. 
Vlakem jsme jeli do Velkého Meziříčí, kde jsme přesedli na kola a 
odtud jsme jeli údolím Oslavy a krásnou přírodou k Velké Bíteši. Po 
občerstvení pokračujeme k domovu. Všech 16 koloparťáků dojelo 
v pořádku domů. 
 
Čtvrtá byla stanovena na 6. 9. 2014 v 9:00 hod. Jelo se k Mušovským 
jezerům. Vedoucí byl určen Vlastík Ondráček. Ten den byl bez větru, 
teplota 23 – 25 °C. Této vyjížďky jsem se nezúčastnil, tak musí stačit 
foto. 
 
Pátá proběhla 4. 10. 2014. Sraz v 10:00 hod. na návsi. Trasa vedla 
přes Tetčice – Neslovice do Ivančic, kde byla zastávka na občerstvení. 
Dále jsme pokračovali na Nové Bránice okolo řeky Jihlavy. Přes 
Bránice do Mělčan a do Ořechova a odtud domů. Této vyjížďky se 
zúčastnilo 20 koloparťáků. 
 



 

 
                                                        Za kolopartu zapsal Čejka Vladislav 



 

MŠ RADOSTICE 
„Ten vánoční čas dočkali jsme zas, 

ptáčci vesele zpívajú, pastuškové vytrubujú, 
co to nového, neslýchaného.“ 

 

Děti v mateřské škole se už nemohly dočkat vánoc. V každé třídě 
bedlivě sledovaly adventní kalendář, chystaly překvapení pro své 
nejbližší, zpívaly koledy. S rodiči si v hojném počtu užily již tradiční 
vánoční dílnu, upekly perníčky, ozdobily vánoční stromečky.  
 

Také je stačil navštívit Mikuláš s čerty a andělem a každému něco 
dobrého nadělil.  

 
 

Pochlubily se svými výrobky na vánočním jarmarku. 
Těšily se, až vše, co se od září naučily, předvedou na svých třídních 
besídkách a jestlipak i pod stromečkem v jejich školce bude nějaký 
ten dárek. 
A mně nezbývá, než všem popřát klidný předvánoční čas, pohodu o 
svátcích a šťastné vykročení do nového roku. 

                                            Za MŠ Radostice Petra Ondrášková 



 

ČZS ZO Radostice pořádal dne 4. 10. 2014 zájezd. Tentokrát jsme jeli 
poněkud dál, až do Východočeského kraje na Krajskou výstavu 
zahrádkářů v Častolovicích. 
Nejdříve jsme navštívili v Častolovicích zámek, který je od roku 1992 
v soukromém vlastnictví hraběnky Sternbergové. Paní hraběnka nás 
osobně přivítala a prodala nám společnou vstupenku. Prostory 
zámku jsou doplněny květinami, vlastními sbírkami a předměty 
hraběnčiny rodiny. U zámku je růžová zahrada, kde je 150 druhů 
růží. Také je zde vodní zahrada, kde je kolem vodní plochy hodně 
druhů vzácných květin, také obora s bílými daňky. 
Pak jsme navštívili výstavu, kde jsme zhlédli velké zastoupení ovoce, 
zeleniny a květin. Také zde byla zastoupena myslivost, chovatelství a 
včelařství. Každý našel v něčem zalíbení. Vraceli jsme se domů 
s velkým množstvím dojmů, které doplnilo slunečné počasí. 
 

 
                                        

                                                                           Za zahrádkáře Jaroslav Dvořák 



 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH ….  
ZPRÁVY Z  NAŠÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV): 
Kanalizace v Radosticích je tzv. jednotná  
(společná dešťová a splašková).  
Proto musí být před čistírnou vybavena odlehčovací komorou, kde se 
při deštích zvedá hladina vody, čímž voda přetéká přes přelivovou 
hranu do Bobravy. 
Tuto hranu už jsme museli nechat (oproti projektu) zvednout.  
Bohužel to ale nestačí, protože občané Radostic na podzim 
vypouštějí jezírka a bazény, což je v kanalizačním řádu 
zakázáno: 
 
1) z toho důvodu, že se vypouštěním takové vody přesahuje 
povolené množství odpadní vody, kterou lze vypustit (dochází k 
tomu již výše zmíněnému přelívání hrany) 
 
2)   je několikrát překročena spotřeba kyslíku 
(způsobuje to omezení činnosti ČOV) 
pozn.: například odebrané vzorky před čistírnou (kde už je voda z     
jezírka či bazénu zředěna ostatními vodami) stále několikanásobně 
přesahují BSK (biologickou spotřebu kyslíku). 
Např.  10.11. od 13h. až do 11. 11. přiteklo o 60m3 více     ... a to nepršelo. 
 
Další fotografie z ČOV (poslední čtvrtletí): 
7. 11. přítok červené vody, což asi nebyl normální stav (barva) 
přítoku. Tohle asi nebyl jen vymytý štětec!       ... děje se dost často. 
   



 

Každodenní nadílka, kterou zachytnou hrubé česle – nejedná se o 
běžný toal. papír, který se rozpadá po cestě, ale o vlhčené ubrousky, 
pánské ochrany, dámské hygienické potřeby a další, které opět do 
kanalizace nepatří. 

 

   

 Igelity, IPA, houba …. to se muselo těžko splachovat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Co s těmi rybami lidi děláte ?? 
 

                         30. 10.                                                                 15. 11.                             
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                          16. 11.                                                                  5. 12. 

   

 

Bonus: KVÍZ 
 

Co je to za ryby ?? 
 

a) z jezírka 
b) z konzervy 

c) z akvária 
d) žijí v kanalizaci 

 

 

 



 

Toto vše se přece můžete zkompostovat a ne za velké peníze vyvážet  
jako nebezpečný odpad  ČOV…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                        Autor: Tomáš a Lenka Chrástovi 
 

***************************************************************** 
 
CENA VODY PRO ROK 2015 ZŮSTÁVÁ STEJNÁ JAKO  
V LETOŠNÍM ROCE.  
VODNÉ 24,- Kč, STOČNÉ 22,- Kč.  
SMĚRNÉ ČÍSLO 36 m3. 
CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH. 
 



 

ÚDOLÍ BOBRAVY – VODNÍ MLÝNY 3 
RADOSTICKÝ MLÝN  
Naše putování podél toku Bobravy dnes dospělo k Radostickému 
mlýnu. Vzhledem k tomu, že je to ten místní, budeme se mu věnovat 
poněkud podrobněji. Od historie vzdálené věky, přejdeme až do doby 
první republiky, kdy mlýn byl jednou ze stěžejních součástí obce, a 
zastavíme se u historie nedávné, kdy někdejší výjimečnost skončila 
v politických hrátkách 
doby.  
Dávnou historii projdeme 
rychle, protože je známo, 
že pokud už chce někdo 
sledovat dějiny, tak 
nejraději  ty, jejichž 
aktéry si někteří z nás 
ještě pamatují.  
Na budově mlýna je 
letopočet 1936. Většina 
cykloturistů si do paměti 
mobilu zadá fotku a 
informaci, že mlýn byl založen v roce 1936, což místní rodák musí 
považovat za hloupost, protože ví, že mlýn v této pozici, na tomto 
místě, je písemně zaznamenán už v roce 1349. Jako skoro všechny 
bobravské mlýny patřil mezi vrchnostenské a spolu s transakcemi 
vrchnosti měnil majitele tak, jako celá obec Radostice. Vrchnostenský 
(panský) mlýn měl svého vlastníka, stejně jako celá přilehlá oblast. 
Mlynářem však byl nájemce mlýna, který platil každoročně majiteli 
sjednané dávky.  
Když připomenu některé historicky vzdálené mlynáře, písemně 
doložené v matrikách, zjistíme jména jako:  Jiří Kostka (1643), Jan 
Švestka (1668), Pavel Sloupský (1701), Antonín Čermák (1763), a 
mnozí další, až se dostaneme k roku 1807, kdy po mlynáři Markovi 
nastupuje první z radostické větve mlynářů Procházků – Franz, 
narozený v roce 1778. Od té doby je mlýn v držení této rodiny - 



 

s přestávkami, kdy se čekalo na plnoletost dědice, nebo kdy byla 
snaha o vyvlastnění po roce 1952.  
Už minule, ve stati o mlýnu Tetčickém, jsem uvedl, že i tamní mlýn 
obhospodařovali mlynáři z rodu Procházků (1750 – 1934). 
Radostická větev Procházků se na mlýnu objevuje v roce 1807 a 
zatím jsem nenašel vzájemné propojení těchto dvou větví. Je nutno 
vzít v úvahu i to, že příjmení Procházka je velmi četné a spojení 
těchto dvou větví v minulosti není lehké najít. Bylo také běžné 
získávání zkušeností řemesla na vandru a tak se často střídaly mlýny 
i oblasti, kde se jméno vyskytovalo. 
Na druhou stranu je dobré uvést i to, že dlouhotrvající předávání 
mlýna mezi generacemi stejného příjmení je závislé především na 
tom, zda se mlynáři – otci podařilo zplodit následovníka – syna. 
Pokud 
takového 
nebylo, 
provdala se 
dcera a mlýn 
nese jméno 
nového 
mlynáře.  
Tak jako u 
dalších mlýnů, 
ukončíme tu 
nejvzdálenější 
historii a 
vrátíme se zpět 
„jen“ o 
stodvacet  let. Tehdy mlýn v roce 1890 celý vyhořel (jak se můžeme 
dočíst ve Vlastivědě moravské) a spolu s ním shořela i pila a všechny 
zásoby dřeva i obilí. Mlýn měl tehdy dvě vodní kola – pro mlýnici a 
pro pilu. Mlynáři Janovi bylo v tom roce 52 let a všechno muselo začít 
znova. Vzal si obrovskou hypotéku, zadlužil se, mlýn znovu 
vybudoval a zemřel. Po něm mlýn převzal jeho syn František ve věku 
27 let. Dobře se oženil a s manželkou Štěpánkou mlýn velmi zvelebili. 



 

Nejvíce tím, že namísto vodních kol nechali jako pohon osadit, tehdy 
moderní, dvě Francisovy turbíny.  Pro období nedostatku vody 
pořídili i naftový motor, který zabezpečil náhradní pohon mlýna.  
Tento motor se stal mlynáři Františkovi osudným, protože v roce 
1930 jeho součástvybuchla  a kromě mlynáře při neštěstí byl zraněn 
a později zemřel i jeho tehdejší pomocník, p. Smejkal.  
Mlýnu se musel ujmout jediný syn mlynáře Františka, Jaroslav, jemuž 
bylo v tom roce 25 let. Mlynářem se učil u svého otce a zkoušky 
skládal, jak bylo předepsáno, před komisí - v úplně jiném mlýně.  
K řízení mlýnského hospodářství však nestačily jen znalosti řemesla. 
Povinností mlynáře bylo i postarat se o mlýnskou chasu, zabezpečit 
jim ubytování a stravu. Také polnosti a dobytek vyžadovaly péči. O to 
se zatím starala mlynářka Štěpánka, avšak i ona byla neštěstím 
naprosto zničená.  
Mlynář se musel oženit a jako nevěstu si vybral jen a jen Adélu V. 
z Prštic. Všechno probíhalo hekticky, ale volba se ukázala jako velmi 
dobrá. Nová mladá mlynářka se podílela na dalším provozu mlýna, 
rychle se seznámila se vším potřebným k životu v tomto, pro ni, 
naprosto novém prostředí. Zdálo se, že k prosperitě už skoro nic 
nebude chybět. Jenže život je někdy hodně tvrdý. Za šest let po 
svatbě, v roce 1936, mlýn opět vyhořel. K lidské tragedii tentokrát 
nedošlo, avšak mlýn se musel, opět za pomoci úvěrů, postavit nový. 
Stihlo se to tenkrát do podzimu příštího roku. Snad už trablům bude 
konec a začne opravdový, normální život…  
Ani to však nevyšlo. Přišel rok 1938, za hranicemi vyhrožoval Hitler, 
byla vyhlášena mobilizace. Přestože mlýny a pekárny byly 
považovány za strategicky důležité provozovny, mlynář a mládek 
museli narukovat, stejně jako mnoho dalších mužů z dědiny. Bylo po 
žních, všichni cítili blízkost války a potřebu zabezpečit se aspoň 
jídlem ... a mlýn neměl kdo obsluhovat. Co se v té době paní Adéla 
naběhala po úřadech a mezi lidmi sháněla pomocníky za výjimečné 
peníze. Jenže volní pracovníci nikde nebyli. Muži byli na vojně a 
ostatní nevojáci museli sklízet z polí co se dalo a zásobit rodiny na 
těžkou dobu. Nakonec musela mlynářka sama zajistit celý chod 
mlýna jen se stárkem. Přijímala obilí, vydávala mouku, tahala pytle 



 

k dopravníkům, účtovala a v noci hlídala chod strojů, aby se stárek 
mohl aspoň trochu prospat  …  a zvládla to. Mlynář se z mobilizace 
vrátil jako poslední z Radošťáků . 
Protektorát a válka prosperitě nepřispěly a o klidném životě se 
nedalo mluvit.  Přídělové hospodářství a mletí mouky jen na 
povolenky, to bylo malou součástí strádání národa našeho i mnoha 
dalších. Že šlo v té době v řemesle často o život, potvrzují násilná 
úmrtí kolegů Pecla z Bedřichovic nebo Křivánka z Nového mlýna, 
kteří upadli mezi mlýnské kameny gestapa. O mnoho dalších 
mlynářů se smrt jen velmi těsně otřela … Na podrobné vyprávění 
příběhů zde není místo. 
Válka skončila, svět se radoval a všichni věřili, že konečně nastal čas 
pro život ve štěstí.  Víra uzdravovala bolest z uplynulých strastí, 
avšak nevydržela dlouho. Když mlynář Procházka vstupoval do 
Moravského hospodářského družstva v Brně, těšil se, jak bude tímto 
způsobem mít on i jeho kolegové zajištěn odbyt a tím práci na dlouhé 
roky… Ještě v roce 1951 určuje ONV (Okresní národní výbor) 
Radostický mlýn pro námezdní mletí pro obce Radostice, Ořechov, 
Střelice a Prštice. Až pak najednou někdo v roce 1952 uvedené 
družstvo znárodní. Přitom si myslí, že tím znárodnil i všechny 
smluvní mlýny a hned začne předávat tyto mlýny národnímu 
podniku Středomoravské mlýny. Mlynář Procházka se v této chvíli 
stává prozatím vedoucím ve svém vlastním mlýnu.  
Vzápětí jsou některé stroje ze mlýna odváženy do jiných mlýnů, jiné 
jsou sešrotovány, mlynář je ve svých 55 letech převeden jako dělník 
do ZJŠ Brno (Závody Jana Švermy). A už se chystá poslední rána. 
V roce 1962 je rozbit jez, zastaven přívod vody ke mlýnu a mlýn tak 
po 600 letech činnosti končí. To, že jsou tímto aktem (kromě jiného) 
tři rodiny s dětmí odpojeny od elektřiny, úřadům nevadí – i když je 
pravdou, že místní úřad (MNV Radostice) povolil rozbití jezu až po 
zavedení elektřiny do mlýna. Jenže jeho síla byla slabá. Elektřina byla 
do mlýna zavedena po pěti letech stížností a korespondence s úřady 
v roce 1967. Mlýn, který byl zatím stále považován za znárodněný, 
byl úřady přidělován k užití různým organizacím od místního JZD až 
k brněnským podnikům. 



 

A ejhle, najednou v roce 1970 úřady přišly na to, že mlýn vlastně 
nikdy znárodněn nebyl, protože neexistoval žádný zákon, podle nějž 
by se to dalo udělat. Všem přechodným uživatelům byl prý jen 
pronajímán. Samozřejmě bez náhrady nájmu a bez náhrady 
zlikvidovaného zařízení. Další podrobnosti není třeba zde popisovat, 
aby to nepřipomínalo pláč nad rozlitým mlékem …  
Lidé, pokud jim slouží zdraví, jsou odolní a přizpůsobiví, takže se 
majitelé mlýna museli vyrovnat i s tím, že pro záchranu objektu 
museli jeho průmyslovou část prodat podniku Klenoty n.p. Brno, 
který zde hospodařil od roku 1974 do r. 1994 ve skladových 
prostorách. O dobrých vztazích se nedalo hovořit. Přínosem bylo 
snad jen to, že existence tohoto skladu dala práci několika místním 
lidem a bylo oddáleno zchátrání objektu. Podnik Klenoty ještě v roce 
1977 chtěl koupit celou usedlost včetně obytných a hospodářských 
budov. Když nezískali souhlas majitelů, rozhodli se tvrdě podat 
žádost  úřadům o úplné vyvlastnění celé usedlosti a vystěhování 
staré majitelky, která na mlýnu stále bydlela. Tento vrchol arogance 
jim však neprošel, když i místní MNV se paní Procházkové opět zastal 
a vyvlastnění nepodpořil.  
Přišel rok 1990, postupný zánik podniku Klenoty a restituční řízení o 
navrácení celého areálu a pozemků původním majitelům. Soudní 
tahanice trvaly 17 let. Vyrostla další generace rodu a vztah k místu, 
na kterém generace předků tvrdě pracovaly, vyvrcholil tím, že vnuk 
posledního mlynáře Jaroslava Procházky (+1976) vybudoval na 
horní mlýnské louce rybník a pojmenoval ho jako Procházkův. Na 
této louce se v dobách klidu a pohody konaly hodové a dožínkové 
slavnosti, fungovala i jako fotbalové hřiště (než bylo postaveno to 
nynější). Mlynář byl vášnivým hudebníkem a naučil hodně místních 
kluků hře na hudební nástroje. Byl také myslivcem a svoje pozemky 
poskytl k dispozici mysliveckému sdružení.  
Na historii tohoto mlýna se dá ukázat, že život nebyl jednoduchý a 
rány padaly ze všech stran na mnoha podobných mlýnech i v jiných 
lidských činostech. Hodně mlynářů se však s podmínkami dovedlo 
vyrovnat, nezatrpkli a snažili se lidem z okolí pomáhat, tak jak na to 
byli celý život zvyklí. 



 

Bylo to dnes smutné čtení, není-liž pravda ... potvrzuje se,  jak úsloví 
praví, že život není peříčko. Životní podmínky se mění, někdy něco 
získáme, jindy o něco přijdeme, ale člověk je přizpůsobivý a zatím si 
vždy poradil. Bohužel, je člověk  také nádoba křehká a vzájemné 
souboje mu nesvědčí.  My, narození po 2. svět. válce, jsme měli 
obrovské štěstí, že jsme válečné útrapy na vlastní kůži nepoznali. 
Klidný život v poměrném dostatku bereme dnes jako samozřejmost. 
Jsme rozmazlení a jak říkala babička „rozežraní“. Pokud se včas 
probudíme a uvědomíme si, co je pro život podstatné, objevíme, že to 
nejsou ani banány, ani obří obrazovky, ani narvané ledničky, ale 
obyčejné krátké slůvko – mír. A to je to hlavní, co bych všem popřál 
k blížícím se vánocům.  

Mír, zdraví a práci – pěkné vánoce 2014.   
 
Díky, že jste vydrželi až sem, a v příštím roce si povíme o dalších 
bobravských mlýnech.  Snad ani ne proto, že bychom se rádi hrabali 
v historii, dost často neradostné, ale hlavně proto, že místní lidé by o 
svém okolí měli vědět vždy více, než  „lufťáci“ …          

http://udoli-bobravy.webnode.cz 
A. P.    
 

 

 

 
 



 

 



 

Vánoční dárek 
 

Dárkový poukaz  
na masáže 

v hodnotě 300,- Kč 
 

Masáž zad, lymfatická masáž, lifting obličeje, 
aromamasáž zad; Bowenova technika. 

Kosmetické ošetření  – AGELOC GALVANIC SPA- Nu Skin 

                                               
                                    Mirka Hemalová – tel.: 739 240 298 

 
 

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

POWER JOGA  
 

KDY: každý čtvrtek v 19.00 hod. 
KDE: ZŠ Komenského 2/585, Střelice 

Podložky s sebou 
 

                          Těšíme se na Vás 
 

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



 

 
 

*************************** 
PRODEJ DŘEVA Z OBECNÍHO LESA 

Surové kmeny listnaté tvrdé 1.250,- Kč za 1 PLM + DPH 21% 
Surové kmeny jehličnaté   1.050,- Kč za 1 PLM + DPH 21% 
Palivové dřevo listnaté tvrdé    675,-  Kč za 1 PRM + DPH 15%  
Palivové dřevo jehličnaté     672,- Kč za 1 PRM + DPH 15 % 
 
Samovýroba v lehkém terénu    300,- Kč za PLM + 15 % 
Samovýroba v těžkém terénu    150,- Kč za PLM + 15 % 
Samovýroba klest do průměru 8 cm      50,- Kč za PLM + 15 % 
 
Vysvětlení zkratek: PLM – kubický metr 
             PRM – prostorový metr 
Zájemci o dřevo se mohou přihlásit v kanceláři OÚ nebo u pana 
Miroslava Pešky st. 


