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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

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

 
STAROSTA OBCE ING. JAROSLAV KADLČÍK 

starosta@radostice.cz 
 

MÍSTOSTAROSTA OBCE JAROSLAV DVOŘÁK 
mistostarosta@radostice.cz 

 
 

EVIDENCE OBYVATEL, ÚČETNÍ – EVA URBANOVÁ 
podatelna@radostice.cz 

 
POKLADNA, PODATELNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 

pokladna@radostice.cz 
             
             

OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 
VODA - číslo účtu: 43-1287520277/0100 

Tel.:  547 225 425 
                                                                               

***************************************************************** 
Zastupitelstvo obce dne 9. 12. 2015 schválilo navýšení ceny vodného a 
stočného pro rok 2016. Vodné 28,- m3, stočné 30,- m3. Minimální platba 
za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši 1.080,- Kč, což odpovídá 36 m3. 
V případě, že odběratel spotřebuje podle vodoměru více než 36 m3 
osoba/rok, je mu stočné počítáno podle množství odebrané vody. Ceny 
jsou uvedeny bez DPH. 
 
Kompostéry – ještě jsou k dispozici poslední kusy. Kdo z občanů má zájem, 
může se přihlásit v kanceláři OÚ. 
 

***************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 13. 04. 2016, www.radostice.cz Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: Barbora 
Prokešová, Zuzana Dvořáková, Žaneta Holcmannová, Jana Davidová, Vladislav Čejka, Petra 
Ondrášková, Tomáš Chrást. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na 
adresu  pokladna@radostice.cz  
Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek 24. 6. 2016.     

                             RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení občané, 
od posledního čísla vydání „Radostníčku“ v měsíci prosinci 2015 
uplynuly již více jak tři měsíce. V posledním čísle jsem přislíbil 
poskytnutí informací o finančních nákladech naší Obce na již 
ukončené dotační tituly. Vyčísleno v následujících tabulkách: 
                              

Likvidace 
bioodpadů 

v obci Radostice 

 
Celkové náklady 

v Kč 

 
Dotace z EU a SFŽP 

v Kč 

 
Skutečné náklady 

obce v Kč 

Štěpkovač 
a kompostéry 

 
1.268.073,- 

 
1.089.592,14 

 
178.480,86 

 
Dětské hřiště  

(ZŠ, MŠ) 
Radostice na  

Indiánské stezce 

 
Celkové náklady 

v Kč 

 
Dotace EU a SFŽP 

v Kč 

 
Skutečné náklady 

obce v Kč 
 

Herní prvky, 
domek, oplocení 

 
2.144.685,83 

 
1.878.511,98 

 
266.173,85 

                                                                                         
Stavební úpravy 

MŠ a ZŠ 
Radostice 

 
Celkové náklady 

v Kč 

 
Dotace EU a SFŽP 

v Kč 

 
Skutečné náklady 

obce v Kč 

Změna otopného 
systému včetně 

zateplení, 
přístavba 

 
10.481.477,10 

 
3.457.311,42 

 
7.024.165,68 

 

Ve stavebních úpravách MŠ, ZŠ jsou ve skutečných nákladech naší 
obce promítnuty již i zvýšené náklady, které nebyly rozpočtovány a 
to např. opravy kanalizace, oprava venkovních schodišť, výměna 
podlah ve třídách atd.. Tyto vícenáklady byly realizovány celkem v 
hodnotě 395.226,71 Kč.     
 

V rámci řešení zkapacitnění kanalizace a intenzifikace ČOV naše Obec 
požádala v letošním roce o dotaci na ČOV a to s uvažovanými 
celkovými zdroji ve výši 41.823.125,-Kč. 



 

Dále je také zahájena projektová příprava na vybudování poldru „V 
lokalitě u hřbitova“, s následným vybudováním odvodu 
extravilánových srážkových vod odpadním potrubím až do říčky 
Bobravy, s využitím tohoto potrubí pro svod balastních vod 
z intravilánu naší obce.  
 

Jsou zahájeny práce na studii pro výstavbu bytového domu (pro 
seniory?, pro sociálně slabší ?) na místě současného objektu Na Návsi 
14 (bývalý dům Škorpíků). Čemu bude objekt sloužit je otázkou a 
věcnou diskuzí nás všech a také na možnosti na co budou popř. 
vypsány dotační výzvy. 
 

Byla započata příprava na realizaci parkových úprav bývalé 
„Drátařovice“ (směrem na hřiště), kde se podařilo naší obci vykoupit 
od vlastníků cca polovinu pozemků. Výsledkem našeho společného 
úsilí by měla být tato lokalita definitivně oproštěna od ukládání 
jakéhokoliv odpadu a to včetně biologického.  
 

V závěru měsíce března byl proveden úklid posypových materiálů z 
místních komunikací. V pondělí 25. a úterý 26. dubna budou 
provedeny na těchto komunikacích opravy výtluků a překopů. 
Pro Vás občany to bude znamenat odstranění zaparkovaných 
vozidel a všech překážek z místních komunikací. V uvedené dny 
využijte parkování na silnici směrem ke mlýnu.  
 

Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání v měsíci prosinci 
zahájení prací na pořízení změn územního plánu. Návrhy na změny v 
ÚP ze strany obce jsou navrhovány v souladu se záměry naší obce a 
to vybudování poldrů, biokoridorů, autobusových zastávek a 
parkovací plochy na ul. Hlavní (u kostela).  Návrh na pořízení změn 
dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, může podat orgán veřejné správy, občan 
obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo 
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Bližší 
informace jsou vyvěšeny na ÚŘ desce a webových stránkách naší 
obce.    
 



 

Vážení občané,  
zastupitelstvo obce v prosinci 2015 mimo jiné schválilo obecně 
závazné vyhlášky (OZV) týkající se likvidace odpadů na území naší 
obce. Jsme si vědomi, že u některých z Vás způsobila nevoli hlavně 
OZV č. 2/2015 týkající se spalování rostlinných materiálů 
v otevřených ohništích na území naší obce. K tomuto kroku nás ve 
své podstatě donutily množící se stížnosti občanů na ty neukázněné, 
kteří spalovali vše, co hoří a tím neúměrně zatěžovali ovzduší v naší 
obci a budili tím nevoli ostatních spoluobčanů. Dalším argumentem 
je skutečnost, že naše obec obdržela dotaci v rámci likvidace 
bioodpadů a tím se zavázala k likvidaci odpadů šetrným způsobem 
k životnímu prostředí. Proto zájemci z řad občanů obdrželi 
kompostéry a dále mají možnost uložit bioodpad na sběrném místě. 
V rámci monitoringu tohoto dotačního titulu je naší povinností 
prokázat způsob likvidace tohoto odpadu z našich domácností a 
zahrad. Není pravdivý výklad této vyhlášky od některých občanů, že 
si nesmíte opékat ani špekáčky. Správný výklad zní: „Zákaz spalování 
rostlinných materiálů za účelem jejich odstranění“. Myslíme si, že 
tato definice je zcela jasná a srozumitelná a tudíž není třeba tuto 
záležitost nějak komentovat. Obecně závazné vyhlášky obcí se 
obecními zastupitelstvy vydávají většinou proto, že někteří občané 
nedodržují nepsaná pravidla a svým chováním obtěžují ostatní. 
V současné době se zpracovávají OZV, které se budou týkat volného 
pohybu zvířat v k. ú. Radostice, dále také nově dodržování nočního 
klidu a nadměrného obtěžování občanů v denní době hlukem z 
motorových pil, travních sekaček a jiných typů strojů a zařízení. Chtěl 
bych také upozornit, že vydávané OZV jsou před vlastním schválením 
zastupitelstvem na veřejném zasedání vždy vyvěšeny 15 dnů před 
konáním na ÚŘ desce a webových stránkách obce. Je tomu tak proto, 
aby každý z Vás měl možnost se k dané problematice vyjádřit ještě 
před vlastním schválením. Protože jsem optimista tak doufám, že u 
většiny z Vás najdeme pochopení pro společná řešení a většinově tak 
přispějeme ke zlepšení životních podmínek na naší obci.    
Závěrem bych Vám chtěl popřát klid a pohodu a k tomu hodně 
jarního sluníčka.            J. K. 



 

***************************************************************** 
 
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V měsíci listopadu a prosinci 2015 oslavili naši občané  
významná jubilea: 

        pan Jan Musil           70 let 
paní Hedviga Polednová 70 let 
paní Štěpánka Těšínská 94 let 
pan František Kuře  70 let 
pan Karel Tolar  70 let 
paní Olga Hanychová 82 let 
pan Josef Michalski  92 let 

 
V měsíci lednu, únoru a březnu 2016 oslavili: 

paní Miluše Dobrovodská 70 let 
paní Ludmila Ondrášková 70 let 
pan Josef Špička  70 let 
pan Zdeněk Ferdus  88 let 
paní Marie Brtníčková 81 let 
paní Jiřina Šťastná  91 let 

 
V měsíci dubnu 2016 oslavily: 

 paní Helena Hladká  80 let 
 paní Emilie Křivánková 93 let 

 

 
 

***************************************************************** 
 
SENIOR KLUB 
Děkujeme členům výboru T. J. Sokol Radostice za poskytnutí 
klubovny v roce 2015.                                A. S. 
 
***************************************************************** 
 
 
 



 

 
 
 

Krajská pobočka v Brně 
Kontaktní pracoviště Brno - venkov 

  Šujanovo nám. 302/3, 660 35 | Brno  
 

 
 

OZNÁMENÍ 
 

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Brno – 
venkov oznamuje, že ve dnech 28. 4. až 29. 4.2016 bude oddělení 
hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby zdravotně 
postižené Šlapanice, pracoviště Šujanovo nám. 302/3, v Brně,  
 

z důvodu stěhování uzavřeno. 
 
V nevyhnutelných případech budou ve dnech 28. 4. a 29. 4.2016 
převzaty pouze žádosti o dávky pracovníkem podatelny, na novém 
pracovišti Křenová 111/25, v Brně.  
 
Prvním úředním dnem oddělení hmotné nouze, příspěvku na 
péči a dávek pro osoby zdravotně postižené Šlapanice, bude na 
nové adrese ÚP Brno – venkov, Křenová 111/25, 602 00 Brno, 
pondělí 2. 5. 2016. 
 
 
RNDr. Igor Poledňák 
Ředitel kontaktního pracoviště Brno – venkov 

 
 

V Brně dne 12. 4. 2016 
 
 



 

ČESKÁ OBEC – V MĚSÍCI DUBNU BYLA V NAŠÍ OBCI SPUŠTĚNA 
TESTOVACÍ VERZE 
Dobrý den, úvodem tohoto článku bych se 
Vám představil. Jmenuji se David Jedlinský a 

jsem projektový manažer 
mobilní aplikace  
Česká Obec. Rád bych Vás 
seznámil s touto jedinečnou 
mobilní aplikací a projektem, 
do kterého se Vaše obec 

zapojila. Jak se říká v jednoduchosti je síla, ano, toto pořekadlo 
vystihuje naši aplikaci, i když je to moderní, přehledný a praktický 
komunikátor mezi Vaší obcí a daným uživatelem mobilní aplikace 
"nejen" v dané obci. A tím se dostáváme k jádru věci!!! Jak jste byli 
doposud zvyklí dostávat informace z Vašeho OÚ? Ve zpravodaji, sms, 
emailem, obecním rozhlasem nebo jste prostě ve své volné chvíli 
navštívili webové stránky Vaší obce a posléze se dozvěděli, že se událo 
něco, o čem jste potřebovali vědět o dvě hodiny dříve. Nebo zjistíte, že 
se za týden bude konat nějaká událost a Vy si ji potřebujete okamžitě 
poznamenat, abyste ji nepropásli, nebo Vám jen OÚ potřebuje sdělit 
nějakou zprávu, kde je externí web. např. na pojízdnou prodejnu a Vy 
si jej přece nebudete pamatovat. Tomu všemu je konec díky Vaší obci! 
Vaše obec využívá mobilní aplikaci Česká Obec, která je volně ke 
stažení pro operační systém Android a iOS. Tato mobilní aplikace je 
propojena s Vaším OÚ a ten Vás informuje o daném dění ve Vaší obci a 
to okamžitě!!! Aplikace pracuje s obrázky, videi, textem, externími 
odkazy, kalendářem ve Vašem mobilním zařízení a samozřejmě zde 
najdete i důležité kontakty z Vaší obce. A v čem je tato aplikace 
jedinečná???  
"Správná otázka". Vy, jako uživatel máte možnost sledovat i jiné obce 
pokud s námi spolupracují, jednoduchým přidáním další obce v 
mobilní aplikaci, tím získáte přehled o jiných obcích, které Vás 
zajímají, pokud se zapojili do projektu. A pokud čtete tento článek, je 
na snadě poděkovat právě Vašemu OÚ, protože je zapojen do tohoto 
projektu a chce, abyste byli okamžitě, moderně a příjemně 
informováni.  



 

Děkuji za Váš čas a všem přeji, aby mobilní aplikace Česká Obec byla 
přínosem do života ve Vaší obci.                              
 

 
STRUČNÝ NÁVOD JAK SI NAINSTALOVAT MOBILNÍ APLIKACI 
ČESKÁ OBEC 
 
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety)  
s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone). 
 
... jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku "Obchod 
Play" nebo "App Store" kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte 
Česká Obec 
 
... po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat, po 
instalaci klikněte "Otevřít", aplikace se zobrazí, v pravém horním 
rohu najdete znaménko "+" po kliku na něj se zobrazí žluté pole s 
nápisem "Přidat Obec", po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat 
nebo odebírat obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v 
závislosti na tom která, obec má být první nebo druhá tím, že danou 
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů 
 
... dále klikněte v levém horním rohu na "Přehled obcí", zobrazí se 
obec, kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká 
Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze 
s upozorněním, že s námi nespolupracuje 
 
... obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo 
 
... mobilní aplikace je o velikosti 4,56 Kb což zabere minimální místo 
v paměti vašeho mobilního zařízení, aplikace se automaticky 
nepřipojuje k serverům, tudíž šetří vaši baterii a nepřicházíte o svoje 
mobilní data, aplikace si pouze načte daný příspěvek, který vaše obec 
zadá 

       D.J. 
 



 

ZŠ a MŠ RADOSTICE 
 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD OBCÍ 16. 2. 2016 
 

 
 
BESEDA: ANIMOVANÝ FILM 
Žáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili zajímavé besedy. 
Cílem besedy bylo, aby se děti zajímavou formou seznámily s 
principy animovaného filmu. Besedu vedl pan Cyril Podolský, režisér, 
scénárista a animátor např. večerníčku Krysáci, seriálu Čarovná 
rolnička, autor knihy s CD Strašidelný herbář, animátor v seriálu Pat 
a Mat, Králíci z Klobouku aj. 
Na skutečných postavičkách z filmů pan Podolský dětem ukázal, jak 
se animovaný film tvoří. 
Byla to bezva hodina mediální výchovy, výtvarné, hudební výchovy, 
informatiky a nakonec přišel ke slovu i český jazyk. 
Pan režisér nám vysvětlil základní pojmy principů animace, 
propojení s knihou, přípravu scénáře. Zajímavé bylo vypravování o 
výrobě loutky a její rozpohybování. Mohli jsme si prohlédnout 



 

skutečné loutky Krysáků, Šiflíka a Šuplíka . Různé filmové dekorace a 
rekvizity. Do některých bychom se hned s chutí zakousli, ale asi 
bychom si moc nepochutnali. 
Ukázka dabingu, písňové texty, triky a kostýmy loutek. To vše bylo 
úžasné. 
Na besedu k nám do školy přijeli i naši kamarádi z Prštic, takže jsme 
strávili prima dopoledne. 
 
 
JAK MĚSÍC PUTOVAL KE SLUNCI NA NÁVŠTĚVU 
Děti z MŠ a žáci 1. a 2. ročníku zhlédli pohádkový příběh o tom, proč 
Měsíc na obloze mění svůj tvar, jaká jsou na obloze souhvězdí a co je 
zvěrokruh ve starověkém pojetí. 
Měsíc v pohádce putoval po nebeské sféře – zvěrokruhu, protože se 
rozhodl, že by chtěl spatřit Slunce. Při svém putování zažil měsíc 
různá dobrodružství a potkal několik moudrých rádců – setkal se 
s dvanácti znameními, která mu pomohly jít správnou cestou za 
Sluncem.  
Ve třídě velkých školáků vyrostl velikánský černý stan, ve kterém 
děti mohly prožít toto veliké dobrodružství. 
 
 
ZE ZEMĚ DO VESMÍRU      
Pro žáky 3. – 5. ročníku. 
Ve filmu se školáci seznámili se Sluncem a jednotlivými planetami 
Sluneční soustavy, s některými zajímavými měsíci a planetkami, pásy 
asteroidů a komet. Shlédli různé tipy galaxií, mlhovin a hvězdokup. 
Ukázali si vznik a zánik hvězd.  
Perfektní zážitek, spousta novinek a zajímavostí.  
Děkujeme pojízdnému planetáriu Morava a těšíme se na další  
setkání ! 

 
              za ZŠ  

        Drahoslava Drábková, ředitelka 
 



 

… DÁLE SE V ZŠ UDÁLO !!! 
V březnu proběhla na naší škole recitační soutěž. Děti si připravily a 
přednesly moc pěkné básničky a vítězové z každé třídy reprezentovali 
naši školu v dalším kole, které se uskutečnilo 12. dubna za účasti 
soutěžících i z Prštic a Silůvek. Navázali jsme tak na loňský první 
ročník této soutěže. 
V sobotu 19. března se na návsi konal Velikonoční jarmark, na kterém 
byly prezentovány i výrobky našich dětí a maminek. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě jarmarku podíleli, zvláště 
„Pidizemi“ a paní Lence Chrástové, díky nimž se tato akce konala.  
Moc děkujeme!!! 
Tradiční barevný týden jsme začali 21. března modrým pondělím, kdy 
jsme společným průvodem k Bobravě vynesli z naší vesnice zimu a 
přivítali jaro. Následovalo žluté úterý, duhová středa a s ní naše cesta za 
velikonočním pokladem, kde jsme po předem vyznačené trase plnili 
různé úkoly, které prověřili naše znalosti o přírodě, našem okolí, 
zopakovali jsme si pár anglických slovíček, zacvičili si na čerstvém 
vzduchu, připomněli si základy první pomoci a důležitá telefonní čísla. 
         

 
za ZŠ Jana Davidová 



 

A JEŠTĚ NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
Je tu jaro. Se svými svátky, dny plných sluníčka a probouzející se 

přírody. Teplých dnů 
užíváme plnými doušky. 
Chodíme na dlouhé 
vycházky a objevujeme 
překrásná místa, kterých 
je v okolí Radostic 
spousta. Děti už vědí, kde 
jsou Čihadla, Cejp, 
Sirotek, kudy se jde na 
Karhánek nebo na 
Podlavka.  
 
 

 

Přijelo za námi divadlo Rolničky a kouzelník Waldiny. 
 

Mimo společné akce se školou jsme si také užili velikonoční dílničku 
s rodiči, kde jsme si vyrobili krásné jarní dekorace.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MAŠKARNÍ KARNEVAL V MŠ 25. 2. 2016 
 

 
 

 
MOTÝLCI NA RECITAČNÍ SOUTĚŽI V ZŠ 

 

 



 

  A JEŠTĚ JEDNO ZIMNÍ OHLÉDNUTÍ.                                        
V měsíci únoru 
jsme uspořádali 
zájezd do Prahy,  
do divadla 
            Hybernia  
na představení 
 Sněhová       
           královna.  
 
Muzikál se velmi 
líbil a už se 
všichni těší na 
další. 
 

za MŠ  
Petra Ondrášková 

  
***************************************************************** 
BESÍDKA k příležitosti Dne matek se koná ve čtvrtek 5. května 2016 
v 17.00 hod. v sále sokolovny.  Děti předvedou pásmo básniček a 
písniček, nebude chybět taneční vystoupení a divadelní představení 
„Mach a Šebestová“. 
 
Maminkám popřejí děti i básničkami v místním rozhlase v neděli  
8. května 2016 v 10.00 hod. 
 

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

MAŠKARNÍ ZÁBAVA se konala 5. 3. 2016. Upíři a Zombíci děkují  
všem účastníkům maškarní zábavy. 
Velké poděkování patří děvčatům prodávající vstupenky a to paní 
Daně Vilímkové a paní Marcele Kůřeové. Nesmíme též zapomenout 
poděkovat všem, kteří se starali o naše plná bříška a to Jindřišce a 
Drahomíře Dostálovým, Michalovi a Tomášovi Kratochvílovým, 
Tomášovi Urbanovi za zapůjčení venkovního stanu a v neposlední 
řadě všem sponzorům. DĚKUJEME.                               Pořadatelé. 



 

DĚTSKÝ KLUB A UMĚLECKÉ CENTRUM PIDIZEM 
 
      www.pidizem.cz 
              e-mail: pidizem@seznam.cz 
     Na Návsi 14, Radostice 

 
Děkujeme všem, kteří přišli navštívit VELIKONOČNÍ JARMARK, 
který jsme pořádali hlavně pro všechny z Radostic …. a tímto také 
děkujeme těm, kteří zjevně nemají rádi ani nás, ani akce, které v 
Radosticích pořádáme a poslali na Jarmark kontrolu v podobě České 
potravinářské inspekce. Bohužel pro tyto záškodníky - žádná pokuta 
se nekonala a my jim tímto děkujeme, protože nás to opět vyškolilo, 
posílilo a zocelilo.... 
 

Hasičský a záchranářský kroužek byl zrušen z důvodu nezájmu 
dětí a neplacení ze strany rodičů :( Děti nechtěly dělat vůbec nic.... 
nechtěly se učit morzeovku, uzly, hasičské pravidla, záchranářské 
desatero. Na dotaz co by chtěly dělat byla pravidelná odpověď:„Honit 
se a hrát na schovku“. 
 

Alternativou se nabízí turistický kroužek – výlety do přírody, 
poznávání stromů, hub, zvířat, odlévání stop, sběr bylinek, čtení v 
mapách, orientace v terénu, hledání pokladů a i to hraní na schovku, 
ale to by děti opravdu musely chtít. Nikoli, aby to chtěli jen rodiče, 
protože se dětí na pár hodin zbaví :( Kroužek by byl symbolicky 
placený. 
 

Dále je možnost zorganizovat pravidelné výlety rodičů s dětmi. 
Chodili bychom pěšky nebo jezdili na kole na 1-2 hodinové výlety. 
Zatím toto pořádáme jen v kruhu přátel, ale pokud by byl zájem, je 
možné se domluvit a scházet se pravidelně s více rodinami. 
Preferujeme středy odpoledne a mohou to být i víkendy. Nic by se 
neplatilo, za děti si zodpovídají rodiče. 
 

Má-li někdo zájem o některou z výše uvedených nabízených akcí, 
napište nám mail s kontakty na vás a domluvíme se, nebo se 
přihlaste koncem dubna přes webové stránky.                 

 ….všichni z Pidizemě  

http://www.pidizem.cz/


 

TŘÍDÍME ODPAD !!!! 
V naší obci stále více občanů zjišťuje, že třídění odpadu není náročné 
na čas, místo ani peníze. Občané, kteří poctivě třídí, si mohli 
všimnout, že barevné kontejnery stále přibývají.  
 
V těchto dnech proběhla objednávka tašek na tříděný odpad za 
podpory společnosti EKO-KOM, a. s.. Kdy budou tašky k dispozici, Vás 
budeme informovat v místním rozhlase.  

 

Věříme, že se tímto počinem zvýší 
a zjednoduší třídění odpadů 
v domácnostech.  
Zároveň budou tašky odměnou pro 
občany za dosavadní třídění, 
kterým děkujeme. 
 

 
EKO-KOM, a. s.  
 

72% - Čechů aktivně třídí odpad 
 

75% - všech obalů v 
systému EKO-KOM bylo 
recyklováno 
 

255 km2 - zachráněné 
přírody od počátku 
třídění 
 

99 m - tak blízko to v 
průměru máme k 
barevným kontejnerům 
 

6073 obcí v systému EKO-
KOM třídí své odpady 
 

85% - nákladů EKO-KOM jsou přímé náklady na sběr a recyklaci 
 

8,14 milionu tun obalových odpadů bylo vytříděno a zrecyklováno 
v ČR za uplynulých 15 let. 



 

CO JE NOVÉHO V RADOSTICKÉM FOTBALE ? 
Po dlouhé zimní přestávce opět 26. 3. začala fotbalová sezóna.  V 
průběhu zimní přípravy jsme odehráli tři přípravná utkání s bilancí 
jedné remízy s dorostem Moravské Slavie, a dvěma prohrami. 
Obdrželi jsme debakl od Střelického Áčka 0:7 a prohráli jsme i s 
Tišnovským béčkem 1:3. Realizační tým je nezměněn. Předseda 
mužstva je Milan Pazourek, vedoucí mužstva je Jiří Kadlec a 
trenérem mužstva je Jiří Holcmann. Realizačnímu týmu se podařilo 
získat posilu z okresních Bojanovic, Toma Veselého. K dispozici  
máme 26 hráčů.  
 
Na jaře jsme odehráli již tři soutěžní utkání. První jsme sehráli 
bojovné utkání v Troubsku, kde jsme zázrakem otočili jednoznačně 
se vyvíjející utkání ve prospěch domácích a zvítězili 2:1.  
 
Druhé utkání tentokrát na domácí půdě jsme prohráli s nejlepším 
celkem soutěže – mužstvem Kuřim B. Kapitulovali jsme již ve 4. 
minutě, a pak jsme na výborně hrajícího soupeře nedokázali nijak 
odpovědět, naopak ještě jsme 5 x kapitulovali. O čestný úspěch se 
postaral Pavouček, který korigoval výsledek na konečných 1:6. 
 
Na třetí utkání jsme cestovali do Lažánek, které byly o pouhé tři body 
před námi. Utkání se nám zcela nevyvedlo, protože jsme dostali dva 
laciné góly a naopak z našich mnoha šancí jsme skórovali pouze 
jednou. Takže konečný výsledek byl 2:1 pro domácí. 
 
Je ale před námi ještě dlouhá sezóna. Čeká nás nespočet utkání s 
daleko vyrovnanějšími soupeři. Budeme bojovat o každý bodík a 
věříme, že i díky podpoře našich  fanoušků udržíme III. třídu.  
 
Touto cestou srdečně  zvu všechny fanoušky radostického fotbalu na 
San Sirotek na utkání mužstva mužů, přípravky i Old Boys. 
 

Za oddíl kopané Michal Žúbor,  
t. č. nehrající kapitán 



 

ROZPIS JARO 2016 
MUŽI  

DATUM HOD. UTKÁNÍ  
So 26. 03. 15.00 TROUBSKO RADOSTICE 
So 02.04. 15.30 RADOSTICE KUŘIM B 
Ne 10.04. 10.00 LAŽÁNKY RADOSTICE 
Ne 17.04. 16.00 RADOSTICE DOL. KOUNICE 
So 23.04. 16.00 OSLAVANY RADOSTICE 
Ne 01.05. 16.30 RADOSTICE LUKOVANY 
So 07.05. 16.30 SENORADY RADOSTICE 
Ne 15.05. 16.30 RADOSTICE POPŮVKY 
So 21.05. 16.30 V. POPOVICE RADOSTICE 
Ne 29.05. 16.30 RADOSTICE ŘEZNOVICE 
Ne 05.06. 16.30 PRŠTICE RADOSTICE 
Ne 12.06. 16.30 RADOSTICE DOL. LOUČKY 
Ne 19.06. 16.30 RADOSTICE DEBLÍN 

Pozn.: Utkání Prštice-Radostice se odehraje na hřišti v Mělčanech. 
 
OLD BOYS 

DATUM HOD. UTKÁNÍ  
Pá 15.04. 17.00 RADOSTICE MODŘICE 
Pá 22.04. 18.00 TĚŠANY RADOSTICE 
Pá 29.04. 17.00 RADOSTICE STŘELICE 
Pá 06.05. 17.00 BOSONOHY RADOSTICE 
Pá 13.05. 17.30 RADOSTICE IVANČICE 
Pá 20.05. 17.30 RADOSTICE ŽELEŠICE 
Pá 27.05. 17.30 POZOŘICE RADOSTICE 

 
Tělocvičná jednota Sokol Radostice vyzývá všechny muže, kteří by se 
chtěli zúčastnit nácviku hromadné skladby na sokolský slet v roce 
2018. Nácvik hromadné skladby by začal na podzim 2016, nyní již je 
třeba zjistit počet zájemců. Kdo by měl zájem zúčastnit se tohoto 
nácviku, ať se přihlásí u paní Urbanové na obecním úřadě. 

Jiří Kadlec, starosta T. J. 
 



 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA  

Fotbalová přípravka se zúčastnila zimní halové ligy. Zápasy se 
odehrály v hale Základní školy Tuháčkova v Brně Komárově. Naše 
přípravka, která se především skládá z dětí nar. 2008 a mladší, byla 
přihlášena do skupin mini přípravky (děti nar. 2009 a mladší) i 
mladší přípravky (2007 a mladší) tohoto turnaje, a to z důvodu 
vyplnění zimní přestávky mezi podzimním a jarním kolem naší 
okresní soutěže, dále také pro nasbírání dalších fotbalových 
zkušeností hráčů. Celkem se odehrálo 5 kol za mini přípravku a 6 kol 
za mladší přípravku.  
Ve skupině mladší přípravky jsme se umístili na posledním místě. 
Konkurence byla opravdu veliká. Můžeme říct, že vzhledem k tomu, 
že děti hrály proti starším hráčům, odehrály s nimi kvalitní zápasy a 
bojovaly naplno a výsledky zápasů nebyly špatné. Ve skupině mini 
přípravky bylo znát, že soupeříme s věkově stejnými hráči a proto i 
naše umístění bylo podstatně lepší. Po 5. kole jsme skončili na 7. 
místě.  
 

TABULKA PO 6. KOLE HALOVÁ LIGA 2015 – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

  Z V R P SCÓRE B 

1. VYŠKOV 30 30 0 0 174:18 90 

2. IE ZNOJMO-ŽLUTÁ 30 23 2 5 134:32 71 

3. IVANČICE 30 20 1 9 88:55 61 

4. 1.SC ZNOJMO 30 17 3 10 93:60 54 

5. MORAVSKÉ PRUSY 30 17 3 10 81:66 54 

6. IE ZNOJMO-MODRÁ 30 17 2 11 92:51 53 

7. POZOŘICE 30 16 4 10 54:52 52 

8. OBŘANY 30 15 4 11 56:42 49 

9. MORAVSKÁ SLAVIA 30 15 3 12 74:64 48 

10 LOKO DÍVKY 30 13 4 13 52:56 43 

11. TUŘANY 30 10 3 17 42:66 33 

12. SOBĚŠICE 30 6 6 18 35:86 24 

13. LÍŠEŇ U9 30 8 8 17 43:77 23 

14. LÍŠEŇ U8 30 3 3 21 36:105 21 

15. LOKOMOTIVA 30 1 1 26 15:135 10 

16. RADOSTICE 30 3 3 25 14:118   9 



 
TABULKA PO 5. KOLE HALOVÁ LIGA 2015 – MINI PŘÍPRAVKA 
 

  Z V R P SCÓRE B 

1. LÍŠEŇ U7 22 21 0 1 155:19 63 

2. ZNOJMO-ŽLUTÁ 22 21 0 1 99:21 63 

3. ZNOJMO-MODRÁ 22 13 4 5 83:54 43 

4. LOKOMOTIVA 22 11 4 7 42:41 37 

5. SPARTA BRNO 22 12 1 9 56:56 37 

6. VYŠKOV 22 11 10 10 50:65 34 

7. RADOSTICE 22 8 11 11 28:45 27 

8. MORAVKÁ SLAVIA 22 8 11 11 28:47 27 
9. SOBĚŠICE 22 8 12 12 37:55 26 

10. OBŘANY 22 5 15 15 16:55 17 

11. CHRLICE 22 3 18 18 26:70 10 

12. SLATINA 22 0 21 21 11:103    1 

 
TABULKA STŘELCŮ 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA MINI PŘÍPRAVKA 
 
Charvát Ondřej     6 Dvořák Radim 11 
Stehlík Tomáš       4 Stupková Zuzana   4 
Varga Patrik           2 Kysel Ondřej   3 
Šik Vendelín           1 Varga Patrik   3 
Bílý Tomáš             1 Lenert Tomáš   2 
 Žúbor Adam   2 
 Koblížek Radek   1 
 Hudec Nikolas   1 

 
 
Tohoto zimního turnaje jsme se mohli zúčastnit za finanční podpory 
T. J. Sokol Radostice a rodičů. 
 
Nyní se připravujeme na jarní sezonu, která nám začíná v Ne 17.4.  
Bohužel v naší okresní soutěži nemáme mini přípravky a budeme 
muset bojovat i proti starším hráčům. Nemá smysl se ani tak 
zaměřovat na góly, i když o tom fotbal je, ale především na celkovou 
hru, aby si děti osvojily pravidla, dokázaly plnit pokyny, soustředit 
se, bojovat.  

Z. Dvořáková 



 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – SK. A – ROZPIS JARO 2016 
DATUM HOD. UTKÁNÍ  HŘIŠTĚ 

Ne 17.04. 12.30 RADOSTICE TROUBSKO Radostice 

Ne 17.04 14.30 RADOSTICE IVANČICE Radostice 

Ne 24.04. 10.30 TĚŠANY/MOUTNICE RADOSTICE Pozořice 

Ne 24.04. 11.30 POZOŘICE RADOSTICE Pozořice 

So 30.04. 10.00 POPŮVKY RADOSTICE Popůvky 

So 30.04. 11.00 RADOSTICE ŽELEŠICE Popůvky 

Pá 06.05. 16.15 RAFK B RADOSTICE Rajhrad 

Pá 06.05. 17.00 RADOSTICE IVANČICE Rajhrad 

So 14.05. 09.30 MODŘICE RADOSTICE Modřice 

So 14.05. 10.30 RADOSTICE BLUČINA Modřice 

Ne 22.05. 09.30 RADOSTICE OCHOZ Radostice 

Ne 22.05. 11.30 RADOSTICE POPŮVKY Radostice 

Ne 29.05. 13.30 RADOSTICE HRUŠOVANY Radostice 

Ne 29.05. 15.30 RADOSTICE ŽELEŠICE Radostice 

So 04.06. 14.00 ŽABČICE RADOSTICE Hrušovany 

So 04.06. 15.00 HRUŠOVANY RADOSTICE Hrušovany 

Pá 10.06. 17.00 MODŘICE RADOSTICE Rajhrad 

Pá 10.06. 17.50 RAFKA B RADOSTICE Rajhrad 
 

 



 

STOLNÍ TENIS 
Oddíl stolního tenisu pro sezonu 2015/2016 přihlásil do soutěže 
pouze jedno družstvo, a to do okresního přeboru II, což je druhá 
nejvyšší soutěž pro okres Brno – venkov.   
 
Okresní přebor 2. třídy 
 

Tabulka: 
1.  Ostopovice "A" 22 17 3 2 0 254:142 76 
2.  Ivančice "C" 22 14 4 4 0 242:154 68 
3.  Lažánky "B" 22 12 2 8 0 207:189 60 
4.  Řeznovice "E" 22 11 3 8 0 197:199 58 
5.  Silůvky "D" 22 10 3 9 0 218:178 55 
6.  Lomnička "A" 22 9 4 9 0 192:204 53 
7.  Oslavany "A" 22 8 5 9 0 197:199 51 
8.  Radostice "A" 22 7 4 11 0 183:213 47 
9.  Tvarožná "A" 22 7 4 11 0 200:196 47 

10.  S. Kuřim "A" 22 6 4 12 0 170:226 44 
11.  Prace "A" 22 6 1 15 0 161:235 41 
12.  Mokrá "C" 22 5 3 14 0 155:241 40 

 
Úspěšnost dvouher - Okresní přebor 2. třídy pro Radostice A 
 

Umístění Hráč  P.U. Skóre Úsp. 
11. Kratochvíl Tomáš Radostice „A“ 15 41:16 71.93 % 
20. Kratochvíl Michal  Radostice „A“ 18 42:29 59.15 % 
36. Nešpůrek Jiří Radostice „A“ 19 33:42 44.00 % 
46. Kratochvíl David Radostice „A“ 22 29:57 33.72 % 

 
 
Úspěšnost čtyřher - Okresní přebor 2. třídy 
 

12. Kratochvíl M., Nešpůrek J. Radostice „A“ 10:6 62.50 % 
26. Kratochvíl T., Kratochvíl D: Radostice „A“ 5:8 38.46 % 

 
Za oddíl stolního tenisu 

Michal Kratochvíl 
 

http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21139&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21143&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21136&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=19340&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21141&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=19399&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=19965&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=20966&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=19462&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21197&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=21142&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id=19338&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1977&rocnik=2015
http://stis.ping-pong.cz/htm/soutez.php?id=1977&rocnik=2015


 

RADOSTICE SPORTUJÍ 
Letošní Radostice sportují, proběhly za pravého zimního počasí. 
Ranní atletické závody žactva v rámci Radostické Nerezové Desítky 
probíhaly za teploty -10 C, na hlavní závod mužů začalo sněžit. Díky 
nepříznivému počasí byla letošní účast výrazně slabší, v žákovských 
kategoriích se účastnilo 115 dětí a 346 účastníků absolvovalo oba 
hlavní závody. Sněžení 
pokračovalo i na 
odpoledním 
Radostickém sprintu, 
který byl 5. závodem 
OB ligy 2015/2016. 
Zatímco Radostický 
sprint byl určen pro 
orienťáky (na 4 různě 
obtížné tratě vyběhlo 
celkem 88 závodníků), 
tak Kufrování s 
medvědem bylo určeno 
pro neorienťáckou 
veřejnost. Cílem akce 
bylo seznámit širokou 
veřejnost s principy 
orientačního běhu. 
Účastníci dostali na 
startu mapu a po krátké 
instruktáži vyrazili na 
trasu o délce cca 2,3 km 
se šesti kontrolami. Na 
orientační vycházku s medvědem vyrazilo i přes husté sněžení a 
teplotu - 6 C 39 účastníků. 
Závodníci, kteří letos do Radostic i přes nepřízeň počasí přijeli, 
odjížděli opětovně spokojeni a už se zaručeně těší na další ročník 
akce Radostice sportují.  

  Pavel Ptáček     



 

KOLOPARTA - JARNÍ PROJÍŽĎKA NA KOLE. 
 

 
 

Koloparta Modrá Lastura se probudila ze zimního spánku. Očistili 
jsme kola od loňského bláta, vymetli jsme pavouky, dofoukli jsme 
kola a 2. 4. 2016 jsme vyjeli na první letošní projížďku. Sraz byl 
určen ve 12hod. na návsi. Sešlo se nás 34. Trasa jízdy vedla údolím 
Bobravy ke Spálenému mlýnu a odtud na rozcestí u Čížka, kde jsme 
měli krátkou zastávku. Čekalo se, až se všichni sjedeme. Odtud jsme 
vyrazili okolo potoka 
směr Ostopovice a 
dále okolo 
Podskalního Mlýna 
přes Troubsko do 
Střelic. Tam jsme na 
nádraží měli 
,,technickou 
přestávku". Po krátké 
zastávce jsme  
odstartovali  na naší 
základnu  do Pištěcu. Zde se již spřádaly plány na daší akci. Ta by se 
měla konat 16. dubna.  Všichni kdo se udrží na kole jsou vítaní. 

zapsal Ladič Čejka (st.) 



 

SDĚLENÍ K PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
 
Dne 31. 5. 2016 dojde ke splatnosti daně z nemovitých věcí, tedy daně, která se 
týká většiny občanů a která je výhradně příjmem obcí. V průběhu roku 2015 došlo 
v rámci FÚ pro JmK k uzavření některých daňových pokladen, respektive 
k ukončení příjmu hotovostních plateb na některých územních pracovištích FÚ. 
V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o stávajících možnostech placení 
daně z nemovitých věcí. 
 

Daňová složenka (bezplatná poštovní poukázka A – doklad V/DS 
Bezplatné složenky pro placení daně  nemovitých věcí (ale také daně z nabytí 
nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů fyzických osob) jsou 
k dispozici na každém územním pracovišti FÚ pro JmK. Současně budou tyto 
složenky s infomací o výši daně z nemovitých  a případném přeplatku nebo 
nedoplatku daně z nemovitých věcí adresně doručovány poplatníkům daně 
z nemovitých věcí. Za každý kraj bude doručována jedna složenka s vyjímkou 
poplatníků s daní nad 5.000,- Kč se splatností rozdělenou na dvě splátky (dostanou 
dvě složenky), jedna zásilka (obálka) potom může obsahovat více složenek, pokud 
je adresát poplatníkem daně z nemovitých věcí i v jiném kraji. Distribuce složenek 
bude zahájena na přelomu dubna a května tak, aby všichni poplatníci daně 
disponovali složenkou s dostatečným předstihem před splatností. Při distribuci 
bude zohledňováno datum narození poplatníka, složenky dostanou nejdříve starší 
občané. Daňová složenka není určena právnickým osobám. Právnické osoby budou 
na daňovou povinnost upozorněny Informací o daňové povinnosti zasílanou do 
datové schránky. Právnické osoby bez datové schránky obdrží běžnou složenku 
typu A. 
 

Bezhotovostní převod z účtu 
Daň z nemovitých věcí je možné bezhotovostně uhradit na účet FÚ pro JmK vedený 
u ČNB, č. ú. 7755-77628621/0710, v. s. = rodné číslo u fyzické osoby, nebo IČ u 
právnické osoby, konstantní symbol = 1148; tyto údaje budou uvedeny i na 
složence distribuované všem fyzickým osobám. 
 

SIPO (soustředěná inkasní platba obyvatelstva) 
Poplatníci, kteří do 31. 1. 2016 zaslali příslušnému správci daně Oznámení o 
placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, se o placení daně 
z nemovitých věcí nemusí starat, jejich daňová povinnost bude hrazena zcela 
automaticky. Těmto poplatníkům proto ani nebude zasílána daňová složenka 
v rámci jejich adresné distribuce. 
 

 



 

Hotovostní platba 
Poslední možností je hotovostní platba na pokladně vybraných územních pracovišť 
FÚ pro JmK. Tento způsob je nejméně výhodný pro občany stejně jako pro Finanční 
správu, nicméně jedná se stále o jeden ze způsobů úhrady daně. Pouze je nutné 
počítat s kapacitním omezením pokladen a tedy i frontami v období před splatností 
daně. Se zavedením bezplatných daňových složenek hotovostní platby na 
pokladnách územních pracovišť FÚ postrádají smysl. 
 
V případě dalších dotazů k dani z nemovitých věcí nebo jejímu placení je možné 
kontaktovat pracovníky oddělení majetkových daní FÚ pro JmK: 
 
Andrea Koščová, tel. 542 192 143, e-mail: andrea.koscova@fs.mfcr.cz 
Eva Lukášová, tel. 542 192 142, e-mail: eva.lukasova@fs.mfcr.cz 
Ing. Richard Kunc, tel. 542 192 140, e-mail: richard.kunc@fs.mfcr.cz 
 
Informace poplatníkům jsou rovněž připraveni poskytnout i pracovníci všech 
územních pracovišť FÚ pro JmK. 

 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST NAVÝŠENÍ INKASNÍHO LIMITU SIPO 
 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj upozorňuje všechny poplatníky využívající 
platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, aby si zkontrolovali a 
případně zvýšili inkasní limit pro platby SIPO tak, aby pokryl celou 
předpokládanou výši daně. V případě nedostačujícího limitu nebude platba SIPO 
bankou provedena a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani. 
 
Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ 
zaslána poštovní poukázka pro placení daně, informaci o výši hrazené daně 
obdrží od České pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb. 
Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím SIPO, bude 
poplatníkovi Českou poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. 
 

JUDr. David Stančík 
vedoucí oddělení, tiskový mluvčí 
Oddělení sekretariátu ředitele 
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NEKONEČNÝ PŘÍBĚH ….  
ZPRÁVY Z  NAŠÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD (ČOV): 

 
Někteří z vás se stále podivují nad nehezkými fotkami, které zde 
prezentujeme.... a my se stále podivujeme, že se do dnešního dne nic 
nezměnilo :( Bohužel - stále je co fotit a přítok na ČOV nabízí 
několikrát za den žalostný pohled, který svědčí o tom, že někteří 
občané Radostic jsou horší než zvířátka. 
 
 
Jak asi vypadají dny takového lidského zvířátka ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               vlasy (patří do popelnice)                vajglíčky (připlavaly naráz v jeden den) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           (patří do bříška nebo do kompostéru) 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

           zlomené držátko smetáčku                   všehochuť - alobaly, igelity, uchošťoury...                                         

                     (patří do plastu)                                  (patří do popelnice a do plastu) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  voda od barev - od většího množství                      tenisák a golfový míček 

 (zbytky barev patří do sběrného dvora)        (tenisák na kurty nebo pejskovi do huby                                                             

                                                                               a golfový míček do Prštic :)) 

 
 
Na obecním úřadě jsou stále k dispozici kompostéry (pro ty kdo ještě 
nemají) a  na stanovištích po obci a ve sběrném místě (dole u garáží) 
jsou kontejnery na všechen druh odpadu. 
 
 
***************************************************************** 
 



 

 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  PRO MAJITELE BAZÉNŮ A JEZÍREK ! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Napouštění bazénu nebo jezírka je nutné  
PŘEDEM NAHLÁSIT NA OÚ nebo p. Chrástovi.  

 

Důvod: po takovémto upozornění bude zvýšeno čerpání vody na 

vodojem a v případě, že by studny nebyly schopny toto zvládnout, bude 

rozděleno napouštění daného bazénu do několika dnů. Abyste předešli 

možným komplikacím (např. v letních měsících může být sucho), je 

dobré začít s napouštěním už nyní, kdy je zatím vody dostatek. 

 

Každý rok se o tomto ví, a přesto každý rok většina z vás nic nenahlásí... 

 

Autor: Tomáš Chrást 



 

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

 Diakonie Broumov, sociální družstvo 
 Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie 

VYHLAŠUJE    SBĚR  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, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší 
elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční: 
dne:  v pondělí 23. května 2016 
                  a ve středu 25. května 2016 
čas:     po oba dva dny od 8.00 do 17.00 hod. 
místo:     Obecní úřad Radostice 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  aby se nepoškodily transportem. 



 

 

Chcete zažít hýčkání a příjemnou relaxaci v uklidňujícím 

prostředí?  Nabízím 70 minut úplného uvolnění 

a vypnutí všech svalů v těle. 

Pomocí hudby, přítmí a jemných doteků na dlaních, nohách 

a ve vlasech dosáhnete naprostého uvolnění a zapomenete 

na všechny starosti a problémy.  Můžete jen odpočívat, 

vychutnávat si klid a jemné doteky. 

Cena nabízené terapie je 350,- Kč. 

Nyní nabízím v akci 

za zaváděcí cenu 200,- Kč do 1. 5. 2016 
Více na:  www.janasekaninova.cz   tel. 608 618 609 

 

http://www.janasekaninova.cz/

