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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

     PO  08.30 - 12.00      13.00 – 17.00 hod. 
   ST 08.30 – 12.00    13.00 – 17.30 hod. 

 

STAROSTA OBCE ING. JAROSLAV KADLČÍK 
starosta@radostice.cz 

 

MÍSTOSTAROSTA OBCE JAROSLAV DVOŘÁK 
mistostarosta@radostice.cz 

*************************************************************** 
PO 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod. 
ST 8.00 – 12.00  13.00 – 17.30 hod. 

 
EVIDENCE OBYVATEL, ÚČETNÍ – EVA URBANOVÁ 

podatelna@radostice.cz 
 

POKLADNA, PODATELNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 
pokladna@radostice.cz 

                  
OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 

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

*************************************************************** 
Připomínáme občanům, že je možnost odebírat hlášení místního rozhlasu 
e-mailem.  Stačí se zaregistrovat na stránkách obce. 
 

OBECNÍ KNIHOVNA - Statistika výpůjček od 01.01. do 14.12.2016 
Registrovaní čtenáři – celkem 92, z toho čtenáři do 15-ti let 21. 
Počet návštěvníků 1048. Počet výpůjček celkem 1838.  
Počet výpůjček knih 1730, počet výpůjček periodik 108. 
Výpůjčky knih podle tématiky: 
Beletrie půjčená dospělým 1386, naučná literatura dospělým 104. 
Beletrie půjčená dětem 195, naučná literatura dětem 45. 
 

*************************************************************** 
OMLOUVÁME SE, ALE Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ NEBYLO MOŽNÉ ZPRAVODAJ 
VYTISKNOUT PŘED VÁNOCEMI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 
 

Vydala Obec Radostice, dne 28. 12. 2016, www.radostice.cz Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli:  
Žaneta Holcmannová, Jitka Brhelová, Luděk Brůček, Jitka Domesová, Václav Káňa, Jana 
Davidová, Vladislav Čejka. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na 
adresu  pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je v pátek 
17.3.2017.     

                  RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení spoluobčané, 
opět se přiblížil závěr roku a s ním období bilancování (hodnocení) 
uplynulého období a s ním nové úkoly a nová předsevzetí pro rok 
následující. I naše zastupitelstvo obce přistupuje k hodnocení roku 
2016 a stanovuje hlavní záměry naší obce pro rok 2017. Především 
je nutné zdůraznit, že zastupitelstvo naší obce se nachází ve své 
polovině (volebního) funkčního období. V této souvislosti si 
dovolím pouze připomenout volební program zastupitelstva pro 
období 2014-2018, který byl předložen pod názvem „Zlepšení 
podmínek života našich občanů všech generací“. Volební program 
byl rozdělen do jednotlivých oblastí a to takto: 
školství, zdravotnictví a sociální oblast, kultura a sport, 
infrastruktura- pořádek na obci, životní prostředí, bydlení, obecní 
úřad, ekonomika, financování. 
Nyní se pokusím alespoň o stručné zhodnocení stanovených cílů. 
Pokud jde o oblast školství, tak se nám podařilo záměry v plném 
rozsahu naplnit. Bylo provedeno zateplení budovy ZŠ, MŠ včetně 
změny otopného systému. Bylo vybudováno sportoviště s umělým 
povrchem na dvoře školy a s přispěním dotace dětské hřiště na 
zahradě. Pokud jde o rozvoj mimoškolních aktivit dětí a mládeže je 
nutné podotknout, že přes veškerou snahu se nám nedaří tento cíl 
naplnit. V této souvislosti bych rád oslovil rodiče a požádal je o 
pomoc. Chápeme, že tato „moderní“ doba přináší jiné možnosti 
využití volného času dětí a mládeže, ale v této souvislosti nesmíme 
zapomínat na jejich pohybovou aktivitu a příznivý vliv na vývoj dětí 
a mládeže a tím je vyrůstání v kolektivu.                                                                                                                      
Pokud jde o zdravotnictví - lékařskou péči, nejsou ze strany Vás 
občanů podány žádné podněty nebo připomínky. Samostatnou 
kapitolou je kritizovaná skutečnost a to příslušnost naší obce 
(spádově) pod nemocnici Ivančice. I v této věci jsou navázána 
jednání, bohužel prozatím bez pozitivních výsledků. Podařilo se 
nám také zajistit vypracování studie pro dům seniorů na místo 
domu Na Návsi 14 (bývalý dům Škorpíků). Realizace vlastní stavby 
je podmíněna zajištěním jejího financování. Bez možnosti čerpání 



 

finančních prostředků z příslušného dotačního titulu, není v 
možnostech obce záměr uskutečnit. V současném období jsou 
poskytovány dotace a podpora pouze na rekonstrukce již 
stávajících objektů ve vlastnictví obce. Uvedený objekt svým stavem 
a velikostí zastavěné plochy je pro uskutečnění záměru zcela 
nevyhovující.                                                                                                                       
Naše obec věnuje pozornost sportovním a kulturním aktivitám a 
podporuje konání kulturních a sportovních akcí spolků a 
organizací. I přes různá zákonná omezující opatření, se nám daří 
formou finančních příspěvků tyto záležitosti podporovat. V 
současném období probíhají jednání s T. J. Sokol Radostice o 
časových možnostech využití objektu sokolovny a to s cílem, 
zpřístupnit bezúplatně sokolovnu pro naše děti a občany, kteří 
nejsou členy jednoty. V návaznosti na výše uvedené podněty,   
schválilo zastupitelstvo v rozpočtu obce pro rok 2017, příspěvek 
pro T. J. na pokrytí provozních nákladů souvisejících s provozem 
budovy sokolovny  (plyn, el. energie, voda).                                                                                                                   
Pokud jde o ochranu majetku obce a občanů, je vypracována 
dokumentace pro vybudování poldru u místního hřbitova za 
účelem zadržení extravilánových přívalových vod. Za účelem 
vybudování poldru ve vytyčeném zájmovém území na tzv. 
Čihadlech, vykoupila obec větší část pozemků od soukromých 
vlastníků. Pro vlastní realizaci poldru, je třeba vykoupit ještě 
některé další pozemky, které jsou ve vlastnictví dalších 
soukromých osob tak, aby poldr byl schopen pojmout potřebné 
množství srážkových vod z dané lokality dle údajů ze státního 
hydrometeorologického ústavu.     
Dále také věnujeme pozornost vybavení naší obce základní 
technikou pro úklidové a udržovací práce na chodnících, 
komunikacích a pozemcích ve vlastnictví obce. Za tím účelem byla 
podána žádost o poskytnutí dotace na pořízení lesnické techniky v 
rámci programu rozvoje venkova „Technika a technologie pro lesní 
hospodářství“ na Státní zemědělský intervenční fond. V rámci 
uvedeného projektu jsme požádali o poskytnutí podpory na 



 

pořízení víceúčelového traktoru střední třídy, který bude možné 
využít pro veškeré potřebné činnosti na naší obci. 
V závěru letošního roku byla provedena modernizace obecní 
knihovny, zhotovením nového regálového systému a vybavení 
počítačovou technikou. Tato akce byla podporována z prostředků 
JmK ve výši 35.000,- Kč. 
V příštím roce budeme nadále vyvíjet maximální možné úsilí o 
získání dotace na rekonstrukci a intenzifikaci ČOV. K dnešnímu dni 
je vydáno územní rozhodnutí dle projektové dokumentace 
vypracované VS Chrudim na rekonstrukci ČOV a zkapacitnění 
kanalizace, které bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední 
desce OÚ. Předpokládáme, že nejpozději v měsíci dubnu bude 
vydáno na tento záměr stavební povolení. V návaznosti na výše 
uvedené, řeší zastupitelstvo v současné době financování celé akce. 
Za tím účelem probíhají jednání s bankami o možnostech získání co 
nejvýhodnějšího bankovního úvěru pro realizaci záměru – cca  ve 
výši 15 mil Kč. Tak jak jste byli informováni již v minulých číslech, 
není možné získat dotaci na realizaci rekonstrukce jednotné 
(společné splaškové a dešťové) kanalizace finanční prostředky z 
žádného dotačního titulu. Rozhodování jak postupovat v této 
záležitosti dál, nebyla jednoduchá. Tato probíhala již v minulých 
volebních obdobích bez konečného efektu. Proto bylo současným 
zastupitelstvem rozhodnuto, rozdělit celou rekonstrukci do etap a 
využít možnosti financování z vlastních zdrojů. Jako první etapou 
chceme začít ul. Prostřední, kde by mělo dojít k opravám (výměně 
potrubí) jednotné kanalizace stoky „A“ a to od ulice Školní, až po 
kanalizační šachtu na ul. Mlýnská. Současně s tím, je naší prioritou 
celou ulici Prostřední upravit do podoby jednosměrné ulice s 
parkovacími plochami pro parkování osobních automobilů. S tím 
také souvisí přemístění autobusových zastávek z návsi, do prostor 
parku u kostela. V návaznosti na uvedený záměr se naší obci 
podařilo získat souhlasné stanovisko lesů ČR k vynětí části 
pozemku p. č. 774 pro realizaci zpomalovacího retardéru a 
autobusových zastávek. Tak jak bylo již dříve uvedeno, naším cílem 
je zklidnit dopravu ve středu naší obce a v maximální možné míře 



 

omezit rychlost projíždějících vozidel na ul. Hlavní a to vše v zájmu 
bezpečnosti. V příštím roce také dojde v souvislosti s územní 
zastavovací studií „Tykadlo“, k posunutí dopravního značení 
začátku obce Radostice o cca. 100 m směrem k obci Prštice. 
Úspěchem také je, že se podařilo po letech získat kladné stanovisko 
SÚS k vybudování (dokončení) chodníku v délce cca. 60 m na ul. 
Hlavní, po pravé straně směrem na Prštice a to od RD č. p. 189 po č. 
p. 243. Pokusil jsem se ve stručnosti zhodnotit priority schváleného 
volebního programu. Doufám, že jménem zastupitelstva mohu 
vyjádřit přesvědčení, že se nám až na dílčí neúspěchy daří 
stanovené cíle v rámci volebního programu naplňovat. Považuji 
také za svoji povinnost, zmínit se také o vydaných obecně 
závazných vyhláškách naší obce, které se týkají odpadového 
hospodářství a životního prostředí. Přes počáteční nesouhlas a 
kritiku OZV od některých občanů můžeme dnes konstatovat, že cíle, 
které jsme tím sledovali se daří naplnit.  
Nemalé a nepříjemné úkoly, které se budou dotýkat některých z Vás 
občanů, nás čekají v souvislosti s novým občanským zákoníkem 
(NOZ) a na to navazující zákon o obcích. Dle této platné legislativy 
obec nemůže poskytovat využití majetku ve vlastnictví obce 
bezúplatně, nebo tzv. za korunu. Cena za užívání obecního majetku 
musí být stanovena ve výši ceny obvyklé v dané lokalitě a místě. 
Bohužel se to týká i uživatelů předzahrádek u RD, zahrad a dalších 
ploch, jejímž vlastníkem je obec a jsou v užívání občanů a 
organizací. Jsme si vědomi, že řešení těchto záležitostí vzbudí 
rozruch a nevoli občanů, organizací a spolků, kterých se to bude 
přímo týkat. Bohužel je naší prvořadou povinností se těmto 
pravidlům a zákonům podvolit a jimi se řídit při nakládání s 
obecním majetkem s péčí řádného hospodáře.                    
Zastupitelstvo naší obce se pravidelně schází dvakrát za měsíc na 
pracovních poradách, kdy od posledního vydání „Radostníčku“ 
(počátek října) se setkalo celkem 6x. Dále se konala dvě veřejná 
zasedání a to ve dnech 19.10.2016 a 7.12.2016. Usnesení z 
veřejných zasedání jsou všem přístupná na webových stránkách 
naší obce.    



 

Vážení spoluobčané,   
v následujícím roce nás čeká realizace celé řady záměrů, které jsem 
stručně nastínil a budou se týkat většiny z nás. Některé budou pro 
nás nepříjemné a omezující, ale chtěl bych Vás ubezpečit, že 
uděláme vše proto, aby těch špatných pro Vás bylo co nejméně.                                                                                                        
Závěrem mně dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva, 
zaměstnanců obce a jménem svým, popřál do Nového roku pohodu, 
spokojenost a pevné zdraví.          J. K.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
************************************************************** 
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2016 oslavili naši občané 
významná jubilea:    
   paní Božena Pokorná    80 let 

pan Jan Smejkal   80 let 
paní Štěpánka Těšínská  95 let 
paní Olga Hanychová  83 let 

 
50. výročí svatby v listopadu oslavili  

Božena a Vladislav Čejkovi 
 

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

*************************************************************** 
ROZPIS CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ 
Pondělí předpřípravka fotbal  17.00 -  18.00 hod. 

ženy základní cvičení s hudbou 18.00 – 19.00 hod. 
cvičení ženy    19.00 -  20.00 hod. 
basketbal     20.00 -  …….. 

Úterý  přípravka fotbal   17.00 – 18.00 hod. 
pillates    19.00 – 20.00 hod. 

Středa  předpřípravka fotbal  17.00 -  18.00 hod. 
Čtvrtek přípravka fotbal   17.00 -  18.00 hod. 

cvičení na balonech   18.00 – 19.00 hod. 
  muži fotbal    19.00 -  20.00 hod. 
Pátek  stolní tenis    18.00 – 21.00 hod. 



 

PŘÍPRAVA VÁNOČNÍHO                    VÁNOČNÍ JARMARK 
STROMEČKU NA 
NÁVSI 
 
 
 

 
 
 
 
 

 V pátek 25. 11. 2016 proběhlo již 
tradiční rozsvícení vánočního 
stromečku na návsi. V 17.00 hod. děti ze 
ZŠ probudily stromeček vánoční 
říkankou.  

 

Následující sobotu 3. 12. 2016 se konal Vánoční jarmark.  
Ve 13.00 hod. se návsí rozezněly koledy a přivítaly první občany, 
kteří se přišli vánočně naladit.  
Tímto bych chtěla poděkovat všem, bez kterých by se jarmark 
nemohl uskutečnit. Na jarmarku se podíleli a pomáhali: pan 
starosta, Vojta Švestka, Karel Dvořák, Tomáš Chrást, Jarmila 
Kadlecová, Eva Urbanová, Monika Kuchařová, Helena Frantová, 
Martina Rautenkranzová, Jana Davidová, Ludmila Ondrášková, Jana 
Němečková, Alena Křivánková, Mirka Pešková, Emma Havelková, 
Verča Ondrášková, Lenka Kratochvílová, Iveta a Richard 
Drobníkovi, děti Valča, Sára, Ríša, 
Vendula, čerti a čertice.  
 

VÁNOČNÍ KONCERT – KRÁSNÉ 
SVÁTKY S PAVLEM NOVÁKEM  
V sobotu 3. 12. k nám po pěti letech opět 
zavítal zpěvák Pavel Novák a přivezl nám 
předvánoční pohodu v podobě vánočních 
písní.  

       B. P. 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - První adventní neděli 27. listopadu 2016 
starosta obce přivítal šest nových radostických občánků. 

 
 
 
 
 
 

 
          
        
         MICHAEL BRŮČEK                                 PAVEL KAŠPÁREK 

 
                                                                             EMMA KÁŇOVÁ 
VLADISLAV RŮŽIČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
       JIŘÍ BRHEL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       ALBERT DOMES 



 

…  NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 

 
Nejdřív přijde k hodným dětem  
Mikuláš a anděl s čertem.  
A pak už jen čekáme,  
až se Vánoc dočkáme. 
 
Po Mikulášské nadílce jsme 
pilně nacvičovali na naše 
vánoční besídky. 
 
Děti předvedly 
svým rodičům, 
prarodičům a 
ostatním příbuzným 
svá krásná 
představení. Motýlci 
nám 12. prosince 
zahráli Vánoční 
příběh o Betlémě 
            
 
a „malá“ Kuřátka 14. prosince předvedla, jak umí zpívat, recitovat a 

skotačit.  
 
Vše jsme zakončili 
ochutnávkou cukroví a 
samozřejmě přišel i 
Ježíšek.  



 

 
 

Všem přejeme hodně zdraví a pohody v novém roce 2017. 

za kolektiv MŠ Radostice Žaneta Holcmannová  

 
 
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY… 
To, že se všichni pilně učíme, píšeme domácí úkoly a jsme příkladně 
hodní, to je jasné. 
Někdy si však obyčejný školní den zpestříme a užijeme si trochu 
dobrodružství. 
 
Naši malí kamarádi určitě nezapomenou na návštěvu Mikuláše a 
jeho družiny. Zpívající čertíci, krásní andělé a Mikuláš přinesli 
dětem nadílku a dočkali se pěkných básniček a písniček od malých 
školáků. 



 

Sice ukápla i nějaká slzička, ale to k  návštěvě Mikuláše a čertů patří. 
Přiznejme si, že u každého z nás by se nějaký malý hříšek také 
našel. 
 
Na 13. prosinec připadl svátek svaté Lucie. Křestní jméno Lucie je 
u nás velice oblíbené. Původ má v latinském slově „lux“, což značí 
„světlo“. Jméno Lucie znamená „světlá“ či „zářící“. V 5. století byla 
Lucie prohlášena za svatou a patronku města Syrakus. Svatá Lucie 
se stává patronkou přadlen, švadlen, krejčích, kočích a dalších 
řemesel.  
U nás je Lucie považována za symbol čistoty. Podle lidové tradice 
platil v den jejího svátku zákaz předení lnu. Lucky, které při 
obchůzkách kontrolovaly domácnosti, zda nepředou a mají uklizeno 
na vánoční svátky, na sobě měly bílé oblečení, obličej celý bílý od 
mouky a jejich nos byl dlouhý a veliký jako čapí zobák.  
Podobné bytosti navštívily i radostické školáky a kontrolovaly 

http://www.extra.cz/cikansky-horoskop-zjistete-jake-znameni-a-vlastnosti-vam-nalezeji-podle-cikanskeho-horoskopu
http://www.extra.cz/symbolika-4-zivlu-v-horoskopu-zjistete-jestli-jste-ohen-zeme-vzduch-nebo-voda-a-co-to-znamena
http://www.extra.cz/lecba-barvami-vyznam-jednotlivych-barev-a-jejich-ucinky-na-lidsky-organismus


 

pořádek v lavicích. Všechen nepořádek metličkami vymetly a 
hlavně ti nejstarší školáci měli pak dost práce s úklidem. 
 
Tradiční vánoční trhy 
Dopis Ježíškovi, prohlídka betlémů.  Zazvonit si pro splněná přání a 
nákupy. To všechno zvládli naši velcí školáci, zatímco naši prvňáci a 
druháci si užívali malého zázraku. A tím zázrakem byl dostatek 
sněhu na postavení sněhuláka i na pořádnou koulovačku. 
 
Všichni jsme se moc těšili na Vánoce. Zdobili si domečky, pomáhali 
maminkám s cukrovím, ale ani letos jsme nezapomněli na zvířátka. 
Vypravili jsme se na procházku k lesu a zvířátkům jsme nadělili 
dobrůtky. Jablíčka, mrkvičku i řepu. Dostali jsme do školy tři krásné 
mladé bažanty a těm jsme se rozhodli dát svobodu. Vynesli jsme je 
společně do polí k lesu a tam jsme je vypustili. Věříme, že se jim 
bude v okolí Radostic dařit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za ZŠ Drahoslava Drábková 



 

MALÉ SAKRÁLNÍ STAVBY V RADOSTICÍCH 
 
V obci a okolí se nachází několik křížů. 
Nejstarším je kříž poblíž hřbitova, v letošním roce restaurovaný. 
Pochází z r. 1867 a postavila jej obec. Je z části kovový, opatřen nápisem 
                                                                "Ke cti a chvále Boží od obce Radostice". 
 
Kříž v poli u Kopanin (polní cesta směrem k Ořechovu), nazývaný "Bílý 
křížek" je kamenný, po stranách jej lemují dvě staré lípy. Je to druhý 
nejstarší kříž s nápisem 
Tento svatý kříž věnovali manželé Dvořákovi z Radostic r. 1893. „Kdo 
chce za mnou přijíti, zapři sebe sám a vezmi svůj kříž a následuj mne" 
Jedná se patrně o Dvořákovi z č. p. 19, kteří v těch místech vlastnili pole. 
Kříž byl opraven v r. 1939 Marií a Františkem Dvořákovými a byl 
posvěcený 7. 5. 1939 páterem Vladimírem Čapkou. 
Při tomto slavnostním svěcení, kterého se zúčastnilo velké množství 
věřících, pronesl kázání páter Václav Pokorný ze Syrovic. U lip byla obcí 
zabudována lavička se stolkem a koš na odpadky, o něž se obec dobře 
stará. 
 
Kříž na návsi je bílý kamenný s nápisem " O Ježíši můj, ukaž se mi s tváří 
milostivou, až tě poprvé spatřím. Ku cti a chvále Boží věnovali Tomáš a 
Alžběta Ondráškovi L. P. 1908". 
 
Před vchodem do kostela je umístěn kříž s nápisem "Můj Bůh je všechno. 
Ke cti a chvále Boží věnoval Fr. Dvořák na památku manželky Marie, 
zemřelé r. 1940." Fr. Dvořák, z č. p. 19 byl v roce 1944 popraven gestapem 
ve Vratislavi. Jeho manželka je pochována na Sv. Hostýně. 
V minulých letech došlo k poškození kříže, na místě zůstal jen sokl. Torzo 
poškozeného kříže odvezl p. Dobrovodský z Prštic do muzea v Třebíči. 
Tam ho objevil tehdejší starosta obce Mgr. Vladimír Urbanec a odvezl ho 
zpět do Radostic. Originál byl však neopravitelně poškozen, tak byl uložen 
v prostorách OÚ. Po dohodě s matkou představenou Dominikánek ve 
Střelicích Marií Anežkou Novákovou, která nechala zhotovit repliku kříže 
asi za 30 tis. Kč, ta byla osazena na původní místo. 
V r. 2001 při příležitosti dokončení opravy fasády kostela a slavnostní 
mše na svátek patronů obce sv. Šimona a Judy 28. října, sloužené 
litoměřickým biskupem Mgr. ThDr. Josefem Kouklem, byl kříž posvěcen. 
 



 

Nejmladší kříž je umístěn u silnice při výjezdu z obce směrem Prštice na 
pravé straně pod svahem. 
Byl postaven r. 1941 manžely Ludmilou a Jakubem Lhoteckými z č. p. 16, s 
nápisem "Bůh jest láska". 
U tohoto kříže lze posedět na lavičce. 
 
 
Hřbitovy v Radosticích 
Od r. 1333 se pohřbívalo okolo kostela. Hřbitov byl ohrazen zdí, která je 

současně s kostelem kulturní památkou. 
Na tomto hřbitově se pohřbívalo až do r. 1942.  
Hřbitov byl malý a nestačil, proto se rozhodlo 
obecní zastupitelstvo zřídit hřbitov nový. 
Původně bylo dohodnuto, že hřbitov bude na 
Čihadlech, asi v místech dnešní vodárny. Později 
se zastupitelé dohodli, že hřbitov bude na 
kopečku nad obecním křížem. Pozemek, který 
patřil Ondřeji Drobílkovi z č. p. 10, byl vyměněn 
za jiný. 
V září 1940 po výběrovém řízení zadalo obecní 
zastupitelstvo stavbu hřbitova Štěpánu Párovi z 
Ořechoviček za 91 487,40 korun. 
Další uchazeči nabízeli: Jindřich Dvořák za 90 
603,90 korun, Josef Kolva za 73 904,40 korun a 
Technická kancelář stavební za 92 715 korun. 

Stavba začala po sklizni. Zadání bylo: 80 cm výška základu plotu nad 
terénem, márnice s věžičkou uprostřed zadní stěny plotu, studna 2-3 m 
před hřbitovem po levé straně cesty, cesta přímo na střed hřbitova. 
Uprostřed hřbitova kříž.  
(Tento kříž byl v letošním roce, krátce před památkou zesnulých, 
vyměněn za nový. Kříž byl v tak špatném stavu, že výměna byla 
výhodnější než oprava stávajícího.)  
V r. 1942 byl na novém hřbitově pohřben první zemřelý, pan Cupal. 
V r. 1958 se v dubnu a květnu odkopaly pomníky na starém hřbitově a v 
říjnu byla odkopána zemina kolem kostela do hloubky 1 m, protože zeď 
kostela vlhla. Některé pomníky byly převezeny na nový hřbitov, zbylé si 
odvezli občané domů. 
 

Zdena Kubíková, kronikářka  



 

KOLOPARTA  MODRÁ LASTURA 

27. 8. 2016 byl odstartován v pořadí již druhý tzv. Radostický 
kolotoč. 
První se jel před rokem a to 22. 8. 2015. Okruh měří necelých 10km. 
Je to závod, který se jezdí ne na čas ale na to, kdo ujede více okruhů 
za osm hodin. Takže je to takový vytrvalostní závod. Start byl  
v 8 hod. a závod končil v šestnáct hodin. Okruh vedl od Pištěkárny 
na polní cestu směr Ořechov, okolo kříže dolů ke Spálenému mlýnu, 
potom kolem Bobravy k Radostickému mlýnu a dále ulicí Pod 
Sirotkem k Pištěcu. Tak se jelo v roce 2015, ale letos jsme tuhle 
trasu jeli opačným směrem. Letos se do závodu přihlásilo 47 
závodníků. Z tohoto počtu bylo jedenáct dětí do patnácti let, což je 
potěšitelné. Jedou se čtyři kategorie a to muži, ženy, senioři nad 
šedesát let a děti. Letos v kat. muži získal prvenství Tomáš Kozel s 
18-ti okruhy. V kategorii ženy byla první Romana Střeštíková s 13-ti 
okruhy a v seniorech bral prvenství Vlastík Ondráček s 15-ti 
okruhy. Děti vyhrály všechny, a také byly všechny odměněny. 
 
8. 10. 2016 se konala další koloparta. Byla nazvaná Burčáková. Sraz 
byl na návsi ve13 hod. Sešlo se nás 11. Vyrazili jsme po polní cestě 
směrem na Ořechov. Dál jsme pokračovali za Ořechovem ke kapli 
sv. Peregrýna. Odtud dále okolo lesa směrem na Želešice. 
No a v cukrárně u Kulaté jsme již měli nachystány zákusky. Tak 
jsme tam chvíli poseděli. Odtud jsme dál jeli údolím Bobravy k 
Čížkovi. Tam jsme se rozhodovali, jestli pojedeme dále okolo 
Bobravy nebo to vezmeme Pérovkou na Ořechov. Zvítězila varianta 
číslo dvě, tak hurá do kopce. Z Ořechova jsme spěchali na naši 
základnu do Pištěcu. To je tak všechno. Tak ahoj příště. 
 
10.12.2016 se uskutečnila naše letošní poslední koloparta. Je to 
vlastně taková pěší túra. Sraz jsme měli v jednu hodinu na návsi. 
Sešlo se nás 23. trasa vedla ke koupališti dál jak se říká  
k ,,Obrázku". Tam jsme pořídili foto a pokračovali po cestě směrem 
na Karhánek, potom na rozcestí u krmelce, směrem k chatám nad 
tunelem. Odtud jsme již spěchali do Pištěkárny. Tam jsme měli  



 

nachystány dobré klobásky.   Ušli jsme 9 km. Ale to nebylo všechno. 
Dále to již nebyla pěší túra, ta se změnila na tzv. kolobál. Ten začal 
v 16 hod. Kája Franta měl nachystán gril, kde se opékali naložené 
kýty, přijela hudba jm. Krtci a bylo veselo. Kronikář Čejka donesl 
všechny kroniky, Staňa zorganizoval soutěž, probírali se všechny 
akce které tento rok proběhly. Bylo veselo i smutno. Vzpomněli 
jsme minutou ticha na všechny, kteří nás tento rok opustili. 
Proběhlo i losování o výhry, kterých bylo hodně. Nějaký ten taneček 
také byl. Nakonec jsme se pozdě v noci? nebo brzo ráno? rozešli 
domů. 
Ještě chci za kolopartu Modrá lastura popřát všem občanů pevné 
zdraví a hodně štěstí v novém roce. 
 

 
                                         

za kolopartu Modrá lastura zapsal Čejka Vl. 
 



 

 
 
ČSCH ZO RADOSTICE 
Pořádal místní výstavu drobného zvířectva ve dnech 8. a 9. října 
2016. Bylo vystaveno 84 králíků, 79 kusů drůbeže a 137 holubů. 
Děkujeme občanům za podporu při našich výstavách a přejeme 
úspěšný vstup do nového roku 2017. 

           Za ČSCH Jaroslav Pištěk 
 

*************************************************************** 
 
ČZS ZO RADOSTICE přeje všem občanům zdraví, štěstí  
a spokojenost v roce 2017. 

Za ČZS Jaroslav Dvořák 
                            

*************************************************************** 
 
SENIOR KLUB 

Během roku 2016 jsme se scházely (zatím samé ženy) vždy 
poslední úterý v měsíci kromě letních prázdnin. 
Program Senior klubu se během tří let ustálil podle představ 
zúčastňujících se, to je popovídání si, pozpívání, zatancování při 
živé hudbě Lenky Kratochvílové. Organizačně, včetně občerstvení, 
letos opět nezklamala Draha Celnarová, za což oběma děvčatům 
vřelé díky.  
Nemalé poděkování patří obecnímu zastupitelstvu, zejména panu 
starostovi Ing. Kadlčíkovi, který svým přístupem a vstřícným 
jednáním udělal nám dříve narozeným velkou radost.  
Pro ty radostické občany, kteří se rozhodují, co s načatým 
odpolednem každé poslední úterý v roce 2017 - jste všichni a vždy 
vítáni v zasedací místnosti OÚ. 

   za seniorky Jana Němečková 
 

 

 



 

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

 

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

T. J. SOKOL RADOSTICE pořádá v sobotu 14. ledna 2017 ve 20.00 hod. 
tradiční SPORTOVNÍ PLES v sále sokolovny v Radosticích. 

 
Radostická nerezová desítka se koná 21. ledna 2017. 

 
SAVA s. r. o. pořádá tradiční maškarní ples 4. března 2017 ve 20.00 hod. 

v sále sokolovny. K tanci a poslechu hraje HARRY KOCHR. 
 
 
*************************************************************** 



 

 


