
 

  
  

  
  

 
 

 

 
 
 
 

 



 

 
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 29. 3. 2012, 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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DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
Splatnost poplatku za svoz PDO je 31. května 2012, platit můžete 
v hotovosti v kanceláři OÚ Radostice v úředních hodinách nebo 
bezhotovostním příkazem na číslo účtu: 20829641/0100, var. 
symbol -  číslo domu. 
Zálohy na vodné, stočné 2012 přijímáme taktéž v hotovosti nebo 
bezhotovostním příkazem na číslo účtu: 43-1287520277/0100,  
var. symbol – číslo domu. 
 
Otevírací doba – kontejnery u garáží: 
čtvrtek   16:00 – 17:00 hod  (duben – říjen) 
sobota   10:00 – 12:00 hod  (leden – prosinec) 
 
Důrazně žádáme občany, aby PÍSEMNĚ oznámili každou změnu,   
která se týká poplatku za psa, tzn. pořízení nebo úmrtí psa.  
Děkujeme! 
 
V sobotu 14. 4. 2011 od 7:00 hod proběhne v naší obci zametání 
místních komunikací, a to včetně ulice Hlavní. Úklid zajišťuje 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.  Žádáme VŠECHNY 
občany, aby přeparkovali svá auta mimo místní komunikace,  
a tím zabránili komplikacím při úklidu.                                   
DĚKUJEME   
 
TJ Sokol Radostice nabízí k pronájmu klubovnu v sokolovně na různé 
příležitosti. Kapacita asi 25 osob.  
Více informací u starosty Sokola pana Jiřího Kadlece. 
 
TJ Sokol Prštice oddíl kopané hledá kluky ročníků narození 1999 – 
2005 do oddílu mladších žáků.  
Zájemci si mohou přijít zatrénovat do sportovní haly v Pršticích, a to 
každé úterý v 17:45 hod a v pátek v 17:00 hod. 
Více informací na tel. č. 604 524 180. 
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KAPACITA MATEŘSKÉ ŠKOLY V RADOSTICÍCH 
K letošnímu zápisu do MŠ se dostavilo dvacet dětí, což je 
nadprůměrný počet. Současná kapacita školky neumožňuje vyhovět 
všem uchazečům. Zvažovali jsme několik variant řešení nastalé 
situace. Po dlouhé diskuzi zastupitelů a vedení školy se 
zastupitelstvo obce rozhodlo zvýšit počet míst ve stávajících 
prostorách MŠ na možné maximum, a to 30 dětí. 
Finanční náklady tohoto řešení budou v řádu desítek tisíc. S dalším 
navyšováním počtu míst v MŠ nepočítáme (nástavba či přístavba),  
a to nejen z finančních důvodů, odeznívající populační boom 
vyvrcholil v roce 2008. Pro zajímavost to byl poslední rok, kdy ČR 
zaznamenala čistý přírůstek obyvatel (po odečtení imigrantů).  
Dlouhodobý průměr narozených dětí v Radosticích je mezi 9 – 10.  
Celkem přesně tento počet koresponduje s novou kapacitou školky. 
Předpokládáme, že počet nepřijatých dětí v budoucnu bude 
minimální. 

starosta obce Jiří Dvořák 
 
 
 
 
ČZS ZO Radostice pořádá 5. května 2012 zájezd na výstavu  
Floria Věžky u Kroměříže. Odjezd v 7:30 hod od OÚ. 
Zájemci se mohou přihlásit u pana Jaroslava Dvořáka, Prostřední 26. 
 
V neděli 15. dubna od 9:00 hod proběhne procházka s přednáškou  
s panem Doc. Ing. Antonínem Bučkem, CSc. významným českým 
krajinným ekologem z Mendelovy univerzity v Brně, jako souběžný 
program chystané dobrovolné akce vysazování stromků v obci 
Radostice. Sázení probíhá pod záštitou hnutí Brontosaurus. Více 
informací pro zájemce o účast na přednášce či sobotním sázení  
u pana Libora Švestky, Mlýnská 121. 
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OBECNÍ LESY 
Letos končí desetileté hospodaření v obecním lese 2003 – 2012. Obec 
Radostice vlastní 64,46 ha lesních porostů se zásobou dříví 14399 
plm, a to BO 8808 plm, SM 1781 plm, DB 2796 plm, zbytek tvořily 
ostatní dřeviny.  
Celkem bylo v letech 2003 – 2011 vytěženo 4858,83 plm dříví, a to 
BOR 4214,20 plm, DB 310,09 plm, AKÁT 96,10 plm, HABR 43,93 plm, 
JASAN, JAVOR 1,32 plm, TŘEŠEŇ 1,84 plm.  
Podle roků: v roce 2003 - 317,76 plm, 2004 - 1067,19 plm, 2005 -  
537,98 plm, 2006 - 831,45 plm, 2007 - 454,50 plm, 2008 - 467,08 
plm, 2009 - 346,20 plm, 2010 - 350,82 plm, 2011 - 185,85 plm, a to 
za 1. – 3. měsíc, zbytek roku těženo nebylo. Předpoklad na rok 2012 
činí asi 110,00 plm. 
Loňského roku jsme započali v některých porostech přirozenou 
obnovou lesa a v té hodláme pokračovat. Z důvodu šetření nákladů 
k umělé obnově nelze v ní po omezení dotací pokračovat v takové 
míře. Pro informaci uvádím, že na 1 ha zalesnění při 10000 ks 
sazenic, přijde zhruba na 80.000 Kč, následné vylepšení uhynulých 
nebo jinak poškozených sazenic přijde zhruba na 10.000 Kč. Po dobu 
7 let (do zajištění kultury) při ožínání, použití chemie a výsecích 
nežádoucích dřevin dalších 60.000 Kč. Nemalé náklady (50.000 Kč) 
na 1 km oplocení také nejsou zanedbatelné. V současnosti 
ošetřujeme 3,5 ha kultur. Z tohoto čísla vidíte, že jediná cesta je 
pokud možno přirozená obnova porostu, i když se v mnohých 
případech holinám neubráníme.  
Od roku 2013 nabíhá nový hospodářský plán, který nahradí dnešní. 
Obec Radostice dále nabízí v některých lokalitách samovýrobu 
palivového dřeva v ceně 150 Kč za 1 plm. Klest do síly 7 cm 50 Kč za 
1 plm.  
V samovýrobě se jedná o těžko přístupné terény, kde lze dříví 
přiblížit pouze lidskou silou.  
 

M. P. 
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Obec Radostice sděluje, že v obecním lese byly opraveny některé 
části lesních cest. Proto obec upozorňuje občany, aby klest nebo 
samovýrobu neodváželi za mokra, ale jen za sucha nebo v zimním 
období za mrazu, aby nedošlo k poškození povrchu cest, který není 
ještě dostatečně zhutněn.  
Dále upozorňuje na zákaz jízdy po lese na motorkách a čtyřkolkách, 
neboť bezúčelné jízdy po lese zakazuje přímo lesní zákon.  
 
Nezapomínejme ani v lese na pravidlo slušného chování a také na to, 
že pokud se budeme k přírodě chovat slušně, příroda se nám odmění.  
Srnce hájící si svá teritoria, jako na našem obrázku se podaří vyfotit 
jen tomu, kdo se umí v lese pohybovat potichu a s úctou k přírodě. 
Foto je pořízeno v lese na Sirotku. 
 

 
foto: M. P. 



 

OBECNÍ KNIHOVNA 
Seznámím Vás s některými údaji, které shrnují práci knihovny v roce 
2011. 
Za loňský rok 2011 navštívilo naši knihovnu 657 návštěvníků. 
Čtenáři si vypůjčili celkem 2242 titulů. Nejvíce se půjčovala beletrie 
pro dospělé (898 titulů), beletrie pro mládež bylo půjčeno 394. 
Z naučné literatury se půjčilo 89 titulů (dospělí) i děti se vzdělávají  
a přečetli 92 naučných knih. 
V naší knihovně půjčujeme také časopisy. Do této kategorie jsou 
zahrnuty také různé brožury (románky pro ženy – „Harlekýnky“, 
krimi příběhy, westerny, scifi povídky apod.) Těchto titulů bylo 
půjčeno čtenáři 849.  
V roce 2011 bylo zaregistrováno 83 čtenářů, z toho 31 čtenářů do 
15ti let. Snažíme se zlepšovat a zpřístupňovat služby čtenářům, a těší 
nás, že dosud navštívilo naše webové stránky 2491 zájemců 
(www.knihovnaradostice.wz.ccz). 
Poskytujeme také služby ON-LINE Katalogu, kde je seznam všech 
našich titulů a vy si můžete vybrat v pohodlí domova, kterou knihu si 
vypůjčíte. ON-LINE Katalog navštívilo loni 62 zájemců. 
A trochu čísel: 
k 31. 12. 2010 bylo v knihovně 1978 svazků, odepsali jsme 177 
starých či neaktuálních knih, nakoupili nebo dostali darem 466 
svazků, takže ke konci roku 2011 bylo v knihovně 2267 svazků, 
z toho 264 naučných a 2003 beletrie. 

Dárcům knih srdečně děkujeme!! 
V loňském roce neplatili naši čtenáři žádný registrační poplatek, a 
také v tomto roce nebude registrace placena. Díky tomuto 
rozhodnutí zastupitelstva obce je značný zájem o knihovnu, přihlásili 
se již další čtenáři, hlavně z řad dětí a také vítáme maminky malých 
dětí. Nejpilnější dětskou čtenářkou za rok 2011 byla Aneta 
Krejsková, žákyně 5. třídy. 
Spolupráci s MŠ a ZŠ chceme v dalším období rozšířit o besedy. 
Výpůjční doba – každé pondělí od 13:00 – 17:00 hod. 
Zveme vás – přijďte! Těším se na vás. 

knihovnice Ludmila Ondrášková 

http://www.knihovnaradostice.wz.ccz/


 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální 
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
Více na www: diakoniebroumov.org 
VYHLAŠUJE 
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek) 
Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 
Hračky – nepoškozené a kompletní 
 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, 
matrace, koberce – z ekologických důvodů 

 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se 
transportem znehodnotí 

 znečištěný a vlhký textil 
 

Sbírka se uskuteční: 
10. – 20. 4. 2012 

na OÚ v Radosticích 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem 

Děkujeme za Vaši pomoc. 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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PŘESPOLNÍ BĚŽCI SE OPĚT SEŠLI V RADOSTICÍCH 
Začátek ledna v Radosticích patří již tradičně běžeckým závodům a 
ani letos tomu nebylo jinak. Konkrétně 21. leden se nesl ve znamení 
sportovního zápolení běžců všech věkových kategorií. Radostická 
Nerezová desítka je v mrazivém počasí především zkouškou vůle a 
její kopcovitý profil už prověřil fyzickou zdatnost stovek běžců. Její 
organizace je zvláště při nepřízni počasí hodně tvrdý oříšek, 
pořadatelé se však pokaždé snaží závodníkům zajistit co největší 
komfort. 
Práci organizátorů si pochvaloval i jeden z více než 340 účastníků 
letošního ročníku, František Slanina: „Trať byla pěkně připravená, 
dobře vyznačená. Na některých místech jsem si všiml čerstvě 
uhrabané hlíny, kde zřejmě urovnávali nerovnosti. Nebyla žádná 
fronta u zápisu ani při odevzdávání čipu. Vloni jsem parkoval na 
travnaté ploše na začátku vesnice, letos přímo na ulici spolu 
s ostatními, snad se na nás domorodci nezlobí.“ 
Nejlepší ženou z Radostic se nakonec po souboji se sestrou stala 
Gabriela Kadlecová (celkově 11. mezi ženami). „Naštěstí vyšlo počasí, 
celý závod svítilo slunce. Za to můžeme děkovat nebesům, jelikož 
několik hodin po závodu přišla ohromná sněhová bouře. U svého 
výkonu jsem cítila drobné rezervy, ovšem vše vynahradil cenný skalp 
mé starší sestry, kterou se mi podařilo předstihnout.“ Mimo klanu 
Kadlecových (kromě dvou sester se závodu účastnil i jejich mladší 
bratr) se na domácí půdě představili také matador Jindra Martinec 
(pátý mezi muži ve věku 50 – 59 let) a špílmachr fotbalového týmu 
Michal Žúbor (s časem pod jednu hodinu se umístil v první stovce 
mezi muži). 
Kromě výše zmíněných běžců se závodu zúčastnili také bývalý 
hejtman Jihomoravského kraje a dnešní senátor Stanislav Juránek 
(35. v kategorii mužů C – 51 až 60 let)  a známý ultramaratonec Dan 
Orálek (vítěz kategorie mužů ve věku 41 – 50 let a zároveň druhý 
muž celkového pořadí), což je nade vše důkazem toho, že Radostická 
nerezová desítka má své stále místo v seriálu Brněnského běžeckého 
poháru.                                                                                    Jiří Kadlec ml. 



 

 
 
 

 



 

 
 

 
Více fotografií na:  http://jkdlc.rajce.net/RN10_2012 

http://jkdlc.rajce.net/RN10_2012


 
MŠ a ZŠ 
Ani v roce 2012 se v MŠ a ZŠ nezahálí, po předvánočním shonu  
a prázdninách se 2. ledna všichni sešli opět ve školních lavicích.  
Aby byl začátek nového roku pro děti příjemnější přichystaly pro ně 
paní učitelky hned na 4. ledna překvapení, a to vystoupení s pejsky. 
 
Velkou událostí měsíce ledna byl zápis do prvního ročníku, natěšeni 
byli hlavně předškoláci. V pondělí 23. ledna čekala paní ředitelka  
s paní učitelkou ve vyzdobené třídě na své budoucí školáčky. Velcí 
školáci pro ně vyrobili krásné dárečky.  
Do první třídy byly zapsány tyto děti: Erik Seifert, Eliška 
Rautenkranzová, Richard Prokeš, Vendula Prokešová, Valérie 
Vašková, Jakub Daniel, Amálie Moulisová, Martin Novák a Zuzana 
Lenertová. 
 
Slavnostní pasování prvňáčků se bude konat ve čtvrtek 21. 6. 2012 
v 18:00 hod na školní zahrádce. 
 
V únoru si školáci užili pololetní a jarní prázdniny. Také je čekal 
masopustní týden. Letos poprvé se uskutečnil masopustní průvod 
obcí.  Poté co děti požádaly starostu obce o právo, vyrazily 
nazdobené pentličkami do ulic. Počasí přálo, krásně svítilo sluníčko a 
tak není divu, že i občané Radostic se k masopustnímu průvodu 
přidali.  
 
Další novinkou letošního roku byl dětský maškarní karneval, který se 
nekonal v sokolovně pro veřejnost, tak jako to bylo v minulých 
letech, ale jen v kruhu MŠ a ZŠ. 
 
29. února se uskutečnily dva projekty ve spolupráci se Střediskem 
volného času v Ivančicích. Jeden pro předškoláky s názvem Čtyři 
roční období. Ten druhý byl pro děti ze školy, které se učily techniku 
savování a vytvořily si krásná trička. 



 

 
 

 



 

V úterý 6. března se staly děti účastníky projektu Brno a Jižní Morava 
bez hranic – 13. ročníku celoročního projektu. Děti přijeli navštívit 
tělesně postižení kamarádi z Kociánky. Setkání se vydařilo a bylo 
přínosem, jak pro ty malé, tak pro ty větší. 
 

 
 

Ve středu 21. března všichni společně přivítali jaro. Průvod vyrazil 
v 10:00 hod od školy směrem k Bobravě. Malou zastávkou jim byl 
obecní úřad, kde děti přednesly básničky do rozhlasu. Premiéru měli  
předškoláci, kteří si poprvé zkusili také přednes básničky v rozhlase, 
šlo jim to skvěle! 
 
Tak jako v letech minulých, tak i letos se konala v MŠ Velikonoční 
dílna – tvoření dětí a rodičů, a to v úterý 27. března. Pod rukama dětí, 
maminek, tatínků, babiček a všech zúčastněných vznikaly krásné 
věnečky a ozdobné květináčky. Největší úspěch zejména u dětí bylo 
zdobení perníčků a hlavně jejich konzumace. 
  
Děti ze ZŠ a MŠ Vás srdečně zvou na své vystoupení k příležitosti 
DNE MATEK, které se koná  

VE ČTVRTEK 10. KVĚTNA 2012 V 17:00 HOD V SOKOLOVNĚ. 
Děti si pro vás připravily písničky, básničky a krásnou pohádku 
Sněhurka a sedm trpaslíků. 
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Ó RADOSTICE! 
Sic jste v České republice čtyřikrát, Vy u Brna jste ty nejmilejší. Vždy, 
když sjíždím z Prštického kopce, vidím Vás, malebnou vesničku, jako 
na dlani. A když pronikám do Vašeho nitra, nemohu přehlédnout 
Tebe, betonový plácku. Možná, že pro někoho jsi jen kus betonu, pro 
mne ovšem ne. Já v Tobě vidím přítele. Kolika nelítostných 
sportovních klání již si byl svědkem!  

 
A pak: hospůdka. Vždy, když nám v parném létě došel dech, byla jsi 
tu. Nabídla jsi nám svou otevřenou náruč a za cenu vskutku 
příznivou jsi nám vydala nanuky i kofolu. 

 
Po tom všem vidím nakonec Tebe, můj krásný domku. Když se 
k Tobě přibližuji, cítím, jak se vzduch prosycuje vůní čerstvě 
posekané trávy, a srdce mi po úmorném dni zase začíná radostně 
tlouct. Štěstím se celý chvěji, když před Tebou stanu a mohu si Tě 
v plné kráse pyšně prohlédnout. 

 
Avšak – co to slyším? Ó, to jsi Ty, starý kostelíčku! Tvůj mohutný 
zvon na vědomost dává, že den se již nachýlil ke svému konci a 
vesnice půjde brzy spát. 

 
Ano, to jste celé Vy, Radostice. Nějaký měšťan se Vám sice může 
posmívat, že máte pouze sedm ulic, já bych Vás však za jiné 
nevyměnil. 
 

(ukázka školní práce žáka 9. třídy Jiřího Kadlece) 
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Tímto bychom chtěli vyzvat i ostatní děti, napište nám !!!! 



 

FOTBAL - TABULKY PO 11. KOLE 
CELKOVÁ TABULKA 

 

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 

  1. Přísnotice 11 10 1 0 51: 5 31 ( 16) 

 2. Budkovice 11 9 0 2 45: 22 27 ( 12) 

 3. Radostice 11 7 2 2 37: 16 23 ( 8) 

 4. Řeznovice B 11 7 1 3 32: 21 22 ( 4) 

 5. Modřice B 11 5 2 4 33: 23 17 ( 2) 

 6. Nová Ves 11 5 2 4 26: 21 17 ( -1) 

 7. Židlochovice 11 3 3 5 29: 37 12 ( -6) 

 8. Troubsko B 11 2 4 5 24: 33 10 ( -5) 

 9. Želešice B 11 3 1 7 21: 34 10 ( -8) 

 10. Ořechov B 11 2 2 7 14: 43 8 (-10) 

 11. Mor. Bránice B 11 2 0 9 13: 49 6 (-12) 

 12. Dol.Kounice 11 1 2 8 17: 38 5 (-10) 

 

 

STŘELCI 

POŘ. JMÉNO HRÁČE GÓLY 

1. Dvořák Radim 11 

2. Smejkal Roman 6 

3. Žúbor Michal 5 

4. Urban Tomáš 4 

5. Řehák Dalibor 3 

5. Heloňa Pavel 3 

7. Loder Tomáš 2 

8. César Václav 1 

8. Šťáva Jiří 1 
 

 

 
 



 

PRODUKTIVITA 

  

POŘ. JMÉNO HRÁČE gol asist. celkem 

1. DvořákRadim 11 10 21 

2. SmejkalRoman 6 4 10 

3. Urban Tomáš 4 5 9 

4. Žúbor Michal 5 1 6 

5. Loder Tomáš 2 3 5 

6. Řehák Dalibor 3 1 4 

6. Heloňa Pavel 3 1 4 

8. TvarůžkaMichal 0 2 2 

9. César Václav 1 1 2 

10. Šťáva Jiří 1 0 1 

11. Kuře Zdeněk 0 1 1 

11. Nešpůrek Jiří 0 1 1 

11. Pavlů Stanislav 0 1 1 
 

 
 

DOMÁCÍ HOSTÉ TERMÍN DEN 
Radostice Ořechov„B“ 01. 04. - 15:30 Ne 

Želešice ,,B“ Radostice 07. 04. – 15:30 So 
Radostice M.Bránice B 15. 04. – 16:00 Ne 

Řeznovice ,B Radostice 22. 04. – 16:00 Ne 
Radostice Budkovice 29. 04. – 16:00 Ne 

Troubsko ,,B Radostice 05. 05. – 13:30 So 
Radostice Modřice ,,B“ 13. 05. – 16:30 Ne 
Radostice DolníKounice 20. 05. – 16:30 Ne 
Přísnotice Radostice 26. 05. – 16:30 So 
Radostice Židlochovice 03. 06. – 16:30 Ne 
Nová Ves Radostice 09. 06. – 16:30 So 

semifinále FAČR 01. 05. - 16:30  
Sponzoři:  Jiří Holcmann, Jiří Kadlec, Zbyněk Křivánek, 

Jiří Nešpůrek, Stanislav Kratochvíl 



 

KOLOPARTA stále jede 
Svou činnost v roce 2011 zakončila „KOLOPARTA MODRÁ LASTURA“ 
poslední vyjížďkou uskutečněnou 17. 12. 2011.  Bylo to týden před 
vánočními svátky a tak se nás nesešlo mnoho. Vždyť to znáte – 
uklízení, pečení, chystání a shánění dárků, zkrátka shon, který 
některým nedovolil se zúčastnit poslední akce loňského roku. I tak se 
však vyjížďka vydařila. Počasí bylo vzhledem k tomu, že byl prosinec a 
Vánoce za dveřmi, celkem příznivé. Před rokem to bylo horší – kdo se 
zúčastnil, ví, o čem mluvím. A tak jsme se vydali na tradiční poslední cíl 
každého roku – na Hlínu. Někteří tam vyjeli na kolech, někteří vyšli 
pěšky, ale sešli jsme se všichni. Poseděli jsme v Restauraci u Rostě, 
zavzpomínali na uplynulou sezonu Koloparty a potom jsme se vydali 
zpět. Někdo do Radostic, někdo do Prštic či Silůvek. Zkrátka domů. 
Popřáli jsme si krásné prožití nadcházejících svátků a vše nejlepší do 
nového roku. Než jsme se rozešli, shodli jsme se však všichni na tom, 
že už by mělo být jaro a už by mělo začít počasí, které svědčí nám 
cyklistům. Není mnoho těch, kteří se věnují svému koníčku i v zimě  
(i když i v Radosticích se takový najde), ale většina z nás preferuje k 
jízdě na kole přece jenom více tepla a v zimě se věnuje jiným zájmům. 
Ale to už je minulost. Zima je už naštěstí za námi, přežili jsme Vánoce, 
silvestrovské veselí, kruté mrazy v únoru a konečně nastalo jaro. 
Nejen astronomické, ale i počasí tomu už nasvědčuje. A tak čeká 
KOLOPARTU zahájení již pátého roku její činosti. Poprvé  v roce 2012 
vyjedeme 31. března ve 12,00 hod. od Obecního úřadu v Radosticích. 
Uskuteční se již jubilejní 30. vyjížďka Koloparty. Všichni se už určitě 
nemohou dočkat -  odstraňují pavučiny a prach z kol, promazávají 
řetězy svých dvoukolých miláčků a chystají se na další porci krásných 
zážitků, které nás určitě tak jako v minulých letech čekají. A tak 
nezbývá než popřát všem mnoho kilometrů bez nehod, prožití 
příjemných chvil mezi přáteli a kamarády naladěnými na stejnou 
strunu. Tedy závěrem – ať nám to šlape a doufám, že nás bude stále  
víc! 

Za KOLOPARTU MODRÁ LASTURA  Zdeněk Nesvadba 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli 18. března starosta obce Jiří Dvořák přivítal dva nové 
občánky, a to:                                             Veroniku Mašíčkovou 

 
 

                                                                                   a Dana Rolečka. 

 



 

POZVÁNKA 
Večerní dubnová cesta poznání 
Datum a čas: pátek 13. 4. 2012 od 17:00hod. – 20:00hod. 
Místo konání: Salonek restaurace Sokolovna,  
                        Antonína Smutného 73/490, Střelice 664 47 
Lektorka: Jaroslava Vymětalová (www.studiocesta.cz) 
 
Náplň semináře:  
Tříhodinový večerní seminář zaměřený na zbavování bloků, strachů, 
fóbií, zdravotních problémů apod. Také je možno podívat se na 
vztahy, práci, zdraví. Budeme pracovat s vizualizacemi, konstalacemi 
a jinými technikami. 
Cena: 350 Kč 
 
Kontakt:  739 240 298 – p. Hemalová 
Svoji účast nutno potvrdit telefonicky objednáním (může být  
i SMSka) na výše uvedené číslo nejpozději do 6. 4. 2012 
z důvodů rezervace místa !!!!!!!! 
 
 
 
Po prvním „zkušebním“ bazárku kojeneckého a dětského oblečení 
a obuvi jsme se rozhodly uspořádat další bazárek, a to kojeneckého 
a dětského oblečení a obuvi JARO/LÉTO tzn. trička, mikiny, tepláky, 
rifle, šaty, kraťasy atd., a to  
v pátek  11. 5. 2012   
příjem věcí   od 10:00 do 14:00 hod a od 15:00 do 17:00 hod, 
prodej věcí   od 15:00 do 17:00 hod,  
v sobotu 12. 5. 2012  
prodej věcí   od 13:00 do 16:00 hod,  
výdej věcí     od 17:00 do 18:00 hod.  
Jsme rády, že se do naší akce zapojily i maminky z okolních obcí. 
Zveme všechny maminky, které ještě váhají, přijďte si výhodně 
prodat a nakoupit! Aktuální informace budou včas sděleny. 

Kolektiv maminek 

http://www.studiocesta.cz/


 

 



 

 

 
 

PŘEJEME KRÁSNÉ VELIKONOCE 



 

RYCHLÝ JABLEČNÝ KOLÁČ 
2 hrnky hrubé nebo polohrubé mouky 
1 a ½ hrnku moučkového cukru 
½ sáčku kypřícího prášku do pečiva 
1 kg jablek 
máslo na plech 
2 lžičky skořice 
4 vejce 
1 hrnek mléka  
2/3 kostky másla 
 
Mouku dobře promíchejte s moučkovým cukrem a kypřícím 
práškem. Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nastrouhejte nahrubo. 
 
Plech vymažte máslem a rozprostřete na něj nejprve polovinu 
moučné směsi, pak přidejte jablka. Zasypte je skořicí a zbylou 
moukou. 
 
Vejce rozšlehejte v mléce a rovnoměrně rozlijte na plech. Po celé 
ploše rozložte vločky másla. Plech vložte do předehřáté trouby.  
Koláč pečte při 180 °C asi 30 minut. 
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Veterinární lékař Dr. Zdeněk Fajt oznamuje, že 
ve čtvrtek 12. dubna 2012, 

bude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině. 
Očkování bude probíhat v ordinaci na ulici Hlavní 1, a to 

od 9:00 do 12:00 hod a od 16:00 do19:00 hod. 
Cena 1 vakcíny je 90 Kč na rok nebo 250 Kč na 3 roky. 

Dále je možno psa nechat naočkovat proti ostatním chorobám 
a zakoupit přípravky na odčervení, odblešení a proti klíšťatům. 
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ROMAN HORKÝ 

A SKUPINA KAMELOT  
 

 

R A D O S T I C E 
SOBOTA: 23. 6. 2012 

VE 20:00 HOD  
NA KURTECH ZA SOKOLOVNOU 

VSTUPNÉ:  180,- KČ (PŘEDPRODEJ) 
200,- KČ (NA MÍSTĚ) 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK OD PONDĚLÍ 2. 4. 2012  
NA POKLADNĚ OÚ V RADOSTICÍCH,  

VŽDY V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH. 


