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nový letecký snímek naší obce pořízený v srpnu letošního roku 
 
 

 
 



 

OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

PO 8.30-12.00 13.00-17.00 hod. 
ST  8.30-12.00 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 

 

*************************************************************** 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VÝZVA RODIČŮM 
Vyzýváme rodiče nově narozených dětí, aby se 
přihlásili k účasti na vítání občánků. Vítání 
občánků je určeno pro děti s trvalým bydlištěm v obci Radostice, ve 
věku do jednoho roku, nebo s trvalým bydlištěm jednoho z rodičů v obci 
Radostice.  Pokud chcete svoje dítě slavnostně přivítat mezi občany naší 
obce, zašlete nebo doneste nám: jméno a příjmení dítěte, datum jeho 
narození, jména a příjmení rodičů a adresu trvalého bydliště, popř. 
kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště. 

*************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 23. 10. 2017, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: 
Barbora Prokešová, Žaneta Holcmannová, Jana Davidová, Drahoslava Drábková, Lenka 
Chrástová, Eliška Rautenkranzová, Alena Ondrášková. Příspěvky do Radostníčku 
podávejte elektronickou poštou na adresu  pokladna@radostice.cz. .     

        RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY 
Vážení občané,                                                                                                                                           
v podzimním vydání našeho obecního zpravodaje Vás seznámím 
s činností obecního zastupitelstva od posledního „Radostníčku“. 
S potěšením můžeme konstatovat, že po zdlouhavých jednáních a 
doplňování dokumentace o stanoviska dotčených orgánů, bylo 
vydáno Městským úřadem Šlapanice, odborem životního prostředí, 
veřejnou vyhláškou stavební povolení. Stavební povolení bylo 
vydáno k provedení stavby vodního díla „Radostice, zkapacitnění 
kanalizace a intenzifikace ČOV“ a nabylo právní moci dne 26. 10. 
2017. Zastupitelstvo obce se dalším postupem zabývalo na pracovní 
poradě dne 18. 10. 2017  
a rozhodlo takto:                                                                                                                
1. Na základě předložené indikativní nabídky na poskytnutí úvěru 
pro naši obec ze strany KB na financování I. etapy vodního díla, 
pověřilo starostu jednáním s KB ve věci realizace smluvních a 
právních záležitostí k zajištění financování.                                                                                                                              
2. Do konce měsíce října 2017 vypsat výběrové řízení na I. etapu 
realizace - dodavatele stavby.                 
3. Dokončit výběrové řízení na dodavatele stavby nejpozději do 
konce listopadu 2017.                                                                                                                                                                              
4. Pokud bude příznivé počasí, zahájit práce již v měsíci prosinci 
2017 a to na pozemcích (zahradách) vlastníků, kteří by v tomto 
případě mohli již v jarních měsících 2018 užívat pozemky bez 
omezení.            
5. Další postup stavebních prací bude pokračovat opět v závislosti 
na počasí. Snahou bude, co nejméně omezit průběhem prací občany 
bydlící na ul. Prostřední. 
                                                                                   
Se stavbou vodního díla úzce souvisí i „Rekonstrukce stávající 
komunikace a parkovacích stání“ na této ulici. Za tím účelem byla 
vypracovaná dokumentace pro územní a stavební řízení, která byla 
předložena v měsíci září 2017 k projednání a rozhodnutí 
stavebnímu úřadu ve Střelicích.                                                    



 

Dále také zastupitelstvo rozhodlo, dokončit studii pod názvem 
„Zklidnění průtahu obcí Radostice“, která se týká zvýšení 
bezpečnosti našich občanů na ul. Hlavní, dobudování chodníků a 
řešení autobusových zastávek. V závěru měsíce září naše obec 
obdržela návrh smlouvy mezi „Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových“ k dobudování chodníku směrem na Prštice, 
která bude projednána a schválena na VZ na začátku listopadu 
letošního roku.     
 

Konečně také byla dopracována a předána pořizovateli (odboru 
plánování a výstavby ORP Šlapanice) zastavovací studie dle 
zadávacích podmínek, týkající se výstavby RD směrem na obec 
Prštice „Tykadlo“. Dne 18. 10. 2017 byl oddělením pro územní 
plánování MěÚ Šlapnice návrh studie zveřejněn.                
Dnem 28. 6. 2017 naše obec obdržela text návrhu změn č. 1 ÚP 
(územního plánu) od oddělení pro plánování, které se týká 
navrhovaných změn územního plánu obce, které předložilo 
zastupitelstvo témuž úřadu již v polovině minulého roku.                                                                                                                                             
Zastupitelstvo naší obce se sešlo od veřejného zasedání (VZ) 
konaného dne 28. 6. 2017, celkem na pěti pracovních poradách a na 
dvou veřejných zasedáních (9. 8., 20. 9.).  
Z těch hlavních záležitostí bylo řešeno:  
- stanovení a označení ochranného pásma vodního zdroje na 
základě rozhodnutí OŽP Šlapanice                                                                                                                                                                                          
- zpevněná plocha pro parkoviště pro automobily u hřbitova, včetně 
osázení zelení                                                                                                                                                      
- úpravy cestiček na hřbitově (vysypání štěrkem)                                                                                                       
- boční vchod do MŠ a jeho krytí                                                                                                                                  
- příprava obecně závazné vyhlášky týkající se volného pohybu 
zvířat na obci                                                        
- příprava obecně závazné vyhlášky týkající se regulace hlučných 
činností na obci                                              
- vypracování hydrogeologického posudku na možnost posílení 
vodních zdrojů ze sousedního již existujícího vrtu                                                                                                                                                               
- podání nové žádosti o podporu v rámci „Programu rozvoje 
venkova“ – dotace na lesní techniku               



 

- podání nové žádosti o podporu do programu „Efekt“ – úspora na 
veřejném osvětlení                                         
- vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace na stavbu bytového domu v návaznosti na možnost 
poskytnutí dotace z MMR (byty pro sociální bydlení)                                                  
- zveřejnění poptávky na zpracovatele výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Rekonstrukce kanalizace a intenzifikace ČOV“                                                                                                                                                        
- projednání žádostí občanů o změny územního plánu obce v rámci 
navrhovaných změn.                       
 

Vážení občané,                                                                                                                                                                                 
dne 16. 10. 2017 obdržela naše obec upozornění od fy. E.ON České 
republiky na dodržování energetického zákona č.458/2000 Sb., § 
25, odst. 3, písm. g (ve znění pozdějších předpisů), které 
upozorňuje vlastníky pozemků na povinnost provádět ořez dřevin 
nacházejících se v blízkosti distribuční soustavy společnosti. Pro 
úplnost dále v textu zveřejňujeme leták, který seznamuje 
s vymezením vzdálenosti od vodičů dle jednotlivých druhů vedení 
na základě citovaného zákona a platných norem.   
                                                       
V souvislosti se zahájením topné sezóny 2017/18 s odkazem na 
zákon o ochraně ovzduší a souvisejícími dalšími předpisy, 
upozorňujeme některé jednotlivce na povinnost dodržování zákona 
a spalování paliv v kotlích na tuhá paliva pouze k tomu určených. Již 
nyní na počátku topné sezóny, upozorňují občané z ulic Prostřední 
a Pod Sirotkem na obtěžující nedýchatelný kouř pocházející ze 
spalování dřevotřísek, či podobných nevhodných materiálů. Není 
našim cílem podrobovat Ty nepoučitelné absolvováním 
přestupkového řízení, kde hrozí jednotlivci mnohatisícová pokuta. 
Chraňme proto společně zdraví naše, našich dětí a nedopusťme, 
aby se naše obec kvůli některému jednotlivci stala v zimním období 
zapáchající kotlinou.        
                                                                                                                                          
Přeji Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým, hezké  
a slunečné podzimní měsíce.                                                                                                                                                               

      Ing. Jaroslav Kadlčík - starosta 



 

 

 
 
 
 
       
 
 
 
         



 

                 

Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům, 
kteří oslavili významná jubilea,  

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 

Pokud chcete svoje jubileum zveřejnit, zašlete nebo doneste nám 
podepsaný souhlas, na základě kterého, bude Vaše jméno 
zveřejněno. 
*************************************************************** 

 
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 

KONANÉ VE DNECH 20. a 21. ŘÍJNA 2017 
V obci Radostice bylo ve stálém a zvláštním seznamu zapsáno 
celkem 604 voličů. K volbám se dostavilo: 381 voličů (63 %).   
Platných hlasů: 379. 
Výsledky: 
ANO 2011                                                         123 
Komunistická strana Čech a Moravy        43 
Česká pirátská strana                43 
Svoboda a přímá demokracie-Tomio Okamura (SPD)        39 
Česká strana sociálně demokratická              37 
Občanská demokratická strana             34 
TOP 09               18 
Strana zelených                  9 
ROZUMNÍ                  7  
KDU-Československá strana lidová                                            7 
Starostové a nezávislí                6  
Strana svobodných občanů               5 
Realisté                 2 
Dělnická strana sociální spravedlnosti               2 
Radostné Česko                 1 
Referendum o Evropské unii               1 
Strana Práv Občanů                1 
Národ sobě                 1 
 



 

… NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
Prázdniny utekly jako voda a třídy Kuřátek i Motýlků jsou 
připraveny, uklizeny a nazdobeny. Čeká nás mnoho společných 
zážitků a nových poznání, cesta školním rokem bude pestrá a 
bohatá. V pondělí 4. září 2017 jsme zahájili nový školní rok 
2017/2018 s 30 dětmi.  
 
První hry i vycházky si užíváme společně. 

 
 

 

První akcí bylo hasičské 

dopoledne, kdy nás 

navštívili členové sboru 

dobrovolných hasičů ze 

Střelic. Viděli jsme 

spoustu zajímavých a 

důležitých věcí. A plno 

věcí jsme si také 

vyzkoušeli.  

 

 
 
 
          



 

V říjnu k nám zavítalo oblíbené Divadlo Rolničky s pohádkou 
Krteček a zvířátka z farmy. 
 

 
 
V listopadu nás čeká spoustu zábavy, hraní a trošku nového 
poznávání. 
 
A potom už hurá! Prosinec! Zahájíme advent, přivítáme čerty a 
budeme se těšit na vánoční besídky a dárečky od Ježíška. 
Mezitím nás také čeká, jako každý rok mnoho práce -  sejdeme se na 
vánoční dílně, kde si vyrobíme vánoční dekorace. Upečeme a 
nazdobíme perníčky. Musíme nacvičit vánoční program na besídky.  
 
 
Od října do května probíhají kroužky, a to Anglický kroužek pro 
všechny děti a Sportovní kroužek jen pro předškolní děti. 
 
 



 

…. ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY …. 
Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili 4. září. Přivítali jsme 
mezi sebe nové kamarády. Věříme, že si prvňáčci ve škole brzy 
zvyknou a nebude jim smutno.  
Od pana starosty jsme dostali krásné dárky. Jsou to tři obrovské  
nástěnné mapy. Už se těšíme, jak budeme cestovat prstem po mapě. 
Paní učitelka se zase těší, jak se jí to bude u nových map zkoušet 
vlastivěda. 
Některé děti navštěvují čtenářský klub, keramiku nebo sportovní 
kroužek. 
 
I v letošním roce navštěvují naše děti Cambridge school. Pracujeme 
ve dvou kroužcích  Starter a Movers. 
Lonští účastníci Cambridge school: Vendula Prokešová, Erik Seifert 
a Aneta Davidová složili státní jazykovou závěrečnou zkoušku na 
výbornou. Blahopřejeme ! 
 
Pro druhý a třetí ročník máme otevřený kroužek ,,Pomocníček“, kde 
si vzájemně pomůžeme se vším, co nám dělá starosti. 
 
Želešická růže 
27. září se vybraní žáci z naší školy 
zúčastnili běžeckých závodů 
v Želešicích. Dívky zdolaly trať v délce 
800 m a hoši 1000 m.  



 

Umístění bylo následující:  
29. místo – Stehlík Tomáš (z 63 závodníků) 
45. místo – Davidová Aneta (z 59 závodníků) 
45. místo – Kysel Ondřej (z 63 závodníků) 
49. místo – Schusterová Tereza (z 59 závodníků) 
53. místo – Filip Štěpán (z 63 závodníků) 
55. místo – Koblížek Radek (z 63 závodníků) 
 

VŠICHNI ÚČASTNÍCÍ SI ZASLOUŽÍ VELKOU POCHVALU  
 

Pečení brambor 
 
Jako každý rok, tak i letos jsme 
nezapomněli na naši pochoutku – 
brambor pečený v alobalu v ohni. 

Pochutnali jsme si jedno krásné sluneční odpoledne v družině na 
zahrádce, kde máme udělané pěkné ohniště. Některé děti se 
přiznaly, že takovou dobrotu mají úplně poprvé. 
 
Pouštění draků v družině 
Další vydařená akce, na které nám přálo sluníčko i vítr. 
 
 



 

Návštěva členů DSH STŘELICE 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Připravujeme se na slavnostní rozsvícení vánočního 
stromečku na návsi, dne 1. 12. v 17. hodin.  
 
A také se těšíme na vánoční koledy v radostickém kostelíčku, 
dne 20. 12. od 10.30 hod.. Máte- li chuť´ přijďte si s námi 
zazpívat.               Kolektiv MŠ a ZŠ Radostice 



 

KULTURNÍ KOMISE DĚKUJE MOC VŠEM, KTEŘÍ 15. ZÁŘÍ HRÁLI 
NOČNÍ HRU. 
... JAK TĚM, CO SE AKTIVNĚ PODÍLELI NA PŘÍPRAVÁCH A 
REALIZACI, TAK TĚM, CO PŘIŠLI A HRÁLI. 

       za kulturní komisi Lenka Chrástová 
*************************************************************** 
 

Vážení občané a zvláště pacienti MUDr. Milady Kudláčkové, 
od 1. ledna 2018 péči o Vás přebírá ordinace MUDr. Irmy 
Jeřábkové. Mým odchodem z ordinace se uzavírá lékařská 
praxe naší rodiny, kterou v roce 1931 ve Střelicích započal můj 
tatínek MUDr. Václav Šafránek. V roce 1966 ji převzal můj 
manžel MUDr. Jan Kudláček. Já jsem pracovala ve zdravotnictví 
od roku 1960 v Karviné a v Brně, ve střelické ordinaci jsem od 
roku 1994. Zdravotní sestra Daniela Vařílková na zdejším 
středisku působila od roku 1985 a odchází do důchodu. Děkuji 
Vám za dlouholetou důvěru a přízeň a přeji Vám pevné zdraví. 

 
MUDr. Milada Kudláčková   

 



 

ČZS ZO RADOSTICE 
Zahrádkáři pořádali 16. 9. zájezd do Litomyšle, kde navštívili 
nádherný zámek. Mobiliář zámku byl vyzdoben květinami od 
zahradníků z Kroměříže. Ve 
všech pokojích byla záplava 
květin, které zvýraznily 
vybavení interiéru zámku, 
klidně by tam mohly být pořád, 
nejen po dobu týdenní výstavy.  
Dále jsme v Litomyšli navštívili 
prodejnu a pozemky 
zahradnické školy. Na opuštěné 
stráni je vybudované pěkné menší arboretum s cestičkami a záhony 
plných květin a okrasných keříků. 

Na oběd jsme zajeli do 
nedalekých Němčic do 
restaurace kulturního 
domu, kde se o nás dobře 
postarali. 
Poslední zastávka na 
občerstvení byla 
v restauraci Formanka 
v Lipůvce. Přestože během 
dne trochu mrholilo, 
zájezd se všem líbil.  

                     
V neděli 1. října se konala výstava květin, ovoce, zeleniny a 
domácích prací. Vystavovaly se výpěstky radostických občanů, 
nejenom členů ČZS. Na výstavě dále byly výrobky dětí, které chodí 
do Pidizemě. Pod vedením paní Lenky Kratochvílové si mohly děti, i 
během výstavy, vyrobit zajímavé výrobky.  

 
za ČZS ZO Radostice, J. Dvořák 

 
 



 

ČSCH ZO RADOSTICE 
Výstava drobného zvířectva se uskutečnila ve dnech 7. a 8. října 
v areálu u Pištěkárny. Bylo vystaveno 64 kusů drůbeže, 60 králíků a 
80 holubů. Výstava dle počtu zvířat nebyla velká, ale práce kolem ní 
bylo dost. Zapojit do příprav se museli všichni členové.  
Přítomné chovatele nejvíce potěšilo, že se přišli podívat rodiče 
s dětmi. Děti měly radost, jak se zvířátka sama předváděla.  
ČSCH ZO Radostice má tři mladé chovatele. Bylo by dobré, kdyby se 
řady mladých chovatelů rozšířily. Výstava se líbila, a to i členům 
oblastního výboru. Dle sdělení: Pěkná výstava na hezkém místě. 
Ve dnech 14. a 15. října se konala oblastní výstava v Ivančicích. 
Radostičtí chovatelé odjížděli s poháry za 1. místo v kategorii 
drůbeže.                                             za ČSCH ZO Radostice, Z. Gregor 
 

 
 

 

 

  



 

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

 
KONTEJNEROVÁ AUTODOPRAVA 

František Vašulín 
 

Nabízí dovoz písku, štěrku a stavebního materiálu. 
Odvoz stavební sutě, zeminy, objemného odpadu 

a pronájem kontejneru. Práce strojem UNC. 
 
František Vašulín 
Komenského 736/17, Střelice tel.: 777 918 290 
www.sutepisek.cz   info@sutepisek.cz 
 

http://www.sutepisek.cz/
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