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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.  Registrace na stránkách obce (v pravém horním rohu). 
 
Bohoslužby v kostele sv. Šimona a Judy v Radosticích se konají každou 
sobotu v 15.30 hod. 
 
Oznamujeme čtenářům, že obecní knihovna bude 1. 8. 2018  
a 29. 8. 2018 zavřena.  

*************************************************************** 
 
Vydala Obec Radostice, dne 16. 7. 2018, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli:  
Barbora Prokešová, Jaroslav Dvořák, Vladislav Čejka, Žaneta Holcmannová, Jana Davidová. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je v pátek 7. 9. 2018.     

                  RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení občané,     
nastalo období prázdnin a letních dovolených. Dovolím si Vás 
alespoň stručně informovat o některých rozhodnutích 
zastupitelstva naší obce. Od posledního vydání Radostníčku se 
uskutečnila tři veřejná zasedání zastupitelstva obce.                                                                                                                                         
 
Na těchto zasedáních bylo projednáváno a schvalováno:                                                                                           
-  zabezpečení budovy OÚ s ohledem na GDPR (ochrana osobních      
údajů)                                                                
 -  příkazní smlouva na zajištění koordinátora BOZP k realizaci 
rekonstrukce kanalizace                                          
-  oprava a dovybavení herních prvků na dětském hřišti na ul. 
Mlýnské                                                                        
-  hospodaření a účetní závěrky MŠ, ZŠ a obce Radostice                                                                                                                 
-  závěrečný účet obce k 31. 12. 2017, který skončil s účetním 
výsledkem hospodaření - přebytkem ve výši 5.788.414,53 Kč                                                                                                                                                                   
-  vítěz výběrového řízení na dodavatele manažérského řízení 
žádosti o dotaci na ministerstvo zemědělství ČR, týkající se 
intenzifikace ČOV                                                                                                                                                      
- smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních 
údajů                                                                        
- navrhovaný obsah změn územního plánu obce                                                                                                          
- realizace objektu pod názvem „byty pro sociální bydlení“, kde je 
podána žádost o dotaci. Na objekt a jeho stavbu je již vydáno 
stavební povolení.               
 
Bohužel do tohoto období prázdnin a dovolených spadá i zahájení 
stavebních prací na rekonstrukci kanalizace. Ke zpoždění zahájení 
prací a důvodech jejich odkladu jsem se Vám již zmínil v dubnovém 
čísle našeho obecního zpravodaje. Problémy se bohužel začaly 
hromadit jeden po druhém až při skutečném geodetickém zaměření 
trasy potrubí před započetím díla, a to dle zaměření vyhotoveného 
v dokumentaci pro územní řízení z roku 2008. Po zaměření bylo 
zjištěno, že vlastní realizace uložení potrubí v trase dle platné PD 



 

není možná bez poškození různých staveb zřízených na zahradách 
vlastníků. Došlo by například k poškození terasy, zbourání skleníku, 
zrušení studny, bazénu apod..  Trasa potrubí byla projektována 
špatně nejen polohově, ale také s ohledem na niveletu (výšky). 
S ohledem na výše uvedené jsme byli nuceni změnit trasu a niveletu 
potrubí několikrát tak, aby došlo k co nejmenším škodám na 
majetku vlastníků zahrad. Tyto změny si vyžádaly další složitá 
jednání i s dalšími dotčenými majiteli pozemků. Nemalé problémy 
vznikly již na počátku na ul. Mlýnské, kde se kříží všechny 
inženýrské sítě (el. kabely, voda, kabelová televize, metalická síť). 
Bylo třeba najít v tomto složitém úseku schůdné řešení k uložení 
potrubí jak polohově, tak výškově. Dále pak na ul. Prostřední byl 
projektován souběh kanalizace s trasou plynovodu ve vzdálenosti 
pouhých 20 cm, což je z hlediska platných norem zcela nepřípustné. 
Nevhodně byla vedena trasa potrubí přes stávající oplocení do 
areálu sokolovny, kde by mimo jiné bylo nutné odstranit oplocení 
ze 2/3 a bylo by třeba pokácet minimálně 1 ks lípy.  Poté bylo 
potrubí vedeno v blízkosti budovy obecního úřadu pod asfaltovým 
povrchem a ne jak se předpokládalo ve vedlejším travnatém pruhu. 
Všechny tyto problémy, hledání východisek a jejich řešení 
způsobily zpoždění průběhu stavebních prací. Jsem přesvědčen, že 
po dořešení problémů s vlastníky pozemků se nám podaří 
v započatém díle v dohledné době pokračovat (pravděpodobně 
23.7.). Staré betonové kanalizační roury a jejich stav odpovídají 
svému stáří a technickým možnostem provedení v dané době. 
Těžko lze posoudit, jaké množství splaškových vod se dostalo do 
země pěticentimetrovými rozestupy mezi skružemi, prasklinami v 
nich apod.. Proto se nemůžeme divit, že máme značně 
kontaminovány spodní vody a studny jsou vhodné pouze k zalévání.                                                      
 
Chtěl bych také touto cestou poděkovat všem občanům, vlastníkům 
zahrad za pochopení rozsahu vodního díla, které není možné 
realizovat bez škod a ničení jejich zahrad a záhonků. Věřte, že 
chápu Vaše pocity zmaru a cítím s Vámi.      
 



 

Započaly práce na rekonstrukci veřejného osvětlení v rámci 
programu EFEKT. Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo 
dotaci ve výši 684.692,- Kč. 
 
Ohledně kritiky ze strany občanů, proč nemohou děti navštěvovat 
sportovní hřiště za budovou školy oznamujeme občanům, že kvůli 
bezpečnosti mohou děti navštěvovat hřiště pouze v doprovodu 
dospělé osoby a po předchozí domluvě s ředitelkou školy paní 
Drábkovou. 
 
Na závěr Vám, kteří jste ještě neprožili zaslouženou letní 
dovolenou, přeji krásné letní a pohodové dny. Školákům a dětem 
přeji, aby jim letní prázdniny ubíhaly v čase co možná nejpomaleji.                                                    

                                                               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 a jubileum 
zveřejněno. 
 

 
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. 

 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
 
V neděli 24. 6. 2018 
přivítal starosta obce čtyři 
nové radostické občánky, 
a to Antonína Smíška, 
Viktorii Kratochvílovou, 
Ondřeje Lhotského a 
Lenku Sklubalovou.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ČZS ZO RADOSTICE 

Zahrádkáři pořádali dne 28. 4. 2018 zájezd do Kroměříže na 
zahrádkářskou výstavu Floria Kroměříž. Byli jsme překvapeni, co 
pro nás aranžeři výstavy nachystali. V pavilonu „A“ bylo rozmístěno 
dvanáct obrovských kytic jarních květin, pro slavné ženy české 
historie. Byly to tisíce krásných květin.  
Výstaviště bylo zaplněno přísadami zeleniny, ovocnými a 
okrasnými stromky, a vším co zahrádkáři potřebují nakoupit.  
Po obědě vyhrávala kapela Motýl Band. Hráli oblíbené písně 
známých zpěváků. Plni zážitků pěkných písní kapely a krásných 
dojmů z výstavy květin, jsme se přesunuli do Morkovic do muzea 
košíků. Košíkářství v Morkovicích má již dlouholetou tradici. 
V muzeu je to doloženo listinami cechu košíkářského, tovaryšskými 
listy a hlavně letitými exponáty.  V současnosti se košíkářství věnují 
tři zapálení košíkáři na předváděcích akcích. Pracují i s mládeží, 
pletou pomlázky a košíky, … ať se jim daří. 
Poslední zastávka byla v Syrovicích v cukrárně. Mají tam jen 
zákusky, které sami vyrábí. Tak jsme si zamlsali a jeli domů. Počasí 
pěkné, zájezd se líbil.             

za ČZS ZO, Jaroslav Dvořák 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 
Jaro vypuklo v plném proudu a Motýlci i některá Kuřátka mohli 
vyrazit společně s kamarády ze ZŠ do Zoo Brno, které jsme si moc 
užili.  
V měsíci dubnu jsme začali jezdit do plavání, které jsme zakončili v 
červnu, a všichni dostali mokré vysvědčení. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje milá maminko, 

starostí jen malinko, 

zato štěstí, lásky dost, 

Tobě přeji pro radost! 

 

10. května jsme v sále 
Sokolovny oslavili Den 
matek.  
 

 

 

 



 

V tento den byli také naši předškoláci pasovaní panem starostou na 
žáky 1. třídy.  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

Hned první den v červnu jsme také nezapomněli oslavit DEN DĚTÍ. 
Děti ze ZŠ, které neodjely na školu v přírodě, nám připravily 
spoustu her, soutěží i vědomostních úkolů na našem školním hřišti.  
 
Poté jsme si užili hry na školní zahrádce, nemohla chybět sladká 
odměna ani diplomy a dárečky.  
 
Huráááá, je tady  
„Noční spaní ve školce“. 
 
Třída Motýlků si užila jeden 
den přes noc ve školce, zažila 
spoustu zážitků, her. Vyrobili 
si kouzelný indiánský 
náhrdelník, samostatně si 
připravili večeři i snídani, 
nechyběla večerní diskotéka 
a noční prohlídka školy. 
Všichni krásně usnuli u 
pohádky a spali celou noc.  
 



 

V polovině června jsme se vydali na školní výlet na Zámek Rosice. 
Děti shlédly výstavu 
hraček, která byla 
ohromující, pohádku 
o strašidýlku 
Barbuchovi a 
nakonec si vyrobily 
krásné dřevěné 
zvířátko.  
 
 
 
 

Školní rok jsme zakončili vystoupením tříd a rozloučením 
předškoláků na školním hřišti. Poté jsme se všichni i s rodiči 
přesunuli na školní zahrádku, kde jsme si užili zbytek odpoledne.  
 
 
 
 
 
 
Přejeme všem 
dětem, rodičům 
a jejich 
rodinám, krásné 
a veselé 
prázdniny. Hodně sluníčka, neopakovatelných zážitků a pohody. 
 
Dětem, které od 3. 9. 2018 nastupují do základní školy,  
přejeme hodně štěstí a úspěchů. 
 
S ostatními se těšíme na shledání v novém školním roce2018/2019. 
    

za kolektiv MŠ Radostice Žaneta Holcmannová 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY  

Teembuilding  5. ročníku  
Neděle 13. května a pondělí 14. května 2018 sedm statečných a dvě 
paní učitelky se vydali za poznáním neznámého, i za poznáním sebe 
sama. I STAN Březová byl naším cílem. Celou dobu pobytu nás 
provázely týmové hry, hry na rozvoj důvěry. Instruktoři nám 
pomáhali, a ten náš byl úplně nejlepší. Přišli jsme i na to, že někdy 
jeden bez druhého nezmůžeme nic, musíme si pomáhat a hlavně 
přemýšlet. V našem programu nechyběl:  
paintball, lanové centrum, lukostřelba, rafty, lezecká stěna, 
večerní film, tým park. Areál byl naprosto úžasný. I ve volných 
chvílích jsme měli o zábavu postaráno.  A jídlo? Perfektní. Není divu, 
že večer jsme usnuli a spali, jak nejdéle to šlo. 
 
Škola v přírodě - 28.  5.  -  1. 6. 2018, Rota Písečné 
Letos poprvé jsme jeli do známého prostředí.  A o to více jsme se 
těšili. Kromě známého hřiště na nás čekal i nový bazén, kterého 
jsme si perfektně užili. 
První den jsme navštívili Muzeum motorismu ve Znojmě. Na ploše 
je vystaveno 40 dobových automobilů, desítky motocyklů a 
stabilních motorů. Benzínové pumpy, reklamní tabule, šlapací 
autíčka a kočárky, vše vyrobené do roku 1950. Děvčata potěšila i 
výstava starých hraček. 
Potom jsme se vydali na cestu Gránickým  údolím. 
  

Naučná stezka: S mlokem Gránickým údolím 
Naším průvodcem byl mlok Hugo. Stačilo tedy sledovat směrovky a 
pořádně se koukat. A co na nás čekalo? 
Na začátku a na konci naší cesty jsme si pěkně zazvonili 
na dřevěnou zvoničku. Po trase stezky jsou rozmístěny dřevěné 
sochy běžných druhů lesních zvířat v nadživotní velikosti 
a u panelu jsme narazili téměř metrovou muchomůrku. U altánu 
se vinul obrovský had, na kterém jsme si chvilku odpočinuli. 
Znalost zvířátek a dřevin jsme si ověřili u dřevěného pexesa. 
 



 

Důležité bylo, že nás stezka dovedla, až k restauraci odkud se linula 
nádherná vůně řízečků, které čekali jen na nás. Po dobrém obědě 
jsme se mločí stezkou vrátili k autobusu a ujížděli se ubytovat. 
Večer jsme si ještě trochu zasportovali, samozřejmě nechyběl 
fotbálek a houpačky. 
Druhý den jsme začali 
s plněním odborností. Protože 
jsme byli na bývalé vojenské 
rotě, tak jsme bojovali o získání 
vojenských hodností. Všichni 
jsme začínali jako vojíni a 
vraceli se z nás důstojníci. 
Ve středu jsme navštívili 
Slavonice, kde jsme si prohlédli 
toto starobylé a krásné město a 
nakoupili dárečky. Pak se střídal sport, plnění hodností, 
samozřejmě táborák, diskotéka a karneval. Nejlíp nám bylo 
v bazéně. Stezka odvahy, kde nejodvážnější byli naši prvňáčci a 
druháci.  
Na zpáteční cestě jsme navštívili hrad Bítov. Tam se nám moc líbilo. 
Projížďka parníkem z Bítova na Vranovskou pláž. Na lodi jsme 
trochu oslavili svátek dětí. 
V kempu na nás čekal autobus, který nás ukryl před pěknou průtrží 
mračen a dovezl zpět domů.  Takže zase za rok. Máte – li typ na 
dobré a 
zajímavé 
místo, kam 
bychom mohli 
jet příští rok, 
dejte nám 
určitě vědět. 
 
 
 
 



 

Poslední zvonění se školou loučení, 
pak ji teprve rádi máme, 
dlouho na ni vzpomínáme, 
škoda, že už není …………       Tak tohle víme, bohužel, jen my starší,  
ale na každého jednou dojde a nakonec se přijde ke stejnému 
poznání. Letos jsme se loučili s našimi páťáky u táborového ohně. 
Pár písniček, špekáčky, rozloučení s kamarády. Tradiční trička, 
úžasná fotokniha školních zážitků. Aby si páťáci jejich  radostické 
školy ještě užili, tak prožili i poslední společnou noc ve své třídě. 
Večer tajně ukryli poklad svých vzpomínek a snů. Věříme, že až se 
jednou za pár let společně sejdou a poklad vykopou, tak se ze snů 
stane skutečnost a bude vedle sebe stále stát stejná prima parta 
kamarádů a kamarádek. Ráno se vyznamenali kluci Tomáš s 
Lukášem, kteří paní učitelkám a děvčatům vlastnoručně připravili 
výborná smažená vajíčka. Opravdu umějí! Na rozloučenou 
připevnili kluci paní učitelkám do ředitelny tablo s fotografiemi 
páťáků. To, abychom na ně nezapomněly!  Nebojte, na prima 
kamarády, společné zážitky a některé lumpárny se nezapomíná! 
Přejeme všem krásné, slunečné prázdniny i prima dovolenou. 

za ZŠ, Drahoslava Drábková 
 
Atletický víceboj v Pršticích 
Poslední červnové úterý patřilo sportu. Nejlepší sportovci a 
sportovkyně z každé třídy se v Pršticích zúčastnili altetického 
víceboje. Jednalo se o druhý ročník atletických závodů, kterých se 
účastní děti a žáci z Prštic, Radostic a Silůvek. Přálo nám příjemné 
počasí a organizátorům, tedy Základní škole v Pršticích, se celý 
průběh klání velmi vydařil.  Soutěžilo se ve sprintu, hodu do dálky, 
skoku do dálky a vytrvalostním běhu. Součtem bodů za všechny 
disciplíny se pak rozhodovalo o vítězích jednotlivých ročníků. Na 
stupně vítězů se za naši školu dostali 1.r.-Daniel P., Adam Ž., 3.r.- 
Tomáš L., Radek K., 4.r.-Ondřej Ch.,5.r.- Aneta D., Nikol M., Lukáš N., 
Tomáš S. a Tony T. Všem moc gratulujeme! V příštím roce se 
budeme na tyto závody těšit jako pořadatelé u nás v Radosticích.                                                        

za ZŠ, Barbora Křížová 



 

Ochutnávka mléčných výrobků 
V rámci projektu EU „Mléko 
do škol“ jsme měli možnost 
na konci tohoto školního 
roku poprvé vyzkoušet i 
ochutnávkové koše 
s mléčnými výrobky. Koše 
obsahovaly různé druhy 
tvrdých i měkkých sýrů, 
ochucená i neochucená 
mléka, pomazánková másla 
s příchutí i bez příchutě, podmáslí a bílé jogurty. Z výrobků jsme si 
v družině přichystali chutné odpolední svačinky. 
Mléčné výrobky hrají velice důležitou roli ve zdravé a vyvážené 
stravě pro svůj optimální obsah živin. Mléko, jako jedna z mála 
potravin, obsahuje absolutně vyvážený poměr živočišných bílkovin, 
tuků a sacharidů. Dále obsahuje vápník, minerální látky, fosfor, 
hořčík, draslík i řadu stopových prvků. Z vitamínů jsou to vitamíny 
rozpustné v tucích a také vitamíny skupiny B. Všechny tyto 
prospěšné látky jsou nezbytné ve všech etapách života a jsou 
doporučovány ve výživových směrnicích ve všech členských státech 
EU. Kromě těchto mléčných výrobků jsme tradičně obdrželi i 
ochutnávkové koše s ovocem a zeleninou. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

za ZŠ, Jana Davidová 



 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ 
 
V sobotu 30. června uspořádala T. J. Sokol Radostice za finanční 
podpory Obce Radostice tradiční nohejbalový turnaj čtyřčlenných 
družstev. Přihlášených 6 mužstev odehrálo celkem 22 zápasů. Po 
celodenním zápolení za ideálního počasí obhájil loňské prvenství 
tým ve složení D. Pazourek, P. Beránek, P. Stloukal a K. Šauk. Druhý 
skončil tým ve složení Radim Dvořák, Roman Dvořák, O. Blatný a F. 
Krubl a třetí Z. Kuře, T. Urban, M. Ondrášek a P. Tlustoš. Nejlepším 
hráčem turnaje byl stejně jako loni vyhlášen David Pazourek. 

 

za T. J. Sokol Radostice, Jiří Kadlec 

 
 
 
 
 



 

STARŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 2017/2018 
I když jsme soutěžní ročník zakončili na předposledním místě, není 
to žádná tragédie. Měli jsme jeden z nejmladších týmů a určitě 
nejužší kádr v soutěži. V žádném utkání jsme vyloženě nepropadli, 
ba naopak některé zápasy byly velice vyrovnané. Například s 
vítězem  naší skupiny Dolními Kounicemi jsme doma prohráli 1:2.  
Bohužel další účinkování přípravky v novém soutěžním ročníku 
musíme z důvodů malého počtu hráčů zrušit, je to určitě škoda, ale 
nemůžeme si dovolit přihlásit mužstvo do soutěže a pak se 
nedostavovat na utkání a platit pokuty. V minulém ročníku si 
trenéři užili s docházkou některých hráčů nervy, jeden zápas jsme 
nesehráli a některé jen po domluvě se soupeřem, že nám hráče 
půjčili a takhle to opravdu dělat nejde. To stejné bylo i na zimní lize, 
které jsme se zúčastnili a dalších turnajů. Těm klukům, kteří budou 
mít zájem hrát kopanou, umožníme přestup do jiného klubu.  
Kdyby někdo z rodičů měl zájem založit mini přípravku, nebo 
mladší přípravku budeme rádi a podpoříme to.  
Závěrem děkujeme všem, kteří se podíleli na fungování přípravky. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za fotbalovou 
přípravku 

Zuzana 
    Dvořáková      

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1  D. Kounice 17 17 0 0 158:39 51 

2  SK Ketkovice 18 13 2 3 153:96 41 

3  Střelice 18 12 0 6 185:77 36 

4  Želešice/Ořechov 17 10 1 6 152:131 31 

5  SK Medlov 18 9 1 8 125:136 28 

6  SK Vojkovice B 17 7 2 8 118:128 23 

7  Modřice 17 7 1 9 137:110 22 

8  Mor. Bránice 18 6 1 11 87:117 19 

9  Radostice 16 1 1 14 64:146 4 

10  Hrušovany u Brna 18 0 1 17 68:267 1 



 

ODDÍL KOPANÉ 
 
Závěrečné hodnocení  
Dovolte mi zrekapitulovat naše působení v této sezóně.  
Jak se ukázalo, byla to jedna z nejtěžších sezón. Hlavně co se týče 
vyrovnanosti. Poslední tři kola před koncem bylo ještě 7 mužstev v 
ohrožení sestupu do nejnižší soutěže. Mezi mužstva v ohrožení 
jsme patřili samozřejmě i my.  
 
Pěkně popořádku.  
Po podzimu jsme skončili na neutěšeném předposledním místě. V 
průběhu zimní přípravy jsme absolvovali 5 přípravných utkání, kde 
jsme vyzkoušeli dvě nové posily: Jiří Přidal, který nám ale 
odcestoval do zahraničí, a Martin Smíšek, který jak se ukázalo, byl 
klíčovou postavou jara.  
Celé jaro jsme hráli pod tlakem a hrozbou sestupu do nejnižší 
soutěže. Každý by předpokládal, že v mužstvu bude dravost, chuť se 
zlepšovat, trénovat a bojovat o každý bod. Naopak mnohokrát jsme 
se ani neslezli na trénink, a co je ještě smutnější, často nás bylo na 
utkáních maximálně 11 – 12 hráčů. Je jasné, že fotbal nikoho z nás 
neživí, ale každý z nás by měl mít pocit malinké zodpovědnosti, co 
se týče docházky na utkání i samotném předvedení se na hřišti. 
Fotbal se hraje pro diváky, pro lidi, kteří nám fandí a kteří jezdí se 
za námi podívat i na venkovní zápasy. A my na oplátku jsme se 
častokrát sotva slezli. Příkladem jsou Zakřany, kde na lavičce nebyl 
žádný střídající hráč. I proto se zmenšila divácká návštěvnost na 
zápasech. Velká čest fanouškům, kteří to s námi vydrželi do konce 
sezóny, a věřili nám, že nesestoupíme. To znamená, že ani 20 ti 
členný kádr není dostatečný počet na sezónu a budeme muset přes 
léto sehnat nějaké posily.  
V konečném zúčtování jsme skončili na 12. místě s 27 body. Se 
skórem 51:61. Do okresního přeboru postoupilo Troubsko se 63 
body a do IV. třídy sestoupila poslední V. Bítýška „B“ s 26 body. 
Sezóna, i když se nezdá jako povedená, nakonec dopadla dobře, 
protože cíl udržet se, jsme splnili!!!  



 

Z individuálních statistik:  
Tabulku střelců opět vyhrál Michal Macalík (Balotelli) s 8 brankami. 
Druhý, Jakub Johaník, nastřílel 7 branek a Jozef Žúbor a Honza 
Paseka na třetím místě, shodně se 6 brankami, obsadili třetí místo. 
Za zmínku patří vzpomenout pětigólového střelce Martina Smíška, 
který góly nastřílel pouze za půlku sezóny v jarní části.  
 
Tabulku produktivity, kde se počítá gól a finální přihrávka, ovládl 
Michal Macalík (8+5) s 13 body, druhý Johaník Jakub (7+5) s 12 
body a třetí Jožka Žúbor (6+5) s 11 body.  
 
Nejvíce zápasů odehrál kapitán Michal Žúbor – celkem 25 zápasů 
(2213 minut), druhý nejpilnější byl Jakub Johaník (2143 minut ve 
24 zápasech), třetí Filip Krubl (1981 minut ve 23 zápasech) a Joža 
Žúbor (1972 minut ve 23 zápasech).  
 
Nejvíce žlutých karet nasbíral Michal Macalík – 12 v 19 zápasech.  
 
Statistiky by nebyly bez práce celého týmu. Je nutné podotknout, že 
tak jak se raduje z vítězství celý tým, tak musí brát celý tým 
zodpovědnost i za neúspěchy. Věřím, že budeme mít více úspěšných 
utkání a budeme se fotbalem pouze bavit.  
 
Poděkování patří celému realizačnímu týmu a skalním fanouškům. 
Odpočiňme si od těžké sezóny a připravme se na další. Těším se na 
další spolupráci.  
 

"Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům  
a obci Radostice za podporu.  Děkujeme !!!" 

 
 
 
  
 



 
TABULKA 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
TABULKA STŘELCŮ                        TABULKA PRODUKTIVITY 

P. HRÁČ G A S 

1. Macalík Michal 8 5 13 

2. Johaník Jakub 7 5 12 

3. Žúbor Jozef 6 5 11 

4. Krubl Filip 4 5 9 

5. Žúbor Michal 3 5 8 

6. Paseka Jan 6 1 7 

7. Veselý Tom 4 3 7 

8. Ryšavý Bohdan 3 4 7 

9. Smíšek Martin 5 1 6 

10. Smejkal Roman 3 2 5 

11. Martinec Jindřich 1 0 1 

11. Urban Tomáš 1 0 1 

13. Dvořák Radim 0 1 1 

 
za oddíl kopané Michal Žúbor, kapitán 

# Klub Z V R P S B P+ P- 

1. 
TJ Sokol 
Troubsko, spolek 

26 20 3 3 94:21 63 0 0 

2. Oslavany 26 16 6 4 80:27 54 0 0 

3. Lažánky 26 17 1 8 71:53 52 0 0 

4. TJ Sokol Zakřany 26 13 4 9 72:56 43 0 0 

5. TJ Sokol Senorady 26 10 5 11 52:55 35 0 0 

6. SK Drásov 26 9 7 10 62:66 34 0 0 

7. Deblín 26 10 3 13 38:55 33 0 0 

8. M. Bránice 26 10 3 13 58:74 33 0 0 

9. Vys. Popovice  26 10 3 13 55:59 33 0 0 

10. FK Zbraslav B 26 10 2 14 49:65 32 0 0 

11. Babice u Rosic 26 7 6 13 37:53 27 0 0 

12. Radostice 26 7 6 13 51:61 27 0 0 

13. SK Ketkovice  26 8 3 15 42:78 27 0 0 

14. Vev. Bítýška B 26 8 2 16 45:83 26 0 0 

P. HRÁČ G 

1. Macalík Michal 8 

2. Johaník Jakub 7 

3. Paseka Jan 6 

3. Žúbor Jozef 6 

5. Smíšek Martin 5 

6. Krubl Filip 4 

6. Veselý Tom 4 

8. Ryšavý Bohdan 3 

8. Smejkal Roman 3 

8. Žúbor Michal 3 

11. Martinec Jindřich 1 

11. Urban Tomáš 1 



 

KOLOPARTA MODRÁ LASTURA 
 
12. 5. 2018 se uskutečnila další vyjížďka, která byla nazvána 
Krajem okolo Templštýna. Sraz byl u vodárny na Pršťáku. Odtud se 
jelo do Silůvek na nádraží. Tam jsme naložili kola na nákladní auto a 
dále jsme jeli vlakem do Moravského Krumlova, tam jsme sedli na 
kola a jeli přes Mor. Krumlov ke zřícenině Templštýn, který se pne 
nad řekou Jihlavou. Zde proběhla krátká prohlídka. Potom jsme sjeli 
dolů k řece a pokračovali okolo řeky směrem na Ivančice. V 
Alexovicích byla přestávka na oběd. No a po obědě nás již čekala 
cesta domů na základnu do Pištěkárny.  Teď trochu čísel. Bylo nás 
18. Najeli jsme 52 km. 
 
Další koloparta se konala 9. 6. 2018. 
Tak jako u předešlé vyjížďky byl sraz u vodárny. Opět jsme jeli do 
Silůvek, opět jsme naložili kola na auto, opět jsme sedli na vlak, ale 
vystoupili jsme ve stanici Bohutice. Tam jsme nasedli na kola. 
Zastavili jsme se u poutního místa zvaného Moravské Lurdy, které 
vytvořil místní farář. Dál jsme pokračovali na Miroslav, Oleskovice, 
Želetice, a vodní nádrži Výrovice. Zde byl naplánován oběd. Po 
obědě jsme se vydali dál směrem na Horní Dunajovice, kde zrovna 
probíhal den otevřených sklepů. Nám nezbylo než odolat této 
lákavé nabídce. Pokračovali jsme dále na Morašice, Hostěradice, 
přes Miroslav zase do Bohutic. Tam jsme nasedli na vlak a 
vystoupili jsme až v Radosticích. Kola byla nachystána u koupáku, 
tak jsme nasedli a s velkou slávou jsme dojeli do Pištěcu. Zase 
trochu čísel. Bylo nás 30. Najeli jsme 70 km. 
 
Další koloparta se koná 21. 7. 2018, trasa - krajem pohádek  
a pověstí. 
 
1. 9. 2018 se koná Radostický kolotoč, který začíná v 9.00 hod. 
Všichni, ať jsou malí nebo velcí, mladí nebo starší, jsou vítáni. 
 
                 



 

 

za kolopartu zapsal Čejka Vl. 



 

NOC KOSTELŮ – 25. 5. 2018 

Poslední květnový pátek se k večeru sešli před kostelem svatých 
Šimona a Judy v Radosticích spousty dětí, mnoho dospělých a 
hodně hostů z okolních i vzdálenějších obcí. Samozřejmě i 
organizátorů. A také hlavní představitelé pořádající obce a na závěr 
náš Otec Krzysztof. Vydařilo se úplně všechno, od dětských dílniček, 
výzdoby kostela a výstavy dětských výtvarných prací, přes úžasné 
dobroty sladké i slané, napečené radostickými ženami,  moc 
hezkým divadelním představením místní Základní školy, průběžné 
ochutnávky mešních vín až po překrásné noční rozsvícení stanu a 
okolí kostelíka umělými hvězdami a lampióny, které konkurovaly 
hvězdám na obloze, protože i počasí přálo. 
Zakončení slavnosti proběhlo hudebním vystoupením ZUŠ z 
Ořechova a Mariánskou pobožností. Tolik krásného zpěvu 
radostický kostelík už dlouho neslyšel. Organizátoři byli pochváleni, 
ale znovu poděkování patří za skvěle připravenou "Noc" včetně 
finančního, naturálního a pracovního přispění obci i radostickým 
občanům.  

Jana Němečková 



 

POVÍDKA O HALEKALOVI, PLAKALOVI  
A KŇUČELOVI  

V prosincovém Radostníčku jsem se věnoval zvukovým projevům 
pejsků v okolí. Týkalo se to dvou psů v bezprostředním sousedství a 
já si je pracovně pojmenoval jako Halekal a Plakal.  
Plakal už je slyšet mnohem méně a zejména jeho srdceryvné, 
hluboké a uši drásající kňučení je tu tam. Zůstalo jen netrpělivé a 
nedočkavé pohvizdávání, velmi se podobající projevům opičky Judy 
ze seriálu Daktari. Aspoň si my starší zavzpomínáme na časy, kdy se 
v televizorech musely měnit elektronky a někdy obraz padal, 
protože elektrárny nebyly schopny udržet otáčky generátorů a tedy 
i kmitočet v síti. Pro později narozené samé nepochopitelné pojmy. 
Ale abych neopominul to nejdůležitější, chovatelům patří velký, 
převeliký dík.  
Jak už to ale v životě chodí, jeho místo zaujali hned tři noví 
plakalové, kteří tu s menší, tu s větší intenzitou doslova vyřvávají 
svoje pocity opuštění a osamění. Jejich projevy jsou ale daleko 
sporadičtější. Kňučel, tak jsem si pojmenoval psa, co začal v pět 
hodin ráno a s přestávkami na odpočinek vydržel až do večera. 
Naštěstí už neKňučí. No a pak je tu další, to je Kvičel, ten se ozývá 
intenzivně někde od zastávky autobusu. Po dalších výskytech jsem 
nepátral, takový fanda zase nejsem. 
Jiná situace je s Halekalem. Věčně se nudící pes poštěkává na 
všechny lidi se psem, co jdou kolem našeho domu a já a můj soused 
máme tu smůlu, že dům, k němuž Halekal náleží zesiluje nad míru 
snesitelnosti jeho halekavé vytí, připomínající sirénu policejního 
vozu ze staršího francouzského filmu. Protihluková stěna by přišla 
vhod. 
Co na štěkání a vytí říká zákon? 
V občanském zákoníku v § 1013 definuje pojem imise a pojem 
omezení vlastnického práva. Kdo v míře nepřiměřené k místním 
poměrům ... 
Bylo by věcí soudu, jak by se stavěl k tomu, že Halekal zpívá třeba o 
půl druhé v noci, v pět ráno nebo během nedělního večera třikrát. 
Věc by musela být podložena důkazy a svědeckými výpověďmi.  



 

Já osobně (jako chovatel z donucení) bych takové vytí psa nesnesl. 
Pozorováním okolností je jasně vidět, že se Halekal nudí a svou 
nudu a opuštěnost takto vyřvává do svého okolí. Za těch pět let, co 
bydlím v Radosticích jsem ten zvuk slyšel odhadem více než  5000x 
a popravdě, už mě spíše irituje, než baví. 
Lékařská věda zná principy vzniku alergií a toto je typický případ, 
kdy se člověku může vytvořit doslova averze. Tuším se to jmenuje 
fonofobie. 
Pořád doufám, že se Halekalovi chovatelé přes svoje časové 
zaneprázdnění odhodlají a svého psa dovychovají. Být to můj pes, 
nainstaloval bych na zahradu klakson z Tatry 148 a ihned v počátku 
halekání bych jej sfoukl stejně, jako když si v Brně protrubují hasiči 
cestu křižovatkou. Pokud si pes svoje počínání spojí s nějakým 
negativním zážitkem, už v tom povětšinou nepokračuje.  
Naše obec je spojnicí mezi pískovnou, lomem a betonárkou a denně 
tu projede víc než desítka těžkých souprav. Ten hluk je strašný, ale 
naštěstí relativně krátký, auto během pár vteřin projede a je zase  
klid. S tím nenaděláme nic. Další zvuk, který třeba já vnímám je hluk 
turbín dopravních letadel. Už jsem se naučil rozlišovat zvuky 
některých typů, třeba A330, 380 nebo B787. Letecký provoz nad 
obcí je značný a třeba kolem poledne tu můžete spatřit na obloze až 
4 A380 v kilometrových rozestupech. Kdo nevěří, koukne na 
Flightradar24.com Je mně jasné, že naprosté ticho být nemůže. 
Kohouti si budou kokrhat, psi štěkat, auta jezdit. Ale kdykoliv se 
obcí rozhostí ticho, vnímám ho jako krásu, jako něco, co nemůžeme 
mít pořád, ale když už ho máme, musíme si ho užít. Ticho totiž léčí. 
Když je ticho, můžete nechat plynout své myšlenky, promýšlet 
různé postupy, čekat, že vás něco zajímavého napadne. Naopak, 
každý zvuk, který ruší je jako by vám někdo soustavně mačkal 
tlačítko reset ve vaší hlavě. 
Říká se, že pes, který štěká, nekouše. Já mám rád psy, co se dívají, 
hlídají, a když je potřeba, zastoupí neznámému člověku cestu a 
čekají, co na to páneček.  Pes je tvor velmi inteligentní a v rámci 
svých možností dělá to, co je mu dovoleno. A rozhodně neplatí, že 
starého psa novým kouskům nenaučíš. Výchovná metoda je pořád 



 

ta stejná. Cukr a bič. Kdo to nerespektuje, dočká se nepříjemných 
konců.  
Život už je tak zařízený. Úzká je cesta úspěchu a trvale udržitelného 
rozvoje, zato široká je cesta vedoucí do zmaru a bídy. Co nechceš, 
aby druzí činili tobě, nečiň ty jim. Protože kdyby tu měl každý svého 
Halekala nebo Štěkotu, asi bychom poměrně brzy všichni zešíleli.  
Přeji všem obyvatelům obce, aby když přijedou unavení z práce a 
sednou si na dvorek s dobrým pitím, aby se v jejich hlavách 
rozhostilo to báječné ticho a klid. Aby splynuli s okolím a mohli si 
říct to, co zakřičel jeden z Krotitelů duchů po konečném zdolání 
příšery: „Já ty Radostice prostě miluju!“ 

Vítězslav Sobol, červenec 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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

 

 

 

 

 
 

 

Pomoc v oblasti dodávek elektrické energie  

a zemního plynu. 

Výhodnější podmínky a servis za méně peněz 

 VŠE ZAŘÍDÍM  !!! 
 



 

MECHANIK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU-BRNO  
Název pozice: MECHANIK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU-BRNO 
 
Popis: Společnost patřící k předním výrobcům protektorů a obchodníkům v 
oboru nákladních pneumatik v ČR a SR s 25 letou tradicí na trhu, hledá vhodné 
kandidáty na pozici: Mechanik nákladního pneuservisu pro pobočky Brno 
Náplň práce: přezouvání pneumatik nákladních a speciálních vozidel za pomoci 
moderních strojních technologií, pracovní výjezdy do terénu s perfektně 
vybaveným mobilním pneuservisním vozidlem, dle potřeby velmi dobře hrazené 
pohotovostní služby mimo pracovní dobu a o víkendech. 
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: dobrá fyzická kondice, časová 
flexibilita, připravenost na vysoké pracovní nasazení v sezónních obdobích, 
řemeslná zručnost, uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B, 
praxe z oboru osobních nebo nákladních pneumatik není nutná, ale je výhodou. 
Nabízíme: mzda brutto až 40000 Kč/měsíc i více v přímé závislosti na 
odvedeném výkonu, příplatky k výkonové mzdě za pohotovostní služby mimo 
pracovní dobu a o víkendech, práci ve stabilním kolektivu, firemní benefity  
(stravenky, dárkové šeky). 
Pro kandidáty mimo požadovanou lokalitu možnost ubytování. 
 
Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Hájecká 1068/14, Brno - Černovice 

Typ pracovního 
poměru: 

Práce na plný úvazek 

Délka 
pracovního 
poměru:  

Na dobu určitou 

Typ smluvního 
vztahu:  

Pracovní smlouva 

Plat: 25000 - 40000 Kč/měsíc 

Benefity: 
Bonusy/prémie, Sleva na firemní výrobky/služby, 
Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, 
školení, Firemní akce 

Požadované 
vzdělání: 

Vzdělání není podstatné 

 
Kontakt:  lide@carling.cz  

mailto:lide@carling.cz


 



 

 


