
 

                        

zzpprraavvooddaajj  OObbccee  RRaaddoossttiiccee  
  

  

  

  
  

  

  

 
 



 
OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 
STAROSTKA OBCE   KANCELÁŘ OÚ – EVA URBANOVÁ 
ING. JARMILA KADLECOVÁ  POKLADNA OÚ – BARBORA PROKEŠOVÁ 
MÍSTOSTAROSTA OBCE    
MGR. VÁCLAV KÁŇA                    
 

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

**************************************************************** 
Srdečně zveme všechny občany na besídku dětí u příležitosti 

DNE MATEK, a to ve středu 7. května 2014 
od 17:00 hod v sokolovně. 

Čeká nás pásmo písniček, básniček, divadlo i taneční vystoupení. 
V závěru besídky starostka obce slavnostně pasuje budoucí 
prvňáčky.  A kteří to jsou? 
Jonáš Kuhr, Ondřej Kysel, Tereza Schusterová, Sofie Vašková, 
Michaela Ambrožová, Ondřej Charvát, Adrian Novotný, Radim 
Ondrášek, Vendelín Šik, Kuře David. 
VE STŘEDU 7. KVĚTNA 2014  

JSOU ÚŘEDNÍ HODINY OÚ POUZE DO 17:00 HOD. 
ÚŘEDNÍ HODINY STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY OBCE JSOU                   
V TENTO DEN ZRUŠENY. 
 

***************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 2. 4. 2014, www.radostice.cz Redakční rada: Barbora 
Prokešová, Eva Urbanová, Mgr. Drahoslava Drábková. Radostníček je zapsán do 
evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: Barbora 
Prokešová, Jaroslav Čejka, Antonín Petrželka, Jana Davidová, Dominik Nešpůrek, 
Helena Frantová, Žaneta Holcmannová, Vladislav Čejka. Příspěvky do Radostníčku 
podávejte elektronickou poštou na adresu  pokladna@radostice.cz. Uzávěrka 
příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek 20. 6. 2014.   

RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME.  
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SLOVO STAROSTKY OBCE 

 
Vážení občané, 
chtěla bych Vám popřát krásné a pohodové jaro, 
hodně radosti z jarních květů a jarního sluníčka. Ať 
nám sluníčko vykouzlí na tváři úsměv a ten nám 
dlouho vydrží. 

Jarmila Kadlecová, starostka obce 
 
 
SLOVO MÍSTOSTAROSTY OBCE 

 
Vážení a milí spoluobčané,  
jak jistě víte, doba kvapí kupředu, tok informací nás 
zahlcuje a automobilový průmysl nám v posledních 
letech nabízí tak svižná auta, že někteří si ve svém 
voze ani nevšimnou, jak moc zrovna ukazuje ručička 
rychloměru. Tudíž se stává, že to, co mají na 
tachometru, ani zdaleka neodpovídá stanovené 
maximální povolené rychlosti v obci, tedy 50 km/h.  

V této souvislosti bych vás všechny rád informoval o tom, že i naše 
obec se snaží bojovat s nadměrnou rychlostí projíždějících vozidel. 
Zastupitelstvo obce tedy rozhodlo, že zakoupíme dva měřiče, které, 
jak doufáme, zpomalí alespoň ty slušnější řidiče. Jeden takovýto 
radar je již namontován při vjezdu do obce směrem od Prštic. Druhý 
radar hodláme umístit na příjezd do obce směrem od Střelic. Pevně 
věříme, že obě tato zařízení budou dobře sloužit svému účelu a 
rychlost projíždějících vozidel se alespoň částečně sníží, ačkoliv se 
jistě najdou i takoví, kterým takovéto upozornění nic neříká. 
Dále žádáme občany, kteří parkují svá vozidla na chodníku na ulici 
Hlavní, a to v místech pod mezí mezi kostelíkem a cestou na „Plac“, 
aby přestěhovali svá auta na protější stranu a uvolnili tak chodník 
v celé své šíři chodcům, kteří zde potřebují projet třeba i s kočárkem.                             
Děkujeme. 



 

Ještě bych vás chtěl upozornit, že se nám na návsi v poslední době 
rozmohl jeden takový nešvar. Děti šplhají po pomníku a vůbec 
nedbají úcty k památce padlých. Dokonce se to děje  
i v přítomnosti jejich rodičů, což je obzvláště na pováženou. Prosím, 
uvědomte si, že pomník je třeba uctívat celý, včetně soklu, na kterém 
stojí. 
Na závěr bych vám chtěl popřát spoustu krásných jarních dní, plných 
sluníčka a spokojenosti v duši každého z vás. 

Mgr. Václav Káňa, místostarosta obce 
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Letošní nepovedená zima chudá na srážky se bohužel podepsala i na 
množství vody v obecních studnách. Každý z nás by si měl uvědomit, 
že zdroj není bezedný.  Z tohoto důvodu žádáme občany, než začnou 
napouštět své bazény, aby každé napouštění předem nahlásili 
v kanceláři OÚ nebo panu Chrástovi. Ušetříte tím mnoho 
nepříjemností, které by nastaly v důsledku úbytku velkého množství 
vody.                                                                                           Děkujeme. 
Dále upozorňujeme, že je zakázáno vypouštění bazénů a zahradních 
jezírek do obecní kanalizace. 
 
***************************************************************** 
MYSLIVECKÝ SLOUPEK 
Příroda se probouzí a tím také nastávají „námluvy“ v přírodě žijících 
zvířat, ptáků a jiných živočichů. Také myslivci uklízí myslivecká 
zařízení (zásypy, krmelce apod.), které se po zimě, i když byla mírná 
musí asanovat.  Také proběhlo zazvěřování drobnou perlatou 
(bažant).  Do přírody byla vypuštěna chovná hejna bažantů. Tito jsou 
zvyklí na člověka, a tak vás chci touto cestou požádat, abyste svoje 
čtyřnohé přátele měli pod kontrolou. Bažant odchovaný 
v polodivokém chovu nemá tak vybudovaný pud sebezáchovy a 
ostražitost a před člověkem většinou neutíká.  
Přeji vám krásné chvíle při toulkách přírodou. 

hospodář honebního společenstva 
Miroslav Peška  



 

NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE. 
Někteří občané vědí, ale mnoho neví a ani já jsem až do února 
letošního roku nevěděla, že v srpnu 2013 odešel na odpočinek náš 
duchovní správce Mgr. Th. Bohuslav Bláha, který se narodil v roce 
1932 v Domamili u Moravských Budějovic a bylo mu 81 let. V roce 
2007 oslavil v kostele Všech svatých v Ořechově 50-ti leté kněžské 
jubileum. V naší farnosti působil 32 let. 
 
V současné době máme nového duchovního správce. Je jím Mgr. Th. 
otec Mariusz Sierpniak, který se narodil v roce 1969 v Dobrowa 
Tarnowska, poblíž Tarnowa v jihovýchodním Polsku. Vyrůstal na 
venkově v tradiční křesťanské rodině ve Wola Zelichowska. Střední 
školu s maturitou vystudoval v Katowicích. V roce 1991 vstoupil do 
semináře Kongregace kněží mariánů. Poté studoval teologii na 
Katolické Lublinské univerzitě, kterou ukončil titulem magistra 
teologie. 
 
Po kněžském svěcení 30. 5. 1998 byl poslán do pastorace v centru 
Prahy do farnosti Sv. Vojtěcha za Národním divadlem. V Praze 
působil 7 let, další 3 roky působil na poutním místě v Hrádku u 
Vlašimi. V roce 2009 jej řeholní představení poslali do farnosti 
Brumov-Bylnice na Valašsku. Od 1. dubna 2012 pracuje v brněnské 
diecezi. Sídlí v Moravanech u Brna. V srpnu 2012 mu byla svěřena 
farnost Všech svatých v Ořechově a od srpna následujícího roku ještě 
farnost Svatého Jiří, rovněž v Ořechově. Do této farnosti patří i naše 
obec. 
 
Radostičtí farníci přejí hodně zdraví a Božího požehnání na 
zaslouženém odpočinku Mgr. Th. Bohuslavu Bláhovi. Současně přejí 
novému duchovnímu správci Mgr. Th. otci Sierpniakovi hodně zdraví, 
duševních sil a Boží ochranu v nelehké práci s našimi farníky, neboť 
Česko není Polsko a Radostice nejsou Ořechov. 

Z. K. 
kronikářka 

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



 

SBĚR ODĚVŮ, OBUVI A HRAČEK 
Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva. Toto 
množství v současnosti končí jako směsný odpad. Těžko se pro něj 
hledá jeho další ekonomické využití. Jako zatím jedinou, ekonomicky 
a ekologicky schůdnou cestou se jeví strategie, která tyto oděvy vrací 
zpět lidem pro opětovné použití. A to v míře maximální. Jak u nás 
doma tak i v zahraničí naše společnost REVENGE, a.s. rozmísťuje 
kontejnery na sběr obuvi a textilu. Náš hlavní cíl je ekologicky 
zhodnotit tento druh suroviny a tím účinně snížit množství 
směsného komunálního odpadu v řádu mnoha procent. Společnost 
REVENGE a.s. touto službou tak nabízí cestu dobrovolné spolupráce 
každému občanovi, jak se podílet na snižování dopadového 
znečištění našeho okolí a to bez dodatečných finančních 
požadavků na veřejné rozpočty. Není již nutné tento druh 
materiálu spalovat ve spalovnách nebo ho ukládat na skládkách. 
Odevzdáním Vašeho nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů 
dáváte svému šatstvu druhý život. 
 
Každý den se v našem moderním, třídícím závodě v Boskovicích 
zabývá 100 lidí v trvalém pracovním poměru tříděním a 
zpracováním šatstva i bot. Zpracujeme 500 až 600 tun měsíčně. 
Z této hromady se podaří část oblečení zachránit, tak aby mohli 
posloužit svému původnímu účelu, část se zpracuje pro průmyslové 
využití. Poměrně malý zbytek je zatím odpad, který se energeticky 
zhodnocuje. Přirozenou součástí je i využívání části oděvů v 
neziskových projektech se společnostmi jako jsou ADRA, SOS TEXTIL 
OLOMOUC, ČČK a další. 
 
Do kontejneru patří: VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, 
TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA, 
PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD. 
 
Do kontejneru nepatří: VĚCI MOKRÉ, PLESNIVÉ A ZNEČIŠTĚNÉ 
ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY 
LÁTEK. 



 

Vložením Vašeho šatstva do té správné bedny jste právě vykonali 
další krok na cestě správným směrem. 

Společnost REVENGE a.s., Váš partner pro 21. Století 
 
 

Společnost REVENGE, a. s. dodala 
kontejner na sběr oděvů, obuvi  
a hraček i do naší obce. Tento 
kontejner je umístěný vedle 
budovy OÚ u kontejnerů na 
tříděný odpad. Věci do něj 
ukládejte v igelitových sáčcích. 
Děkujeme. 

B. P. 
 
***************************************************************** 
KOLOPARTA OPĚT JEDE. 

Svou činnost v roce 2013 
zakončila koloparta „Modrá 
lastura“ tak zvaným 
kolovýšlapem a to 28. 12. 2013. 
Kdo chtěl, mohl jet na kole, a 
komu to nevyhovovalo tak šel 
pěšky. Trasa pro pěší vedla 
okolo mlýna na rozcestí 
Střelice-Želešice, dále 

Lotrůvkou nad Střelice do Vršovic a dolů do restaurace na nádraží. 
Trasa kolařů vedla na přehradu, odkud přijeli za námi.                   

 
Novou sezonu jsme zahájili  
29. 3. 2014 jarní přírodou 
Bučínem na Hlínu.  Dobrá 
nálada nechyběla nikomu z nás.       
                                    za kolopartu  

zapsal Vladislav Čejka 



 

DEN SPORTOVCŮ V RADOSTICÍCH 
 

Sportovní akce 
„Radostice sportují“ 
uspořádala T. J. 
SOKOL Radostice  ve 
spolupráci s obcí 
Radostice a  BETA 
URSUS orienteering. 
V dopoledních 
hodinách proběhly 
závody v atletice 
pod názvem 
Radostická nerezová 
desítka, které byly 
součásti seriálu Brněnský běžecký pohár 2013/2014. Na start se v 
jednotlivých kategoriích postavilo na 632 závodníků. V kategorii 
mužů a veteránů zaznamenal nejlepší umístění z Radostic Jindra 
Martinec, který v kategorii MV2 obsadil 3. místo. S kratší částí se z 
domácích nejlépe vypořádala Lucka Kadlecová, která obsadila v 
kategorii žen pěkné 8. místo. Škoda jen, že jsme zaznamenali malou 
účast naší mládeže v dětských kategoriích. 
V odpoledních hodinách pak proběhl závod v orientačním běhu - 
Radostický sprint. V soutěžních kategoriích odstartovalo 131 běžců, 
dále pak 4 účastníci absolvovali měřenou trať pro příchozí. Součástí 
odpoledního závodu byla i náborová nesoutěžní kategorie pro 
širokou veřejnost, které se i přes mlhavé počasí s teplotou těsně nad 
bodem mrazu účastnilo 17 zájemců. 
Motto akce bylo „ Poznej svou obec a okolí s mapou pro orientační 
běh“. 
Každý ze zájemců dostal nejdříve krátkou instruktáž co je podstatou 
orientačního běhu a následně vyrazil hledat jednotlivé kontroly. Na 
této náborové trati nebyl měřen čas a každý z účastníků obdržel po 
absolvování jednoduché trati drobnou pozornost od pořadatelů. 
Do třetice všeho dobrého toho den následoval Sportovní ples, který 
byl slavnostním vyvrcholením celé akce „Radostice sportují“. Členové 



 

Sokola připravili pro radostické sportovce i nesportovce taneční 
zábavu, chutné občerstvení i bohatou tombolu.  
Pro velký úspěch se už teď mluví o opakování akce v tomto formátu 
také příští rok. 

za T. J. Sokol Radostice 
J. K . 

 
 
STOLNÍ TENIS 
Radostice A – hraje OP I (okresní přebor 1) a jeho umístění na konci 
sezóny: 9 místo, 21 utkání, 8 vítězství, 2 remízy, 11 proher, celkem 
47 bodů. 
 
Úspěšnost jednotlivých hráčů po jarní části: 
 utkání zápasy výhry prohry % 
Kratochvíl Michal ml. 9 36 33 3 91,67 
Kratochvíl Tomáš 10 40 27 13 67,5 
Nešpůrek Jiří 10 40 17 23 42,5 
Kouřil Pavel 10 40 15 25 37,5 

 
Radostice B – hraje OP III (okresní přebor 3) a jeho umístění na konci 
sezóny: 9 místo, 21 utkání, 9 vítězství, 1 remíza, 11 proher, celkem 
49 bodů.  
 
Úspěšnost jednotlivých hráčů po jarní části: 
 utkání zápasy výhry prohry % 
Kratochvíl František 6 18 14 4 77,78 
Ondrášek Marek 7 28 19 9 67,86 
Źák Josef 9 32 20 12 62,5 
Kratochvíl Michal st. 7 28 16 12 57,14 
Kratochvíl David 5 18 10 8 55,56 
Vaněček Milan 4 7 1 6 14,29 

za stolní tenis 
Michal Kratochvíl st. 

 
 



 

PROVOZ NA KURTU U SOKOLOVNY 
Na valné hromadě Tělocvičné jednoty Sokol Radostice byly mimo 
jiné projednávány podmínky provozu na kurtu u sokolovny. Tento 
kurt je majetkem Tělocvičné jednoty Sokol Radostice. Bezplatný 
vstup na kurt pro provozování sportovní činnosti budou mít pouze 
členové T. J., a to z toho důvodu, že jsou v rámci svého členství 
pojištěni proti úrazu. Ostatní zájemci o sportování budou platit 50 
Kč/hod na kurtu. Bližší podmínky budou vyvěšeny v provozním řádu 
u vstupu na kurt.             za T. J. Sokol Radostice  

J. K. 
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA  -  JARO 2014 

 DATUM ZAČÁTEK UTKÁNÍ 
NE 20. 04. 10:30 ŽABČICE - RADOSTICE 
NE 27. 04. 14:00 RADOSTICE – DOLNÍ KOUNICE 
ČT 01. 05. 09:30 RADOSTICE - KUPAŘOVICE 
NE 04. 05. 09:00 STŘELICE – RADOSTICE 
SO 10. 05. 10:00 OŘECHOV – RADOSTICE 
NE 18. 05. 10:00 DOLNÍ KOUNICE – RADOSTICE 
NE 25. 05. 14:30 RADOSTICE – ŽELEŠICE 
NE 01. 06. 09:30 RADOSTICE – OŘECHOV 
SO 07. 06. 09:30 RADOSTICE – DOLNÍ KOUNICE 
SO 14. 06. 09:00 ŽELEŠICE - RADOSTICE 

 
ODDÍL KOPANÉ – MUŽI – JARO 2014 
 DATUM ČAS UTKÁNÍ 
NE 06. 04 15:30 KUPAŘOVICE – RADOSTICE 
NE 13. 04. 16:00 RADOSTICE – POPŮVKY 
SO 19. 04. 16:00 SENORADY – RADOSTICE 
NE 27. 04. 16:00 RADOSTICE – PRŠTICE 
SO 03. 05. 16:30 DRÁSOV – RADOSTICE 
NE 11. 05. 16:30 RADOSTICE - DEBLÍN 
NE 18. 05. 16:30 ZASTÁVKA „B“ – RADOSTICE 
NE 25. 05. 16:30 RADOSTICE – KUŘIM „B“ 
SO 31. 05. 16:30 TROUBSKO – RADOSTICE 
NE 08. 06. 10:00 LAŽÁNKY – RADOSTICE 
NE 15. 06. 16:30 ŘEZNOVICE - RADOSTICE 



 

MASOPUST 
V úterý 4. března se opět naši školáci a školáčci pod vedením svých 
učitelek vydali na masopustní průvod. Letos je to již třetí rok od 
založení masopustní tradice v naší obci. Potěšující je i účast občanů, 
kteří se ke školnímu průvodu přidávají.  
 

 
  

 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Kociánka 
Opět po roce k nám přijeli kamarádi z Kociánky. Hodně jsme si 
povídali o životě, sportu a kamarádství.  Vyzkoušeli jsme si i pohyb 
s vozíkem po schodišti.  Byla to perná práce. 
Uvědomili jsme si, že povinnost chránit své zdraví a zdraví svých 
kamarádů není jen fráze. 
 

Dinosauři 
Projekt, na který jsme se moc 
těšili nás zavedl  do daleké 
minulosti. Zajímáme se o 
pravěká zvířata, proto nás vše 
moc zajímalo. Nakonec jsme si 
ve skupinách poskládali modely  
zástupců pravěké říše a pěkně si 
je pojmenovali. 
 

Vítání jara 
Všichni se již těšíme na léto, teplé počasí. Zimy jsme si letos sice 
neužili, sníh skoro neviděli, ale teď již má vládnout slunce a pohoda.  
 
Smrtku jsme z dědiny vynesli a jaro zpět vám přinesli.  

K tomu přidáváme přání pevného zdraví. 
 
Poděkování 
Děkujeme Obci Radostice za příspěvek na výuku plavání, které 
se nám moc líbilo. 

Vaši školáci 

                       



 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Ve středu 26. 2. 2014 se u nás v Mateřské školce konal KARNEVAL. 
K vidění bylo mnoho pohádkových bytostí. Půvabné princezny a víly, 
udatní princové, piráti a spidermani, ale také zvířátka soutěžili ve 
skoku v pytli, v hodu míčkem, v běhání, chození po laně, ale hlavně 
tančili.  
I letošní karneval se vydařil a dětem se moc líbil. Musím pochválit 
děti a hlavně rodiče za velmi pěkné masky, vytvořené s detailní 
přesností. 

 
O den později se Motýlci účastnili v MŠ výukového programu ,,I já 
mám 5 smyslů“, který pořádalo Středisko volného času Ivančice. 
 
Od 5. března u nás ve školce, začal fungovat LOGOPEDICKÝ 
KROUŽEK pod vedením speciálního pedagoga Radky Adamové. Bude 
probíhat každou středu ve dvou skupinách. Je vhodný i pro děti, 
které navštěvují klinického či jiného logopeda.      

za MŠ Žaneta Holcmannová 



 

MOSTEK PŘES BOBRAVU 
Rekonstrukce mostku přes Bobravu, která byla provedena ve 
spolupráci s Obcí Střelice dopadla úspěšně. V lednu se nový mostek 
uvedl do provozu. Nemalý dík patří všem, kteří se na těchto pracích 
podíleli.  

   
                                                         
Témata jako nový mostek přes Bobravu, nová cyklostezka na Střelice 
a stále vyhledávanější procházky tímto směrem jsou poslední dobou 
stále diskutovanější, i to je důvod zamyslet se, kolik krásné přírody 
máme kolem sebe. Jsou mezi námi, ale i občané, kteří se do těchto 
míst nedostanou, a proto bychom chtěli kousek po kousku této 
krásné přírody přiblížit v Radostníčku.  
 
Vzhledem k tomu, že existují i krásné webové stránky „Údolí 
Bobravy“, které jsou zřízeny panem Antonínem Petrželkou, nedalo 
mi to a požádala jsem o příspěvek. V každém čísle zpravodaje 
bychom se posunuli dál a dál do našeho okolí. 
Tímto bych chtěla panu Petrželkovi poděkovat, že mé prosbě 
vyhověl.            

              
 B. P. 



 

ÚDOLÍ BOBRAVY  
Máme to obrovské štěstí, že Radostice se nacházejí v blízkosti 
několika přírodních krás, které se podařilo uchovat v blízkosti 
velkoměsta Brna. Kromě bohatství lesa, jakým je Bučín, nebo třeba i 
obecní les na Sirotku, je to především říčka Bobrava a její údolí. 
Někteří z nás údolím mnohokrát prošli, zastavili se u zbylých vodních 
mlýnů a pozůstatků dávné zemědělské a rybářské činnosti, vyšplhali 
do strání, kde ocenili staré lesnické cesty, které užívali naši 
předkové. Určitě neuškodí si připomenout, jak stará je 
dokumentovaná historie lidské práce v našem nejbližším okolí, 
v přírodním parku Bobrava. 

 
Nejprve je třeba uvést, že název 
potoka či říčky Bobrava se v průběhu 
času měnil. Ve starých mapách i 
dokumentech se nejčastěji vyskytuje 
název „ Obrawa Bach“ – potok 
Obrava. V roce 1930 se ještě úředně 
v soupisech mlýnů psalo o Obravě.  
V hovorové řeči místních rodáků se o 
ní však vždy mluvilo jako o Vobravě. 

Tak jako se říkalo Vostopovice a Vomice.   Kromě toho mezi 
zaniklými osadami se prý někde u Domášova  vyskytovala osada 
Bobrovany či dokonce Bobrava, ale přesná lokalizace zatím není 
známa. K obnovení původního jména říčky Bobrava došlo v roce 
1945, když byl vzat v úvahu text z roku 1048, kde Břetislav I. se 
zmiňuje o brodu přes Bobravu s „B“ na začátku. 
 
Takže dnes nejprve o Bobravě, kterou projdeme od pramene až po 
soutok se Svratkou u Popovic.  
K pramenům Bobravy se nejlépe dostaneme z Domášova nebo ze 
Zálesné Zhoře, případně přímo z Rudky, nad níž se několik pramenů 
vyskytuje. Budete-li mít štěstí, podaří se vám najít i pískovcový 
balvan s nápisem „Pramen Bobravy“. Pravděpodobně budete 
zklamáni, že některá prameniště jsou dnes vyschlá, ale nad Rudkou 



 

je několik jímacích objektů, z nichž čerpá vodu i tamní obecní 
vodovod. Pěkný vývěr pramene je blízko místní mateřské školky, 
překvapí nás, že je to jen jakási slabá stružka. Teče k místnímu 
koupališti, dále k rybníku a pak, posílena Lučním potůčkem, míří do 
chroustovského údolí.  Kdysi zde (v místě, které není dosud přesně 
určeno) bývala osada Chroustov, která zanikla v 17. století.  
 

Nynější Chroustovská hájenka je 
bývalým Chroustovským 
mlýnem, prvním na toku 
Bobravy. Mlýn nemohl být nijak 
výkonný s ohledem na množství 
vody, která v tomto místě 
Bobravou protéká. Můžeme však 
vzít v úvahu i to, že v době před 
několika sty léty mohla být 
vydatnost toku mnohem větší. 

Po pravé straně toku je les zvaný Litostrovský revír, po levé straně 
prochází Bobrava lesními tratěmi Obora, Doubravky a Okrouhlík. 
Podle průtoku lesem Doubravky se potok někdy také nazýval 
„Doubrava“. Ještě níže přibírá Bobrava zprava silný potok Bílá voda. 
Ten přitéká od Mariánského údolí a sám cestou už přibral Jelení 
potok, pramenícím pod Zelenou horou a Žlebský potok.  Na Bílé vodě 
pracoval v horní části (před spojením s Jelením potokem) vodní 
mlýn, zvaný Lhotský, podle další zaniklé osady Lhotta. 
Bobrava teče dále k Rosicím a zprava do ní vtéká potok Habřina. 
Habřina je také silný přítok. Pramení nedaleko Rapotic pod vrškem 
Syřina, další pramen má u místní části Zašov a sílí získáním vody z 
potoka Příbramského a z několika dalších potůčků. Protéká 
Zastávkou u Brna a za ní se vlévá do Bobravy (předtím už posílené 
Bílou vodou). Bobrava ještě z levé strany přijme vody Říčanského 
potoka a jsme v Rosicích. Před Rosicemi bylo dříve několik rybníků. 
Jeden z nich, nazvaný „Dolní“ v části zvané Pendrov (dř.Pendorf), byl 
využit jako nádrž pro provoz tehdejšího panského vodního 
„Rosického mlýna“. Tento mlýn po velké vodě a protržení hráze 



 

Dolního rybníka, byl v roce 1867 přestavěn na mlýn parní a později 
na těstárnu. 
Následuje další bývalý rybník – Tetčický, z nějž byl napájen také 
„Tečický mlýn“, který je v dnešní době prvním stavebně existujícím 
mlýnem na toku Bobravy. Záznam o něm existuje z r. 1464, kdy byl 
mlýnem panským. V době 2. voj. mapování (1852) už byl rybník 
vypuštěn, možná v souvislosti se stavbou železnice (1852-1855), ale 
pravděpodobněji z důvodu přechodu majitele pozemku 
k výhodnějšímu zemědělskému využití při tehdejším rozvoji 
cukrovarnictví. Tento mlýn dokonce dodnes pracuje jako míchárna 
krmiv, nikoliv však na vodní pohon – stroje jsou napojeny na 
elektrickou síť.  
Tady je namístě se zmínit o první velké regulaci Obravy, která začala 
v roce 1910, tedy ještě za Rakousko-Uherska. Regulovaný úsek 
začínal právě zde, u Tečického mlýna a končil u Spáleného mlýna. 
Důvodem regulace bylo, že řeka se zanášela bahnem z vypuštěných 
rybníků a často se rozlévala do polí a luk, kde snižovala kvalitu a 
výnos úrody i kvalitu krmné píce. 
Hned za Tetčickým mlýnem přibírá Bobrava zleva potok Říčanský a 
pokračuje údolím mezi Bučínem a statkem „Dvorek“ (Goldhof) k 
Omicícm. Tady byly v minulosti hned tři velké rybníky (Horní, 
Prostřední a Dolní). Každý z rybníků měl u své výpusti vodní dílo. 
Bývala zde papírna, prachárna a Bučínský mlýn, patřící do 
katastru Omic. Rybníky a související vodní díla byly zrušeny ke konci 
19. století, opět v souvislosti s výstavbou železnice a pravděpodobně 
též (jak už bylo uvedeno) pro tehdy výhodnou změnu rybničního v 
polní hospodaření s ohledem na rozvoj cukrovarů. Z Bučína přitéká 
do Bobravy zprava Zlatý potok. 
Od bývalého Bučínského mlýna až po Anenský mlýn protéká Bobrava 
chráněným územím. Ochrana byla uzákoněna v roce 1982, kdy se 
oblast ještě nazývala „ Oblast klidu – Bobrava“, později pak „Přírodní 
park Bobrava“. Toto území, do nějž patří lesní park Bučín, kopce 
Šibeník, Sirotek, Vysoká hora a další, navazuje na střední části toku 
Bobravy, kde se její vody během staletí hluboce zařezaly do 
Bobravské vrchoviny. Hned za viaduktem, v zatáčce silnice 



 

k Radosticím je chráněný přírodní útvar Střelická bažinka, která je 
obývána vzácnými obojživelníky. Pod silnicí zde byl vybudován první  
ochranný tunýlek pod silnicí pro žáby, které v době množení 
cestovaly mezi bažinkou a bučínskými lesy. 
 

Bobrava dále protéká k 
Radosticím, kde se otáčí k severu. 
Přitéká k „Radostickému mlýnu“, 
který je na daném místě doložen 
od roku 1349. Několikrát vyhořel a 
byl znovu obnoven. Jeho mlýnská 
činnost zanikla v roce 1962, kdy 
byl zrušen a odpojen náhon od 
Bobravy. Patří do katastru 

Radostic.  
Také zde došlo k regulaci toku Bobravy v šedesátých letech minulého 
století. Cílem bylo odvodnění luk k jejich využívání jako zdroje píce. 
Regulace začínala za Střelickou bažinkou a končila před Radostickým 
mlýnem, kde byl zrušen mlýnský jez a říčka převedena do nového 
koryta. Pamětníci z Radostic si jistě vzpomenou na místní název 
„Kamínky“. Tam Bobrava, před jezem pro mlýn, vytvářela přírodní 
koupaliště v místě, kde je dnes průsek pro ropovod. Koupaliště bylo 
oblíbené a chodilo se tam koupat „ do kamínek“, což neznalému 
připomene spíše kamna, než oblázky, ale tak se mluvilo… Při této 
regulaci bylo přírodní koupaliště likvidováno současně s mlýnským 
provozem. 
Kopce okolo Bobravy se zvedají nad její hladinu o více než 100m a 
dosahují 450 m n.m. Nejnižší místo této části toku je ve výšce 250m 
n.m. u Anenského mlýna. Řeka protéká údolím, kde tvoří vlastní 
meandry, při vyšší hladině části údolí zaplavuje a vytváří jakési lužní 
lesíky. 
V této části toku Bobrava nepřijímá žádné další přítoky kromě 
malých a často vysychajících pramenů. První z nich je za 
Radostickým mlýnem u Lotrůvky, další pak až u Spáleného mlýna. 
Lotrůvský potůček pramení kousek pod vrcholem úvozu Lotrůvka a 



 

je tam opravena Mojmírova studánka. Potůček není nijak vydatný a 
ještě před Bobravou vsakuje do země. 
 „Spálený mlýn“ je doložen ještě o rok dříve, než Radostický, v roce 
1348. Mlelo se v něm až do konce padesátých let dvacátého století, 
kdy byl jako většina dalších mlýnů, zrušen. Patří do katastru 
Ořechova.  
O 2 km níže po proudu Bobravy je v údolíčku, stranou od hlavní 
cesty, další mlýn, nazývaný historicky Kartouzský (podle dávného 
majitele – kartuziánského kláštera v Brně). Známější je pod 
označením „Šafránkův mlýn“ podle posledního majitele z doby, kdy 
byl mlýn funkční. Mlelo se v něm do roku 1929. Patří do katastru 
Střelic u Brna. 
Kilometr níže po proudu je další bývalý mlýn, nazývaný Anenský, 
v listinách zmiňovaný prvně v roce 1369. V tomto místě příbírá 
Bobrava další přítok z levého břehu – Troubský potok. Mlýn se 
rozkládá na křížení Bobravy se silnicí mezi Střelicemi a Ořechovem v 
trati „Na Závisti“. Jeho název také odpovídá době, kdy mlýnským 
hospodářem byl dominikánský klášter sv. Anny v Brně. Mlýn už dnes 
vlastně stavebně neexistuje, byl zbořen a plocha zastavěna obytnými 
a hospodářskými budovami. Patřil do katastru Ořechova. 
Asi 3km dále po proudu říčky narazíme na další, běžně nazývaný 
„Nový mlýn“. Název má proto, že ze všech mlýnů na Bobravě je 
nejmladší, byl postaven až v r. 1788, tedy o několik staletí později, 
než předchozí mlýny. Byl využíván k mletí až do konce padesátých 
let.  Mlýn patří do katastru Moravan u Brna. 
 Bobrava pokračuje rozšiřujícím se údolím směrem k Želešicím, kde 
přibírá vody posledního z přítoků – z pravého břehu do ní vtéká 
Hajanský potok. 
V Želešicích stojí poslední z bobravských mlýnů. Ani v tomto mlýnu 
se už nemele, ale do roku 1994 mlynář využíval zařízení alespoň ke 
šrotování.  
Bobrava dále teče směrem k Popovicím a tam vlévá se do Svratky. 
V údolí Bobravy nejsou jen mlýny - ty dokumentují využití vodního 
toku člověkem k jeho prospěchu a v souladu s přírodou. Stojí za to 
využít nabízenou relaxaci v klidné přírodě nejen procházkou po 



 

březích Bobravy, nýbrž i toulkami po lesích a stráních tohoto údolí. Je 
pěkné být při tom, když se stráně na jaře barví modrými koberci 
podléšek, později bílými květy bledulí, sasanek a konvalinek, objevují 
se plochy žlutého podbělu a orseje…  
Nelze se nezmínit o cyklistických možnostech výletů po blízkých 
trasách. Chroustovkým  údolím, Bučínem i údolím kolem mlýnů 
vedou cyklostezky. V posledním roce byla na k. ú. Střelic  
rekonstruována v první etapě cyklostezka od mostků za Radostickým 
mlýnem až po Lotrůvku, letos je plánováno pokračování úprav až po 
Spálený mlýn. Také mostek přes Bobravu byl opraven společným 
úsilím Střelic a Radostic a má pokračovat i oprava hlinité a často 
blátivé cesty od mlýna k mostkům…   
Tož, neváhejme a využijme toho, co nám v krajině, kam nás osud 
zavál, příroda nabízí … 
 
A na závěr doporučení: Pokud se hodláte do údolí vypravit, 
naplánujte si výlet nejlépe na všední dny. O víkendu je zde velká 
frekvence cyklistů, pěších a někdy i (přes zákaz) motorkářů. Chcete-li 
poslouchat ticho, zpěv ptáků a potkávat srnčí zvěř či, dnes už skoro 
vzácné, zajíce, všední dny jsou ty pravé k výletu …. 
 

 

 
 
S využitím mnoha zdrojů informací připravil 

Antonín Petrželka 
Další informace a jejich prameny i fotografie zde:  

http://udoli-bobravy.webnode.cz 

http://udoli-bobravy.webnode.cz/hlavni-stranka/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fudoli-bobravy.webnode.cz%2Fhlavni-stranka%2F


 

KLUB SENIORŮ 
V letošním roce opět ožívá radostický klub seniorů a jsme tomu rádi. 
První oficiální setkání se uskutečnilo v úterý 25. února v klubovně 
sokolovny. Hned napoprvé se setkání vydařilo, sešlo se 17 žen. 
Odpolední posezení u kávy, čaje, …… hudby se neslo ve velice 
příjemném duchu.  
Věříme, že i nadále budou kladné ohlasy a bude se setkávat stále více 
občanů-seniorů. 
 

 
 
V úterý 25. března se 
uskutečnilo v pořadí druhé 
setkání seniorů, opět zejména 
žen, tentokrát v počtu 24.  
Věřte, žádnou nudnou „babču“ 
byste tam nenašli. Když jsem 
vešla do dveří, dýchla na mě 
naprosto skvělá atmosféra. 
Úsměvy na tvářích přítomných 
žen, příjemný zpěv a naprostá  

pohoda. Přeji vám ještě mnoho takovýchto setkání. 
 
   
Nejbližší setkání seniorů je v úterý 29. dubna 2014 v 16:00 hod 
v klubovně sokolovny.                      B. P. 
 



 

***************************************************************** 
SEŠLOST – Sdružení občanů pro kulturu ve Střelicích pořádá: 

VELIKONOČNÍ JARMARK 
Kdy: neděle 6. dubna 2014 od 13:00 do 17:00 hod. 
Kde: OÚ Střelice u Brna. 
Perníčky, kraslice, pedig, ruční šití, paličkování, obrázky, dřevěné 
hračky, šperky …… a další řemesla. 
Frgále, sýry, uzeniny …    Dílnička pro děti.    
     Srdečně zvou pořadatelé - Sešlost 
POZVÁNKA 
Seminář Jaroslavy Vymětalové (www.studiocesta.cz) ve Střelicích. 
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 17:00 do 20:00 hod v ZUŠ Střelice, 
nám. Svobody 116/17 – učebna č. 10 – bývalá knihovna. 
S sebou – nápoje. Cena 350,- Kč. 
Kontakt pro objednání tel.: 739 240 298 – Hemalová (může být i 
SMSka) – do 6. dubna 2014 potvrďte prosím !! 
***************************************************************** 

 

http://www.studiocesta.cz/


 

***************************************************************** 
Netradiční fotografie naší obce. 
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