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18. 4. – VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE 
 
 
   
 
 

 
 



 

 
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. 

 
PODATELNA – EVA URBANOVÁ 

podatelna@radostice.cz 
 

POKLADNA – 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 
(v pravém horním rohu). 
 
*************************************************************** 
 
 
 
 
Vydala Obec Radostice, dne 18. 4. 2018, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli:  
Žaneta Holcmannová, Jana Davidová, Vladislav Čejka, Barbora Prokešová, Zuzana 
Dvořáková, Barbora Křížová, Jitka Kadlčíková, Miloslav Šik. Příspěvky do Radostníčku 
podávejte elektronickou poštou na adresu  pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků 
dalšího čísla zpravodaje je v pátek 22.6.2018.     

                  RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům, 
kteří oslavili významná jubilea,  

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 

V měsíci lednu oslavila své 70. narozeniny paní Anna Musilová. 
V měsíci únoru oslavili manželé Anna a Jan Musilovi  

50. výročí svatby. 
 

 
 
 

V měsíci únoru oslavil své 
90. narozeniny 

Ing. Zdeněk Ferdus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 

SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení spoluobčané,                                                                                                                                                      
tak jako každoročně vychází první vydání obecního zpravodaje 
„Radostníčku“. V prosincovém zpravodaji roku 2017 jste byli 
seznámeni s činností obecního zastupitelstva a hlavními záměry, 
které nás čekají v roce 2018. V tomto vydání Vás opět seznámím 
s činností obecního zastupitelstva za období od posledního 
(prosincového) čísla. Zastupitelstvo naší obce se sešlo od tohoto 
posledního vydání celkem na šesti pracovních poradách a na dvou 
veřejných zasedáních. Nyní Vás budu stručně o stanovených 
hlavních cílech a stavu v jejich plnění informovat. 
1. Bylo ukončeno a vyhodnoceno výběrové řízení na dodavatele 
stavby „Intenzifikace ČOV a rekonstrukce kanalizace“ – I. etapa ul. 
Prostřední. Vítězem výběrového řízení se stala firma SKR stav 
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 13 498 907,- bez DPH. Uvedený 
účastník byl schválen usnesením zastupitelstva na veřejném 
zasedání dne 14. 3. 2018. K dnešnímu dni jsou projednávány a 
upřesňovány podmínky k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem. 
Pro vlastní realizaci byl schválen stavebně technický dozor 
investora.                                                                                                                                                         
2. Probíhá stavební řízení týkající se koncepčního řešení celé ulice 
Prostřední.  V těchto souvislostech nás zaskočily finanční náklady 
související s přeložkami inženýrských sítí. (E-on,CETIN). 
3. Přesto, že bylo doplněno územní řízení ve věci prodloužení 
chodníku na ul. Hlavní směrem na Prštice dle požadavku 
stavebního úřadu, narazila naše obec na nesouhlas jednoho 
vlastníka sousedního pozemku, čímž se řízení prodlužuje.                                                                                                                                                    
4. Probíhá stavební řízení k realizaci záměru vybudovat dům pro 
sociální bydlení místo objektů Na Návsi 14 v počtu 12 bytů. 
K realizaci záměru se naše obec bude ucházet o finanční podporu 
z příslušného dotačního titulu.                                                                                                                                 
5. V záležitosti řešení autobusových zastávek a parkovacích stání 
na ul. Hlavní, včetně úprav u kostela, se uskutečnilo jednání (místní 
šetření) se zástupci SÚS a PČR.                                                                                                                                                     



 

6. S pořizovatelem (úřadem pro plánování ORP Šlapnice) se 
projednává zadání pro požadované změny ÚP.                                                                                                                                                                 
7. Dokončuje se stanovení dopravního značení hygienického pásma 
vodních zdrojů.                                                       
8. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce veřejného 
osvětlení obce v rámci programu „EFEKT 2018“, kde se vítězem 
stala fy. HALUMIA lighting s.r.o., s nejnižší cenovou nabídkou ve 
výši 1 078 929,-Kč. Na vlastní realizaci má naše obec již přislíbenou 
(předschválenou) dotaci ve výši 725 101,-Kč.                                                                                                                                                                                             
9. O jarních prázdninách v měsíci únoru byl v budově ZŠ a MŠ 
realizován zabezpečovací systém, který chrání majetek obce a to 
protipožární hlásiče, čidlo ve sklepních prostorách, které upozorní 
v případě zvýšení hladiny spodní vody. V neposlední řadě slouží 
zařízení k ochraně dětí před nepovolaným vstupem osob do budovy 
školy a současně také k evidenci docházky.                                                                                 
10. Od 25. 5. 2018 vstupuje v platnost Obecné nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů pod názvem GDPR 
(General Data Protection Regulation). Toto nařízení se bohužel 
dotýká i ve značné míře naší obce a představuje nemalé úkoly a 
povinnosti související s ochranou osobních údajů. Neplnění 
nařízení ze strany orgánů státní moci může znamenat udělení 
pokuty až do výše nepředstavitelných 20 000 000 EUR. Za tím 
účelem provedl OÚ analýzu procesů, rozdílovou analýzu a obecnou 
metodiku k implementaci nařízení do podmínek práce úřadu. Mimo 
výše uvedené byli jednotliví pracovníci OÚ také k celé problematice 
proškoleni, čímž získali certifikát o proškolení.                                                                                                                                                                               
11. V závěru minulého roku se uskutečnilo dílčí přezkoumání 
hospodaření naší obce za období 1. ledna – 30. září 2017 (audit). 
Závěrečné přezkoumání hospodaření se uskutečnilo dne 13. dubna 
2018 pracovníky KÚ Jmk, pracovníky odboru kontrolního a 
právního-oddělení přezkumu obcí. Při dílčím i závěrečném 
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, 
která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního 
celku v budoucnosti. 
 



 

Ve středu dne 25. dubna 2018 v 18,00 hod. se v zasedací 
místnosti OÚ uskuteční schůzka občanů k podání informací 
k termínu zahájení a průběhu stavebních prací na 
rekonstrukci kanalizace, I. etapy v ul. Prostřední. Na schůzce 
budou přítomni zástupci investora, hlavní stavbyvedoucí, 
stavebně technický dozor investora. Termín zahájení prací je 
předběžně stanoven na 11. května 2018.                                                        

                                                                                                                                            
Vážení občané, 
jménem zastupitelstva obce Vám přeji krásné jarní dny a hodně 
trpělivosti a tolerance, které budeme všichni potřebovat při 
náročné realizaci tohoto díla.                                                                                                                                                                                                                

     Ing. Jaroslav Kadlčík – starosta 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V naší obci se Tříkrálová sbírka uskutečnila v úterý 9. 1. 2018.  
Podíleli se - Vojtěch Švestka, Vendula Prokešová, Eliška 
Rautenkranzová, Amálie Moulisová, Aneta Davidová, Jana Davidová, 
Simona Beránková, Zdeňka Slaninová, Vítek Slanina, Jiřík Slanina, 
Jana Kratochvílová, Davídek 
Kratochvíl, Karin Balcarová, Jozef 
Žúbor, Adámek  Žúbor, Olga Palátová, 
Vládíček Palát, Markétka Palátová.  
 
Děkujeme všem občanům, kteří 
tříkrálovou sbírku podpořili. Finanční 
výtěžek byl 11.016,- Kč, tato částka 
byla předána viz. foto dokladu. 
Poděkování patří také občanům, kteří 
malým koledníkům přidali i něco 
sladkého na cestu. 
Věříme, že i v příštím roce se 
Tříkrálová sbírka uskuteční a stane se 
v naší obci tradicí.                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

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. 
        

       
Vzhledem k objevujícím se případům pálení, připomínáme 
občanům platnost obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 
2/2015, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů 
v obci Radostice. 
 
*************************************************************** 
 

T. J. Sokol Radostice spolu s Obcí Radostice pořádá 
 

Hodiny dětské DISKO-ZUMBY 
       pro děti od 5 do 11 let 

 
 pátek 27. dubna 2018 
 pátek 11. května 2018 
 pátek 25. května 2018 
 pátek   8. června 2018 

 
vždy od 16,00 do 17,00 hod. 

V sále místní sokolovny: 
přezůvky sebou + čistou (neslazenou) vodu 

 
Jana Němečková                Jitka Kadlčíková 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…  NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
Nový rok 2018 začal sněhově a my jsme se v lednu mohli těšit ze 
sněhové nadílky, kterou jsme si moc užili. 
 



 

O jarních prázdninách byla MŠ uzavřena z důvodu oprav WC a 
umýváren, ale také bylo zamontováno bezpečnostní uzamčení 
budovy.  
 
Jemine, domine, masopust pomine, tato a i další písně se nesly obcí, 
když jsme se společně s kamarády ze školy vydali do ulic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pár dní nato se ve školce konal tradiční Maškarní karneval, děti 
tancovaly, soutěžily a také byly řádně odměněny.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Během března navštívili budoucí prvňáčci základní školu. Na první 
návštěvě se podívali, jak to vypadá ve třídě a jak se učí prvňáčci. Na 
druhé návštěvě už si zkusili své první vyučování. Byli moc šikovní a 
moc se jim vše líbilo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi… a máme tu Vítání jara opět 
společně se základní školou. Všichni doufáme, že jsme zimu zahnali 
a jaro už může vypuknout.  

 
 



 

Ke konci března jsme si 
společně s rodiči vyrobili 
spoustu krásných 
velikonočních výrobků na 
Velikonoční dílně.  
 
S dětmi jsme si užili 
barevné velikonoční dny a 
zahráli jsme si stopovanou, 
kde jsme hledali 
velikonoční poklad.  
 
 

Honební společenstvo 
Prštice – Radostice 

věnovalo MŠ Radostice 
finanční dar 3.000,- Kč. 
Za tento dar děkujeme. 

 
 
 

ZÁPIS DO MŠ 
Přihláška je k vyzvednutí v MŠ nebo je ke stažení na webu MŠ – 
www.msradostice.cz 
 
Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 2. května 2018 v době 
od 13.00 do 17.00 hod. v ZŠ. 
 
Tento den odevzdají zákonní zástupci vyplněnou žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, přihlášku dítěte potvrzenou 
lékařem, k nahlédnutí přinesou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti. 
 
        Všem přejeme krásné jarní dny  
   za kolektiv MŠ Radostice Žaneta Holcmannová 

http://www.msradostice.cz/


 

… ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY… 
Dne 13. 3. 2018 se v Ivančicích konalo krajské kolo recitační 
soutěže. Děti poznaly, že konkurence je opravdu silná a taky 
početná, neboť bylo přihlášeno 112 soutěžících. Musím však uznat, 

že naši recitátoři byli 
všichni velmi šikovní a 
rozhodně napoprvé 
výborně obstáli. 
Obrovskou radost nám 
udělal Daniel P. z 1. třídy, 
který získal v 0. kategorii 
"Cenu poroty". Danielovi 
moc gratulujeme a ostatním 
děkuji za vzornou 
reprezentaci školy.  
 

Na konci března nás jel na celostátní 
pěveckou soutěž "Karlovarský 
skřivánek" reprezentovat náš žák 
Ondřej K. ze 4. ročníku.  Karlovarský 
skřivánek je soutěž s dlouholetou 
tradicí a vynikající úrovní, letos to 
byl již 23. ročník a v porotě usedli 
pedagogové konzervatoří a operní 
pěvci z celé republiky. Zápolí se ve 4 
kategoriích a jak název napovídá, 
zpěváci se na soutěž sjeli až do 
Karlových Varů. S klavírním 
doprovodem Mgr. Barbory Křížové 
Ondřej zazpíval dvě písně a v nabité 
konkurenci čtyřiadvaceti zpěváku 
dané kategorie si vedl výborně. Rozhodně ukázal, že děti na Moravě 
a také v Radosticích zpívat umí! Ondřej se nám představí i na 
školním vystoupení ke Dni matek začátkem května. Budeme se 
těšit.              Mgr. Barbora Křížová 



 

VELIKONOČNÍ DÍLNA  
22. 3. navštívili žáci 3. a 4. ročníku Zámeček ve Střelicích, kde měli 
možnost si vyzkoušet pletení z pedigu, práci v keramické dílně, 
zdobení svíček a tvoření dalších pěkných věcí.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KYTIČKA PÍSNIČEK A BÁSNIČEK PRO NAŠE NEJMILEJŠÍ ….. 
Dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení dětí 

      ke SVÁTKU MATEK. 
 

10. května 2018 v 17.00 hodin, 
sál radostické sokolovny. 

Součástí slavnostního odpoledne bude i pasování budoucích 
prvňáčků.   
         za ZŠ  

Jana Davidová, Drahoslava Drábková 



 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
 
V rámci zimní přípravy se starší a mladší přípravka opět zúčastnila 
zimního halového turnaje.  
Starší přípravka 
také odehrála 
jarní venkovní 
turnaj v Horních 
Heršpicích, kde se 
kluci umístili na 
17. místě ze 42 
týmů.  
Nyní nás čeká 
jarní sezona a 
měli bychom se 
zaměřit na to, aby 
zápasy byly 
odehrány v hojné 
účasti. 
 

11 15. 04. Ne 15:30 Hrušovany – Radostice 
12 22. 04. Ne 10:30 Radostice – Ořechov 
13 29. 04. Ne 14:00 Mor. Bránice – Radostice 
14 06. 05. Ne 15:00 Radostice – Střelice 
10 08. 05. Út 10:30 Modřice – Radostice 
15 13. 05. Ne 10:30 Dolní Kounice – Radostice 
16 20. 05. Ne 15:00 Radostice – Ketkovice 
17 25. 05. Pá 17:00 Vojkovice – Radostice 
18 03. 06. Ne 15:00 Radostice – Medlov 

 09. 06. So  možný turnaj 
 16. 06. So  Turnaj Oslavany konec sezony 

 
       za fotbalovou přípravku 
     Zuzana Dvořáková 
Fotbalové hřiště na Sirotku slaví  
v letošním roce 60 let od svého vzniku. 



 

ODDÍL KOPANÉ 
           III. tř. sk. "B"    JARO 2018 

14 01.05. Út 15:00 Troubsko - Radostice 
15 01.04. Ne 15:30 Radostice - Lažánky 
16 07.04. So 13:00 Oslavany - Radostice 
17 14.04. So  15:30 Vys. Popovice - Radostice 
18 21.04. So 15:30 Babice u Rosic - Radostice 
19 29.04. Ne 16:00 Drásov - Radostice 
20 06.05. Ne 16:30 Radostice - Mor. Bránice 
21 12.05. So 16:30 Zakřany - Radostice 
22 20.05. Ne 16:30 Radostice - Vev. Bitýška "B" 
23 27.05. Ne 10:30 Deblín - Radostice 
24 03.06. Ne 16:30 Radostice - Zbraslav "B" 
25 09.06. So 16:30 Senorady - Radostice 
26 17.06. Ne 16:30 Radostice - Ketkovice 

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

STOLNÍ TENIS 2017/2018 - Okresní přebor 2. třídy 

 
družstvo PU V R P K skóre body 

1. Mokrá "C" 20 13 2 5 0 197:163 61 

2. Ořechov 20 12 3 5 0 196:164 59 
3. Radostice 20 10 1 9 0 183:177 51 

4. Lažánky "B" 20 10 1 9 0 190:170 51 

5. Kratochvilka "A" 20 9 2 9 0 174:186 49 
6. Nové Bránice "B" 20 9 1 10 0 162:198 48 

7. Sokol Kuřim "A" 20 8 3 9 0 180:180 47 

8. Ostopovice "B" 20 8 3 9 0 187:173 47 
9. Řeznovice "G" 20 8 1 11 0 182:178 45 

10. Střelice 20 6 5 9 0 183:177 43 

11. Tvarožná "B" 20 5 2 13 0 146:214 37 

 
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher): 
Kratochvíl Tomáš (57:11, 12:5), Kratochvíl Michal (29:26, 9:6), 
Nešpůrek Jiří (15:18, 7:3), Kratochvíl David (22:47, 11:7), 
Kouřil Pavel (34:33, 7:8), Novotný Jan (0:24, 0:5) 

za stolní tenis Michal Kratochvíl 

https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29452&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29449&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29453&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29448&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29451&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29454&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29446&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29447&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29445&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29455&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=29450&rocnik=2017
https://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=45606&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=45606&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=45606&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=3783&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=3783&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=3783&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=57214&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=57214&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=57214&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=45609&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=45609&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=45609&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=9115&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=9115&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=9115&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=72472&rocnik=2017&oblast=420703
https://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=72472&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0
https://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=72472&soutez=2674&rocnik=2017&druzstvo=29453&po=0


 

 
 



 

KOLOPARTA MODRÁ LASTURA 
Koloparta zahájila svoji činnost. 
Po dlouhé zimě jsme oprášili svá kola a vyrazili na letošní 
kolopartu. Sraz byl určen  na 13 hod. na návsi. Sešlo se nás 19. 
Trasa vedla na Omice, potom Bučínem okolo Obrázku nahoru, dále 
k rybníčku nad Karhánkem. Pokračovali jsme na Prštice, Ořechov a 
odtud domů do Pištěkárny, kde jsme měli nachystáno občerstvení. 
Večer se konal kolobál. Přijela hudba (Krtci) a bylo veselo. I ten 
taneček byl. Proběhly různé soutěžní hry, také byla nachystána 
tombola. Všichni se dobře bavili. To je tak všechno.  
 

Teď něco z kroniky koloparty. 
První vyjížďka se konala 30. 3. 2008, takže letos slavíme 10. výročí 
založení. První zúčastnění byli Kratochvíl Stanislav (organisátor), 
Kratochvíl Zdeněk, Tlustoš Leoš, Ondrášek Vlastík, Ondrášek 
Radim, Zoubek Vlastík, Navrátilová Mirka, Navrátil Jiří, Strouhal 
Kamil, Koblížek Miroslav (kronikář), Musil Petr, Kuře Roman, 
Vejhonek Dalibor (Prštice), Svačina Olin, Dvořák Mirek, Záděra 
Ladislav, Záděra Josef, všichni ze Silůvek. 
První kronika byla založena 18. 4. 2008. Kronikářem se stal Mirek 
Koblížek. 
 
Nyní bych vám chtěl na ukázku ukázat první stránky z této kroniky: 



 

                   



 

za kolopartu zapsal Čejka Vl. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: noviny Rovnost, 27.6.1959 
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Pomoc v oblasti dodávek elektrické energie  

a zemního plynu. 

Výhodnější podmínky a servis za méně peněz 

 VŠE ZAŘÍDÍM  !!! 



 

 


