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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 

 
STAROSTA OBCE ING. JAROSLAV KADLČÍK 

starosta@radostice.cz 
MÍSTOSTAROSTA OBCE JAROSLAV DVOŘÁK 

 
EVIDENCE OBYVATEL, ÚČETNÍ – EVA URBANOVÁ 

podatelna@radostice.cz 
 

POKLADNA, PODATELNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 
pokladna@radostice.cz 

 
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                                                                                     

***************************************************************** 
Na webových stránkách obce se můžete přihlásit k odběru hlášení 

místního rozhlasu. Po registraci bude hlášení posíláno na Váš e-mail. 
 

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za psa byla 
31. března 2015, kdo z občanů tento poplatek dosud neuhradil,  

ať tak neprodleně učiní. 
 

Dále je nutné uhradit nezaplacené faktury za vodné a stočné !!!! 
 

Připomínáme, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu  
je 31. května 2015. 

 
***************************************************************** 
 
Vydala Obec Radostice, dne 13. 04. 2015, www.radostice.cz Redakční rada: Barbora 
Prokešová, Mgr. Drahoslava Drábková, Jana Davidová, Monika Kuchařová, Eva Urbanová. 
Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje 
poskytli: Barbora Prokešová, Jana Davidová, Petra Ondrášková, Vladislav Čejka, Antonín 
Petrželka, Miloslav Šik, Jana Karásková, Michal Žúbor, Jiří Kadlec, Tomáš a Lenka Chrástovi. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek 19. 6. 2015.     
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení občané, 
od okamžiku, kdy jsem Vás oslovil prostřednictvím Radostníčku 
uplynuli již více než tři měsíce. V závěru roku jsem Vás mimo jiné 
informoval i o škodách na veřejném osvětlení, které byly způsobeny 
padajícími dřevinami na cestě od koupaliště na vlakové nádraží. 
Bohužel silný vítr počátkem dubna letošního roku ukázal opět svoji 
sílu a v ničení opět pokračoval. V konečném vyúčtování naše obec 
uhradí na takto způsobených škodách za rok 2014 až duben 2015 
celkem 43.805,- Kč. Přes veškerá jednání s majiteli (LČR) se nedaří 
zabezpečit v dané lokalitě vedení nn tak, aby k těmto škodám 
nedocházelo.  
 
Nyní mně dovolte několik slov k činnosti našeho zastupitelstva. Od 
ustavujícího zasedání konaného dne 5. listopadu 2014, se sešli nově 
zvolení zastupitelé celkem na pěti veřejných zasedáních. Po volbách, 
jak jsem již minule uvedl, zasedla v zastupitelstvu jedna třetina nových 
lidí. Noví lidé, nové pohledy na věci veřejné, jiné chápání zájmů 
občanů a k tomu odhodlání nových zastupitelů něco změnit, mnohdy 
naráží na různorodost názorů a mnohdy na nepochopení. Přesto se 
podařilo na veřejných zasedáních schválit zásadní dokumenty, které 
budou mít vliv na život a rozvoj naší obce. 
Především je to programové prohlášení zastupitelstva, které stanovuje 
základní cíle a priority v tomto volebním období, tzn. do roku 2018. Na 
programové prohlášení navazuje strategický plán rozvoje obce 
Radostice, který stanovuje dlouhodobé cíle ve všech oblastech až do 
roku 2025. Strategický plán rozvoje obce Radostice je otevřený 
dokument a předpokládá se, že se s ním jako takovým bude 
dlouhodobě pracovat. Je to také dokument, který je vždy požadován k 
doložení ke všem druhům žádostí o dotace z různých fondů. 
Dále se také podařilo sestavit a schválit rozpočet obce Radostice na rok 
2015. 
Rozpočet jako jedno z nejdůležitějších pravidel obce se v letošním 
roce zásadně liší od rozpočtů let předešlých. Proč ? Především proto, 
že obsahuje na naši obec poměrně velkou investiční akci, kterou naše 



 

obec již dlouho nepamatuje. Je to zateplení a změna otopného 
systému naší ZŠ a MŠ a dále také jejich přístavba a nástavba. Celková 
hodnota díla ve výši 9 mil. 565 tisíc korun, je pokryta z části fin. 
prostředky z dotačního titulu „ Státního fondu životního prostředí“, a to 
ve výši 3 mil. 507 tisíc korun. 
Tyto základní a zásadní dokumenty jsou přístupné Vám občanům a 
široké veřejnosti na webových stránkách obce. Když jsem se již zmínil 
o www.stránkách naší obce, tak je potěšující, že se již po mnoha 
diskuzích o jejich vzhledu, obsahu apod., pohnuly věci tím správným 
směrem a můžeme již pozorovat zásadní změny ku prospěchu 
informovanosti našich občanů. 
 
V neposlední řadě Vás chci seznámit o dalších aktivitách ve směru 
získání dalších dotací z jiných dotačních programů. Je to především 
vybudování dětského hřiště za ZŠ a MŠ, které je zpracováno ve dvou 
alternativách (ve dvou žádostech): 
1. v investičních nákladech 450.000,-Kč s podílem obce 150 tisíc Kč      
2. v investičních nákladech 2.055.000,-Kč s podílem obce 210 tisíc Kč 
Předpokládáme, že jedna ze dvou žádostí bude úspěšná – pochopitelně 
alt. č. 2 by pro naši obec byla nejlepší a nejvýhodnější. Pokud se nám 
podaří tyto stanovené cíle naplnit, měla by se naše škola stát jak svým 
vzhledem, tak svými užitnými vlastnostmi dlouhodobě vyhovující. 
 
Stavební práce na 
ZŠ, MŠ byly dle 
smlouvy se 
zhotovitelem 
(vítězem 
výběrového řízení) 
zahájeny v měsíci 
březnu 2015 a 
budou ukončeny do 
konce prázdnin, tzn. 
do 31. 8. 2015. I tato 
akce, jako mnoho 



 

jiných podobných rekonstrukcí se potýká s řadou problémů, z nichž 
některé se mohly řešit v projektové dokumentaci. Jako příklad 
uvádím: nedobrý stav střešní krytiny, špatný stav okapů a oplechování, 
nevyhovující splašková a dešťová kanalizace atd. Všechny nedostatky 
je nutné okamžitě řešit ve spolupráci se zhotovitelem a projektantem 
tak, aby nedošlo k nesplnění termínu dokončení. 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná z části o financování z dotačního titulu, 
musí být vše řádně zdokumentováno a zdůvodněno, aby nedošlo 
k odebrání dotace. V této souvislosti je třeba zmínit aktivní přístup 
stavební komise a její předsedkyně p. Lenky Chrástové. Také patří 
ocenění technickému dozoru investora p. Květoslavu Dvořákovi.  
Přesto, to vše, klade značné časové nároky na celkovou administraci 
celého projektu. 
 
V závěru roku 2014 jsem se Vám také zmínil o novém zákonu o 
bioodpadech, který vešel v platnost dnem 1. 4. 2015. Pro Vaši 
informaci Vám sděluji pár informací o tolik diskutovaných odpadech. 
ČR podepsala s EU dohodu o úplném zákazu skládkování odpadů, 
která vyprší v roce 2024. Do dnešního dne není jasné, jak naše 
republika chce tomuto závazku dostát (chybí legislativa). Bohužel je to 
způsobeno liknavostí našich zákonodárců a my na komunální úrovni 
se musíme obávat, že s vypršením lhůty se veškerá odpovědnost 
přenese na samosprávu měst a obcí a to bez řádné opory 
v příslušném zákoně. To vše může mít přímý a značný vliv na 



 

zdražení likvidace odpadů z našich domácností (odvoz popelnic aj.). 
I naše obec je si vědoma problémů, které vznikají v souvislosti 
s likvidací odpadů všeho druhu. Proto již máme zavedený vlastní 
sběrný dvůr, kde mohou občané ukládat odpad všeho druhu. 
V neposlední řadě jsou na obci rozmístěny kontejnery na tříděný 
odpad, kde můžeme konstatovat, že jsou našimi občany ve značné 
míře využívány. Ve své podstatě se totéž bude týkat tzv. „BIOODPADU“. 
Tento odpad se tak nazývá proto, že je biologicky rozložitelný. Co do 
tohoto odpadu patří se dozvíte v další části informací v našem 
„Radostníčku“. Pro nás občany to v této chvíli znamená, povinnost 
ukládat bioodpad do přistaveného kontejneru, který se nachází 
v prostorách sběrného dvora.  Je povinností nás všech, odpad vzniklý 
na našich zahradách uložit na k tomu určené místo. Výhodu mají 
občané, kteří již vzniklý odpad tzv. kompostují. Je to forma likvidace a 
využití biodpadu, která se jeví jako nejvhodnější a nejvýhodnější. 
I na tuto oblast byly vypsány dotační tituly, kterých se naše obec 
formou žádostí účastní. Máme podánu žádost o finanční podporu na 
koupi mobilního štěpkovače a 150 kusů kompostérů pro naše 
zahrady. Celkové náklady 1 mil. 260 tisíc korun a z toho podíl obce 
162 tisíc korun. Počítáme s tím, že štěpkovač nebude využíván pouze 
na určeném místě sběrného dvora, ale také v případě zájmu občanů i 
na našich zahradách. Vzniklé štěpky si každý z Vás může uložit do 
kompostéru, využít na zahradě a nebo je odvést do kontejneru. Je 
třeba, aby si každý z nás uvědomil, že čím více budeme odpad třídit, 
tím méně budeme platit za jeho odvoz a likvidaci. Musíme také 
společně dbát o to, aby tato pravidla (zákon) ctili a respektovali také 
tzv. chataři, aby nejezdili do naší obce s pocitem, že tady na vesnici 
mohou zcela beztrestně všechno. 
 
Není to vše, co nás v blízké budoucnosti na naší obci čeká. Byly 
zahájeny práce na projektu  
„ Zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV“ (čistička odpadních 
vod). Je to v podstatě další stupeň zpracování dokumentace pro 
územní souhlas (rozhodnutí). Pokračuje se na projektové 
dokumentaci, která byla vypracována fy. DUIS s. r. o. již v roce 2010, 



 

jako dokumentace pro územní řízení. 
Co to pro nás občany znamená? Od cca. 20. dubna 2015 budou 
provádět pracovníci (projektanti) fy. VS Chrudim a. s. fyzickou 
kontrolu + zaměření jednotlivých domovních přípojek našich RD na 
kanalizaci. K tomu budou pravděpodobně požadovat informace 
(součinnost) od jednotlivých vlastníků RD. O termínu prohlídek 
budete informováni místním rozhlasem, popřípadě vhozením lístečku 
do Vašich domovních poštovních schránek. Tímto bych Vás všechny 
chtěl požádat o maximální pomoc ve věci poskytnutí informací tak, 
aby zpracovávaná projektová dokumentace v co největší možné míře 
odpovídala skutečnosti. Musíme si všichni uvědomit, že kvalitní 
zpracování technické dokumentace bude mít přímý a zásadní vliv na 
tvorbu a přesnost rozpočtu a následně při vlastní realizaci 
minimalizaci případných problémů. 
 
Vážení občané, mým cílem bylo poskytnout Vám co nejvíce zásadních 
informací o dění na naší obci. Jsem přesvědčen o tom, že čím větší je 
míra informovanosti občanů, tím větší je jejich zájem o věci veřejné. 
Nepřímo se tím také každý z Vás podílí na realizaci záměrů obecního 
zastupitelstva. 
Na závěr svého příspěvku Vám všem přeji hodně jarního sluníčka a 
současně s ním související klid a pohodu. 

  Ing. Jaroslav Kadlčík 
   
 
WEBOVÉ STRÁNKY OBCE: 
Ve spolupráci s paní Veisovou došlo k pár změnám a novým 
informacím na webových stránkách obce: http://www.radostice.cz/ 
Novým prvkem je například DISKUZNÍ FÓRUM, kde je možné 
diskutovat, vkládat dotazy, přání i stížnosti. Stránky ještě 
upravujeme a snažíme se doplnit o další články. 
Pokud někdo z vás občanů má pěkné fotografie Radostic i okolí - 
může se jednat, jak o současné, tak historické fotografie, budeme 
moc rádi za jejich "propůjčení" a zveřejnění na webových stránkách 
obce. Totéž platí pro různé příspěvky nebo podněty našich občanů. 

Děkujeme. 

http://www.radostice.cz/


 

CO DO BIOODPADU NEPATŘÍ!!? 

 maso, kosti, uhynulá domácí zvířata 
 oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny 
 obaly od potravin (sklo, plasty, plechovky) 
 zbytky jídel 
 exkrementy masožravých zvířat – včetně psích 
 sklo, kovy, umělé hmoty, textilie 
 obsah sáčků vysavačů 
 popel z uhlí a briket 
 barevné časopisy 
 smetky ze silnic 
 oleje, baterie, zbytky barev a laků 
 léky, pleny, igelity 

ZÁSADNĚ NEVHODNÉ KE KOMPOSTOVÁNÍ JE VŠE, 
CO VADÍ PROCESU TLENÍ 

 

CO PATŘÍ DO BIOODPADU? 
 rostlinný odpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, zbytky rostlin  
 zbytky ovoce a zeleniny 
 spadané ovoce ze zahrad 
 čajové sáčky 
 kávová sedlina 
 dřevní štěpka 
 kousky větviček, keřů i stromů – posekané, nastříhané, 

pořezané, nebo zpracované štěpkovačem 
 hlína z květináčů 
 v MALÉM množství – exkrementy nemasožravých zvířat 
 popel ze dřeva 
 v MALÉM množství – kousky kartonu, nebo použité papírové 

kapesníčky 

 

Váš BIOODPAD bude zpracován na kompost, který je využíván 
v zemědělství, zejména pro půdu určenou pro pěstování 
potravinářských obilovin. 



 

KAM S NEPOTŘEBNÝM TEXTILEM ???? 
 
 
Od loňského roku je v naší obci umístěn 
kontejner na textil. Tento kontejner najdete za 
budovou OÚ. 
 
Předseda sdružení „Pomoc bez hranic“ pan Jan 
Lauterbach děkuje všem občanům za přispění do 
sbírky pro Ukrajinu. V úterý 17. března bylo 
odvezeno 56 pytlů textilu, dětská postýlka a 
další drobné dary. 
 
 
 

 

******************************************************* 
 
MĚJTE OHLED !! 
V loňském roce potrhal pes, kterého jeho majitel neovládal (neměl 
koš a byl na volno) srnu, která posléze uhynula a zanechala dvě 
srnčata, která nekojena také uhynula. 
 
V jarních měsících klade většina zvěře mláďata, a proto si zaslouží 
klid. Žádáme majitele psů, aby měli svoje psy na vodítku a nenechali 
je volně pobíhat. Myslím si, že slušní lidé to pochopí a těm ostatním 
nezbývá než citovat Zákon o myslivosti: Pes, který je vzdálen 200 m 
od trvale obydleného stavení nebo štve zvěř a je mimo vliv svého 
pána je považován za škodnou. (Neplatí pro lovecké psy a služební 
plemena, která jsou náležitě označení. 

Za honební společenstvo Prštice - Radostice, myslivecký hospodář 
Peška Miroslav 

 
 

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



 

DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
ÚNOR 
12. února proběhl zápis dětí pro školní rok 2015/16.  Přišlo 12 dětí, 
přijato bylo 10. (5 chlapců a 5 děvčat). 
 
Děti si užily ještě jeden maškarní karneval, tentokrát ve školce, se 
spoustou soutěží, tance a zábavy. Vydařil se i masopustní průvod. 
 
BŘEZEN 
Společně s dětmi se ZŠ jsme přivítali jaro. Zavítali jsme do divadla 
Radost na velmi pěkné představení „Proč mají sloni dlouhé 
choboty?“.  Dětem se velmi líbila výroba velikonočních perníčků, 
které si vyzdobily na již tradiční velikonoční dílně. Tam také, 
společně s rodiči, vytvořily pěkné jarní dekorace. 
 

   
 
DUBEN 
Ráda bych poděkovala paní knihovnici Ludmile Ondráškové, za velmi 
pěkné povídání  
o knihách, které si pro starší děti připravila v rámci naší návštěvy 
místní knihovny. 
Jarní dny si užíváme při každodenních vycházkách do okolí Radostic. 
Děti ke hře velmi rády využívají přírodniny. Staví si lesní domečky, 
kreslí do hlíny, poznávají rostliny, dřeviny… Přejeme všem krásné 
jaro. 
 



 

MOTÝLCI NA NÁVŠTĚVĚ V ZŠ 

 
 Petra Ondrášková 

 
 
KAM PŘILETĚL ČÁP ???? 
 
Milá Adrianko, přejeme Ti do života 
zdraví, štěstí a hodně lásky.                    

                     babička a dědeček Karáskovi
    

Narození miminka je pro celou rodinu 
vždy velkou událostí. U narození 
Adrianky Karáskové tomu nebylo jinak. 
Po příjezdu z porodnice na ni čekalo 
překvapení v podobě čápa, kterého 
pořídila babička s dědečkem. Navíc 
tento dárek byl přínosem i pro 
kolemjdoucí. Nejenže je to krásná dekorace, ale i úžasná odpověď na 
otázku: … a už se vám něco narodilo? Ano, narodila se holčička! Jsme 
rádi za příspěvek, děkujeme, a kdo ví, třeba by to byla hezká tradice 
v naší obci.            B. P 
 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli 12. dubna se uskutečnilo letošní první vítání občánků, a že 
bylo koho vítat. Konec roku 2014 a začátek letošního roku se 
porodností v naší obci opravdu překonával.  
Starosta obce přivítal tyto děti:  
 

Alexander Fiala                        Šárka Césarová 

    
 

Anna Káňová 

 
 



 

Adriana Karásková              Pavlína Kratochvílová 

       
 

David Kadlčík                              Radim Čechr 

             
 

 
Maminko a tatínku, blahopřejeme vám k miminku !!! 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ Radostice pro rok 2015/2016 se konal 
19. ledna 2015. U zápisu bylo 12 předškoláků, a to: Tomáš Bílý, David 
Spěvák, Radim Dvořák, Daniela Dvořáková, Nikolas Hudec, Radek 
Koblížek, Valerie Kuchařová, Štěpán Filip, Filip Švestka, Tomáš 
Lenert, Jan Podolský a Matyáš Chrást.  
 
MASOPUSTNÍ VESELÍ 17. února vypukl Masopust i v Radosticích.  
Děti z mateřské i ze základní školy se nastrojily do parádních čepic. 
Vyzbrojily štěrkátky, píšťalkami i flétničkami. Páťáci požádali pana 
starostu o udělení práva kejklovati a zlobiti po dobu průvodu 
v ulicích Radostic.  
Správně nastrojený starosta naši žádost přijal a právo nám udělil.   
                                                                                                                 Děkujeme.  

 
Masopustní písničky se moc líbily. Velkou radost nám připravili 
všichni, kteří nás v průvodě doprovázeli a zapojili se do našeho 
veselí. U obecního úřadu nás čekala výslužka. Pravé Boží milosti. 
Také naše paní kuchařky na nás myslely a k obědu nám nasmažily 
sladké koblížky. 
 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ V letošním roce jsme si po dlouhé době 
připravili školní recitační soutěž. Děti si sami nebo za pomoci rodičů 
vybraly báseň, která je zaujala a líbila se. Nejoblíbenější básník 
našich dětí je pan Jiří Žáček, ale všechny zaujala i stará dobrá klasika. 
Báseň, Křišťálová studánka, se dětem a porotě moc líbila. Soutěž byla 
napínavá a ti nejlepší nás pojedou reprezentovat do Prštic, kde se 
k nám přidají i děti ze základní školy ze Silůvek. 

Drahoslava Drábková 



 

SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ 
Obec Radostice ve spolupráci se  
ZŠ Radostice pořádá SLET 
ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ. Akce se 
koná netradičně ve středu 29. 4. 
2015. Přílet všech čarodějnic a 
čarodějů je plánovaný v 17:30 hod. 
k areálu „u Pištěkárny“. Čekají nás 
soutěže, tanec, odměny. Zváni jsou 
všichni - od miminek po seniory. 
S sebou špekáček, pečivo, prut na 
opékání a dobrou náladu.  
Po skončení akce si paní učitelky 
odvedou děti školou povinné (1. – 
5. ročník) a společně prožijí 
čarodějnou noc v budově školy.  
Kostýmy vítány.                             Vstupné - polínko dřeva na táborák !!! 
 
DEN MATEK – v letošním roce tento květnový svátek vychází na 
neděli 10. 5. Všem maminkám popřejí děti relací v místním rozhlase 
v 10:00 hod. 
 
 
ŠKOLNÍ AKADEMIE - 17. června v 17:30 hod. Vystoupí děti ze 
základní a mateřské školy. Proběhne pasování prvňáčků a loučení 
s páťáky.  
 
 
Veterinární lékař Dr. Zdeněk Fajt oznamuje, že ve čtvrtek 23. dubna, 
bude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině. Očkování 
bude probíhat v ordinaci na ulici Hlavní 1 a to od 16:00 do 19:00 hod. 
Cena 1 vakcíny je 100,- Kč na rok nebo 250,- Kč na 3 roky. Dále je 
možno psa nechat naočkovat proti ostatním chorobám, očipovat psa 
a nechat vystavit europas. Lze zakoupit přípravky na odčervení, 
odblešení, proti vnějším parazitům apod. 



 

DĚTSKÝ KARNEVAL  
V neděli 8. února se konal v sokolovně dětský maškarní karneval, 
který pořádala Kulturní komise 
naší obce.  
K vidění byly nejrůznější masky -
princezny, kovbojové, indiáni a 
spoustu jiných známých i  
neznámých pohádkových postav. 
Bylo vidět, že rodiče své děti na 
karneval řádně vybavili, a i když 
v té době panovalo zrovna období 
různých chřipek, nachlazení a 
jiných trápení, tak účast dětí a rodičů byla nakonec velká.  
 
Děti měly možnost si zatancovat při poslechu našeho „DJ kovboje 
Woodyho“ v podání Tomáše Chrásta, také soutěžily při různých 
disciplínách - ať už samy nebo společně s rodiči – to jsme se nasmáli 

asi nejvíc.  
 
Přišel se za námi 
podívat náš pan 
starosta. Díky      
velké podpoře 
mnoha sponzorů 
bylo možné 
zajistit dárky a 
sladkosti, ze 
kterých měly   
děti radost.  

 
Všichni jsme si karneval pořádně užili a už 
se těšíme na další! 

 
   

za kulturní komisi Jana Davidová 



 

Na dětský karneval přispěli: 
Restaurace Sokolovna, Restaurace „Pištěkárna“, Nešpůrek Jiří,  
Ing. Kadlčík Jaroslav, David Pavel, Lenka a Tomáš Chrástovi, manželé 
Kuchařovi, Holcmann Jiří, Urban Jiří, Martinec Jindřich, Prokeš 
Marek, Kouřil Pavel, Stehlík Petr, Rautenkranz Petr, BDT Sanace, 
manželé Procházkovi, Barbara a Jan Novotní.  
 
BOCHKO  
 
Obchodní 
oddělení: 
 Jan Novotný  

 
E-shop:  
Barbara Novotná 
 
Prostřední 44 
Radostice 
664  46   

 
 

 
 
 
Finanční 
příspěvky byly 
použity na nákup 
dárků pro děti a 
na odměny za 
soutěže. Všechny 
děti také dostaly 
kosmetické 
balíčky od firmy 
Bochko.  

 
Všech příspěvků si velice vážíme a ještě jednou děkujeme. 



 

NEPŘEHLÉDNĚTE !!!!! 
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci prostřednictvím, 
které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla, 
vozidlo není v tzv. „polopřevodu“. 
Aplikace dostupná na webové adrese: www.dokonceteregistraci.cz . 
Kontrolu lze provést na základě vložení čísla osvědčení o registraci 
vozidla. Po potvrzení, jsou sděleny informace, zda je registrace 
vozidla dokončena nebo je nutné registraci dokončit, tj. zapsat 
vlastníka vozidla k určitému datu. Součástí aplikace jsou také údaje o 
počtu vozidel „v převodu“. Informace o vozidlech jsou k datu  
12. dubna 2015 a dále se budou pravidelně aktualizovat. 
„Ověřte si ve webové aplikaci Ministerstva dopravy ČR na 
adrese www.dokonceteregistraci.cz, zda jste dokončili 
registraci svého vozidla. Čas na nápravu je jen do 30. 06. 2015. 
Po 1. červenci 2015 budou auta bez majitele vyřazena z registru 
vozidel. Vozidlo zanikne, nevratným způsobem bude vyřazeno 
z registru a tím automaticky zanikne i povinné ručení.“ 

*********************************************************** 
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude 
přerušena dodávka elektrické energie: 
PONDĚLÍ   20. 04. 2015 od 07:30 do 16:30 hod. 
PÁTEK  24. 04. 2015 od 07:30 do 16:30 hod. 
Vypnutá oblast: severní část obce. Od č. p. 230 a 9 včetně - u kostela,  
č. p. 129 a 102 včetně - na ul. Nové.  
Včetně samot U Žemličků, u trati a Radostický mlýn. 
 
PONDĚLÍ  27. 04. 2015 od 07:30 do 16:30 hod. 
ČTVRTEK   30. 04. 2015 od 07:30 do 16:30 hod. 
Vypnutá oblast: celá obec. 
 
ÚTERÝ  05. 05. 2015 od 07:30 do 16:30 hod. 
ČTVRTEK  07. 05. 2015 od 07:30 do 16:30 hod. 
Vypnutá oblast: jižní část obce. Hlavní od č. p. 163 a ul. Sokolská č. p. 
4, Mezírka, Školní, Nová od č. p. 217, 221 směr Prštice. 

http://www.dokonceteregistraci.cz/


 

MAS BOBRAVA: 
Místní akční skupina MAS Bobrava je z principu neziskovou 
organizací nezávislou na politickém rozhodování. Základním cílem 
spolku je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech. Jedním 
z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních 
prostředků. 
 
Místní akční skupinu, dále jen MAS, založili její členové zakládací 
smlouvou. MAS je tvořena všemi partnery MAS, kteří zastupují 
veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. MAS je 
otevřeným partnerstvím a partnerem-členem se mohou stát obce, 
školy, neziskové organizace, podnikatelé, ale i aktivní občané. 
 
Do územní působnosti MAS Bobrava jsou zahrnuty katastry obcí 
Modřice, Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Popůvky, 
Radostice, Silůvky, Střelice, Troubsko a Želešice. 
 
Aktuální informace o dění v MAS Bobrava, Stanovy spolku i přihlášku 
ke členství naleznete na stránkách: http://www.masbobrava.cz/ 
nebo také na našich webových stránkách obce: 
http://www.radostice.cz/ 
 
Chcete se podílet na dění ve Vašem okolí? Podnikáte? Jste aktivní 
občan? Pořádáte kulturní či sportovní akce? Pracujete v zemědělství? 
Přidejte se k nám a rozhodujte o rozdělení peněz do Vašeho území! 
 
Jako členové MAS Bobrava, z. s. budete moci přímo rozhodovat, na co 
budou prostředky z evropských dotací poskytnuty a podpořit tak 
místní podnikatele, organizaci, spolek či rozhodovat o výstavbě ve 
Vaší obci a mnoho dalších.  
Již 20. dubna v 18:00 se koná první Valná hromada spolku v Klubu 
důchodců v Moravanech. 

Kontakt: Bc. Helena Kadlečíková, předsedkyně spolku 
         helena.kadlecikova@seznam.cz, 608 706 433 
 

http://www.masbobrava.cz/
http://www.radostice.cz/
mailto:helena.kadlecikova@seznam.cz


 

KOLOPARTA MODRÁ LASTURA se probudila ze zimního spánku. 
Sraz byl určen na 11hod. u obecního úřadu, kde jsme se dozvěděli jakou 
trasou pojedeme. 
Sešlo se nás dvanáct. Po krátké poradě jsme vyrazili na trasu. Počasí nám 
nepřálo, bylo větrno. Ale co se dalo dělat,  
Tak jsme šlápli do pedálů a jelo se.  
Vyrazili jsme do Tetčic a 
odtud zadem do Rosic. 
Odtud jsme se vydali ke 
kapli Svatá trojice, která 
se nachází mezi Rosicemi 
a Kratochvílkou. Po 
krátké zastávce jsme 
vyrazili směr 
Kratochvílka a odtud 
přes Neslovice na Hlínu 
kde bylo nachystáno 
občerstvení. No, a z Hlíny už jsme frčeli domů. Tento výlet se vydařil. 
 

 
 za „kolopartu" Vl. Čejka 



 

 



 

UPOZORNĚNÍ 
Úryvek z loňského zpravodaje (Radostníček – duben 2014) 
„Ještě bych vás chtěl upozornit, že se nám na návsi v poslední době rozmohl 

jeden takový nešvar. Děti šplhají po pomníku a vůbec nedbají úcty k 

památce padlých. Dokonce se to děje i v přítomnosti jejich rodičů, což je 

obzvláště na pováženou. Prosím, uvědomte si, že pomník je třeba uctívat 

celý, včetně soklu, na kterém stojí.„                                 Mgr. Václav Káňa 
 
Bohužel opět musíme na tento nešvar upozornit. Ani po roce nejsou 
občané schopni si uvědomit, že pomník není dětské hřiště, 
prolézačka atd. Děti stále po této památce „lozí“, na podstavci si 
dělají závodní dráhu, dále i za přítomnosti dospělých osob.  
Tato připomínka byla i součástí rozpravy posledního zasedání 
zastupitelstva (v pátek 10. 4. 2015). 
Je jasné, že se tato neúcta nikomu nelíbí. Paní učitelky slíbily, že si o 
tomto problému s dětmi promluví a upozorní je na nevhodné 
chování.                                 Ale, kdo promluví do duše těm ostatním? 

B. P. 

*********************************************************** 
 
       ODDÍL KOPANÉ – MUŽI – JARO 2015 

DEN DATUM ČAS UTKÁNÍ 
NE 05. 04. 10:00 LAŽÁNKY - RADOSTICE 
NE 12. 04. 15:30 RADOSTICE - DEBLÍN 
NE 19. 04. 16:00 SENORADY - RADOSTICE 
NE 26. 04 16:00 RADOSTICE – M. BRÁNICE 
NE 03. 05. 13:00 PRŠTICE - RADOSTICE 
NE 10. 05. 16:30 RADOSTICE – KUŘIM „B“ 
NE 17. 05. 16:30 KUPAŘOVICE - RADOSTICE 
NE 24. 05. 16:30 RADOSTICE - LUKOVANY 
SO 30. 05. 16:30 TROUBSKO - RADOSTICE 
NE 07. 06. 16:30 RADOSTICE - POPŮVKY 
NE 14. 06. 16:30 ŘEZNOVICE – RADOSTICE 
NE 21. 06. 16:30 RADOSTICE – IVANČICE „B“ 



 

Krásné 6. místo si vykopala mladší přípravka, která ani v zimě 
nezahálela a zúčastnila se Zimního halového turnaje v Žabčicích. 
Všem šikovným dětem gratulujeme a trenérům děkujeme! 
 

 
 
V březnu letošního roku byly dokončeny práce na rekonstrukci kabin 
na fotbalovém hřišti.  

   
 

         



 

ÚDOLÍ BOBRAVY – VODNÍ MLÝNY 4 
Než se dostaneme v dnešní části seriálu o vodních mlýnech v údolí 
Bobravy k dalším mlýnům, zkusíme si připomenout, jak vznikala 
pojmenování těchto objektů. Nejobvyklejší způsob byl pojmenovat mlýn 
podle majitele, mlynáře, místa stavby. Jako příklad se dá uvést mlýn 
Anenský, kde dávným majitelem byl klášter sv. Anny v Brně, podobně i 
Kartouzský, vlastněný kartuziánským klášterem v Brně, Králově Poli. 
Názvy mlýnů podle mlynáře se v průběhu let často měnily a měly 
význam spíše pro současníky mlynáře. Příkladem je mlýn Šafránkův, 
Procházkův či Klapalův, ale už zde je vidět rozpor v přesnosti určení, 
neboť Procházkův byl mlýn Tetčický i Radostický, přičemž se jednalo o 
jiné osoby. U významných mlynářských rodů, jako n.př. Peclové, bylo 
v republice Peclových mlýnů mnoho, takže o přesném určení  se nedalo 
mluvit a tento způsob pojmenování měl opravdu jen místní význam. 
Pojmenování podle místa stavby bylo naopak dost přesně určující. 
Příkladem mohou být mlýny Pod Womicí (Omický), Tetčický, 
Radostický. Častým názvem je i označení mlýna jako Nový, Čertův nebo 
Spálený. Nový mlýn byl zpravidla ten poslední, který byl na toku 
postaven. 
Protože mlýny byly nejčastěji dřevěné, dost často v nich docházelo 
k požárům. Ne všechna požářiště pak nesla název Spálený mlýn. Mnoho 
z nich bylo hned obnoveno a ty nesly dál svůj původní název. Jako 
Spálený mlýn byly zpravidla označeny mlýny, které po vyhoření byly 
nějaký čas opuštěny a  tento název se ujal natolik, že se pak udržel 
často po staletí, i když mlýn byl obnoven a místně nazýván podle 
současného mlynáře (Spálený mlýn – Ondráčkův). Některé opuštěné 
mlýny, zejména mimo osady, uprostřed lesů, byly romanticky nazývány 
jako Čertův mlýn a často byly opředeny pověstmi, které se šířily 
vyprávěním po několik generací. 
 
SPÁLENÝ MLÝN  
Asi tři kilometry údolím Bobravy ve směru toku pod Radostickým 
mlýnem je mlýn Spálený, obecně nazývaný „spáleňák“. Tento název 
se vyskytuje už na hodně starých mapách a nepodařilo se mi 
dohledat, kdy byl užit poprvé. Na mapě z roku 1775 je mlýn ještě 



 

označen jako „Hajanský“, při 
dalším mapování v roce 
1836 už je „Spálený“.  Při 
chůzi po proudu Bobravy od 
Radostického mlýna si 
můžeme všimnout malého 
klenutého mostku asi 2 
kilometry od Radostic. Je 
velmi podobný tomu 
známému, většímu, který se 

klene přes Bobravu ke Spálenému mlýnu.  Další zajímavostí na cestě 
ke „Spáleňáku“ je vysoká rybniční hráz před mlýnem, která je však 
proražená a nefunkční. A opět se vrátíme ke starým mapám – na 
mapě z roku 1775 je rybník zakreslen, na mapě z roku 1836 už není. 
Podle záznamů ze střelické kroniky byl rybník, zvaný „Nový“, založen 
kolem roku 1745, ale brzy byl opět zrušen a jeho plocha 
rozparcelována jako zemědělská půda (1825). Tyto údaje mi poslal 
pan Nosek ze Střelic, který je významným fandou údolí Bobravy a 
jeho čistoty. Klenuté mostky přes Bobravu pravděpodobně pocházejí 
z doby velké regulace toku Bobravy, která proběhla v roce 1911. 
Tento předpoklad však čeká na ověření.   
Mlýn v daném místě stál, podle starých záznamů, už v roce 1348, kdy 
je zmiňován soudní spor o něj mezi bratry Pohorlitzerovými. 
Samozřejmě na svém místě byl ještě před tímto rokem. Patřil do 
katastru Tikovic (dříve i Štikovic), které jsou dnes součástí Ořechova. 
Nějakou dobu byl jeho vlastníkem i Jiří Žabka z Limberka, když 
kolem roku 1550 spadly pod prštické panství i Tikovice. Ačkoliv byl 
mlýn panský, byl provozován jako „svobodný“ a mlynář vrchnosti 
platil sjednaný úrok (v roce 1750 to bylo 135 zlatých). 
Z nejstarších známých mlynářů lze jen vybrat některá dohledaná 
jména:  Blažek Mlynář (1662), Pavel Sloupský (1695), Jáchym 
Sloupský (1733) a další. V roce 1768 na tomto mlýně mlel další 
mlynář z už známého rodu Procházků, Vojtěch. Další jména mlynářů 
jsou n.př. Novodvorský, Panovský, Steimnitz a také z významného 
rodu mlynářů Joklů (Jockelů), Frantz (1853). V roce 1882 vlastnil 



 

mlýn Vincenc Vlasák a později Františka Vlasáková, která mlýn 
prodala okolo roku 1938 panu Zdeňku Ondráčkovi. To byl významný 
textilní odborník, který se vrátil ze zahraničí s úmyslem mlýn 
přestavět na doplňkovou textilní provozovnu a spolupracovat 
s brněnskými textilkami. Vzhledem k nacistické okupaci ve 40. létech 
však tuto svoji vizi nemohl uskutečnit a mlýn tak pokračoval 
v původní činnosti.  
Staré vodní kolo bylo nahrazeno dvěma Francisovými turbínami. Už 
v roce 1930 dávala první z turbín při hltnosti 300 l/sec maximální 
výkon asi 5 – 7 HP (koní), později byla doplněna druhá, menší. Na 
malém spádu byl výkon poměrně nízký, proto do zálohy byl koupen 
naftový motor, který sloužil také pro řešení situace nedostatku vody 
v Bobravě. 
Podle údajů pamětníků však mlýn už po válce nemlel mouku, pouze 
šrot pro domácí zvířata a tak jako mnohé další mlýny skončil 
v padesátých letech jako zemědělská a rekreační usedlost. V minulém 
roce (2014) část bývalého mlýna opět shořela. 
 
KARTOUZSKÝ MLÝN – ŠAFRÁNKŮV 
Tento mlýn je dalším po proudu Bobravy, hned za mlýnem Spáleným. 
Pokud se k němu chceme dostat, musíme poněkud odbočit z páteřní, 
modře značené, turistické cesty. Odbočka však stojí za to, protože se 
podíváme do krásného údolíčka, kterému dominují mlýnské budovy. 
Budovy jsou sice ve špatném stavebním stavu, avšak jejich 
architektura dobře odpovídá konci 19. století.   
Jak plyne z označení na mapách „Kartouský mlýn“, vlastníkem mlýna 
byl kartuziánský klášter v Brně – Kartouzích, nynějším Králově Poli. 
Klášteru patřila i obec Střelice, mlýn se nacházel na jejím katastru.     
I v tomto mlýnu byli mlynáři nájemci a vlastníkovi platili stanovenou 
roční taxu. To platilo až do roku 1782, kdy císař Josef II. spoustu 
klášterů zrušil a jejich majetek prostřednictvím fondu měnil majitele. 
Zmínka o tomto mlýnu v archivních listinách se objevuje v roce 1413, 
ale je pravděpodobné, že mlýn existoval už mnohem dříve, když ves 
Střelice daroval klášteru markrabě Jošt už v roce 1375 a nelze 
předpokládat, že by Střelice skoro 40 let neměly vlastní mlýn. 



 

Mezi dávné mlynáře, vyhledané v matrikách patří n.př. Matěj 
Pokorný (1643), Bartoloměj Chloupek (1677), Kilián Chloupek 
(1711), Jan Maleček 
(1736), rodina 
Černohorských – Ignác 
(1813, Martin (1822), 
Anton (1838), Frant. 
Findejs (1861) a v roce 
1866 mlýn kupuje pan 
Tomáš Šafránek ze Střelic. 
Jeho syn Tomáš ml. 
živnost převzal a po něm 
v roce 1928 další potomek 
František. V roce 1930 se ve mlýně mlelo naposledy a od toho data 
mlýn sloužil už jen jako zemědělská usedlost až do tragické smrti 
bývalého mlynáře Františka v roce 1982, kdy uhořel při požáru sena 
na louce. 
Mlýn býval vybaven vodním kolem, které na spádu asi 4m mělo 
výkon asi 4 HP, což nebylo mnoho a mlýn se postupně dostal do 
ztrátového provozu, až svoji živnost mlynář v roce 1929 ukončil. 
Budovy bývalého mlýna jsou v současné době užívány k ubytování 
majitelů a okolní pozemky nadále slouží k drobné zemědělské 
výrobě. 
 
ANENSKÝ MLÝN  
Býval umístěn ve výhodné poloze nedaleko cesty mezi Ořechovem a 
Střelicemi, v místě, které se dodnes značí jako „Na Závisti“. Od 
Šafránkova mlýna je to podél říčky asi kilometr. Tato pozice mu 
dávala značnou šanci k prosperitě.  
Jak už bylo zmíněno, vrchností, které mlýn patřil od roku 1369, byl 
klášter sv. Anny v Brně, který mlýn od předchozího majitele (Jenče 
z Lomnice) mlýn koupil spolu s částí dnešního Ořechova. Mlýn patřil 
do katastru obce Ořechovičky, podle toho byl také místně nazýván 
mlýnem Ořechovičským nebo Obravským. Podobně jako Kartouzský, 



 

byl i tento mlýn, stejně jako jiné nemovitosti, v rámci Josefinských 
reforem v roce 1784 prodán do vlastnictví uživatelům.   
 

Mezi mlynáře v historii 
tohoto mlýna patřili n.př. 
Mikuláš Folauf (1663), 
Tobiáš Porč (1695), Jiří Volf 
(1708), další jména jsou 
Reichel, Kolovrátek, Tulla, 
až v roce 1836 přicházejí ke 
slovu mlynáři Černohorští, 
podobně jako na         
vedlejším mlýně 
Kartouzském. 
Mlynář Jiří Volf je dodnes 

znám tím, že v roce 1709 postavil na Červeném vrchu dřevěný kříž, a 
později (1852) byla na tomto místě vystavěna kaple, zasvěcená sv. 
Pelegrinovi. Dnes se mnozí občané Ořechova, členové Okrášlovacího 
spolku ořechovského, snaží tato místa zvelebovat. 
Od mlynáře Černohorského odkoupil mlýn okolo roku 1938 stejný 
zájemce, jako mlýn Spálený, pan Zdeněk Ondráček, který i tento mlýn 
plánoval předělat na textilní provozovnu. Stejně jako ve Spáleném 
mlýně se z důvodu okupace a války tento plán neuskutečnil. Mlýn dál 
pracoval jako mlýn na obilí a v době války byl znám jako významný 
dodavatel mouky na „černý trh“, za což byl majitel okupačními 
orgány zatčen, avšak podobně jako mlynář radostický, zachráněn 
díky profesním vztahům mezi mlynáři. 
V roce 1949 už mlýn s mlynářskou činností skončil a postupně byl 
přebudován na obytné stavení pro rodinu. Když se pak propadla 
střecha mlýnice a všechno bylo napadeno dřevomorkou, majitelé se 
rozhodli původní mlýn zbourat a pozemek využít pouze pro bydlení.  
V současné době už mlýnské budovy prakticky neexistují, původní je 
pouze zeď, kolem níž se prochází dále ke mlýnu Novému, po pravé 
straně, s prostými dveřmi, na nichž bývá zavěšen věneček z obilí a 
bylin. 



 

Na nejnovějších mapách už také toto stavení nemá označení Anenský 
mlýn. Patří tedy dnes mezi mlýny zaniklé funkčně i stavebně. 
V příštím, posledním, dílu si ještě povíme něco o mlýnech Novém a 
Želešickém, aby pro zájemce byla informace pokud možno 
kompletní. 

A. P.  zdroj viz  http://udoli-bobravy.webnode.cz/o-nas/ 
 
 

********************************************************** 
 
 
 
 
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V měsíci lednu, únoru a březnu 2015 oslavili naši občané významná 
jubilea: 

paní Jaroslava Kuřová 70 let 
paní Věra Koblížková 70 let 
pan Ing. Zdeněk Ferdus 87 let 
pan Mojmír Franěk  70 let 
paní Emilie Smejkalová 80 let 
paní Marie Brtníčková 80 let 
paní Jiřina Šťastná  90 let 
pan Bohumil Navrátil 70 let 

 
50. výročí svatby oslavili Eva a Bohumil Navrátilovi 

 

Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům 
hodně zdraví, štěstí a radosti. 

 
 

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

http://udoli-bobravy.webnode.cz/o-nas/


 

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ ROČNÍK  RADOSTICKÉ NEREZOVÉ DESÍTKY 
Obliba kondičního běhu stále vzrůstá, na což reagují četné tělocvičné 
jednoty, které zájemce o běhání sdružují a organizují malé, ale stále 
populárnější závody. Jedním z takovýchto běhů je i Radostická 
nerezová desítka, jenž organizuje T. J. Sokol Radostice a která je od 
roku 2003 součástí Brněnského běžeckého poháru. 
 
V sobotu 17. ledna 2015 uspořádala Tělocvičná jednota Sokol 
Radostice ve spolupráci s obcí Radostice další ročník Radostické 
nerezové desítky, tentokrát v rámci celodenní akce „Radostice 
sportují“. Kromě dopoledního přespolního běhu Radostická nerezová 
desítka byl součástí i odpolední náborový závod v orientačním běhu. 
Pro amatérské běžce je u tohoto typu závodů velkou atrakcí možnost 
postavit se na start společně s českou atletickou špičkou. Účastníci 
letošní Radostické nerezové desítky tak měli šanci změřit svoje síly 
například s mistrem České republiky v maratonu z roku 2013 Jiřím 
Homoláčem, úřadujícím akademickým mistrem ČR na 10 kilometrů 
Robertem Míčem či s nejznámějším českým ultramaratoncem 
současnosti Danielem Orálkem. Absolutním vítězem se stal Jiří 
Homoláč, který na 10,5 kilometrů dlouhé trati zaběhl i v kopcovitém 
terénu výborný čas 35:02. O 27 vteřin později proběhl cílem Robert 
Míč, Daniel Orálek bral bronz. 
 
Startovní pole zpestřil také profesionální triatlonista a dvojnásobný 
vítěz Světového poháru Petr Vabroušek, který na závod dorazil se 
svými dětmi, patnáctiletým Filipem a tříletou Věrkou. Zatímco 
tatínek doběhl osmnáctý, Filip vybojoval mezi dorostenci bronzovou 
medaili. 
 
Kromě téměř tří set mužů dorazily do Radostic i bezmála dvě stovky 
žen, dorostenek a dorostenců. Na ty čekala trať dlouhá 4,5 kilometru. 
Loňskou vítězku a tradiční účastnici závodů Brněnského běžeckého 
poháru Patríciu Puklovou (ještě donedávna Gánovskou) předběhla o 
12 vteřin brněnská běžkyně Marie Miličková, která trať absolvovala 
za 17 minut a 34 vteřin. Organizátoři nezapomněli ani na děti, pro 



 

které byly připravené tratě od 400 do 1700 metrů. Přihlásilo se jich 
120, a tak o diváckou kulisu obou hlavních závodů bylo postaráno. 
Celkově měly závody ze sportovního hlediska jedinou chybu – že se 
zúčastnilo tak málo radostických občanů. 
 
Odpoledního náborového "závodu" v orientačním běhu se účastnilo 
57 zájemců, jak radostických občanů, tak i zájemců z okolí. Jak děti, 
tak dospělí si za nepříliš zimního počasí (+6 C) vyzkoušeli, co je to 
orientační běh. V prostoru startu náborového závodu byly 
instalovány panely s informacemi o orientačním běhu a s mapami 
okolí zpracovanými pro orientační běh. Po krátké instruktáži o 
rozdílech mezi standardní mapou a mapou pro orientační běh 
vyrazili zájemci na jednoduchou trať o délce 2,1 km po Radosticích a 
přilehlém okolí. Účastníci náborového závodu po úspěšném 
absolvování tratě obdrželi drobnou odměnu. 
 
 

 
 

Jiří Kadlec,  
starosta T. J. Sokol 

 



 

STOLNÍ TENIS 
Okresní přebor 1. třídy 

       Tabulka: 
        1. Silůvky "C" 22 20 1 1 0 270:126 83 

2. N. Bránice "B" 22 16 1 5 0 238:158 71 
3. Rebešovice "B" 22 14 1 7 0 225:171 65 
4. Mokrá "B" 22 9 5 8 0 212:184 54 
5. Telnice "A" 22 10 2 10 0 196:200 54 
6. Nedvědice "A" 22 10 1 11 0 189:207 53 
7. Lažánky "A" 22 8 4 10 0 193:203 50 

8. Ořechov "A" 22 8 3 11 0 173:223 49 
9. Řeznovice "D" 22 8 2 12 0 187:209 48 
10. Tišnov "C" 22 7 4 11 0 168:228 47 
11. Oslavany "A" 22 4 4 14 0 163:233 38 
12. Radostice "A" 22 3 2 17 0 162:234 33 

         
         Okresní přebor 3. třídy 

       Tabulka: 
        1. Lomnička "A" 20 19 1 0 0 259:101 78 

2. Rebešovice "C" 20 15 2 3 0 228:132 67 
3. Nedvědice "B" 20 12 2 6 0 196:164 58 
4. Ostopovice "B" 20 9 3 8 0 178:182 50 
5. Neslovice 20 9 3 8 0 171:189 50 
6. Oslavany "B" 20 8 4 8 0 182:178 48 
7. N. Bránice "C" 20 7 4 9 0 168:192 45 
8. Ořechov "B" 20 7 2 11 0 172:188 43 

9. 
D. H. Loučky 
"A" 20 6 1 13 0 153:207 39 

10. M. Knínice "B" 20 5 3 12 0 163:197 38 
11. Radostice "B" 20 0 1 19 0 110:250 21 
12. Prace "B" 0 0 0 0 0 0:00 0 
 

 



 
VÝSLEDKY – OKRESNÍ PŘEBOR 1. TŘÍDY VÝSLEDKY – OKRESNÍ PŘEBOR 3. TŘÍDY 

 

 

 
 

za stolní tenis Michal Kratochvíl 

1 Nedvědice 
„A“ 

Radostice 
„A“ 

10:08 

2 Radostice 
„A“ 

Ořechov „A“ 9:09 

3 Tišnov „C“ Radostice 
„A“ 

11:07 

4 Radostice 
„A“ 

N. Bránice 
„B“ 

5:13 

5 Silůvky „C“ Radostice 
„A“ 

14:04 

6 Radostice 
„A“ 

Mokrá „B“ 9:09 

7 Telnice „A“ Radostice 
„A“ 

14:04 

8 Radostice 
„A“ 

Lažánky „A“ 7:11 

9 Oslavany „A“ Radostice 
„A“ 

13:05 

10 Rebešovice 
„B“ 

Radostice 
„A“ 

13:05 

11 Radostice 
„A“ 

Řeznovice 
„D“ 

11:07 

12 Radostice 
„A“ 

Nedvědice 
„A“ 

7:11 

13 Ořechov „A“ Radostice 
„A“ 

10:08 

14 Radostice 
„A“ 

Tišnov „C“ 16:02 

15 N. Bránice 
„B“ 

Radostice 
„A“ 

10:08 

16 Radostice 
„A“ 

Silůvky „C“ 6:12 

17 Mokrá „B“ Radostice 
„A“ 

15:03 

18 Radostice 
„A“ 

Telnice „A“ 6:12 

19 Lažánky „A“ Radostice 
„A“ 

14:04 

20 Radostice 
„A“ 

Oslavany „A“ 15:03 

21 Radostice 
„A“ 

Rebešovice 
„B“ 

7:11 

22 Řeznovice 
„D“ 

Radostice 
„A“ 

10:08 

1 Radostice „B“ D. H. Loučky 
„A“ 

8:10 

2 Neslovice Radostice „B“ 14:04 

3 Radostice „B“ Oslavany „B“ 7:11 

4 N. Bránice „C“ Radostice „B“ 9:09 

6 Nedvědice „B“ Radostice „B“ 13:05 

7 Radostice „B“ Ořechov „B“ 6:12 

8 Ostopovice 
„B“ 

Radostice „B“ 13:05 

9 Radostice „B“ Lomnička „A“ 4:14 

10 Radostice „B“ Rebešovice 
„C“ 

6:12 

11 M. Knínice „B“ Radostice „B“ 14:04 

12 D. H. Loučky 
„A“ 

Radostice „B“ 15:03 

13 Radostice „B“ Neslovice 6:12 

14 Oslavany „B“ Radostice „B“ 15:03 

15 Radostice „B“ N. Bránice „C“ 5:13 

17 Radostice „B“ Nedvědice „B“ 6:12 

18 Ořechov „B“ Radostice „B“ 13:05 

19 Radostice „B“ Ostopovice 
„B“ 

8:10 

20 Lomnička „A“ Radostice „B“ 15:03 

21 Rebešovice 
„C“ 

Radostice „B“ 10:08 

22 Radostice „B“ M. Knínice „B“ 5:13 



 

NEKONEČNÝ PŘÍBĚH ….  
ZPRÁVY Z  NAŠÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV): 
 

Přesto, že v minulých číslech Radostníčku bylo zveřejněno několik 
fotografií odpadu, který do 
kanalizace nepatří a někteří z vás se 
podivovali nad nechutností těchto 
záběrů, stále a i přesto je ČOV dále 
slušně zásobována různými 
předměty, které by se měly 
vyskytovat na rozhodně jiném místě 
než je čistírna odpadních vod. 
Je to vizitka naší obce. 
 
Také bychom zde raději prezentovali hezké fotky, ale zatím bohužel 
nejsou jiné objekty k focení než tyto.... 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

Věděli jste, že všechen tento odpad se musí usušit ??  
Když z něj totiž poteče voda, tak je likvidace mnohonásobně dražší.... 
 
Kdybyste toto do kanalizace neházeli, nepohoršovali byste se nyní 
nad těmito obrázky :( 
 

Kdy si někteří občané uvědomí, 

jak se mají chovat k životnímu prostředí? 
 _____________________________________________________________________________ 
 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  PRO MAJITELE BAZÉNŮ A JEZÍREK ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Napouštění bazénu nebo jezírka je nutné  
PŘEDEM NAHLÁSIT NA OÚ nebo p. Chrástovi.  

 
Důvod: po takovémto upozornění bude zvýšeno čerpání vody na 
vodojem a v případě, že by studny nebyly schopny toto zvládnout, 
bude rozděleno napouštění daného bazénu do několika dnů. Abyste 
předešli možným komplikacím (např. v letních měsících může být 
sucho), je dobré začít s napouštěním už nyní, kdy je zatím vody 
dostatek. 
 

Autor: Tomáš a Lenka Chrástovi 



 

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE 

S BOJOVOU UKÁZKOU 
 
Obec Radostice pořádá ve spolupráci s klubem vojenské historie 
Společností Renata, o. s. akci k 70. výročí osvobození obce Radostice. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AKCE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 23. 4. 2015  
V 18:45 HOD. U OÚ RADOSTICE. 

PROGRAM:   
18:45 hod. – zahájení 

 

18:50 hod. – příjezd německých vojáků, drobné občerstvení pro vojáky,      

 prohlídka vojenské techniky 

 

19:00 hod. – příjezd ruských vojáků, ústup německé armády 

  

19:15 – 19:45 hod. – přestřelka mezi německou a Rudou armádou  

        – bojová ukázka 

 

20:00 hod. – přivítání osvoboditelů šeříky a občerstvením na návsi 

 

Uvedené časy jsou orientační. 

 

Srdečně zveme všechny občany.  

Uvítáme od občanů drobné občerstvení pro vojáky. Děkujeme. 

 

Kulturní komise a Obec Radostice   


