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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 

***************************************************************** 
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

SE KONAJÍ V PÁTEK 10. A V SOBOTU 11. 10. 2014. 
 

TRADIČNÍ MLADÉ HODY SE KONAJÍ 
V SOBOTU 25. A V NEDĚLI 26. 10. 2014. 

 
T. J. SOKOL RADOSTICE pořádá sběr železného šrotu, 

a to v sobotu 1. listopadu 2014 od 9:00 hod. 
Věci do sběru dejte, nejlépe až v sobotu ráno, před své domy. 

Těžké věci členové Sokola na požádání vynesou. 
 

TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
BUDE V PÁTEK 28. LISTOPADU 2014. 

***************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 3. 10. 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 Dvořák, Antonín Petrželka, Alena Ondrášková, Michal Žúbor, 
Jana Davidová, Petra Ondrášková, Tomáš Chrást. Příspěvky do Radostníčku 
podávejte elektronickou poštou na adresu  pokladna@radostice.cz Uzávěrka 
příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek 28. 11. 2014.   

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

máme tu krásně barevný podzim a s ním kromě 

nového školního roku přichází čas komunálních 

voleb. Vzhledem k tomu,  že  současnému  

zastupitelstvu  skončí dnem voleb jeho mandát, chtěla 

bych všem členům touto cestou poděkovat za práci 

pro obec. 

 

Na začátku minulého volebního období byl do funkce starosty zvolen Jiří 

Dvořák. Svou práci vykonával velice zodpovědně, ale ze zdravotních 

důvodů v létě 2013 na funkci rezignoval. Od srpna 2013 vykonávám 

funkci starostky já.   

 

Během čtyř let řešilo naše zastupitelstvo běžné problémy spojené se 

životem v obci. Snažili jsme se držet výdaje obce co nejníže, takže jsme 

příliš neinvestovali. To vše s výhledem do budoucnosti, kdy budeme 

muset řešit investice v řádu miliónů. Vlastní prostředky nám umožní 

výhodnější pozici při získávání dotací. Během volebního období jsme 

splatili úvěr, který jsme měli na rekonstrukci návsi. Navíc jsme 

v rozpočtu našetřili deset miliónů Kč.  

 

V dalším volebním období se budeme snažit investovat našetřené peníze 

pro rozvoj obce.  Podařilo se nám získat dotaci na zateplení a změnu 

topného systému pro budovu Základní školy a Mateřské školy. Dále 

žádáme o dotaci na přístavbu základní školy a řešíme projekt na 

zkapacitnění  kanalizačního řádu.   

 

Ráda bych vás, všechny občany s volebním právem, pozvala ke 

komunálním volbám, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014. 

Pokud budu zvolena, slibuji vám, že budu pokračovat ve své práci 

směřující k tomu, aby se nám všem v Radosticích lépe žilo. 

 

Jarmila Kadlecová, starostka obce 



 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY OBCE 
 
Vážení a milí spoluobčané. 
 
Velice rád bych vás, v tomto volebním období 
naposledy, oslovil s několika málo informacemi. Jak 
jste si jistě všimli, Obec Radostice rozhodla, že jeden 
pracovník pro údržbu a péči o vzhled obce je málo a 
po dohodě s Úřadem práce si předvolala dlouhodobě 

nezaměstnané občany nejen z naší obce, ale i nejbližšího okolí. Vedl 
nás k tomu ten fakt, že Úřad práce přispívá nemalou částkou na 
mzdu takto zaměstnaného pracovníka. Určitě si říkáte, že jistě bude 
z koho vybírat. Opak byl pravdou. Ne, že by nezaměstnaných bylo 
málo, přišlo jich požehnaně. Ale práceschopných a využitelných pro 
naše účely bylo poskrovnu. Tudíž jsme se rozhodli, že místo dvou 
pracovníků, které jsme měli v úmyslu přijmout, se spokojíme alespoň 
s jedním. Jedná se o Jaroslava Kadlčíka, kterého jste již po boku 
Vojtěcha Švestky mohli během září vidět, jak pečuje o údržbu obce. 
 
Dále bych vás chtěl informovat, že po dlouhých letech bezvýsledného 
pátrání po nevychovaných občanech, kteří mají tu drzost vyhodit u 
silnice pytle s odpadem, byl konečně přistižen jeden „gauner“, který 
u vodojemu vyhazoval pytle s odpadem. Dotyčný byl usvědčen ze 
svého přestupku a případ předán do kompetence Policie ČR. Tímto 
bych chtěl poděkovat nejmenovanému uvědomělému radostickému 
občanovi, který si dotyčného při vykonávání svého přestupku všiml a 
vše ihned nahlásil. Bohužel nás musí ovšem mrzet fakt, že 
nevychovaný dotyčný je občanem Radostic. Tímto chci apelovat na 
vás všechny, kdykoliv uvidíte, že někdo vyhazuje odpad do křoví, do 
příkopy a podobně, nebojte se ihned přijít to ohlásit na obecní úřad 
nebo informovat přímo policii. 
 
Nakonec vás chci ještě poprosit o jednu věc. Jelikož spousta z vás 
platí poplatky hotově na pokladně obecního úřadu, bylo by vhodné 
tyto částky posílat na účet obce bezhotovostně. Žádám vás tak z toho 



 

důvodu, že poplatky za vklad hotovosti do banky nejsou 
zanedbatelné a obec tak zcela zbytečně tratí nemalé finanční částky. 
Na poplatky za vodné a stočné si můžete bez problémů zřídit trvalý 
platební příkaz, kterým budete hradit měsíčně zálohy a na konci 
roku vám přijde vyúčtování, podle kterého zjistíte, zda máte 
nedoplatek nebo přeplatek, podobně jako to máte třeba s platbou za 
elektřinu či plyn.  

 
Číslo účtu pro vodné a stočné: 43-1287520277/0100 
Číslo účtu pro platbu za popelnice, psa atd.:  20829641/0100 
Více informací na www.radostice.cz v záložce Obecní úřad 
 
Přeji vám krásný podzim a pevné rozhodování u voleb do obecního 
zastupitelstva, kam jistě přijde valná většina z vás. Vždyť komunální 
volby jsou jediné volby v republice, u kterých svého kandidáta 
skutečně znáte, víte, jaký je, víte, jak je schopný či neschopný a 
dokážete sami zhodnotit, zda daný kandidát bude či nebude ten 
správný, který bude rozhodovat o budoucnosti naší obce. 
 

Mgr. Václav Káňa, místostarosta obce 
 
 

 
 

 
E.ON ČR, S. R. O. OZNAMUJE, ŽE Z DŮVODU PLÁNOVANÝCH 

PRACÍ NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY BUDE 
PŘERUŠENA DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE, 

A TO V ÚTERÝ 7. 10. 2014 OD 7:30 DO 15:30 HOD. 
VYPNUTÁ OBLAST – CELÁ OBEC. 

 
Z DŮVODU PŘERUŠENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE BUDE 

V TENTO DEN UZAVŘENA I POŠTA PARTNER PRŠTICE. 

www.radostice.cz


 

Text                   
NAŘÍZENÍ OBCE RADOSTICE Č. 1/2014,  

KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD 
 
Zastupitelstvo obce Radostice se na svém zasedání dne 23. 7. 2014, 
usneslo vydat na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), toto 
nařízení: 

 
Čl. 1 

Zakázané formy (druhy) prodeje zboží a poskytovaných služeb 
(1) Na celém území obce Radostice je zakázán tzv. podomní a 

pochůzkový prodej a nabídka služeb. 
(2) Podomním prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto 

nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb, kdy je bez 
předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno 
zboží či služby. 

(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely 
tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb s 
použitím přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) 
nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce 
pohybuje nebo se zdržuje na místě. 

 
Čl. 2 

Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb 
(1) Na území obce Radostice je možno mimo provozovnu k tomuto 

účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního 
zákona nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto 
místech: 
 na parkovišti před OÚ na základě povolení OÚ 
 na chodníku před Sokolovnou, na základě povolení OÚ 



 

Čl. 3 
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb 
(1) Kapacita tržního místa je stanovena na dvě prodejní 
místa, tato však nesmí přesáhnout stanovený prostor. 
 
(2) Tržní místa musí být vybavena tak, aby byl zajištěn jejich  
řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy musí být vytvořen 
prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární 
ochrana v souladu se zvláštními předpisy. 

 
 

Čl. 4 
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb 
(1)     Tržní místa mohou být provozována po celý rok a doba 
prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je od 
07:00 do 18:00 hodin. 
 

Čl. 5 
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, 
prodej zboží a poskytování služeb. 
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na místech 
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni: 

a) zabezpečovat čistotu prodejních míst, 
b) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat 

jen místa k tomu určená. 
 
 

Čl. 6 
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží 
a poskytování služeb. 
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování 
služeb je povinen: 
       a)  dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje. 



 

Čl. 7 
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb, na které se toto nařízení 
nevztahuje.  
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování 
služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, 
kulturních nebo jiných podobných akcích, včetně podomního a 
pochůzkového prodeje provozovaného místními spolky při 
pořádání těchto akcí, na prodej v pojízdné prodejně, na 
ohlášené očkování domácích zvířat a na veřejné sbírky. 
 
 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 
(1)  Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a 
provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou 
tímto nařízením dotčena. 
(2)  Toto nařízení obce nabývá účinnosti z důvodu naléhavého 
obecního zájmu dnem  vyhlášení. 

 
 

Čl. 9 
Sankce a pokuty 
Porušení tohoto nařízení se řídí podle zvláštních právních 
předpisů. )* )** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)* zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

)** zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 



 

Text  
Obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 1/2014 

„O ochraně nočního klidu a omezení činností“ 
 

Zastupitelstvo obce Radostice se na svém zasedání dne 17. 9. 2014 
usneslo vydat na základě § 10 písm. a), b) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):  
 

Čl. 1   
Úvodní ustanovení 

Ochrana veřejného pořádku a nočního klidu je společnou věcí všech 
občanů a právnických osob, jakož i návštěvníků obce Radostice. 
Touto vyhláškou jsou také regulovány činnosti, které by mohly 
narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy 
a ochranou zdraví. 
 

Čl. 2  
Noční klid 

Noční klid je dobou od 22.00 hod. do 7.00 hodin. V této době je každý 
povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, jakými jsou např. 
verbální projevy, živá i reprodukovaná hudba apod. 
 
 

Čl. 3  
Omezení činností 

Každý je povinen zdržet se o sobotách v době od 16.00 do 22.00 hod. 
a o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 
12.00 hod. do 22.00 hod. veškerých prací spojených s užíváním 
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, šířící se do okolí, např. 
sekaček na trávu, okružních pil, motorových pil, křovinořezů apod. 
 
 



 

Čl. 4  
Výjimky 

Za rušení nočního klidu dle této vyhlášky se nepovažuje hluk 
vznikající při svozu komunálního odpadu zajišťovaném svozovou 
společností v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou, jejímž 
předmětem je úprava nakládání s komunálním odpadem na území 
obce Radostice. 
 
V odůvodněných případech, např. pro pořádání kulturních a 
sportovních podniků, může obec Radostice, zastoupená starostou 
nebo místostarostou, povolit výjimku z povinnosti zachovávat klid a 
omezit hlučné projevy stanovené 3. článkem této vyhlášky. Výjimku 
je možné povolit pouze v jednotlivých případech, nikoliv na delší 
časové období. Žádost o vydání výjimky musí být průkazně doručena 
obci 7 dnů předem. 

Čl. 5  
Sankční ustanovení 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou 
lze postihovat jako přestupek1 nebo jiný správní delikt2. 
 

Čl. 6  
Závěrečná ustanovení 

Vyhláška je platná na celém katastru obce Radostice. 
Dnem vyhlášení této vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední 
desce.  
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
1 § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
a § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
2 § 58 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů 



 

VOLBY 

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ ve volbách do zastupitelstev 
obcí, které se konají v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hod. a 
v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hod. 
 
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo 
státního občana členského státu Evropské unie, pokud požádal o zápis 
do dodatku stálého seznamu voličů. 
 
HLASOVÁNÍ 
Prokázání totožnosti a státního občanství. Volič po příchodu do 
volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem 
o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a 
státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo 
jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním razítkem. 
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo jiné 
hlasovací lístek označený nápisem „VZOR“, prohlášení kandidáta o 
vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud 
byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží. 
 
HLASOVACÍ LÍSTEK 
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn 
oboustranně. 
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet 
členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. V případě, že dojde 



 

k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek. 
 
ÚPRAVA HLASOVACÍHO LÍSTKU A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může 
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem 
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 
kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku 
v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být 
v obci volen. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 
nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno. 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební 
stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další 
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 
Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na 
hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do 
počtu volených členů zastupitelstva obce. 

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro 
volby do zastupitelstev obcí. 
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, 
hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik 
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo 
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků přítomen volič, nikoliv však člen okrskové volební 



 

komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Volič hlasuje tak, 
že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 
Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 
 
 
**************************************************************** 
 
OLD BOYS RADOSTICE 
 
Nově založená soutěž, tj. 1. ročník OLD BOYS 2014/2015 okresní 
soutěže Brno-venkov.                Této soutěže se účastní osm mužstev.  
Hraje se na polovinu hřiště, 6+1.  
Hru rozhoduje oficiální rozhodčí FAČR. 
 

 
 
 



 

Senior klub 
Setkání seniorů se koná každé poslední úterý v měsíci v 16:00 hod. 
v klubovně Sokolovny. 
 
Obecní knihovna je otevřena každou středu od 13:00 do 18:00 hod. 
 
V měsíci říjnu a listopadu bude v obci probíhat deratizace potkanů. 
 
Pošta Partner Prštice 
Otevírací doba: 
Pondělí, středa  10:00-12:00 hod., 14:00-17:00 hod. 
Úterý, čtvrtek, pátek   08:00-11:00 hod., 13:00-15:00 hod. 
 
 
 
Praktická lékařka ve Střelicích MUDr. Jeřábková Irma oznamuje, že 
ve středu 1. října zahájila očkování proti chřipce. Očkuje každý den 
v ordinačních hodinách. 
 
Praktická lékařka ve Střelicích MUDr. Kudláčková Milada oznamuje, 
že ve středu 8. října doveze očkovací látku proti chřipce do Radostic. 
 
Očkování je zdarma v těchto případech: 

- u pojištěnců nad 65 let věku. 
- u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci 

krvetvorných buněk. 
- u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky 

řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin 
nebo diabetem. 

- u pojištěnců umístěných v léčebnách dlouhodobě nemocných 
nebo v domovech pro seniory. V domovech pro osoby se 
zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním 
režimem. 

 
 



 

ČZS RADOSTICE - FESTIVAL ČESNEKU 
Dne 26. 7. 2014 zahrádkáři Radostice navštívili Buchlovice, kde se již 
po několikáté konal Festival česneku. Byl tam moc pěkný kulturní 
program, ve kterém vystupovalo několik hudebních a kulturních kapel.  
 

 
Všude bylo mnoho druhů česneku. Na 
ochutnávku byl nejen samotný česnek, ale 
i plno výrobků z něho. Třeba pečivo, 
zákusky, zmrzlina, a také kořalka 
„česnekovice“.   
 
 

Po obědě jsme se jeli podívat na „Vodní svět“do Modré u Velehradu. Je 
to areál plný 
exponátů zvířat a 
ryb. Promítá se o 
nich úžasný film.   
Pod domem vede 
průhledný tunel, 
který ústí do 
rybníka. 
K vidění jsou 
opravdu velké 
kusy a návštěvníci 
jsou téměř v 
kontaktu s kapry, 
jesetery a Vyzou 
velkou (největší sladkovodní rybou, která měří téměř 2 m). Všichni si 
určitě z tohoto vodního světa odnesli hodně zážitků. Při zpáteční cestě 
jsme se občerstvili ve Slavkově v hotelu u nádraží. Zájezd byl pěkný, 
bylo na co se koukat (mohlo být jen méně teplo) a snad se všem tento 
výlet líbil. 

 
Za zahrádkáře Dvořák Jaroslav 



 

ČZS RADOSTICE  
VÝSTAVA OVOCE, ZELENINY A DOMÁCÍCH PRACÍ 
V neděli 28. září pořádali zahrádkáři výstavu již tradičně na obecním 
úřadě. Ke zhlédnutí bylo méně ovoce (po nedávném krupobití toho 
hodně odešlo), plno zeleniny a velice pěkné ruční práce.  
Ondrášková Alena ukázala pěkné obrázky. Na jejich výrobu používá 
voskové pastelky, které tepelně rozpouští a používá je jako barvu. 
Jsou moc hezké, jako fotografie. 
Sourozenci Prokešovi nás potěšili moc pěknými košíčky.  
Tyto košíčky sami vyrobili a doplnili je kaktusy.                                                                           

  
Velice šikovný, pan 
Richard Drobník 
donesl ukázat, jak 
umí vyřezávat do 
ovoce a zeleniny moc 
krásné ornamenty 
všech možných 
tvarů. Do melounu 
vyřezal pěkné 
květiny a na ně znak 
i název obce 
Radostice. Patří mu 
velký dík. 

Největší výstavku měla naše dlouholetá přítelkyně zahrádkářů paní 
Věra Kadlčíková. Je velice šikovná na výrobu vyšívaných ubrusů a 
háčkování motýlků. Vyšívá také moc pěkné obrázky, které vypadají 
jako malované. To vše nám přinesla ukázat, za což jí moc a moc 
děkujeme. 
Byla to malá, ale pěkná výstava. Vzpomínali jsme na časy, kdy jsme 
měli málo košíků na produkty. Letos nám dost košíků zbylo, protože se 
tolik neurodilo. 
Byla dobrá nálada a prožili jsme zase jedno pěkné odpoledne. 
 

Předseda zahrádkářů Dvořák Jaroslav 



 

   
 

 
 
ČSCH ZO RADOSTICE 
Chovatelé dne 30. 8. 2014 uskutečnili zájezd na Okresní výstavu 
králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva rozšířenou o klubové 
expozice do Hroznové Lhoty. Již po několik let tam jezdíme na výstavy, 
máme tam své kamarády a vládne tam přátelská nálada. Letos 
vystavovali hodně zvířat. Celkem 281 králíků, 140 voliér drůbeže a 96 
klecí a 16 voliér holubů. Mívají zde dobré občerstvení a bohatou 
tombolu. Cestou zpět se vždy stavíme u kamaráda v Tvarožné Lhotě 
na kávu. Posedíme, zavzpomínáme a zase je jedno pěkné odpoledne 
pryč. Při zpáteční cestě probíráme, jak to bylo pěkné a že příští rok 
pojedeme zase.                                               Za chovatele Pištěk Jaroslav 



 

ZŠ           ...A ZAČÍNÁME!! 
Nový školní rok 2014/2015 nám tentokrát začal v pondělí 1. září.  
Do školních lavic zasedlo i 9 nových prvňáčků.  
 

 
Michaela Ambrožová, 

Ondřej Charvát, 
Jonáš Kuhr, 

Ondřej Kysel, 
Radim Ondrášek, 
Adrián Novotný, 

Tereza Schusterová, 
Vendelín Šik 

a Sofie Vašková. 
 
 
 
Spolu s nimi se přišli podívat a podpořit je i jejich rodiče. 
Paní starostka nám popřála úspěšný školní rok a rodičům mnoho 
radosti a hlavně trpělivosti.  
 

 

 
 

 



 

NA KOCIÁNCE 
Na konci prvního školního týdne jsme se vypravili na návštěvu na 
naši známou Kociánku. Opět nás přivítal kamarád Michael Svoboda - 
ředitel projektu "Brno a Jižní Morava bez hranic". 

 
 

Prohlédli jsme si celý areál, 
přivítali se s kamarády, 
kteří i když mají nějaký 
handicap, vždy je s nimi 
bezva zábava. Navštívili 
jsme domácí zvířátka. 
Společně jsme si zazpívali 
krásné písničky v 
doprovodu kytary. 
Nakonec se konalo již 
tradiční utkání Kociánka 
versus Radostice ve hře   

Boča, které skončilo remízou. 
Domů jsme odjížděli se sladkou odměnou, plni dojmů  
a s úsměvy na tváři.                                                         Za ZŠ Jana Davidová 



 

***************************************************************** 
 
MŠ RADOSTICE 
Prázdniny uběhly jako voda a máme tu další školní rok. 
Třídy Motýlků i Kuřátek jsou plné dětí. Celkem jich navštěvuje naši 
mateřskou školu 30. Pracujeme podle školního vzdělávacího 
programu „Objevujeme svět„. Děti se po celý rok seznamují 
s místními tradicemi a také s překrásným okolím Radostic.  
Z jedné takové výpravy je i tato fotografie 
 

 
Cesta za vodníkem Cáchalem k rybníku Karhánek. 

 
Za MŠ Petra Ondrášková 

 

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



 

Jablíčka z obecní zahrady letos ochutnávají děti ze školní družiny. 
Děti pod vedením paní učitelky Jany Davidové a za pomoci obecních 
pracovníků jablíčka ze stromu očesaly a téměř každé odpoledne tak 
mají přísun přírodních vitamínů. 
 

Jablíčko, loupej se mi! 
Jadérka dáme zemi, 

stopku trávě, 
vůni větříčku, 

slupku zoubkům, 
zbytek jazýčku! 

 
***************************************************************** 
 
Recept na skvělou jablečnou buchtu od paní Davidové si nenecháme 
pro sebe. Tímto děkujeme i za ochutnávku. 
 
AMERICKÝ JABLEČNÝ KOLÁČ („APPLE PIE“) 
4 vejce utřeme s 1 hrnkem krupicového cukru, přidáme 2 hrnky 
polohrubé mouky, 1 lžíci kakaa, 1 lžičku mleté skořice, 1 kypřící 
prášek do pečiva, ½ hrnku oleje, vše dobře promícháme. Nakonec 
přidáme 4 hrnky nastrouhaných jablek, můžeme přidat i nasekané 
ořechy. Znovu promícháme a vlijeme na pekáč vyložený pečícím 
papírem. Pečeme v předem vyhřáté troubě na 200 st. asi půl hodiny.  
 
***************************************************************** 
 

Čekám, čekám pod jabloní, v koruně se vítr honí. 
Jablíčko by dobré bylo .... v tom mě jedno uhodilo. 
Samozřejmě jsem se lekl, z boje jsem však neutekl. 

Nenechám se pro nic bít! Jablko - pojď zápasit. 
S chutí jsem se do něj dal, celé jsem je okousal. 

Vítr znovu cloumá stromem, větře, shoď mi další - honem! 
 
 

http://wiki.rvp.cz/Sborovna/4tydenni_plany/2.Zpracovane_tydenni_plany/1.Predskolni_vzdelavani/Skl%c3%adz%c3%adme_plody_podzimu/Skl%c3%adz%c3%adme_ovoce
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Jazykolamy_a_logopedick%c3%a1_%c5%99%c3%adkadla


 

ÚDOLÍ BOBRAVY – VODNÍ MLÝNY 2 
… Když vzpomenu na údolí Bobravy letos na jaře a počátkem léta, kdy 
mezi břehy, za nepříjemně suchého počasí, protékal jakýsi slabý 
potůček, nedala se Bobrava ani nazvat „říčkou“. Voda teplá, stav nízký, 
kyslíku málo, rybky hynuly. Obecní vodovod sténal nedostatkem vody a 
strážce vodního hospodářství, pan Chrást, by na své čerstvé vrásky 
potřeboval kosmetickou kúru… 
 
Pak se najednou vše obrátilo do druhého extrému. Začalo to bouří 
v neděli 3. srpna a z potůčku se stala dravá řeka.  
Proudy vody se hrnuly ze strání a bahnitý tok se valil Bobravou do 

Svratky. Cestou stačil ještě u 
Radostic strhnout a odnést 
rybářskou lávku, naskládat 
do koryta polámané 
pobřežní vrby, zaplavit louky 
a cestu pode mlýnem.  
 
 
 
Další deštivé dny opět zvedly 
hladinu Bobravy, ale na 

druhé straně - les už vláhu potřeboval a tak se příroda odměnila 
nebývalou úrodou hub a hřibů zejména. Takže stejně jako v životě 
lidském, i v běhu přírody platí, že vždy je něco za něco. 
 

                
 



 

Houbaři se radovali, 
zato rybáři moc 
důvodů k radosti 
neměli. Velká voda 
odnesla zbylé ryby 
z revíru a navíc museli 
uspořádat brigády, 
kde čistili koryto od 
spadlých stromů, 
opravovali jezy a 
obnovili zničenou 
lávku. Patří jim za to 
uznání.  

 
Je to už konec letošních vodních pohrom? V polovině září to tak 
nevypadá. Opět vytrvale prší a hladina se zvedá až do úrovně opravené 
lávky … 
Než, vraťme se k původnímu tématu, kterým jsou bobravské vodní 
mlýny. Minule jsme skončili ukončením mlýnské činnosti Rosického 
mlýna, vydejme se tedy kousek dále po toku k mlýnu Tetčickému. 
 
 
TETČICKÝ MLÝN 

 
I tento vodní mlýn 
byl, jako skoro 
všechny ostatní na 
toku Bobravy, 
mlýnem panským. 
Vystavěn byl pod 
hrází Tetčického 
rybníka, jenž byl ve 
své době největším 
rybníkem na 
Rosicku. Tento TETČICKÝ MLÝN R. 1930 



 

rybník měl rozlohu 45 ha a v roce 1752 bylo z něj vyloveno 180 kop 
(10800 ks) kaprů. Rybník vystavěl kníže Přemek Těšínský někdy 
okolo r. 1460  a zrušen byl r. 1826. První písemná zmínka o mlýnu je 
z roku 1464, kdy jeho prodej (spolu s panstvím) byl zaznamenám do 
Zemských desk. Střídali se panští majitelé i mlynáři – nájemci. Není 
jednoduché se jich dopátrat všech a zdá se, že pro účel tohoto 
informativního textu to ani není potřebné. Díky publikaci pana Karla 
Mejzlíka „Tetčice“, lze si mnohé podrobnosti o místopisu Tetčic a 
tudíž i mlýna přečíst přímo tam. S jeho svolením vybírám pár jmen a 
letopočtů, k nimž se on dopátral v matrikách.  V roce 1648 byl 
mlynářem v Tetčicích Tomáš Kopřiva, později Martin Dvořáček, 
Tomáš Pražák, Jan Pražák… V roce 1723 to byl Pavel Míčka, v roce 
1750 na mlýně končí Martin Blažek a nastupuje mlynářský rod 
Procházků. Rosická vrchnost pronajímá mlýn na 6 let Karlu 
Procházkovi. Ten se ožení, s manželkou Annou má syna Františka, ale 
v roce 1755 zemře. Vdova Anna se znovu provdá, Tetčickým  mlýnem 
prochází nový manžel vdovy Anny Procházkové – Václav Netroufal, 
avšak i ten záhy zemře. Vdova Netroufalová, předtím Procházková, 
však v roce 1757 mlýn kupuje od vrchnosti a z nájemce se stává 
vlastníkem. V následujících letech se opět střídají krátkodobí 
nájemci, až v roce 1773 přebírá mlýn syn Karla Procházky (I.) 
František, který mezitím dospěl. Od tohoto data je mlýn v majetku 
rodiny Procházků až do roku 1934. Poslední majitel z Procházků se 
jmenoval stejně, jako ten první – Karel (II.) V roce 1926, za jeho 
mlynaření mlýn vyhořel, ale pro následující sezónu 1927 už byl zase 
opraven a plně funkční. Podle soupisu vodních děl z roku 1930 byl 
mlýn vybaven Francisovou turbínou a na velkém spádu 6 m dával 
podle vydatnosti přítoku výkon od 6 do 24 HP (ks), což bylo, na 
zdejší poměry, opravdu hodně. Kromě toho byl mlýn vybaven 
plynosacím motorem pro období nedostatku vody. 
V roce 1934 prodal mlýn Karel Procházka (II.) mlynářské rodině 
Drápalů, pocházejících ze mlýna v Rybníkách. Kupcem byl Jan Drápal, 
který zde potom hospodařil spolu se svým synem Bohuslavem (I.) až 
do roku 1952, kdy byl mlýn zrušen. Mlynář Jan Drápal se dožil 
požehnaného věku 92 let. Následující Bohuslav (II.), ačkoliv také 



 

mlynář, musel pracovat na pile v Tetčicích. V jejich mlýnu měl sklad 
podnik Zelenina, později zde byla zřízena míchárna krmiv pro 
dobytek. Od roku 1969 fungovala budova mlýna jen jako sklad 
výkupu obilí. Po roce 1989 byl mlýn vrácen majitelům a syn Roman 
z další generace Drápalů navázal na míchárnu krmiva a vybudoval 
zde výrobnu krmných směsí pro zvířata. Je to tudíž jediný mlýn na 
Bobravě, který dodnes pracuje alespoň v příbuzném oboru, i když 
pohon už nezajišťuje vodní tok, ale přívod elektřiny.  
 
 

    
  VYHOŘELÝ TETČICKÝ MLÝN            TETČICKÝ MLÝN R. 2013 
                  R. 1926 
 
 
Omické rybníky a jejich vodní díla 
Pod Tetčickým mlýnem míří k Bobravě od severu vody dvou potůčků. 
Pramení pod vrškem Šíp, nemají jméno a v suchých obdobích ani do 
Bobravy nedotečou. Bobrava pak směřuje dále k bývalému statku 
„Dvorek“ (Golhof, Goldhof). Po levé straně toku, ještě před Dvorkem, je 
na starých mapách uvedeno vodní dílo – může to být pila, ale některé 
prameny uvádějí, že právě zde byla kdysi papírna a později prachárna. 
Jiné prameny posouvají dávnou papírnu a prachárnu až do lokality 
Dvorek. Následují bývalé tři omické rybníky, jež byly značeny Horní, 
Prostřední a Dolní. Proč se ve stati o mlýnech zabývám i papírnou a 
prachárnou? Byl využit vodní pohon Bobravou a navíc – obě vodní díla 
jsou v podstatě mlýny. V papírně se pro výrobu používá rozemleté 



 

směsi dřeva, vody a textilu. V prachárně, sloužící k výrobě střelného 
prachu se také mlely potřebné suroviny, jako ledek, síra a uhlí s vodou. 
Podíváme se nyní na jednotlivé mlýny a vědomosti o nich, publikované 
v různých pramenech. 
 
Papírna pod Omicemi 
Při prohlížení matrik lze narazit na několik záznamů, z nichž je 
potvrzeno, že pod Omicemi existovalo zaměstnání „papírník“. Jsou to 
jména Feczker, Foght, Entlicher a další, která se v matrikách 
vyskytují mezi roky 1686 a 1717. Je pravděpodobné, že papírna byla 
založena majitelem rosického panství Ruppertem Hausperským, 
když panství v roce 1684 získal. Uvádí se, že mohla vyrábět papír i 
pro tiskárnu v Kralicích, které jsou vzdáleny necelých 20 km a 
samozřejmě pro majitele Hausperského, pána na Rosicích. Kdy 
zanikla, není známo, stejně tak, jako přesné umístění této výrobny. 
Jasné je, že to muselo být v těsné blízkosti toku Bobravy, aby bylo 
možno využít vodní zdroj, nezdá se tedy, že to bylo přímo v panské 
osadě Dvorek, nýbrž nejspíše mezi Tetčickým mlýnem a Dvorkem, 
tam, kde vodní dílo uvádí mapa z I. voj. mapování (1764-83) a tedy 
tam, kde polní trať „U papirne“ uvádí ještě i indikační skica Tetčice 
z roku 1825, když je trať zmíněna i v tereziánském katastru z roku 
1754. 
 
Prachárna pod Omicemi 
Údaje o prachárně pod Omicemi jsou poněkud obsáhlejší, než ty o 
papírně, zejména však o jejím zániku. Prachárna je výrobní komplex 
na výrobu střelného prachu. Výroba probíhá tak, že se mele ledek, 
uhlí a síra – to se smíchá s vodou na kaši, aby došlo k dobrému 
promísení. Směs se pak suší a drolí. Tyto výrobny byly nejprve 
panské a pak i soukromé, do doby než stát převzal monopol na tuto 
výrobu. V prachárně pracovalo několik zaměstnanců a později tam 
fungoval i vojenský dozor. 
V roce 1758 vrchnost pronajímá prachovnu na dva roky Ant. 
Hofmanovi, „pulwermacherovi“ (mistru prachařskému) z Tetčic. Tato 
prachárna se měla nacházet v objektu „Dvorku“, tehdy zvaného i 



 

„Jalový dvůr“, s tím, že bude používat ubytovacího objektu po zaniklé 
papírně. Nejde mi moc do hlavy umístění prachárny do objektů 
hospodářského dvora s několika budovami, spíše bych se přikláněl 
k umístění v polní trati U papirne, vzdálené od dalších obydlí. Na 
staré mapě polesí Bučín z r. 1764 (jak se uvádí v publikaci O. 
Londýna „Omice“) je zakreslen „Obere Pulwer Mühl“ (Horní mlýn na 
střelný prach) a toto umístění odpovídá staré papírně lépe. Navíc 
zjišťuji, že naopak, na mapě II. voj. mapování (1836-52), je přímo pod 
hrází Horního rybníka označen Pulwer Mühl, což může vypovídat i 
tom, že tyto mlýny mohly být dva nebo byl ten první-horní později 
přesunut na místo, kde předtím – pod hrází Horního rybníka – byla 
jen panská pila. Každopádně, na mapě z roku 1852 je mlýn na střelný 
prach vyznačen pod hrází Horního rybníka a navíc tam i popsán 
vrchnostensky už v roce 1755. 
Jako jména mistrů prachařů lze uvést Jana Prachaře, Františka 
Štěpánka a jeho syna Matěje, tovaryše Klímu z Rosic a na závěr i 
Karla Karbana, za jehož působení prachárna skončila obrovským 
výbuchem. Stalo se to v roce 1853, tedy nedlouho předtím, než by 
prachárna zanikla při stavbě dráhy do Zastávky nebo z důvodu, že si 
stát výrobu výbušnin převáděl do svých továren, přímo řízených. 
V podzimní sobotu, už po práci, zůstali na prachárně pouze dva 
vojáci, kteří dohlíželi na výrobu – bratři Krejčové.  Asi kolem 8 hod. 
večer se vzňalo, prý od kamen, asi 10q střelného prachu a roztrháno 
bylo všechno v dosahu, včetně budov i vojenské patroly. Výbuch byl 
tak veliký, že u omického pudmistra (starosty) spadla ze stolu lampa 
a vdolky k večeři se rozkutálely po celé kuchyni.  
Na místě bývalé prachárny byla postavena myslivna a hájovna, 
tomuto místu se i dnes říká U prachovny. I tato hájovna už je zrušená. 
 
Bučínský mlýn 
Je dalším z panských mlýnů na Bobravě, již dávno rozpadlý. Situován 
byl pod hrází Dolního rybníka pod Omicemi, tedy v místě, kde dnes 
zatáčí silnice Radostice – Tetčice před kamenolomem doleva. Byl 
menší, než ty předchozí (Rosický a Tetčický) a také se mu říkalo 
„Mlýnek“. Kdy byl mlýn postaven, jsem nikde nenašel. Nejstarší 



 

záznam o mlynáři nese jméno Alexandr Loupal z r. 1664, další Martin 
Bělka, Kašpar Vajnperk, Pavel Procházka (1707), Jan a František 
Holomesch, a mnozí další, až se v roce 1814 dostaneme k Janu 
Ratkovskému, který byl v té době cechmistrem Rosického cechu 
živnostenského. Po vypuštění rybníků (1853-1855) se z nedostatku 
vody mlýn nuceně zastavil. Jako mlýn byl objekt zrušen a používán 
coby pobočná kancelář Rosického velkostatku. Poslední mlynář 
Oujezdský byl jmenován panským drábem (dozorcem), aby mu byla 
zachována obživa. Sídlil stále na Mlýnku, který sloužil od roku 1898 
jako ubytovna vysloužilých panských deputátníků a také jako obydlí 
sezónních zemědělských dělníků ze Slovenska. Po bývalém mlynáři 
Oujezdském bydleli na Mlýnku ještě dráb Man a šafář (řídil práci 
čeledi) Leopold Krejčí. Další šafářové pak sídlili na Dvorku. 
Zajímavostí je, že naproti Mlýnku bývala dřevěná hospoda, podle 
posledního majitele zvaná „U Hadraby“. V souvislosti se stavbou 
železnice byla hospoda odstraněna. Protože formani a pocestní, 
projíždějící okolo, byli na hospodu zvyklí, čepoval kořalku bývalý 
mlynář, dráb Oujezdský. 
9. července 1927 k poledni zasáhl Mlýnek blesk, zapálil střechu. Od 
té doby byl Mlýnek ponechán svému osudu a pomalu se rozpadal.  
Nedaleko tohoto bývalého Bučínského mlýna, směrem zpět 
k Tetčicím, po levé straně, bývala hájovna, podle hajného zvaná 
„Košařova“. Ta byla zbořena v roce 1944 a nahrazena tou nynější, 
zvanou „Obrava“. Naproti ní využívala toku Bobravy vodní pila. 
Oprava: Do první části textu o údolí Bobravy (duben 2014) se vloudila 
chybka. Prosím, smažte si část věty: „Hned za Tetčickým mlýnem 
přibírá Bobrava potok Říčanský“. Tato slova do textu nepatří a byla 
z kopie špatně vymazána. Správný text: Hned za Tetčickým mlýnem 
pokračuje Bobrava údolím mezi Bučínem a statkem „Dvorek“ 
(Goldhof) k Omicícm.  Omlouvám se. 
Příště se dostáváme na toku Bobravy k Radostickému mlýnu. 

A. P.  
Zdroje informací zde: http://udoli-bobravy.webnode.cz/o-nas/ 
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV): 
 

VEŠKERÁ FOTODOKUMENTACE JE POŘÍZENA TENTO ROK  
NA ČOV RADOSTICE !! 

 
 
To, že do kanalizace nepatří chemikálie a další nebezpečné látky 
jakou jsou staré barvy, ředidla, lepidla, kyseliny, hydroxidy, maziva a 
oleje, domácí a zahradní chemie, náplně autobaterií a další, ví snad 
většina našich občanů, ale pořád se najdou tací, kteří zřejmě neví, že 
do kanalizace také nepatří: 
 
 
- papírové pleny, vlhčené ubrousky, hygienické vložky, vatové 

tyčinky, odličovací tampóny, mikrotenové sáčky, prezervativy, 
těhotenské testy, lakmusové papírky, žiletky, textilie…. 

 
 

 
BEZ KOMENTÁŘE… 
 
Tento odpad patří do kontejneru  
na směsný odpad (popelnice). 
 
Připlavala 7. 9. 2014… jedna z mnoha. 
 
 
foto z 1. stupně čištění = mechanické  
odstranění nečistot z přítoku 
(tyto nečistoty je třeba ručně vybrat  
na přítoku z kanalizace) 

 
 
 
- zbytky jídel, odpad z hub, oškrabaných brambor a jiné zeleniny 

nebo ovoce, kosti, oleje a tuky z fritéz… 
 
 



 

 
BRAMBORY, MELOUN A  
PŘEŽRANÝ POTKAN 
 
Zbytky jídel krmíte hlodavce v  
kanalizaci a podporujete tak  
jejich množení. 
 
Připlavalo 3. 9. 2014. 
 
foto z 1. stupně čištění = mechanické  
odstranění nečistot z přítoku 

 
 
    
                                                                    
 
RYBA  -  ZAVINÁČ 
 
Je evidentní, že tato ryba nežila  
v naší kanalizaci… 
 
…ale připlavala 13. 9. 2014. 
 
foto z 1. stupně čištění = mechanické  
odstranění nečistot z přítoku 

 
 
 
 
 
TŘEŠNĚ - VÝPALKY 
 
Když už doma pálí někdo kořalku  
načerno, nemusí důkaz posílat na  
čistírnu, ale může nám potom 
donést třešňovici ochutnat  

 
Připlouvaly v etapách od 11. 8. 2014 
 
foto z 1. stupně čištění = mechanické  
odstranění nečistot z přítoku                              
nečistot z přítoku 



 

  
HOUBY, TŘEŠNĚ A NEDOPALKY 
 
Takto to vypadá, když houby, třešně  
a nedopalky prošly dvěma stupni  
čištění tj. mechanickým  
čištěním (česla) a biologickým procesem  
(rozklad pomocí aerobních bakterií). 
 
Houby byly viděny v přítoku 15. 8. a  
takto to vypadalo 17. 8., když to prošlo  
procesem čištění. Houby bohužel 
připlouvají celou houbařskou sezónu  
 
foto těsně před odtokem do  
repicientu (do Bobravy) 

                                                                                                                   
Biologicky rozložitelný odpad patří buď do kontejneru na 
směsný komunální odpad nebo (a to je ta lepší verze) do 
kompostu. Většina z nás má alespoň kousek zahrádky. 
 
Kompost je ideálním hnojivem. Zvyšuje odolnost rostlin před škůdci 
a chorobami. Nic nestojí a ještě slouží jako úložiště pro zahradní a 
kuchyňský odpad. Chce to jen čas a z odpadu nám vznikne "zelené 
zlato", které zvýší úrodnost a kvalitu půdy. Lze s ním přihnojit i 
trávník a květiny. 
 
V Radosticích je nepřípustné používání kuchyňských drtičů odpadu. 
 
Tím, že do kanalizace vhazujete a vypouštíte odpady, které 
nejsou odpadními vodami, můžete způsobit poruchu kanalizace 
a ohrožení vodního toku. Nezatěžujete jenom obsluhu, ale 
hlavně čistírnu, kde se zvyšují obci náklady na provoz a 
likvidaci odpadu a vy tím pádem máte dražší stočné. Nehledě na 
to, že si ničíme životní prostředí. 
Ps.: odpad ze septiků a žump je také zakázáno vypouštět do 
kanalizace! Tento odpad má velkou spotřebu kyslíku, čímž zabíjí 
bakterie na ČOV (zatěžuje tak její provoz). 
 



 

Bonus: 
Stížené podmínky pracovníka ČOV, způsobené „ekologickou 
likvidací“ sena…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Tomáš a Lenka Chrástovi 



 

 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
ŠvestKOVO, s. r. o. 
Kovovýroba, zámečnictví a kovoobrábění na klasických strojích 
(soustruhy, frézky). 
Kontakt: www.svestkovo.cz 
Ing. Antonín Švestka 
Tel.: 602 180 396 
E-mail: svestkovo@email.cz 
 

- Vyjížďky na koni pro děti i dospělé. 
- Prodej medu, medoviny a propolisové tinktury. 
- Nezávislé finanční poradenství a konzultace (životní, 

neživotní a úrazové pojištění, hypoteční úvěry, povinné 
ručení, investice). 

Švestka Libor 
Tel.: 607 827 260 
E-mail: l.svestka@email.cz 
 
***************************************************************** 
BOUŘKA 3. 8. 2014 
Následky nedělní srpnové bouřky. Silnice Radostice – Střelice. 
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