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Zvoní, cinká zvonec, 
že se blíží roku konec. 

 
Načneme pak další rok, 

do něj přejeme vám šťastný krok. 
 
 
 
 
 

 

 



 

OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

STAROSTA OBCE ING. JAROSLAV KADLČÍK 
starosta@radostice.cz 

 
MÍSTOSTAROSTA OBCE JAROSLAV DVOŘÁK 

mistostarosta@radostice.cz 
PO 08:00 - 17:00 hod. 
ST 08:00 - 17:30 hod. 

 
 

EVIDENCE OBYVATEL, ÚČETNÍ – EVA URBANOVÁ 
podatelna@radostice.cz 

 
POKLADNA, PODATELNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 

pokladna@radostice.cz 
            PO 08:00  - 17:00 hod. 
            ST  08:00  - 17:30 hod. 

 
OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 

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

                                                                               

***************************************************************** 
Oznamujeme občanům, že i nadále jsou k dispozici kompostéry.  
Kdo má zájem, může si požádat v kanceláři OÚ. 
 
Připomínáme občanům, že je možnost odebírat hlášení místního 
rozhlasu e-mailem. Stačí se zaregistrovat na stránkách obce 
www.radostice.cz v pravém spodním rohu. 
 

***************************************************************** 
 
Vydala Obec Radostice, dne 28. 12. 2015, www.radostice.cz Redakční rada: Barbora 
Prokešová, Mgr. Drahoslava Drábková, Jana Davidová, Monika Kuchařová. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: Barbora 
Prokešová, Ing. Jiří Pokorný, Jana Davidová, Lenka a Tomáš Chrástovi, Zuzana Dvořáková, 
MŠ. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz  
Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek 18. 3. 2016.     
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení občané, 
jsem rád, že vás jménem zastupitelstva (ZO) obce Radostice mohu 
opět prostřednictvím „Radostníčku“ na závěr roku 2015 oslovit a 
sdělit vám alespoň nejzákladnější informace o dění na naší obci.  
O změně otopného systému, zateplení budovy a přístavbě MŠ a ZŠ již 
toho bylo v minulosti napsáno dle mého názoru dost. Podstatné na 
celé investiční akci je ukončení v plánovaném termínu a vydání 
kolaudačního souhlasu k jejímu provozování stavebním úřadem ve 
Střelicích ke dni 31. 8. 2015. Výsledkem celého našeho společného 
úsilí bylo slavnostní otevření rekonstruované budovy školy k datu 
zahájení školního roku dnem 1. 9. 2015. Občané naší obce měli 
možnost v tento den navštívit budovu a prohlédnout si 
zrekonstruované a nově vzniklé prostory, čehož poměrně hodně 
z vás svojí návštěvou využilo. Váš zájem o tuto zrealizovanou 
investici nás příjemně překvapil a je dokladem toho, že tyto 
investiční prostředky byly využity správně. Bohužel k dnešnímu dni 
nejsme schopni předložit rekapitulaci nákladů, z důvodu 
neuzavřeného dotačního titulu ze strany SFŽP. Přesná čísla o čerpání 
dotace a finančním podílu obce budou zveřejněna na dalším 
veřejném zasedání zastupitelstva obce.  
Jistě nás všechny také potěšil průběh akce „Likvidace bioodpadů 
v obci Radostice“, která je podporována v rámci OPŽP (operační 
program životního prostředí) z prostředků SFŽP (státní fond 
životního prostředí). Celkové uznatelné náklady s podílem obce na 
akci ve výši 10 %  budou po vyúčtování s fondem taktéž zveřejněna 
na veřejném zasedání. V tomto projektu bylo naší obci dodáno 150 ks 
kompostérů a k dnešnímu dni předáno Vám občanům k užívání již 
přes 109 ks. V této souvislosti jste byli informování o datu 16. 10. 
2015, do tohoto data bylo přednostně umožněno našim občanům 
s trvalým bydlištěm v naší obci převzít si kompostér.  Byli jste 
informováni, že po tomto datu mají možnost požádat o jeho přidělení 
i ostatní (chalupáři, chataři atd.). Bohužel dle přísných podmínek 
stanovených pro tento dotační titul, není možné poskytnout 
kompostér osobám, které nemají nahlášeno trvalé bydliště v naší 



 

obci. Jediná možná varianta je, že obec umístí kompostéry na 
vlastních oplocených pozemcích a nechá je k užívání ostatním 
osobám. Uvedené řešení je v současné době v jednání. Dále také byl 
naší obci v rámci téhož programu, dodán pojízdný štěpkovač pro 
štěpkování dřevní hmoty, který bude provozován v prostorách 
sběrného dvora. Stroj byl již využit na mysliveckých brigádách na 
obecních pozemcích (louce) v Cejpu. Myslivci vyčistili a poštěpkovali 
dřeviny (nálety) v rozsahu cca 1 ha.  
Počátkem měsíce října byly zahájeny práce na projektu pod názvem 
„Radostice na indiánské stezce“, dětské hřiště na zahradě MŠ a ZŠ. I 
tato zakázka je hrazena (podporována) z OPŽP prostředků SFŽP 
s celkovými uznatelnými náklady 2mil. 25 tis. Kč s podílem obce ve 
výši 10% (cca 202 tis. Kč). Termín dokončení hřiště je smluvně vázán 
k datu 28. 12. 2015, s odkladem na konečný výsev trávníků v jarních 
měsících roku 2016.    
Pozornost je také věnována projektu „Zkapacitnění kanalizace a 
intenzifikace ČOV“, kde byl projekt zhotovitelem zpracován a předán 
obci dne 2. 11. 2015. Bohužel celé řešení ovlivňuje stanovisko povodí 
Moravy, které nesouhlasí s navrhovaným řešením spojeného 
kanalizačního systému (splašková, dešťová), s odvoláním na 
již vydané stanovisko ke zpracované dokumentaci pro územní řízení 
v roce 2010, kde byly uvedeny tyto důvody:                                                                                              
- zvýšený přítok na ČOV   tzv. balastních vod (prameny v intravilánu 
obce)                                                   
- využití splaškové kanalizace pro odvod srážkových vod 
z extravilánu obce (velká dimenze potrubí).  
Špatnou zprávou pro naši obec je, že výstavbu (rekonstrukci) 
jednotné kanalizace lze podpořit z operačních programů pouze ve 
výjimečných případech. Pro naši obec to znamená, že v současné 
době není možné realizovat jakoukoliv dotaci z operačních programů 
životního prostředí. Při posledním jednání mezi zhotovitelem 
projektu (VS Chrudim), investorem (obec) a povodím Moravy byla 
zvolena varianta, která respektuje připomínky povodí Moravy. Je 
navrhována varianta, s kterou povodí Moravy souhlasí a to je - řešit 
samostatně srážkové vody z extravilánu obce samostatným trubním 



 

systémem. Uvažuje se, že do tohoto potrubí, které povede od 
místního hřbitova ul. Prostřední (popř. ul. Pod Sirotkem) až do říčky 
Bobravy a budou do ní zaústěny také balastní vody z návsi a uliční 
vpustě na ulici Prostřední. Zastupitelstvo obce v současné době řeší 
varianty zachycení srážkových vod v prostoru u místního hřbitova a 
dále také na pravé straně odbočky na „Čihadla“ směrem k vysílači. 
S tím souvisí zadání prací na samostatném projektu „zachycení 
srážkových vod“ z extravilánu obce. Pokud se záměr podaří prosadit 
jako protipovodňová opatření, budeme mít reálnou možnost využít 
výzvy OPŽP a získat dotaci na vlastní realizaci stavby v rámci 
uvedených opatření až do výše 85% uznatelných nákladů.                                                                                                    
I přes výše uvedené skutečnosti se snažíme zajistit alespoň finanční 
prostředky pro rekonstrukci ČOV pod názvem „Radostice-
Modernizace a intenzifikace čistírny“. Naším cílem je v rámci 
příslušného dotačního titulu získat prostředky na realizaci této 
stavby. Máme informace, že při vyhlašování dalších výzev bude 
značně snížena alokace (tzn. objem finančních prostředků určených 
pro danou oblast podpory v rámci operačního programu).  Veškeré 
podklady včetně žádosti musí být podány na SFŽP nejpozději do 5. 1. 
2016. Předpokládáme, že naše žádost bude SFŽP schválena.  
 
Vážení občané,  
seznámil jsem vás alespoň v kostce s tím hlavním děním na naší obci. 
Nyní pouze stručně k dalším úkolům, které ZO řešilo a řeší.  ZO se 
sešlo od posledního veřejného zasedání (VZ) konaného dne 8. 7. 
2015 na dalším  VZ dne 30. 9. 2015 a 9. 12. 2015. Na těchto zasedání 
byly po mnoha peripetiích konečně schváleny kupní smlouvy na 
prodej pozemků na ulici Nová dle záměru obce z dubna 2014 a 
současně také jednotlivými zájemci o koupi pozemků v celém 
rozsahu naší obci uhrazeny. Dále pak byla schválena smlouva 
s poskytovatelem dotace „Jihomoravským krajem“ na poskytnutí 
neinvestiční finančních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 81.150,-
Kč na hospodaření v lesích, které jsou v majetku naší obce. ZO se také 
zabývalo komplexním posouzením výhod či nevýhod našeho členství 
v „Dobrovolném svazku Šlapanicko“ (DSO). ZO dospělo k názoru, že 



 

současný stav a případná námi využitelná řešení v rámci DSO jsou 
pro naši obec nevyhovující a proto bylo schváleno usnesení o 
ukončení členství naší obce ve svazku.                                                                                                                                                                                  
V rámci výše uvedených protipovodňových opatření naše obec 
realizovala koupi pozemků od jednotlivých vlastníků v lokalitě 
„Čihadla“ za účelem vybudování poldru.                                                                                                                                                                                        
V minulém čísle jste byli informováni o uzavření smlouvy s MěÚ 
Rosice, kde na základě této smlouvy jsou prováděna měření rychlosti 
v naší obci a další činnosti, které jsou v kompetenci městské policie. 
Za cca 3 měsíce bylo za přestupky překročení povolené rychlosti v 
obci pokutováno 5 desítek neukázněných řidičů. Tato měření byla 
doposud prováděna v dopoledních hodinách (mezi 10 – 11 hod.), kdy 
provoz na ulici Hlavní je minimální. S pomocí policie se nám daří 
řešit i další záležitosti, které dlouhodobě naši občané řešit odmítali 
(parkování vozidel atd.). Výsledky i za tak relativně krátkou dobu 
prokazují, že tato volba byla správná a že přispěla k bezpečnosti 
našich dětí a všech občanů.                                                                                                                                                               
Mimo jiné byla řešena na pracovních schůzkách ZO ve dnech 5. 8., 2. 
9., 16. 9., 30. 9., 14. 10., 4. 11., 11. 11., 2. 12., 9. 12. 2015 celá řada 
úkolů, o kterých se alespoň  okrajově zmíním:                                                                                     
- projednávala se stížnost občanů na volně pobíhající psy (k tomu 
bude vypracována v I. čtvrtletí 2016 obecně závazná vyhláška)                                                                                                                                       
- schvalovala se účast naší obce v elektronických aukcích na el. 
energii a odpady                                                               
- prověřoval se stav zařízení na dětském hřišti (ke mlýnu) a zajištění 
jejich oprav                                                                                               
- řešilo se parkování vozidel na výjezdu z ul. Sokolská na ul. Hlavní 
(park u kostela) – prozatím omezení výhledu bylo řešeno umístěním 
květináčů a zákazem parkování s vyznačením dopravního značení na 
chodníku                                                                                                                                                                      
- schvalovala se pravidla pro přidělování kompostérů našim 
občanům dle požadavků SFŽP                                                        
- projednával se návrh řešení autobusových zastávek s obratištěm u 
kostela, přechod pro chodce a s tím související převod části pozemku 
(p.č.774) od LČR na obec. Tato část obce by v budoucnosti měla 



 

sloužit k vybudování retardéru, autobusových zastávek a parkovací 
plochy pro automobily.                                                                         
Citované záležitosti také přímo souvisí s potřebnými změnami 
územního plánu naší obce. Na VZ dne 9. 12. 2015 zastupitelstvo obce 
schválilo usnesením zahájení realizace příslušných změn ÚP.                 
Na základě opakujících se stížností z řad našich občanů na nevhodné 
jednání při spalování rostlinných materiálů na území naší obce, bylo 
ZO donuceno k vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, která 
stanovuje pravidla systému nakládání s odpady v naší obci. Na 
citovanou vyhlášku navazuje obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 
která zcela zakazuje spalování rostlinných materiálů za účelem jejich 
odstranění na otevřených ohništích na celém území naší obce (dle 
zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).  Doufáme také, že pochopíte 
naši povinnost chovat se i dle zákona o bioodpadech, v rámci kterého 
naše obec obdržela dotace na pořízení kompostérů a štěpkovače pro 
likvidaci bioodpadů. Nechce to nic jiného než pochopení a ukládat 
odpad na Obcí k tomu určená místa.    
Na závěr si dovolím oslovit ty z vás, kteří využíváte k topení ve svých 
rodinných domech kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo). Naše obec se 
nachází v údolí, kde jakýkoliv druh spalování nepatřičného topiva 
způsobuje, že jsme obzvlášť v podvečer vystaveni nepříjemnému 
zápachu ze spalin, které produkují komíny některých RD. Je to 
pravidelně předmětem oprávněné kritiky a stížností z řad našich 
občanů na nekázeň některých z vás. Bez vzájemného pochopení nás 
všech se ovzduší v naší vesnici nezlepší. Proto vás tímto žádám, 
nespalujte materiály, které patří do popelnic jako komunální odpad. 
Snažme se společně chovat odpovědně k životnímu prostředí, ve 
kterém my všichni společně žijeme a udělejme společně něco pro 
zdraví našich dětí a nás všech. Děkuji všem, kterých se tato výtka 
týká za pochopení nutnosti tuto záležitost řešit. 
Jménem svým, jménem zastupitelstva a zaměstnanců obce, vám a 
vašim rodinám přeji do nového roku 2016 hodně štěstí, zdraví, 
osobní spokojenosti, klidu a pohody.                                                 J. K.                                                                                                                           
 

 



 

Oznamujeme občanům, že první úřední den v novém roce bude 
pondělí 4. 1. 2016. Také obecní knihovna bude otevřena až v novém 
roce, a to ve středu 6. 1. 2016 od 13.00 do 18.00 hod.  
 

Oznamujeme občanům, že veškeré poplatky a platby budou v příštím 
roce vybírány až od února 2016.  V lednu se žádné platby přijímat 
nebudou. 
 

V pondělí 11. 1. 2016 budou pracovníci obce provádět svoz 
vánočních stromečků. Odstrojený stromek stačí dát před dům. Další 
možnost likvidace je stromek uložit do sběrného místa na ul. 
Mlýnské. 
 

********************************************************** 
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V měsíci červenci, srpnu, září a říjnu 2015 oslavili naši občané  
významná jubilea: 

        pan Vladislav Čejka          70 let 
paní Božena Lišková  85 let 
paní Naděžda Šmardová 83 let 
pan Zdeněk Tomšů  84 let 
paní Danuše Vilímková 70 let 
pan Miloš Bukáček  86 let 
paní Marie Pešková  82 let 
pan Oldřich Kouřil  86 let 
pan Alois Slanina   75 let 
pan Zdeněk Probošt  81 let 
pan Věroslav Hička  82 let 
pan Jan Vejpustek  85 let 
pan Zdeněk Hájek  75 let 
pan Čestmír Hlávka  75 let 

 
 

50. výročí svatby oslavili Alenka a Josef Ondráškovi 
 

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

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



 

STOLNÍ TENIS – OKRESNÍ PŘEBOR 2. TŘÍDY 
  1 04.10.2015 9.00 hod. Sillůvky „D“  Radostice „A“  
  2 11.10.2015 9.00 hod. Oslavany „A“ Radostice „A“  
  3 18.10.2015 9.00 hod. Radostice „A“ Řeznovice „E“  
  4 25.10.2015 9.00 hod. Prace „A“ Radostice „A“  
  5 01.11.2015 9.00 hod. Radostice „A“ S. Kuřim „A“  
  6 07.11.2015 17.00 h. Lomnička „A“ Radostice „A“  
  7 08.11.2015 9.00 hod. Radostice „A“ Mokrá „C“  
  8 15.11.2015 9.00 hod. Ostopovice „A“ Radostice „A“  
  9 22.11.2015 9.00 hod. Radostice „A“ Lažánky „B“  
10 29.11.2015 9.00 hod. Ivančice „C“ Radostice „A“  
11 13.12.2015 9.00 hod. Radostice „A“ Tvarožná „A“  
12 10.01.2016 9.00 hod. Radostice „A“ Silůvky „D“  
13 17.01.2016 9.00 hod. Radostice „A“ Oslavany „A“  
14 24.01.2016 9.00 hod. Řeznovice „E“ Radostice „A“  
15 31.01.2016 9.00 hod. Radostice „A“ Práce „A“  
16 07.02.2016 9.00 hod. S. Kuřim „A“ Radostice „A“  
17 13.02.2016 17.00 h. Radostice „A“ Lomnička „A“  
18 14.02.2016 9.00 hod. Mokrá „C“ Radostice „A“  
19 21.02.2016 9.00 hod. Radostice „A“ Ostopovice „A“  
20 28.02.2016 9.00 hod. Lažánky „B“ Radostice „A“  
21 06.03.2016 9.00 hod. Radostice „A“ Ivančice „C“  
22 13.03.2016 9.00 hod. Tvarožná „A“ Radostice „A“  

 
      za „pinec“ 

Michal Kratochvíl st. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

50. VÝROČÍ ČZS V RADOSTICÍCH 
Český zahrádkářský svaz v Radosticích byl založen v roce 1965. 
Zakládající členové byli: František Kuchař – předseda, Květa Pešková 
– jednatelka, Miroslav Nešpůrek – pokladník. 
V této době měla členská základna 89 členů. Dalším členem výboru 
po odchodu zakládajících členů byl zvolen do funkce předsedy Josef 
Vajsochr a jednatelkou byla zvolena Zdeňka Brožová. Po postupném 
odcházení starších členů, z důvodu nemoci, byli zvoleni: Jaroslav 
Dvořák – předseda, Jana Pípová – jednatelka, Zdeněk Hájek – 
pokladník. 
 
Při příležitosti 50. výročí založení ČZS se konalo 20. 9. 2015 
slavnostní posezení u cimbálu v klubovně ČZS. K poslechu nám hrála 
cimbálová muzika Václava Kováříka. Všem se nám tam líbilo. 
Předseda J. Dvořák přivítal hosta, kterým byl starosta obce Ing. 
Jaroslav Kadlčík. Také přivítal nové členky zahrádkářského svazu:   
paní Vajsochrovou, paní Tůmovou a Martinu Bušinovou. Ty nám 
přichystaly občerstvení a sladkosti ke kávě. Odcházeli jsme s veselou 
náladou. 

Za ČZS  
Jana Pípová 

 
 
Zahrádkáři pořádali 1. 8. 2015 zájezd na zámek do Rájce-Jestřebí. Je 
to státní zámek, který je bohatě vybaven, jak obrazy celých rodů 
majitelů, tak jejich osobními věcmi a velkým množstvím nábytku. 
Navštívili jsme také zahradnictví v Doubravicích nad Svitavou, kde se 
nachází pštrosí farma. Měli jsme možnost výběru květin a dalších 
výpěstků v zahradnictví. Velký zážitek máme ze stáda pštrosů. Stáli 
naproti nám s jejich zobáky a krky.  
Na cestě zpět jsme se ještě zastavili v zahradnictví Šebrov, tam si 
každý dokoupil, co ještě potřeboval. Poslední zastávka na 
občerstvení byla v Lipůvce v restauraci Formanka. 
 
 



 

Naši členové se zúčastnili 29. 8. 2015 zájezdu do rakouského Tullnu  
na mezinárodní zahradnický veletrh. Mohli jsme porovnat, jaké jsou 
výstavy u nás a jak si vedou Rakušané. 
Některé exponáty jsme ještě nikdy neviděli, moc pěkná aranžerie.  
Co se týče sortimentu sazenic a výpěstků pro zahrádkáře mají 
v Rakousku co dohánět. Starobylé město Tulln jsme si projeli 
vláčkem, byl to moc pěkný zážitek. Zájezd se velice líbil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. 10. 2015 jsme pořádali již tradiční výstavu ovoce a zeleniny a 
domácích prací všech občanů. Většina zahrádkářů, ale i občané přišli 
ukázat svoje výpěstky. Sešlo se nám kolem stovky exponátů ovoce a 
zeleniny. Také nás potěšily krásné květiny. Návštěvníci se až divili, co 
v našem údolíčku vyroste. Výstava byla doplněna o domácí práce. 
Byla to celá plejáda výrobků Petry Danielové, Ivy Tůmové a krásná 
přáníčka Lenky Kratochvílové. Velice nás potěšil koutek dětí 
Prokešových se svými výrobky a kaktusy. V neposlední řadě musím 
připomenout pana Richarda Drobníka, který nám opět výstavu 
zpestřil svým uměleckým dílem. Tentokrát to byla vyřezávaná dýně 
s emblémem Radostic. Všem vystavovatelům a zúčastněným 
zahrádkářům moc děkuji, podařilo se nám uskutečnit pěknou 
výstavu.  



 

Zatím jako poslední akce zahrádkářů byl 11.10.2015 zájezd na 
podzimní výstavu Floria Kroměříž. Na výstavě bylo k zhlédnutí 
mnoho druhů ovoce, zeleniny a květin. Uvítali jsme, že tentokrát 
vystavovali naši kolegové zahrádkáři. Jejich výpěstky byly v takové 
kvalitě jako naše, ne jako ve velkých sadech, které jsou až sedmkrát 
ošetřeny postřikem. 
Bylo možno zakoupit mnoho druhů sazenic květin, zeleniny, stromků 
a dalších zahrádkářských potřeb. Hlavním motem byla výstava 
bonsají v krytém pavilonu výstaviště. Viděli jsme japonskou zahradu 
s jezírky, kde byly vkusně umístěny exponáty bonsají, nejstarší měla 
500 let. Dokonce tam byl i altánek s gejšami. K tomu všemu hrála 
japonská hudba. Ani se nám nechtělo odejít. Výstava byla pěkná. Celý 
areál byl vzorně připraven. Venku hrála hudba. Jen ta zima a hlavně 
vítr kazili celkový dojem. Zvládli jsme to dobře, bylo co k vidění. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v ZOO papoušků Bošovice. Bylo tam 
zastoupeno mnoho druhů papoušků, od velkých, až po ty nejmenší. 
Majitel je krmil ořechy, byla to pěkná podívaná. Zpestřením byly dvě 
kozičky, které se pásly v ohradě. Jmenovaly se Čertík a Bertik. To 
bylo zábavy! Pobavili se nejen děti, ale i dospělí. 
Posledním zastavením byla sladká tečka v Rajhradské cukrárně.  

Dle ohlasu se zájezd všem líbil, i když bylo chladné počasí.           
                                                              za ČZS 

Jaroslav Dvořák 
 
 
ČSCH ZO RADOSTICE 
ZO ČSCH Radostice neustále vylepšuje svůj chovatelský areál a 
fundus. Letos jsme vyměňovali trámy u střech nad klecemi a 
opravovali mnoho králičích a drůbežích klecí.  
3. a 4. 10. 2015 jsme pořádali místní moravskou regionální výstavu 
drobného zvířectva. Vystaveno bylo 150 kusů králíků, 150 holubů a 
55 voliér drůbeže. V rámci výstavy proběhla také soutěž družebních 
organizací. Jsou to: Říčany, Ivančice, Ořechov, Ostopovice a 
Radostice. Soutěž jsme celkově vyhráli a obdrželi jsme putovní 



 

soutěžní pohár. Umístili jsme se v kategorii králíků, holubů i 
v drůbeži na prvním místě. Tím jsme na sebe upozornili celé okolí.  
Dne 10. a 11. 10. jsme se zúčastnili oblastní výstavy Brněnska 
v Žabčicích. Mezi králíky jsme obsadili třetí místo, v holubech jsme 
byli druzí a drůbež jsme vyhráli. 
Celkově jsme obsadili první místo. Za zmínku stojí uvést, že naše 
mladá chovatelka Nelinka Uhrová získala první místo v kategirii  
drůbeže. Je to velký úspěch pro všechny naše chovatele.  

Za ČSCH 
J. Pištěk 

******************************************************************** 
PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme p. Jüttnerovi za umožnění prohlídky minizoo a také za pěkný 

výklad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Děti a učitelky MŠ Radostice 



 

ZŠ a MŠ RADOSTICE 
První školní den zářila škola novotou. Alespoň pro nás radostické 
školáky je to ta nejkrásnější škola. 

Vážíme si tohoto daru a znovu děkujeme všem.  
Zateplení budovy a změna způsobu vytápění, byly odstraněny 
přímotopy, nám zabezpečuje rovnoměrné vytápění celé budovy. 
Odpadly tzv. „vypínačky“, kdy přímotopy přestaly topit a do deseti 
minut byla ve třídách, ale hlavně v mateřince zima.  
 
Největší a nejpotřebnější změnou byla přístavba nové učebny 
s hernou nad původní družinou. 
Počet školních dětí nám rok od roku stoupá. Loni jsme měli 33 žáků, 
letos 39 žáků a příští roky se dostaneme k číslu 45.  
Tři učebny nám umožní i lepší organizaci výuky.  Výuka bude 
probíhat ve třech třídách. Jeden ročník se bude vyučovat samostatně 
a ve dvou zbývajících třídách budou vždy dva spojené ročníky. 
V samostatné třídě, předpokládáme prvňáčci, bude vždy kolem 10 
dětí. To je ideální stav pro výuku v první třídě, dostatek času 
k individuálnímu přístupu, opakování a procvičování učiva. 
Ve dvoutřídkách bude kolem 15 žáků. Spojením druhého se třetím a 
čtvrtého s pátým ročníkem se vytvoří přirozené kolektivy, kdy starší 
budou moci pomáhat mladším. Nadanější žáci budou moci řešit úkoly 
společně se staršími spolužáky. 
Starší ročníky pracují v původních třídách, kde byly zrekonstruovány 
podlahy. Zmizelo skřípání parket, prašnost. U nejstarších dětí přibyla 
i nová stěna na pomůcky. 
Pro budoucí prvňáčky bude sloužit nová učebna s hernou,  ve které je 
nový koberec, žebřiny. 
V nové družině nám chybí vybavení skříňkami a poličky na hračky a 
pomůcky.  
Ježíšek na nás nezapomněl a přinesl nám do nového oddělení 
družiny hračky a hry.  Nějaké úkoly nám musí zůstat i na příští rok. 
Nová třída je vybavena počítačem, tabulemi s dataprojektorem, takže 
můžeme používat ve výuce i interaktivní učebnice. 



 

Ke změně dochází i v organizaci školní družiny. Z původního  
jednoho oddělení, kde mohlo být pouze 25 dětí došlo k navýšení 
kapacity na 50 dětí. Proto budou moci využívat služby školní družiny 
všechny děti z naší školy.  
 
Škola i školka nabízí dětem i zájmovou činnost. Zpěváček, divadelní 
kroužek. Taneční a sportovní kroužek. Tradiční informatika a 
angličtina pro malé školáky. Novinkou je keramický kroužek a 
angličtina s rodilým mluvčím. 
Školní družina bude využívat původní hernu, kde je jídelna a novou 
hernu vedle učebny.  Nová herna slouží i naší mateřince, kam si děti 
chodí zacvičit. Nového prostoru využijeme i při besídkách, kdy 
spojením třídy a herny vznikne velký prostor pro společné akce dětí 
a rodičů. 
 
Na závěr ještě naše mateřinka. Při montáži nového topení se bohužel 
objevila i plíseň ve školce u Kuřátek pod celým kobercem. Koberec 
byl nahrazen novým a třída znovu vymalována. Do školky byl 
neplánovaně pořízen i některý nový nábytek, jelikož původní 
rozmístění bylo narušeno umístěním nových topidel. 
Větší úpravy proběhly v mateřince před třemi roky, kdy se 
zbouráním příčky vytvořila třída Motýlků a zvětšila kapacita 
v mateřské škole na 30 dětí. Obě třídy jsou vybaveny vkusným a 
účelným nábytkem, děti mají dostatek hraček a didaktických 
pomůcek. V jedné třídě u Motýlků je 14 dětí a ve druhé třídě je 16 
Kuřátek. Tyto početní stavy odpovídají výběrovým soukromým 
mateřským školám. A to je dobře. Kvalitní práce učitelek a dalšího 
personálu je zárukou spokojenosti našich dětí. 
 
Chceme otevřít školu všem, kteří mají o naši práci zájem. V květnu 
bychom opět rádi uspořádali den otevřených dveří a odpoledne 
setkání všech absolventů, vyučujících a bývalých zaměstnanců školy. 
Budeme rádi, když se nás sejde co nejvíce.  



 

O činnosti školky i školy se můžete dozvědět více na webových 
stránkách, kde jsou umístěny výroční zprávy o činnosti, plány práce, 
koncepce, aktuální zprávy o nadcházejících akcích a fotografie.  
Fotografie si můžete také prohlédnout i v místním obchodě. 

     za ZŠ a MŠ  
        Drahoslava Drábková, ředitelka 
 

   PRVŇÁČCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         DRAKIÁDA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VÁNOČNÍ KONCERT se konal v neděli 29. 11. 2015 v Sokolovně. 
Vystoupila hudební skupina Gajdoši Brno. Vánoční příběh starý 2000 
let o narození Ježíše Krista vyprávěla paní PhDr. Marcela Vandrová.  
V úvodu Václav Kovářík pravil: 
 

„Dík, že jsme se tu sešli v hojném počtu, 
doufám, že si o tom v Radostníčku počtu.“ 

 
              

           GAJDOŠI BRNO      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak tedy: účast byla hojná, nálada vánoční a kdo se nezahřál zpěvem, 
ten se zahřál grogem!        B. P.  
 
 
 
******************************************************************** 
SENIOR KLUB – už druhým rokem se každé poslední úterý v měsíci 
schází senioři v klubovně místní sokolovny – na popovídání, 
zazpívání, zatančení. Při dobrém vínu to jde zvesela. Náladu nám 
výrazně podporuje Lenka Kratochvílová hrou na klávesy a její 
kamarádky zpěvačky. Jí i kulturní komisi při OZ velmi děkujeme a 
těšíme se na pokračování v dalším roce.           A. S. (aktivní seniorky) 

 



 

 

 
DĚTSKÝ KLUB A UMĚLECKÉ CENTRUM PIDIZEM 

 
PIDIZEM je projekt neziskové organizace SPRKO, která chce 
poskytnout všem dětem, dospělákům a seniorům z Radostic (ale i z 
okolních obcí) místo, kde si mohou děti všech věkových kategorií 
hrát, přihlásit se do výtvarných a zájmových kroužků a dospělí se 
mohou účastnit různých výtvarných a jiných kurzů, přednášek a 
seminářů, u kterých si odpočinou od pracovních a domácích starostí 
a získají nové informace, znalosti a dovednosti. Kurzy jsou většinou 
pod taktovkou zkušených lektorů, podporujeme v činnosti třeba i 
zdravotně hendikepované. 
Všichni z organizace SPRKO vykonávají tuto svoji činnost 
dobrovolně, bez úplaty a ve svém volném čase, kterého moc není, 
protože je třeba toto skloubit i s pracovními povinnostmi. Za vstup 
do klubu se platí symbolický poplatek 20,-Kč, kterým se alespoň z 
části pokryjí výdaje na provoz a zařízení. Ostatní náklady jsou 
hrazeny z darů a od sponzorů. 
 

Všem, kteří se podíleli na vybudování Pidizemě a i těm, kteří 
pomáhají s provozem a s chystanými akcemi móóc děkujeme ! 

 
Kdo má zájem a chtěl by se k nám přidat - zapojit se, tak uvítáme 
jakoukoli formu pomoci.  
Veškeré ostatní informace najdete na webových stránkách: 
http://www.pidizem.cz , ale také přímo u nás v Pidizemi.                 
O chystaných akcích se vás snažíme informovat také letáčky a na 
facebooku: https://www.facebook.com/pidizem.cz 

http://www.pidizem.cz/
https://www.facebook.com/pidizem.cz


 

Od listopadu 2015 platí tato otevírací doba: 
 
pondělí:  
dopoledne zavřeno     
15.00 – 18.00 h.  Zájmové kroužky pro přihlášené děti  

          (výtvarné dílny a záchranáři, hasiči) 
 

úterý:   
09.00 – 11.00 h.  DĚTSKÝ KLUB - pro maminky s dětmi (mateřské  
          centrum) 
15.00 – 18.00 h.  DĚTSKÝ KLUB - pro děti všech věkových 
                                   skupin (děti školou povinné nemusí mít doprovod) 
 
středa:  
09.00 – 13.00 h.  MINIŠKOLIČKA (hlídání dětí) 
 
čtvrtek:    
09 – 11h.  DĚTSKÝ KLUB - pro maminky s dětmi (mateřské centrum) 
15 – 18h.  DĚTSKÝ KLUB - pro děti všech věkových skupin 

        (děti školou povinné nemusí mít doprovod) 
Zájmové kroužky pro přihlášené děti (vyrůstáme s kresbou  
                                                                                                         a modelování) 

 
* mimo otevírací dobu probíhají kurzy, přednášky a semináře. 
* pátek, víkendy a svátky: ZAVŘENO nebo JEN PŘEDEM HLÁŠENÉ 
                                                                                                                         AKCE. 
 
  
Těší se na vás …. 
 

 
 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ se uskutečnilo v neděli 15. listopadu 2015. 
Starostou obce byli slavnostně přivítáni: 
Albert Kašpárek, Štěpán Podolský, Samuel Ryzý, Sofie Urbanová, 
Šimon Černý, Zuzana Dvořáková, Eva Otiepková, Amálie Tůmová, 
Kristýna Lánská, Simon Hudec. 
 

      
 

      
 

      
 



 

     
 

     
 
 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
I letos se rozzářil vánoční stromeček na návsi. Děti ze ZŠ Radostice 
probudily náš stromeček v pátek 27. 11. 2015 v 17.00 hod. za 

přítomnosti hojného počtu občanů. 
 
V 17.30 hod. v sále sokolovny 
vystoupily děti ze ZŠ Radostice a měli 
jsme možnost se vánočně naladit …. 
 
Váš potlesk byl pro děti tou největší 
odměnou. 
 
 



 

 
 

 
 

                                                          



 

       NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE A ČERTŮ V MŠ   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        VÁNOČNÍ BESÍDKA  

  KUŘÁTEK 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
                                              

               
                VÁNOČNÍ BESÍDKA  
            MOTÝLKŮ 

 



 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA  
Na podzim 2015 byla do soutěže přihlášena mladší fotbalová 
přípravka. Odehrálo se celkem 18 kol turnajově, kde se na hřišti 
setkávají tři družstva a hraje každý s každým. Doma se proto 
odehrála jen tři utkání. I tak doufáme v podporu fanoušků a rodičů, 
kteří za námi na hřiště dorazí. Samotní trenéři byli překvapeni 
z některých výkonů začínajících fotbalistů. Je potřeba neustále 
celoročně trénovat, proto jsme rádi, že můžeme s dětmi využívat naši 
tělocvičnu. Děti mají tréninky od pondělí do čtvrtka (2 skupiny). 
 
Malých fotbalistů přibývá, což nás těší. Rozhodli jsme se děti přihlásit 
na zimní halovou ligu v Brně – Komárově, která je pořádána 
Lokomotivou Horní Heršpice. Vzhledem k věkovému rozmezí dětí a 
jejich počtu jsme přihlásili mini přípravku (2009 a mladší) i mladší 
přípravku (2007 a mladší). 
Děti již odehrály první turnajové víkendy. Byly to víkendy náročné, 
ale za to nás velice potěšilo nadšení, bojovnost a výsledky.   

Jen tak dál!!!!! 
 

 
 

 



 

KONEČNÁ TABULKA PO 18. KOLE MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SK. B 

 

Více informací naleznete na webových stránkách 
http://www.sokolradostice.ic.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z. Dvořáková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rosice A 18 17 1 0 164:43 52 

2 RAFK A 18 15 2 1 212:52 47 

3 Střelice 18 12 3 3 121:52 39 

4 Dolní Kounice 18 10 2 6 107:61 32 

5 Vojkovice 18 10 0 8 112:114 30 

6 Žabčice 18 9 1 8 97:78 28 

7 Ivančice 18 8 2 8 138:122 26 

8 Popůvky 18 6 0 12 86:117 18 

9 Radostice 18 6 0 12 67:138 18 

10 Troubsko 18 5 2 11 81:167 17 

11 Hrušovany 18 3 0 15 58:182 9 

12 RAFK B 18 0 1 17 52:169 1 

http://www.sokolradostice.ic.cz/


 

STALO SE V RADOSTICÍCH V LETECH ZAKONČENÝCH …… 5 
1365 Bušek z Lelekovic prodal ves Radostice za 120 hřiven 
Mejnušovi z Mlekovic a jeho mladšímu bratrovi. Mejnuš, jenž měl 
také ves Slavikovice a Podbřežice napsal své manželce v Radosticích 
7 hřiven. 
1905 se konaly volby do obec. zastupitelstva, starostou byl zvolen p. 
Fr. Peška, č. p. 23, 1. radním Ondřej Drobílek, č. p. 11, 2. radním Jan 
Ondrášek, č. p. 13. V květnu projednalo OZ opravy průjezdní 
komunikace (ul. Hlavní) a mostku do mlýna. OZ konstatovalo, že 
nejsou finanční prostředky, protože minulý rok bylo velké sucho a 
obyvatelé byli velmi postiženi, nemohou proto přispět. OZ požádalo 
proto o subvenci Státní zemskou správu. 
1925 od 1. 1. je vedena v obci Kronika. Stručné zápisy jsou vedeny 
zpětně od roku 1911. Další kronikáři pak doplnili historické události 
o naší obci. Prvním kronikářem byl Jan Jindřichovský.  
V červnu byla provedena volba nové školní rady, zvoleni byli Čeněk 
Ulbrych, Jan Kuře a Jakub Lhotecký. OZ schválilo žádosti o stavební 
místo pro Václava Jindřichovského, Vincence Drábka, Filipa Drábka, 
Stanislava Kadlčíka a Ladislava Kubu. 
Dále bylo ujednáno, že kdo se z OZ nedostaví bez řádné omluvy na 
zasedání OZ, bude platit pořádkovou pokutu 10,- Kč (což byl v té 
době velký obnos). Politická správa nařizuje 28. 10. Vyvěsit státní 
vlajku na všech veřejných budovách. 
Obec požádala na Parcelaci o 4 měřiče pozemku na zřízení školky pro 
praktickou výchovu školní mládeže. Obci bylo vyhověno a získala 4 
měřice pozemku z parcelace statku Veveří. 
1935 TJ Sokol Radostice zakoupila od Pivovaru Černá Hora 
novostavbu hostince. Slavnostní otevření se konalo 1. června. 
Obecní rada zakoupila pro oba obecní sluhy čepice za 70,- Kč. Martin 
Ondrášek, bydlící u Kršků, č. p. 17 (domek byl zkolaudován asi v roce 
1974). Žádá o udělení podpory, žádost bude projednána. 
Byly projednány jednotlivé obecní účty – školní, chudinský, lesní a 
všeobecný. Doklady byly bedlivě prozkoumány a jednomyslně 
schváleny. 



 

Obec požádala nadřízené úřady o povolení mimořádné těžby dřeva 
na Sirotku na ploše 6ha. Důvodem bylo zachování obec. lesního 
hospodářství od finančního zhroucení. 
Na vhodném místě na Bobravě bude upraveno místo ke koupání pro 
místní mládež. 
Jednomyslně bylo přijato usnesení, aby se obec v příhodné době 
ucházela o příděl polí z velkostatku Prštice, který má být v brzké 
době rozparcelován. 
V září OZ odsouhlasilo zřídit na Sirotku „školku“ k pěstování lesních 
kultur. 
K žádosti TJ Sokol o hostinskou koncesi se vyjádřilo souhlasně 10 
členů OZ, 3 členové chtěli, aby koncese byla vázána podmínkou 
1.800,- Kč (minulá byla rovněž 1.800,- Kč) 
OZ se vyslovilo k přípisu okr. úřadu v Brně a k názoru Čeňka Ulbrych, 
že obec tajemníka nepotřebuje. 
OZ rozhodlo přispět částkou 400,- Kč do chudinského fondu na 
ošacení a stravování chudých dětí.  
OZ se usneslo požádat ředitelství drah o rozšíření zastavení tří vlaků 
ve škol. dnech a jednoho vlaku v sobotu a v neděli. 
Byl projednán návrh na stavbu obec. hřbitova, jenž obec nutně 
potřebuje. 
V prosinci byla provedena volba starosty obce. Zvolen byl Martin 
Ulbrych, č. p. 20, 8 hlasy, další 2 hlasy byly pro Cyrila Pehala. 
Starostou obce byl do prosince p. Sec.  
OZ se rozhodlo zaplatit ČSD požadovanou částku 661,- Kč za budku 
na vydávání jízdenek. 
1945  Vánoční prázdniny ve škole, které začaly 23. 12. 1944 trvaly 
až do 22. 1. 1945. Ale ani pak nenastalo pravidelné vyučování. Děti se 
ve škole scházely v úterý a v pátek a dostávaly domácí úkoly. 
Pravidelné vyučování nastalo až 4. dubna. 
Do školy ve škol. roce 1945/46 chodilo 51 dětí. V obci žilo 840 
obyvatel. Vrátili se i uvěznění občané. Církvi Československé 
husitské bylo povoleno konat bohoslužbu ve škole. Členové NV 
schválili částku 30.000,- Kč pro postižené válkou v Ořechově, 
Ořechovičkách a Tikovicích. Do naší obce se přestěhovala rodina 



 

Dvořákova, a to do č. p. 19 po Fr. Dvořákovi, který byl popraven 
v roce 1944 ve Vratislavi. Jednalo se o rodinu jeho bratra, která dříve 
žila ve válkou zničeném Ořechově. V září schválili členové NV 
odprodání pozemku Růženě Dvořákové 5 Kč/m2. Jindřich Dvořák 
daroval obci 16.000,- Kč na zvelebení.  
Oldřich Peška, č. p. 75 žádal o prodej hasičského auta. Po odhadu 
bude jmenovanému auto odprodáno. 
Bylo dohodnuto postavit železniční čekárnu z cihel a zároveň byl 
ustanoven výbor pro stavbu čekárny. 
Fr. Bukáček požádal o udělení koncese na autodopravu. NV neměl 
námitky s výjimkou, že auto bude k dispozici obci.  
Byla zvolena nová hřbitovní rada – předsedou se stal Martin Ulbrych. 
Do rozpočtu pro r. 1946 byla zahrnuta potřeba dovybavení školy, 
vybavení školy, vybavení hasičského sboru, vybudování místního 
rozhlasu a zřízení telefonu. 
1955  V Sokole začalo nacvičování na spartakiádu, která proběhne 
počátkem července v Praze. 
Celý srpen skoro každý den byla bouře nebo pršelo. Ve dnech 16. a 
17. 8. nešel v obci kvůli dešti el. proud. Do školy ve škol. roce 
1955/56 chodilo 83 dětí, škola byla rozšířena na trojtřídně. 
Do 1. třídy chodilo 33 dětí, do 2. třídy 23 dětí a do 3. třídy 27 dětí. 
Bylo proto zavedeno střídavě vyučování. 
Místní knihovna měla koncem roku 1138 knih a 155 čtenářů. 
Předseda MNV byl Jaroslav Škaroupka. 
1965 V neděli 18. dubna se v sokolovně konala oslava 20. výročí 
osvobození obce. Na oslavě vystoupili žáci zdejší školy s básněmi, 
gymnastky místního Sokola a dechová hudba při osvětové besedě. 
Předsedou obce byl Antonín Ondráček. 
1975 Ve středu 14. 5. Byla velká bouřka a voda nadělala hodně 
škod. Nejvíce byl na Školní ulici postižen dům p. Frant. Kadlčíka a 
jeho souseda p. Valtra Musila. Voda zaplavila i kravín JZD a prosákla 
do domu č. 14 p. Rostislava Škorpíka. U p. Kadlčíka odčerpávali vodu 
hasiči a nános bahna odstraňovala rodina ještě několik dnů. 
V květnu po vydatných deštích a velkém teple začalo růst hodně hub. 
Každý, kdo šel do lesa, donesl domů dostatek hřibů a ost. hub. 



 

V akci „Z“ se pracovalo na dokončení čistírny odpadních vod a rovněž 
se dokončovala kanalizace k čistírně.  
Koncem srpna se provádělo asfaltování hlavní silnice (průjezdní 
komunikace), která se úplně dokončila. 
Předsedou MNV byl p. Antonín Ondráček. 
1985 Leden začal silnými mrazy, sedmého bylo -29 °C a tyto nízké 
teploty trvaly až do 19. ledna.  První sníh napadl 13. listopadu a padal 
každý den, koncem ledna ho bylo asi 40 cm. 
Předsedou obč. výboru byl p. František Hladký. 
1995 Od r. 1995 – 1998 byla místní kronika psaná tak stručně, že za 
uplynulá léta je popsáno ½ stránky. Starostu obce byl pan Jan 
Vejpustek. 
2005 1. dubna bylo zahájeno vydávání obecního zpravodaje 
„Radostníček“. O příspěvky a úpravu se starala kulturní komise.  
Po několikaleté přestávce bylo na hřišti za sokolovnou obnoveno 
kluziště. Pro malé bruslaře bylo otevřeno odpoledne, pro hokejisty 
večer. 
Podél cest na území obce byly vysázeny ovocné stromy. Tuto akci 
zaštítil p. Libor Švestka. Dne 19. 6. obecní zastupitelstvo v čele se 
starostou přestřihlo pásku k veřejné prohlídce 8 nových obecních 
bytů, které byly vystavěny v 1. patře obecního domu. Projekt byl 
navržen radostickým rodákem Ing. arch. Pavlem Procházku a jeho 
spolupracovníkem Ing. arch. Sklenářem ze Střelic. Stavba stála 12,5 
mil. Kč a částečně byla dotována z fondu bytového rozvoje 
ministerstva pro místní rozvoj. 
Byla vybudována zpevněná (panelová) cesta pod okresní komunikací 
od Švestkových po koupaliště. 
Dále byla provedena rekonstrukce návsi, kde byly vybudovány nové 
chodníky, provedena parková úprava, vysázeno 17 okrasných 
stromů a vybudováno nové osvětlení. Investice obce byla 3,4 mil. Kč. 
Starostou obce byl Mgr. Vladimír Urbanec. 

       Z. K., kronikářka 
 
 
 



 

… a po kratší pauze opět pokračuje  
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH Z NAŠÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV): 

                                                                                                         

Biologicky rozložitelný odpad patří buď do kontejneru na směsný 
komunální odpad, nebo (a to je ta lepší verze) do kompostu. 
 
Ti, co ještě nevyužili možnosti vyzvednutí VLASTNÍHO 
KOMPOSTÉRU, mohou si ho vyzvednout na obci. 
Vypouštění všech níže uvedených odpadů do kanalizace je zakázáno      

– včetně vypouštění bazénů, zahradních jezírek a septiků. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
           vypouštění barvy ……..        vypouštění tuků …..                 opět velká sbírka 

     i vodou ředitelná barva                         ZAKÁZÁNO !!!!            hygienických potřeb 
       nepatří do kanalizace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                  pár hader z úklidu …..                                    kusanec masa od oběda ….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 opět várka ovoce …………                         10. 10.  někdo čistil jezírko  
                   patří do kompostu                                   a ucpal přivaděč na ČOV  

 

VEŠKERÁ FOTODOKUMENTACE JE POŘÍZENA  

TENTO ROK NA ČOV RADOSTICE !! 

                                                                                Autor: T + L Chrástovi 

  

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

 

SVĚT V DOPRAVĚ V ČÍSLECH A ZAJÍMAVOSTI Z DOPRAVY 
Obecná pravidla silničního provozu byla v Československu zavedena 
v roce 1950. 
V roce 1939 se začalo s výstavbou dálniční sítě, a to v pohoří Chřiby 
nedaleko Zlína, byť tam nyní žádnou dálnici nenajdeme, jen torza 
mostních dílů v okolních lesích. 
První – tehdy – mechanický semafor začal fungovat v roce 1868 na 
křižovatce v Londýně. 
Podle tuzemské vyhlášky z r. 1900 nesmělo vozidlo jet v obci vyšší 
rychlostí, než byla rychlost koně v poklusu. 
9 458 km je délka české železniční sítě, z toho 1 329 km rychlostních 
koridorů. 
8 001 je počet železničních přejezdů v Česku, z toho 3 749 se 
závorami. 
465 000 přepravených pasažerů, průměrně 17 cest na 1 obyvatele 
Česka za rok. 
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CVIČENÍ - POWER YOGA ve Střelicích 

Kde: Střelice, tělocvična ZŠ, ul. Komenského 2/585 
Kdy: každý čtvrtek od 19.00- 20.00 hodin  po celý rok 

Cena: 50,- Kč 
Těší se na Vás Mirka 

 

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



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


