
 

 

  
  

  
  

  

  
  

  

 
 



 

 

   OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE 
ÚŘEDNÍ HODINY 

 
 

    STAROSTA OBCE – JIŘÍ DVOŘÁK 
MÍSTOSTAROSTKA OBCE 

ING. JARMILA KADLECOVÁ 
 

PO  08:00 - 10:00 hod 
ST  17:00 - 19:00 hod 

 
KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ 

POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ 
 

PO   08:00  - 17:00 hod 
ST  08:00  - 17:30 hod 

 
 
 

Obec - číslo účtu: 20829641/0100 
Voda - číslo účtu: 43-1287520277/0100 
Tel.: 547 225 425 
starosta@radostice.cz 
podatelna@radostice.cz 
pokladna@radostice.cz 
 
Vydal OÚ Radostice, dne 25. 10. 2011, www.radostice.cz 

Redakční rada: Jiří Dvořák, Barbora Prokešová, Eva Urbanová 
Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. 
Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
podatelna@radostice.cz  nebo pokladna@radostice.cz 
Rádi vaše poznatky k životu v obci přivítáme. 
Jiří Dvořák, starosta obce 
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Nový územní plán 
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 31. 8. 2011 bylo 
schváleno pořízení nového územního plánu obce Radostice.   
Územní plán je dokument, který určuje funkční využití ploch 
v katastru obce. 
Naše obec územní plán má, ale je z roku 2000 a na doporučení 
Krajského úřadu jsme přistoupili k vypracování nového plánu, který 
bude lépe odpovídat současné situaci. 
Proces tvorby územního plánu je legislativně dlouhodobá záležitost, 
protože je nutno dodržet zákonem stanovené lhůty (cca 6 krát 30 dní 
na návrh zadání, upravené zadání, zadání, společné jednání  
o územním plánu,  schválení územního plánu Krajským úřadem). 
V říjnu proběhlo výběrové řízení na zpracovatele územního plánu. 
Vítězem se stal Ing. arch. Ladislav Brožek, který spolu se zastupiteli 
obce a konzultací s občany připraví návrh zadání územního plánu cca 
na leden roku 2012, tak abychom mohli využít dotace Krajského 
úřadu na pořízení nového územního plánu. 
Vydání územního plánu předpokládáme, pokud nebudou žádné 
závažné připomínky od dotčených orgánů a osob na podzim  
roku 2012. 
Pokud má někdo z občanů nějaké náměty nebo připomínky 
k územnímu plánu, nechť je sdělí zastupitelům obce osobně nebo 
písemně. 
 
 
Poplatky  v roce 2012  
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za odvoz odpadu navrhuje obec  
od 1. 1. 2012 zvýšit poplatek za odvoz domovního odpadu na  
Kč 550,--  na trvale hlášeného občana a Kč 250,--  za dítě do 14ti let.  
 
Obec také uvažuje o mírném zvýšení cen vodného a stočného. 

Zpracovala Jarmila Kadlecová 
 
 



 

 

Vítání občánků                                          
V neděli 18. 9. 2011 starosta obce přivítal sedm nových občánků.  
Víta Slaninu, Natálii Kneblovou, Davida Kratochvíla, Adama Žúbora, 
Jakuba Hořta, Karolínu Řehákovou a Terezu Magnuskovou. 

        
 

 
 

   
 

    



 

 

 
 
Od 26. 9. do 14. 10. 2011 se  
na Obecním úřadě uskutečnila 
humanitární sbírka  
pro Diakonii Broumov. 
Pytlů a krabic se nám tu sešlo 
opravdu hodně, touto cestou 
bychom chtěli všem 
poděkovat. 
 
 
 
 
 
ČSCH ZO Radostice 
uspořádala 8. a 9. října IX. regionální výstavu drobného zvířectva  
v areálu za obchodem. 
Vystaveno bylo 150 králíků, 130 holubů a 10 voliér drůbeže. 
V letošním roce bylo uděleno 26 čestných cen. Z toho 6 čestných cen 
obdrželi členové ZO Radostice, a to 3 na králíky, 2 na drůbež a 1 na 
holuby. I přes nepřízeň počasí se výstava vydařila. 
Obec Radostice uhradila čestné ceny, za což jí patří poděkování. 
Příští X. regionální výstava by se měla uskutečnit 13. a 14. října 2012. 
Jedná se o uspořádání krajské výstavy, kterou by měl v Radosticích 
uspořádat oblastní výbor Brno a jeho oblastní komise králíků, holubů 
a drůbeže za pomoci ZO Radostice. 
 
 

 

 

 
 
Za ČSCH ZO Radostice 
Jaroslav Pištěk 



 

 

ČZS ZO Radostice 

První zájezd -  13. srpna vydali jsme se do Strážnice. Nejprve jsme 
navštívili zámek, kde jsme zhlédli sbírku hudebních nástrojů, je 
největší v Evropě a další zámecké prostory. 
Po obědě jsme jeli po Baťově kanálu až na řeku Moravu. Byl to pěkný 
zážitek, počasí nám přálo, kochali jsme se krajinou. Při zpáteční cestě 
jsme chtěli navštívit v Čejči vinné sklepy, ale s naším velkým 
autobusem jsme se tam nedostali, sladkou tečkou proto byla 
návštěva cukrárny v Mutěnicích, moc pěkná. 

 
 

Druhý zájezd – 15. října jsme jeli na Floru Olomouc, tam je stále co 
k vidění i ke koupení. Každý si nakoupil, co potřeboval.  Poté jsme se 
zajeli podívat do Litovle, Hanáckých Benátek. Prošli jsme si město  
a zhlédli řeku Moravu, rozvedenou do několika kanálů protékajících 
městem i pod náměstím. Na náměstí jsme také navštívili pěknou 
cukrárnu.  
Oba zájezdy se všem moc líbili.  
V neděli 16. října jsme pořádali v zasedací místnosti OÚ Radostice 
výstavu ovoce a zeleniny. V letošním roce se nám sešlo mnoho 
pěkných výpěstků, jak od zahrádkářů, tak od občanů Radostic.  
Od přátel jsme dostali mošt, medovinu a višňovku. Každý návštěvník 
ochutnal.  
Poseděli jsme, zavzpomínali, vařili jsme si pravý ovocný pečený čaj. 
Bylo to pěkné odpoledne. 

Za ČZS ZO Radostice Jaroslav Dvořák 



 

 

A máme tu opět další školní rok !!! 
První školní den se sešlo v mateřské školce 26 dětí.  Mezi nové 
školáčky jsme přivítali Vendu Šika, Viktorku Rolínkovou 
a Erika Seiferta.  
Paní učitelky a teta školnice vyzdobily třídy i šatnu, vše se blýskalo 
čistotou a školní rok začal v plné síle. 
Nové zážitky a starší kamarádi čekali i na tři nové prvňáčky, které 
přišel pozdravit starosta obce. 

 

 

 
Největší překvapení – školní družina! Nábytek, koberec i krásné 
obrázky nám budou zpříjemňovat společné chvíle. 

 

     



 

 

 
Nesmíme zapomenout i na dokončené sociální zázemí a poděkovat 
Obci Radostice za poskytnutí finančních prostředků. 

 

              
 
V září děti navštívilo divadlo Rolničky.  
 
Všichni jsme se moc těšili na první společný výlet. Cílem byla 
přírodovědná stanice dravců a sov v Rajhradě. 

 

 
 
Mateřinka a mladší školáci zhlédli představení Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký v divadle Radost. 



 

 

Od října také začalo pracovat několik kroužků.  
V MŠ Výtvarná dílna a Zpěváček.  
Děti ze ZŠ mohou navštěvovat: Zpěváček, Angličtinu, Dramatický 
kroužek, Sportovní kroužek a Výtvarnou dílnu, kde s dětmi pracuje 
maminka paní Lenka Chrástová. 
Děti z MŠ  

– první výtvarná dílna. 

  
 
 
Úspěch měla Drakiáda.  Krásné počasí, skvělí draci a největší 
pochoutkou byly pečené brambory. 
 
 

Přejeme 
dětem, sobě 
i rodičům 
úspěšný školní 
rok ! 

 
Za ZŠ a MŠ 

Drahoslava 
Drábková  

a Petra 
Ondrášková    

 



 

 

„KOLOPARTA MODRÁ LASTURA“ stále v akci 
    Činnost „KOLOPARTY MODRÁ LASTURA“ stále pokračuje.  Pátá 
vyjížďka KOLOPARTY v letošním roce se uskutečnila v době  
prázdnin a dovolených. To mělo i s oznámenou délkou trasy 60 – 70 
km zřejmě na svědomí, že se nás 13. 8. 2011 sešlo na návsi v 
Radosticích v 7,00 hod. „pouze“ 17. Jistě k tomu napomohlo i to, že 
počasí neslibovalo nic moc pěkného a tak to možná některé odradilo. 
Ale jak se později ukázalo, byla to jejich chyba, že se nezúčastnili. 
Brzký začátek byl znovu zapříčiněn tím, že jsme opět tak jako  
v květnu cestovali do výchozího bodu vyjížďky vlakem. Naložili jsme 
kola na auto a vlakem dojeli do Studence, kde byl faktický začátek 
vyjížďky. Ve Studenci se k nám přidali další 3 koloparťáci, takže nás 
nakonec bylo 20. Přestalo pršet a tak jsme se vydali na cestu směr 
Jinošov, kde se v jeho blízkosti nachází restaurace „Bažinka“. Cesta 
krásnou krajinou Vysočiny byla příjemná. Po obědě v „Bažince“ jsme 
vyrazili přes Krokočín, Stanoviště a Zbraslav směr Rosice, kde jsme v 
„Restauraci pod Trojicí“ dali odpočinout nohám a doplnili vydané 
kalorie. Odtud to už byl do Radostic kousek. Počasí si s námi 
tentokrát nepěkně zahrálo a tak jsme nakonec cestou z Rosic poprvé 
v dějinách Koloparty zmokli. Ale i tak to byla krásná vyjížďka a nikdo 
nelitoval. 
     Další vyjížďka se uskutečnila 17. 9. 2011. I vzhledem k tomu, že už 
pominul čas prázdnin a dovolených a navíc bylo krásné teplé a 
slunečné počasí, se nás tentokrát sešlo podstatně víc. Na návsi před 
obecním úřadem se nás sjelo 31. Cíl vyjížďky byl tentokrát v 
Ořechově. Trasa tentokrát nebyla tak náročná jako minule. Vydali 
jsme se krásným údolím Bobravy směr Želešice, kde jsme se rozdělili 
na několik skupin. Někteří jeli do Ořechova přes Hajany, někteří přes 
Rajhrad a Syrovice, ale všichni nakonec šťastně dojeli do Ořechova, 
kde bylo na zahradě našeho člena pana Laciny připraveno 
občerstvení. Voňavé klobásky a uzené z udírny byly vynikající a 
vzhledem k tomu, že se vyjížďka konala v době burčáku, měli jsme 
možnost i ten ochutnat. Počasí tentokrát vydrželo a tak byli všichni 
spokojeni. 



 

 

     Letošní sedmá vyjížďka se konala 8. 10. 2011. I přes to, že už 
zdaleka nebylo tak příjemné počasí – inu podzim je zde - se nás 
znovu na tradičním místě před Obecním úřadem v Radosticích za 
zvuku zvonu na kostelíčku sešlo 34. A protože vyjížďka byla 
zakončena již tradičním Kolobálem Koloparty, nebyla dlouhá. Vydali 
jsme se „pouze“ na Hlínu. Tam jsme dojeli v pořádku a po odpočinku 
v „Restauraci u Rostě“ jsme se postupně vydávali zpět do Radostic, 
kde byl v „Sokolovně“ připraven zmíněný kolobál. Počasí si s námi i 
tentokrát zalaškovalo a tak většina koloparťáků na cestě z Hlíny do 
Radostic zmokla, což nebylo v chladném počasí zrovna příjemné. Ale 
v Sokolovně bylo teplo a tak to snad nikdo neodstonal. V „Sokolovně“ 
již bylo vše připraveno, aby kolobál proběhl tak, jak má. K poslechu a 
později i k tanci nám hrála již tradičně kapela Krtci ze Střelic. 
Připravené občerstvení – gulášek, řízečky a výborná tvarůžková 
pomazánka všem přišlo vhod. Zábava byla zpestřena soutěží v 
chytání míčů (od nějvětšího nafukovacího po pingpongový) se 
zavázanýma očima. Bohužel v této soutěži zvítězil Ořechov a domácí 
se umístili na druhém místě. Vrcholem večera byla jako každoročně 
tombola. Cen se sešlo díky koloparťákům mnoho a tak losování 
trvalo dlouho, výherci byli spokojeni a kdo nevyhrál, nezáviděl.  
I potom zábava pokračovala v příjemném duchu a všichni se dobře 
bavili. 
     Cyklistická sezóna pomalu končí, ale KOLOPARTA  letos určitě 
ještě neřekla poslední slovo a ještě vyrazíme provětrat kola a plíce.                                     

 

      
Za KOLOPARTU Zdeněk Nesvadba, kronikář 



 

 

Obec Radostice Vás zve 
v pátek 25. listopadu 2011 v 17:00 hod 

na SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ   
VÁNOČNÍHO STROMU.  

Vánoční punč 
a Ježíškova pošta. 

 
V 18:00 hod adventní besídka 

v sokolovně. 
Vystoupí žáci ZŠ Radostice. 

Jste srdečně zváni. 
Vstupné dobrovolné. 

 
 
 
 
Obec Radostice pořádá v pátek 9. prosince 2011 od 17:00 hod 
v sokolovně MIKULÁŠSKOU BESÍDKU s tetinami Klotyldou 
a Matyldou.                                           Zveme všechny děti a rodiče. 
                                                                               Vstupné dobrovolné. 
 
 

 



 

 

 
Sešlost Střelice pořádá  přednášku 

,,LIDSKÝ OSUD A ZDRAVÍ“ 
našeho nejznámějšího astrologa 

EMILA VÁCLAVA HAVELKY 
 

    
 

KDE:  Obecní úřad Střelice 
Kdy: Čtvrtek 17. 11. 2011 v 16.00hod. 
Vstupné dobrovolné – srdečně zveme 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

!!! KONEC INSTANTNÍCH POLÉVEK NA STŘELICKU !!! 
ROZVOZ POLEDNÍHO MENU                    67,- Kč 

DO VAŠÍ KANCELÁŘE, PROVOZU, VÝROBY …… 
SOKOLOVNA RESTAURACE 

www.sokec.eu,  tel. 777 884 448 
Střelice, Troubsko, Popůvky, Radostice – rozvoz zdarma. 

Objednávky každý den do 10:00 hod. 
 

http://www.sokec.eu/


 

 

Obec Radostice Vás zve na vánoční prodejní výstavu, 
která se koná, 

ve čtvrtek 24. listopadu od 12:00 – 15:30 hod 
v pátek 25. listopadu od 9:00 – 16:30 hod 

a v sobotu 26. listopadu od 8:00 do 15:00 hod. 
 

Vánoční dekorace, adventní věnce, svícny, svíčky,  
vánoční květiny, vánoční ozdoby a další. 

 
Zveme všechny občany. 

Výstava se koná na Obecním úřadě v Radosticích. 
 

 
 
Vánoční prodejní výstava 
Kde :   Obecní úřad Střelice u Brna 
Kdy :   Sobota  26. 11. 2011od 13:30 do17:00 hod 
             Neděle 27. 11. 2011od 13:30 do 17:00 hod 
 
Na výstavě můžete uvidět a zakoupit si: 
vánoční perníčky, perníkové Betlémy, svícny, adventní věnce  
a dekorace, svícny, vánoční kaktusy, keramika, bižuterie, šperky, 
parfémy, kosmetika, skleněné vitráže, paličkování, proutěné zboží, 
ubrusy, prostírání, bylinky, čaje a další dárky. 
Přijďte si i Vy koupit adventní věnce, vánoční dekorace a dárky. 
Srdečně zve SEŠLOST – Sdružení občanů pro kulturu Střelice. 



 

 

Mirka Hemalová 
Nová 288 
Střelice   664 47 
Kontakt: 739 240 298 
 
 
Nabízí       *   Lifting obličeje …………………………..               300 Kč 

*   Aromamasáž zad…………………………             330 Kč 
*   Bowenova terapie I………………………..          250 Kč 
*   Lymfodrenáž obličeje a dekoltu………...       300 Kč 
*   Reflexní terapii lymfatického systému….   300 Kč 
*   Dárkové poukazy 
*   Každá 4. masáž zdarma 
*   Prodej parfémů FM Group 
*   Prodej rakytníkových sirupů 

Objednávky předem telefonicky     739 240 298. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

POZOR!!! 
PRO NOVĚ OTEVŘENOU POBOČKU 
CENTRUM ZDRAVÍ A REGENERACE 

Hledáme 2 – 3 šikovné, spolehlivé a komunikativní lidi na HČ a VČ 
 
ZAŠKOLENÍ, DOBRÉ OHODNOCENÍ, FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ DOBA 

A MOŽNOST OSOBNÍHO A PROFESNÍHO RŮSTU 
 

OSOBNÍ SCHŮZKA – VOLEJTE IHNED – SPĚCHÁ !!! 
605 282 519 



 

 

S radostí oznamujeme, že občan naší obce pan Ladislav Švejda 
obdržel dne 8. 10. letošního roku vysoké vyznamenání 
Jihomoravského kraje, a to stříbrnou medaili Jihomoravského 
kraje, za dlouhodobou obětavou činnost na úseku požární 
ochrany. 
Vyznamenání mu předal na výročním zasedání ZH JMK hejtman 
JMK Mgr. Michal Hašek. 

GRATULUJEME 

 
 

TJ SOKOL Radostice 
za přispění obce Radostice 

 
pořádá 

 

„TRADIČNÍ MLADÉ HODY“ 
 

v sobotu 29. 10. a v neděli 30. 10. 2011. 
 

Průvod stárků v sobotu od 14:00 hod 
v neděli od 13:00 hod. 

Taneční zábava po oba dva dny 
od 20:00 hod v sokolovně. 

 
Hraje kapela Karla Pešla. 

Vstupné 80,- Kč. 
 

Tombola a občerstvení zajištěno! 
 

ZVOU STÁRCI !!! 


