
 

  
  

  
 
 

 
 
 

 
 



 

 
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 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLAVÍ NAROZENINY 
Školní rok 1912 - 1913 započal dne 16. září 1912 slavnými službami 
božími v chrámu páně v Tikovicích.  
Zahajovací porada učitelského sboru byla konána 17. září a na ní bylo 
usneseno, že v I. A třídě bude vyučovati zatimní učitel p. Julius 
Jankovský, který bude také v I. B třídě učit kreslení a tělocvik. I. B. 
třídu bude vyučovati správce školy p. Karel Melichar. Náboženské 
vyučování bude vykonávat dp. František Peterle, koop. z Tikovic. 
Všech žáků na počátku školního roku bylo zapsáno 97, z toho 52 
chlapců a 45 dívek. 
(vybráno z kroniky školy) 
 
Školní rok 2012 – 2013 započal dne 3. září 2012 slavnostním 
zahájením a uvítáním prvňáčků.  
Slavnostního zahájení se zúčastnili i zástupci obce, pan starosta Jiří 
Dvořák a místostarostka Jarmila Kadlecová, kteří pozvali žáky školy i 
zaměstnance školy ke slavnostnímu setkání na obecním úřadě. 
Slavnostní setkání starosty a žáků školy se uskutečnilo 11. září 2012. 
Děti obdržely pamětní list a malý dárek. 
 

 



 

Na pracovní schůzce zastupitelů a školy se stanovil i další průběh  
narozeninových oslav školy. V měsíci dubnu se uskuteční „Den 
otevřených dveří“, setkání pamětníků – učitelů, zaměstnanců i žáků 
školy a slavnostní akademie. 
Tečkou za oslavami by mělo být setkání táborníků na Kopaninách. 
Všech žáků na počátku školního roku je zapsáno 30, z toho 12 
chlapců a 18 dívek. 
Co nás ještě čeká, a co jsme už letos prožili? 
V září canisterapie, dravci. V říjnu páťáci navštívili ZŠ ve Střelicích, 
kde se seznámili se svými budoucími spolužáky a učiteli.  
Prvňáci a druháci zhlédli divadelní představení. Všichni společně 
prožili dopoledne s draky a ochutnali pečené brambory. Zvířátka 
z výstavy drobného zvířectva nás okouzlila a ty nejhezčí jsme si ve 
škole namalovali. Měsíc říjen jsme ukončili projektem „Strašidel se 
nebojíme“. 
V listopadu jsme se vypravili do muzea Anthropos a těšíme se na 
nastávající Advent.  
Možná přijde s čerty i Mikuláš a třeba bude i nadílka. 
Starší žáci se vypraví na vánoční trhy a všichni společně oslavíme 
Vánoce na besídce. 

 
Drahoslava Drábková 



 

Vážení a milí, 
zdravíme Vás v této chvíli 

u příležitosti oslav 100. výročí naší školy. 
 

Psal se rok 1912, kdy byly otevřeny 
brány naší školy. 

 
Je to již 100 let, co ve školních škamnech poprvé 

zasedly děti školou povinné. 
 

Bylo jich tenkrát mnohem více nežli dnes,  
ale to byl tenkrát trošku jiný svět. 

 
Ve škole se střídali ředitelé, žáci, ale i učitelé, 

školnice, kuchařky, byla jich celá řada, 
bez nich by naše škola nebyla stále mladá. 

 
Chodil do ní děda, babička, ale i strejda a tetička 
a taky moje maminka a táta, dokonce i bráška, 

nebo sestřička. 
 

Již 100 let tu stojí, prošla mnoha změnami 
jak ze vnitř tak zvenčí, aby byla ještě hezčí. 

 
A Vám, naši milí, 

kteří jste se o ní zasloužili, 
děkujeme mnohokrát. 

 
Přejeme Vám štěstí, zdraví, 

taky naší školičce, 
aby dlouho vydržela, 

a dalších sto let s námi oslavila. 
 

(Almanach k 90. výročí školy) 

 



 

MŠ RADOSTICE 
V letošním školním roce začala mateřská škola v novém. Poprvé za 
svoji existenci se můžeme pyšnit dvojtřídkou. Za vydatné pomoci 
obce se nám podařilo zrekonstruovat MŠ tak, aby byla uspokojena 
veškerá poptávka ze stran radostických rodičů.  
Školka nyní skýtá 30 míst. 17 dětí navštěvuje I. třídu Kuřátek  
a 13 dětí je ve II. třídě Motýlků.  
Už po měsíci bylo patrné, že věkové rozdělení tříd je mnohem 
efektivnější, učitelky se mohou dětem více individuálně věnovat.  
Poděkování patří také sponzorům, kteří vybavili školku kobercem, 
nábytkem nebo novými tabulemi. 

 
 
      

 
Nová třída pro Motýlky. 
 

Petra Ondrášková ved.  uč. MŠ 

 



 

Vážené maminky a milé děti, 
 
přistěhujete se do nového místa, nikoho moc neznáte a mateřskou 
trávíte procházkami s kočárkem mezi poli s telefonem u ucha. Když 
dítko povyroste, začnete dojíždět do Brna za různými aktivitami. A už 
nepřestanete.  
Tak jsme to zkusili změnit.  
 
V květnu jsme zahájili pondělní a středeční dopolední Klubíky pro 
maminky s nejmenšími dětmi, o prázdninách přidali jezdecký 
minikroužek, v září otevřeli dopolední miniškoličku a odpolední 
angličtinu pro nejmenší. 
 
Naším cílem je vést děti k tradičním hodnotám, ke zdravému 
způsobu života, rozvijet jejich fantazii a kreativitu, poskytnout jim 
základní jazykovou výbavu, podporovat schopnost samostatného 
myšlení a aktivní trávení volného času coby opak pasivniho přijímáni 
konzumu, ktery je dnes naprosto mylně prezentován jako aktivita a 
zábava. 
 
Pevně věřím, že se nám podaří zpříjemnit život maminkám na 
mateřské a rodičovské “dovolené“, zjednodušit život těm, co 
podobně jako já donedávna jezdí do Brna i dvakrát denně a hlavně 
pootevřít nejen dětem vrátka do světa cizích jazyků.  
 
Takže: jste na mateřské či rodičovské dovolené, do školky daleko a 
přece byste rádi dělali s Vaší ratolestí něco víc?  
 
Těšíme se na Vás. 
 
Mateřské centrum INDIÁN   
www.materskecentrumindian.cz 
https://www.facebook.com/MaterskeCentrumIndian 
tel. 602 442 485  
e-mail: d.mauleon@hotmail.com 

http://www.materskecentrumindian.cz/
mailto:d.mauleon@hotmail.com


 

ŘIDIČI A CHODCI POZOR!      

Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a s ním 
spojené změny počasí, teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách 
komplikuje viditelnost pozdní rozednívání či mlhy a se změnou času 
krácení dne, kdy odpoledne kolem šestnácté hodiny bude šero. 
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici 
zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či 
sníh jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči 
nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou 
důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého 
počasí a suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké 
vozovce mají stejnou nebo nepatrně větší brzdnou dráhu jako na 
suché.  Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví 
před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost) je ohrožen 
nebo sražen vozidlem jedoucím za ním.  
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené 
viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré 
oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale v zimních měsících 
často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči 
vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci 
takovou povinnost nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, 
proto by měli více myslet na svoji bezpečnost a mít např. reflexní 
doplňky (pásky na bundě, tašce…), kterými na sebe při osvětlení 
upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na 
poslední chvíli. 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

CHODCI A CYKLISTÉ: 
Jste na silnicích nejzranitelnější.  
Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost 
v silničním provozu.  
„VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. 
Za snížené viditelnosti a v noci platí dvojnásob. 
Využívejte reflexní a fluorescenční materiály a kombinujte je tak, 
abyste byli dobře vidět za světla i tmy. 
 

NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ 

ČASTO PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD 

 

ŘIDIČI: 
Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou 
dopravních nehod (delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí 
smyku).  
Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.  
Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při 
špatné viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce 
zpomalte.  
Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale 
vyšlápněte pedál spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. 
Nestrhávejte prudce volant.  
Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes 
mosty nebo nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen 
nejvyšší dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za 
vozidlem před vámi.  
 

 nprap.. Petra Hrazdírová 
Krajské ředitelství policie JmK  

Preventivně informační oddělení 
 



 

BOBRAVA NA SIROTKU  
V létě se podařilo oddílu kopané po dlouhých letech přemýšlení a 
dohadů,  jak vyřešit zalévání hřiště, které v období sucha vypadá 
opravdu hrozně a zalévání z obecního vodovodu nebylo vhodné 
nejen  z důvodů finančních, ale i v zájmu šetření vodou, natáhnout 
vodovod od naší říčky Bobravy do nachystané nádrže u kabin a hned 
první zkouška dodávky vody dopadla na výbornou a nádrž o velikosti 
17m3 byla za dvě a půl hodiny plná.   
Je to pro nás historický okamžik, a pokud se podaří vytvořit 
i plánovaná závlaha na hřišti, tak už bude jen na nás, jestli se kvalitou 
trávníku vyrovnáme okolním vesnicím, kterým jen tiše závidíme.   
Tímto bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří se na projektu 
podíleli, byli to samozřejmě členové oddílu kopané, ale i lidé kteří  do 
fotbalu nedělají. Děkujeme Zbyňkovi Křivánkovi, který v náročném 
terénu vybagroval výkop pro položení PE trubek, Jirkovi Urbanovi za 
montáž el. kabelů, Petrovi Stehlíkovi, který zdarma vyrobil   domeček 
na čerpadlo. Velké poděkování patří Frantovi Chrástovi, který ve  
svém volném čase dokázal složit  a zabudovat čerpadlo, které 
dokázalo i přes velké převýšení dotlačit vodu do nádrže. A to vše se 
dělo pod záštitou Obecního úřadu, bez jehož pomoci by to nebylo ani 
myslitelné – děkujeme !!!        

TABULKA PO 13. KOLE 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Radostice 13 13 0 0 61: 8 39 
 

( 18) 

 2. Modřice B 13 9 1 3 43: 14 28 
 

( 10) 

 3. Mor. Bránice A 13 9 0 4 44: 21 27 
 

( 6) 

 4. Budkovice 13 9 0 4 47: 35 27 
 

( 6) 

 5. Dol.Kounice 13 9 0 4 39: 28 27 
 

( 9) 

 6. Oslavany B 13 8 1 4 44: 28 25 
 

( 7) 

 7. Řeznovice B 13 6 1 6 27: 34 19 
 

( 1) 

 8. Ořechov B 13 6 0 7 34: 43 18 
 

( 0) 

 9. Troubsko B 13 5 1 7 30: 38 16 
 

( -2) 

 10. Nová Ves 13 4 3 6 24: 25 15 
 

( -6) 

 11. Střelice B 13 3 2 8 20: 34 11 
 

( -7) 

 12. Mor. Bránice B 13 3 0 10 26: 48 9 
 

(-12) 

 13. Hrušovany 13 1 1 11 12: 42 4 
 

(-17) 

 14. Babice u Rosic 13 1 0 12 15: 68 3 
 

(-18) 



 

Oddíl kopané založil nové mužstvo přípravky.  Přes obavy, že nebude 
o kopanou u dětí zájem, jsme velice mile překvapeni.  Na první 
tréninky přišlo opravdu velké množství dětí v doprovodu rodičů. 
Dětí se prozatímně ujali trenéři Zuzka Dvořáková a Jirka Nešpůrek.  
 
Tímto bychom chtěli vyzvat rodiče dětí, kteří by chtěli pomoci  
ve vedení oddílu přípravek, aby se přihlásili.   
 

 
Za oddíl kopané Jiří Holcmann 

 
 

                                 



 

OBECNÍ LESY 
Od roku 2013 naběhne nový desetiletý hospodářský plán obecního 
lesa v Radosticích. Nový hospodářský plán provádí Lesprojekt Brno. 
Po konzultaci na OÚ Radostice byl odsouhlasen popis (zatím 
v elektronické podobě) lesa, který prováděl velice zkušený 
pracovník. Po dohodě a odsouhlasení myslím, že popis porostu 
odpovídá teréním a půdním podmínkám našeho lesa, včetně 
několika bezzásadových zón.  
V měsících leden až říjen byly provedeny tyto práce: těžba dříví 
celkem 70,60 plm jehličnatého a listnatého dříví, z toho 35,68 plm 
mýtní úmyslné těžby. Prodáno bylo 53,22 plm za 65.161,- Kč, 
průměrné zpeněžení 1.224,- Kč/plm. Zůstatek na odvozním místě 
17,38 plm. 
Samovýroba (dříví popadané a dříví po dřívějších těžbách v těžkém a 
nepřístupném terénu), kterou prováděli radostičtí občané na otop. 
Celková těžba samovýroby 60,68 plm za 10.240,- Kč, průměrné 
zpeněžení 169,- Kč/plm.  
Klest (do 7 cm průměru) 9 prm/5,76 plm za 456,- Kč průměrné 
zpeněžení 50,- Kč/prm. 
Další práce – prořezávky 0,37 ha, výřez nežádoucích dřevin 1,20 ha, 
ožínání včetně výseku 0,92 ha, chemický postřik 0,92 ha. 
Dále byly provedeny úpravy cest poškozené vodní erozí (splachu 
z polí). 
 
Pro ilustraci,  
co dokáže voda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Krása zatoulané sazenice DUBU ČERVENÉHO v prostřední 
oplocence na Kopajnech. Sazenice dubu červeného dosahuje 120 cm, 
proti ostatním 80 cm dubům zimním. 

 

  
 
SEMENÁČ JILMU 

M. P.  



 

ČSCH ZO Radostice dne 13. a 14. října 2012 pořádal Oblastní výstavu 

drobného zvířectva Brněnska, pod záštitou hejtmana Jihomoravského 

kraje JUDr. Michala Haška. 
Výstava proběhla velice zdárně. Bylo vystaveno 370 králíků, 290 kusů 

drůbeže a 320 holubů. Přálo nám i počasí.  

Na výstavu se přišlo podívat 300 diváků. Jistě byli spokojeni, takové 

množství zvířat se pohromadě jen tak nevidí. 

Děkujeme všem sponzorům a hlavně obecnímu úřadu, který nám velice 

pomohl. 

 
 

 
Za ZO ČSCH Radostice výbor 

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



 

LAMPIONOVÝ POCHOD SVATÉHO MARTINA 
se v naší obci pořádal letos poprvé, a to v pátek 9. listopadu.  
V minulých letech bylo zvykem chodit s lampiony vždy v dubnu při 
příležitosti oslav osvobození obce. Vzhledem k tomu, že bývá 
v jarních měsících dlouho světlo, musel se tento průvod pořádat 
později večer. Rozhodli jsme se tedy vyzkoušet něco nového, v jiný 
čas, v jiném ročním období. 
Z letošního prvního ročníku pochodu sv. Martina máme dobrý pocit. 
Vše proběhlo dle našich představ – byla tma, nebyla velká zima  
a těšili jsme se velké účasti.  
V 17:00 hodin vyšel průvod z ulice Mlýnské, v čele se sv. Martinem na 
koni, tímto děkujeme Liborovi Švestkovi a Marušce. 
U hřbitova jsme zapálili „lampiony štěstí“, děti si na každý z nich 
napsaly přání. Lampion s prvním přáním, které znělo SNÍH nám 
bohužel neodletěl, tak doufáme, že to není špatné znamení pro 
letošní zimu. O to větší radost všichni měli, když vzlétl lampion 
s druhým přáním ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ, také lampion s třetím přáním 
letěl hodně vysoko a snad i daleko, přání znělo LÁSKA A MÍR.  
Celý průvod byl ukončen na návsi u teplého čaje a malých sladkostí. 
Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok !!! 
 

 



 

TŘIĎME ODPAD! 
Veškerý zájem občana o třídění odpadu končí ve chvíli, kdy se zbavil 
svých plastů, papíru a skla a odchází od kontejnerů s dobrým 
pocitem, že udělal něco pro své životní prostředí. 

Ale kelímky, PET lahve a vše ostatní putuje dál složitým procesem. 
Svozový vůz odpad dopraví na dotřiďovací linku. Tady její pracovníci 
ručně vybírají to, co do kontejneru nepatří a také odstraňují 
nečistoty. Už z této první fáze je patrné, že je velmi důležité, abychom 
třídili kvalitně a nepřidělávali jiným práci. Děláme to v konečném 
důsledku pro sebe, protože vytříděná surovina dále pokračuje ke 
zpracovatelům, kteří z ní vyrábějí výrobky. Ty putují do obchodu, kde 
si je my zase dojdeme koupit a cena záleží na množství a složitosti 
úkonů, kterými budoucí výrobek musel projít. 

Toto je první možnost. Druhá spočívá v tom, že vytříděný odpad, 
který je znečištěný nebo není vhodný k dalšímu zpracování, putuje 
do Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Vzhledem k stále 
modernějším technologiím, které garantují dokonalejší spalování a 
zajišťují tak čistotu ovzduší, je tento směr stále více žádaný. Země 
jako Švýcarsko, Finsko či Rakousko používají směsný komunální 
odpad především k výrobě tepelné a elektrické energie! Provoz ZEVO 
je svými emisemi na úrovni energetického zdroje na zemní plyn a je 
pro životní prostředí nesrovnatelně šetrnější, než kterákoliv uhelná 
teplárna nebo elektrárna. 

Třetí možnost je nejméně dobrá. Když například PET lahev 
nevytřídíme, ale odneseme do běžné popelnice na směsný odpad, nic 
už z ní nevznikne. Nejspíš skončí zcela bez užitku na skládce. 
Je tedy potřeba třídit přesně podle toho, co je napsané na kontejneru. 
Navíc, poplatek za vyvážení se platí podle toho, kolik kontejnerů se odveze. 
Když bude jejich počet i nadále růst, zaplatí to občané z daní. Aby tedy 
odpady zabraly co nejméně místa, je nutné je důsledně sešlapávat. 
Pomůžete tím nejen obci, ale i sobě a našemu životnímu prostředí.  
 

Jiří Kadlec ml. 
 



 

 
 

 

 

 
Rodilí mluvčí z anglického klubu ve Střelicích  

zvou děti a mládež 6-18 let na 

Soboty s Angličtinou 

Více na www.nemolfc.cz/akce/ 

WE  ARE  ON  TARGET  FOR  SOME  FUN! 
SO  WE  HOPE YOU  CAN  COME! 

 
 

 

Vánoční prodejní výstava 
 

Kde:  Obecní úřad Střelice u Brna 
Kdy: Sobota 1. 12. 2012 od 13:30 – 17:00 hod 

Neděle 2. 12. 2012 od 13:30 – 17:00 hod 
 

Na výstavě můžete uvidět a zakoupit si: 
 

vánoční perníčky, perníkové Betlémy, svícny 
adventní věnce a dekorace 

vánoční kaktusy, hvězdy 
keramika, bižuterie, šperky 

parfémy, kosmetika, ponny-dekor 
malování na sklo, knihy 

proutěné zboží, ubrusy, prostírání 
bylinky, čaje, rakytníkové sirupy 

občerstvení 
Přijďte si i Vy koupit adventní věnce, vánoční dekorace a dárky. 

Srdečně zve SEŠLOST – Sdružení občanů pro kulturu Střelice 



 

Obec Radostice ve spolupráci s MŠ a ZŠ Radostice pořádá 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
v pátek 30. listopadu 2012 v 17:00 hod na návsi. 

V 17:30 hod vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v sokolovně, 
vánoční jarmark, punč, Ježíškova pošta. 

Srdečně zveme všechny občany. 
 

                      
 
 

 
Obec Radostice 

pořádá 

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU 
v pátek 30. listopadu 2012 

od 9:00 do 16:30 hod 
a v sobotu 1. prosince 2012 

od 8:00 do 13:00 hod 
v zasedací místnosti OÚ. 

 
Vánoční dekorace, vánoční kaktusy, hvězdy, ozdoby, svíčky, 

adventní věnce …. 
 

                    



 

Obec Radostice pořádá 

ČERTOVSKÝ REJ nejen pro děti 
v pátek 7. 12. 2012 v 17:00 hod v sokolovně. 

Soutěže, tanec, čertovská nadílka. 
Zveme všechny děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky … 

Vezměte si dobrou náladu, rohy, čertovský obleček  
a přijďte mezi nás !!!! 

„PŘIJĎTE SE POBAVIT MEZI ČERTY“ 
 

                        
 
 
 
********************************************************************* 
 
RYCHLÉ A NENÁROČNÉ KOKOSKY 
2 celá vejce 
25 dkg ml. cukru 
25 dkg kokosu 
7 dkg tuku 
hrst hrubé mouky 
4 lžíce tekuté šlehačky 
Smícháme vše dohromady. 
Ze vzniklé hmoty tvarujeme kokosky - lžičkou nebo rukou, malé, 
velké, každý jak chce.  
Pečeme na pečícím papíře - mírně sušíme (asi 150°C). 

 
 

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



 

PŘÍLOHA PRO DĚTI 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 



 

 


