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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 

     PO  08.30 - 12.00      13.00  – 17.00 hod. 
ST  08.30 – 12.00 13.00 – 17.30 hod. 

 

STAROSTA OBCE ING. JAROSLAV KADLČÍK 
starosta@radostice.cz 

 

MÍSTOSTAROSTA OBCE JAROSLAV DVOŘÁK 
mistostarosta@radostice.cz 

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

PO 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod. 
ST 8.00 – 12.00  13.00 – 17.30 hod. 

 
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      

                                                                   

***************************************************************** 
Praktická lékařka ve Střelicích MUDr. Jeřábková oznamuje, že z důvodu dovolené 
nebude ordinovat od 18. do 31. 7. 2016 a od 29. 8. do 3. 9. 2016. Zastupuje MUDr. 
Kudláčková ve Střelicích. 
 

Praktická lékařka ve Střelicích MUDr. Kudláčková oznamuje, že z důvodu dovolené 
nebude ordinovat od 8. do 28. 8. 2016, v tomto termínu nebude ordinovat ani 
v Radosticích. Zastupuje MUDr. Jeřábková ve Střelicích. 
 

Dětská lékařka ve Střelicích MUDr. Uhlířová oznamuje, že z důvodu dovolené 
nebude ordinovat ve dnech 24. – 26. 8. a ve dnech 5. - 9. 9. 2016. Zastupuje MUDr. 
Kachlíková v Ořechově. 
 

Zubní lékařka ve Střelicích MUDr. Baarová oznamuje, že z důvodu dovolené 
nebude ordinovat od 1. do 12. 8. 2016 zastupuje MVDr. Balíková ve Střelicích. 
 

***************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 14. 07. 2016, www.radostice.cz Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: Barbora 
Prokešová, Jana Davidová, Jaroslav Dvořák, Drahoslava Drábková, Petra Ondrášková, 
Vladislav Čejka. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je  v pátek 23.9. 2016.     

                             RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
 
Vážení občané, 
opět uplynuly tři měsíce, kdy jsem měl možnost oslovit Vás v našem 
„Radostníčku“. I tato relativně krátká doba v životě naší obce, 
přinesla celou řadu informací, se kterými Vás chci stručně seznámit.  
Zastupitelstvo obce se sešlo na veřejných zasedáních dne 27. 4., 1. 6. 
a 29. 6. 2016. Mimo jiné také na pracovních schůzkách dne 20. 4., 11. 
5. a 25. 5. 2016.     
                              

Na základě ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a 
v souladu se zákonem č.420/2004 Sb. se uskutečnilo dne 12. 5. 2016 
konečné přezkoumání (audit) hospodaření obce za rok 2015.                   
Je potěšující, že závěrečná zpráva konstatuje, citace „ Při 
přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna žádná 
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na 
hospodaření územního celku v budoucnosti“, konec citace. Na 
základě uvedeného auditu, byl schválen na veřejném zasedání 
zastupitelstva obce dne 1. 6. 2016 závěrečný účet obce za rok 2015.                                                             
 

Pravidelně Vás informujeme na ÚD (úřední desce) a webových 
stránkách obce o záměrech týkajících se prodeje a směny pozemků. 
Záměry s pozemky směřují k tomu, aby naše obec měla možnost 
realizovat opatření k ochraně obce před škodami vznikajícími 
prudkými přívalovými dešti v extravilánu. V neposlední řadě je také 
naším cílem vybudovat koridory (zelené pásy) ve vytypovaných 
lokalitách. Našim úkolem také je převést do vlastnictví obce 
pozemky, které vlastní jednotlivci a jsou zatíženy komunikacemi, 
chodníky a inženýrskými sítěmi. Jak jste byli informování v předstihu 
v posledním čísle našeho zpravodaje, proběhly i opravy místních 
komunikací živičnou asfaltovou směsí. Jsme si vědomi, že způsob 
provedení oprav je z pohledu občanů nedostatečný, ale je nutné brát 
v úvahu fin. nákladnost případných celkových oprav vozovek 
v návaznosti na plánované opravy kanalizace.    
 

S odstupem jednoho měsíce byl proveden 2x úklid místních 
komunikací. Také pracovníci naší obce mají práce až nad hlavu. 



 

Zaměstnává je nejvíce údržba zeleně a travnatých ploch, štěpkování 
dřevní hmoty a jiné činnosti.    
 

V současné době je na základě záměrů obce zpracováváno odborem 
výstavby při obci s rozšířenou působností Šlapanice, zadání pro 
realizaci změn územního plánu. Doufáme také, že již konečně bude 
schválena územně zastavovací studie a v podzimních měsících bude 
dořešena možnost výstavby RD v území směrem na Prštice 
(Tykadlo).         
 

Z tohoto místa chci také poděkovat všem občanům obce, kteří se 
podílí na třídění odpadu a likvidaci bioodpadu kompostováním. Pro 
Vaši informaci je dále v tabulce uvedeno jaké množství odpadu naše 
obec vytřídila v roce 2015 a v 1. čtvrtletí letošního roku. Potěšující je, 
že množství tříděných složek odpadu má vzrůstající tendenci, což je 
vidět dle jednotlivých čtvrtletí. Objem finančních prostředků, které 
naše obec obdrží od společnosti EKO-KOM, a.s. je předpokladem, že 
naše obec nemusí v budoucnosti zvýšit poplatky za svoz 
komunálního odpadu.                                                                                                                                            
 

Dne 21. 6. 2016 proběhla kontrola v rámci dohlížecí činnosti nad 
projekty realizovanými z Operačních programů Životního prostředí, 
podporované z evropských fondů, včetně spolufinancování ze SFŽP 
ČR. Kontrola ze Státního fondu ŽP nezjistila žádné pochybení při 
realizaci projektu se stanoviskem „bez nedostatků„. Uvedená 
kontrola se týkala projektu „Likvidace bioodpadů v obci Radostice“, 
který se týká prioritní osy Zkvalitnění nakládání s odpady a 
odstraňování starých.                                                                                                                                                         
 

Bohužel jsme před nedávnem byli svědky závažného porušení 
obecně závazné vyhlášky č. 2/2015   týkající se spalování rostlinných 
materiálů za účelem jejich odstranění. Porušení pravidel bylo navíc 
podtrženo příjezdem tří hasičských sborů včetně velitelského 
vozidla. Jednání viníka bylo předáno k řešení přestupkové komisi při 
obci s rozšířenou působností Šlapanice.                                                      
 

Na základě dlouhodobého upozorňování našich občanů na špatnou 
kvalitu podzemních vod ve studnách, jež vykazují špatné výsledky 
při chemicko-fyzikálních rozborech vody – kontaminace bakteriemi a 



 

viry, jsme oslovili dopisem zejména vlastníky rekreačních objektů na 
Zákon 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů 
(vodní zákon), § 38. Jsme přesvědčení, že příčinou jsou staré septiky 
či netěsnící žumpy, které zásadně ovlivňují znečištění. Z citovaného 
zákona vyplývá, že každý vlastník je povinen likvidovat splaškové 
odpadní vody nezávadným způsobem. Tzn., že v zájmu zlepšení 
jakosti povrchových a podzemních vod na území obce, jsme 
upozornili na jejich zákonnou povinnost pravidelného zajišťování 
likvidace odpadních vod odpovídajícím způsobem.                                                       
 
 

V úterý 28. 6. 2016 při příležitosti ukončení školního roku MŠ a ZŠ 
(školní akademie) bylo dokončeno v areálu školy sportovní hřiště 
s umělým povrchem a bylo otevřeno i dětské hřiště na zahradě školy.   
Bohužel došlo vzhledem k nepříznivému počasí ke skluzu v termínu 
uvažovaného zpřístupnění těchto ploch pro naše děti.                                                                                                                                                    
 

Zastupitelstvo naší obce v blízké době zrealizuje opravu mostku u 
koupaliště tak, aby při větších deštích nebyla zaplavována louka, na 
které se nachází obecní studny. Bude také provedena oprava křížků 
(výměna za nové) na místním hřbitově a dole pod hřbitovem. 
Probíhají také zemní práce na tzv. Drátařovici, kde by měla 
vzniknout lokalita bez možnosti ukládání jakéhokoliv odpadu.                                                                                   
 

Na základě žádosti o ukončení pronájmu obchodních prostor 
v budově OÚ současným nájemcem, bylo vypsáno výběrové řízení na 
nájemce nového. S novým nájemcem, který se stal vítězem VŘ byla 
uzavřena a schválena nová nájemní smlouva na dobu neurčitou, a to 
od 1. 7. 2016.  
 
 
Vážení občané,         
ve svém článku jsem se snažil v zájmu Vaší informovanosti 
poskytnout Vám základní informace o dění na naší obci. Závěrem 
mně nezbývá již nic jiného, než popřát Vám, Vašim rodinám a dětem, 
krásné léto, hezkou dovolenou a šťastné návraty z dovolených.    

 J. K. 
 



 

TŘÍDÍME ODPAD !!!! 
EKO-KOM, a. s. 
    Tuny    Částka (Kč) 
Rok 2015 celkem  16,920  53.858,00 
 

1. Čtvrtletí 2015 3,865   12.400,50 
2. Čtvrtletí 2015 3,929   13.009,50 
3. Čtvrtletí 2015 4,356   13.922,50 
4. Čtvrtletí 2015 4,770   14.525,50 

 
Rok 2016 

1. Čtvrtletí 2016 4,772   16.792,00 
 
Z přehledu je patrné, že v letošním roce za 1. čtvrtletí bylo vytříděno 
o 0,907 t více než v roce loňském.  
 



 

 
***************************************************************** 
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V měsíci dubnu, květnu a červnu 2016 oslavili naši občané významná 
jubilea:  pan Ivan Kříž     70 let 

paní Jana Ferdusová   80 let 
paní Zdeňka Navrátilová  82 let 
pan Jan Fríbert   83 let 
pan Milan Pazourek    70 let 
pan Josef Brtníček       84 let 
paní Hilda Tomšů   80 let 
pan František Smejkal  83 let 
paní Anežka Cachová  84 let 
pan Čestmír Cach   90 let 
paní Alena Křivánková  70 let 
paní Anděla Obořilová  75 let 
paní Jiřina Hičková   82 let 
paní Emilie Sedláčková   89 let 
paní Věra Kadlčíková  82 let 
paní Marie Nešpůrková  89 let 
paní Zdenka Pípová    75 let 
paní Ladislava Vajsochrová  75 let 

 
60. výročí svatby v dubnu oslavili Jiřina a Věroslav Hičkovi 

 
Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům 

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
***************************************************************** 
 
 
Upozorňujeme na nutnost revize kotlů na tuhá paliva dle Zákona  
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 17 
 
 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - VÝZVA RODIČŮM 
Vyzýváme rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili k účasti na 
vítání občánků. 

Vítání občánků je určeno pro děti s trvalým bydlištěm v obci 
Radostice, ve věku do jednoho roku, nebo s trvalým bydlištěm 
jednoho z rodičů v obci Radostice.   

Pokud chcete svoje dítě slavnostně přivítat mezi občany naší obce, 
zašlete nebo doneste nám: jméno a příjmení dítěte, datum jeho 
narození, jména a příjmení rodičů a adresu trvalého bydliště, popř. 
kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště. 
***************************************************************** 
 
ZŠ a MŠ RADOSTICE 
ZDRAVÁ SVAČINKA VE ŠKOLE 
V rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“ jsme měli možnost 
ochutnat různé druhy ovoce a zeleniny. Některé druhy jsme poznali 
hned a jiné, ty méně známé, jsme si našli na internetu. 
V našich „ochutnávkových koších“ jsme měli např. různé druhy 
melounů (piel de sapo, gallia, žlutý meloun), z exotických plodů jsme 
ochutnali pitahayu, physalis (mochyně), kumquat, nashi, granátové 
jablko. Z těch známějších avokádo, ananas, grepfruit, pomeranč, 
mandarinku. Dále jsme měli možnost poznat fenykl, několik druhů 
listových salátů, řapíkatý celer, černou ředkev, atd. 
Jako zajímavost o pitahayi (dračím ovoci) jsme zjistili, že se jedná o 
plod kaktusu, na jehož opylování se podílejí netopýři, protože kvete v 
noci a to jen velmi krátce. 
Ovoce je přírodním zdrojem celé řady ochranných látek, které děti 
potřebují pro svůj zdárný vývoj. V pestré nabídce ovoce nalezneme 
celý komplex vitaminů, minerálních látek, vlákniny a dalších vitálních 
složek. Z vitaminů se za nejdůležitější považuje přísun vitaminu C, ale i 
betakaroten (provitamin A) a vitaminy skupiny B. Z minerálů zejména 
draslík, hořčík a železo. V ovoci je velké množství antioxidantů, další 
důležitou složkou je vláknina. Ovoce obsahuje kvalitní tekutiny, 
většinou alkalizuje a je pro děti chuťově přitažlivé. 
Království zeleniny nám nabízí také mnoho minerálů, vitaminů i 



 

enzymů. Vedle obilovin by měla zelenina tvořit další velkou kapitolu 
našeho jídelníčku. A to jak ve formě syrové zeleniny – salátů, tak 
zeleninových a ovocně-zeleninových šťáv, ale také tepelně upravené – 
polévky, restovaná či 
zapečená zelenina, 
zeleninové pomazánky. 
Pro děti je samozřejmě 
chuťově atraktivnější 
ovoce – díky vyššímu 
podílu cukru, ale z 
pohledu obsahu 
minerálních látek může 
ovoce zelenině sotva 
konkurovat. 
I přes všechna pozitiva, 
která byla o zelenině napsána, je její spotřeba v naší společnosti 
poměrně nízká. Stravovací návyky se nemění skokem, ale je třeba 
pomalu a dlouhodobě působit, zejména na děti a mladou generaci, aby 
se zeleninová jídla stala běžnou součástí rodinného jídelníčku. 
 
Použité zdroje www.laktea.cz                                     za ZŠ Jana Davidová 

 
 
 
RADOSTICKÉ ZPÍVÁNÍ 
22. června zněla celá škola i školička od rána samou písničkou. 
Konala se velká pěvecká soutěž. Děti si připravily písničky, porota 
hodnotila a bylo velmi těžké vybrat nejlepší zpěváky a zpěvačky. 
Celou soutěž zahájil Ondra Kysel, žák teprve druhé třídy, ale za 
klavírem  to je třída ! Zpaměti přednesl náročnou skladbu Bagdád. 
Do soutěže se zapojily i děti z naší školičky. Kuřátka a Motýlci.  
Všichni, kteří našli odvahu se do soutěže zapojit a přede všemi 
zazpívali, byli vlastně vítězi. Překonali strach, stud, trému. Máme 
šikovné, statečné a velmi nadané děti.  
 

http://www.laktea.cz/


 

ČLOVĚČE, NEZLOB SE ! 
 

Všichni jsme tuto hru určitě hráli a každý 
z nás se alespoň trochu zlobil. SVČ 
Ivančice pro naše žáky připravilo 
obdobnou soutěž. Jenže hrací pole bylo 
celé fotbalové hřiště. Takže jsme se i dost 

naběhali. Na každém políčku 
velké housenky, měla sto políček, 
čekal na děti úkol. Sportovní, 

logický, přírodovědný, vlastivědný, ale i puzzle nebo všeobecné 
znalosti a dovednosti.  Třeba zavázat tkaničky na teniskách nebo 
zatlouct hřebík. 
 
Figurky nahrazovaly kameny, které si dvojice dětí podepsaly. A pak 
už se postupovalo pěkně podle pravidel. Všechno pěkně poctivě. Jen 
to štěstí bylo trochu vrtkavé a šestky moc nepadaly. Přesto po 
úporném dvouhodinovém zápase jsme měli vítěze.  
No, kluci uměli rychle běhat, moc dlouho nepřemýšleli, rychle 
odpovídali a nakonec měli asi i z pekla štěstí. 



 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  
6. - 10. 6.  Benešovský mlýn u Písku. 
 
Opět po roce. Nabalit kufry, rozloučit se a hurá za dobrodružstvím. 
34 dětí ze školy a 10 statečných Motýlků strávilo úžasných pět dní u 
řeky Blanice v nádherném bývalém mlýně. Jižní Čechy, kraj plný 
rybníků, klidu a pohody. 
 
V Protivíně jsme navštívili krokodýlí farmu. 
Krokodýlí nej ………………………………        

 je jediná svého druhu ve střední Evropě 
 má druhou největší druhovou kolekci krokodýlů na světě, 
  chová 22 druhů krokodýlů z 23 popsaných na Zemi 
 jako ochranářská ZOO pravidelně rozmnožuje kriticky 

ohrožené druhy krokodýlů 
 je jedinou ZOO v Evropě, kde můžete spatřit albína aligátora 

severoamerického 
 má největší skupinu gaviálů indických včetně chovného páru 

Gangy a Čambala (4,5m) 
 chová největší skupinu gaviálů sundských mimo zemi původu 

– deset exemplářů 
 jako jediná v Evropě chová obrovské krokodýly americké 
 chová největší skupinu kriticky ohrožených krokodýlů 

filipínských v Evropě 
V Protivíně chovají toho největšího z krokodýlů – krokodýla 
mořského. Tento druh dorůstá až do 8 metrů. Zdejší exemplář 
Golem měří zatím 4,5 metrů. 
 
Druhý den jsme navštívili Hlubokou, pohádkové podsvětí a ZOO. 
Třetí den jsme se vydali pěšky do blízké obce Heřmaň. 
Heřmaň je starobylá osada s dominantním kostelem sv. Jiljí, který se 
připomíná již v roce 1254 jako farní. V roce 1330 byl tento původně 
pozdně románský kostel převeden z královského majetku na 
královskou kapitulu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
 



 

Heřmaň bývala kdysi městečkem. V roce 1640 byla velmi poničena 
švédským vojskem, že se stala pouhou vesnicí. Roku 1433 byla 
Heřmaň, spolu se Štěticemi a Humňany v majetku Smila z Kremže. Od 
něho pak roku 1444 přešla v zástavu a potom v majetek Oldřicha z 
Rožmberka a připojena ke hradu Zvíkovu. Sídlo Rožmberků bylo v 
Krumlově. Jejich erb můžeme najít z vnější strany hřbitovní zdi u 
kostela sv. Jiljí v Heřmani. 
V Heřmani jsme hledali a našli rodný dům básníka Jana Čarka, který 
je zde i pochován. Určitě si všichni pamatujeme jeho nejznámější 
báseň „Kdyby tu nic nebylo“. 
Tuto malou vesničku proslavil i rodák z Písku, který přesídlil ve 
dvacátých letech minulého století do Heřmaně, režisér Václav Krška. 
Natočil filmy: Kluci na řece, Mikoláš Aleš, Bedřich Smetana, Měsíc 
nad řekou, Stříbrný vítr, Legenda o lásce, Labakan, …..  Pochován je 
na místním hřbitově. 
 
Čtvrtek patřil hrám a soutěžím a plněním úkolů z naší 
čarodějnické učňovské knížky. 
 

        Vodníci a rusalky            Skřítci 
1.Mlčení 

2.Rusalčin náhrdelník 

3.Vodnické vázání 

 
 

                          Hejkalové                        Duchové 
1.Luštěnka 

2.Hod na cíl 

 

 
Všechny tyto úkoly jsme se ctí splnili. A ještě jsme stihli vypátrat 
poklad, užít si diskotéku a karneval, zahrát si fotbal a využít do 
sytosti dětské hřiště s trampolínou. Celý týden se na nás smálo 
sluníčko, takže jsme i zapomněli na průtrž mračen a kroupy, které 
nás přepadly před cílem naší cesty v pondělí. 
 

1.Rostliny 

2.Pamětník 

3.Pořádníček 

1.Labyrint 

2.Hádanky 



 

Zpáteční cesta domů uběhla rychle. Poslední zastávkou se stal hrad 
Kámen. Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na 
rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. 
Navštívili jsme podzemí hradu, zařízené pokoje, děvčatům se nejvíce 
líbily starodávné kočárky, Ondra nám zahrál na zámecký klavír, 
zajímavá byla i sbírka starých dud, kde jsme si mohli poslechnout  
jaký mají zvuk. 
 

Nejlepší nakonec.  
Kluci obdivovali sbírku starých motorek a bylo se opravdu na co 
koukat. Malé občerstvení u stánku a už honem k domovu. 
******************************************************************** 
Dětské hřiště na školní zahrádce „Radostice na Indiánské stezce“ 
slouží pouze pro děti navštěvující MŠ a ZŠ v době provozu. Žádáme 
proto rodiče, aby své děti na školní zahrádku nepouštěli. Děkujeme 
za pochopení.  

za ZŠ Drahoslava Drábková, ředitelka 



 

… A JEŠTĚ NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
 
 

    ČARODĚJNICKÝ DEN  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
                                         POUŠTĚNÍ BABOČKY BODLÁKOVÉ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                        KUŘÁTKA ZDRAVÍ MOTÝLKY NA ŠvP 

 
  

 
 
 
 

 



 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
Skončil další školní rok. 28. 6. jsme se sešli na školní akademii, kde se 
představily všechny děti mateřské školy, taneční a pěvecký kroužek 
ZŠ a MŠ. 

Vzhledem k tomu, 
že akce byla 

uspořádána 
k otevření školní 
zahrady po 
rekonstrukci, vše 
se neslo v duchu 
názvu projektu: 
„Radostice na 
Indiánské stezce„ 
– všude samý     

indián či indiánka….   
Také jsme se rozloučili s předškoláky, kteří byli za zvuku trumpety 
pasováni na žáky 
1. tříd. 
I škola se loučila. A 
to s žáky páté 
třídy, kteří odchází 
na druhý stupeň 
ZŠ do Střelic.  
 

Všem přejeme hodně štěstí ! 
Na závěr si všichni 
přítomní mohli 
prohlédnout školní 
zahradu, která se 
opravdu povedla. 
Děkujeme! 
 

za MŠ Petra  
Ondrášková,  

vedoucí učitelka 



 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA 
 

Tabulka celková po sezóně 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre B 

1 Popůvky 18 14 0 4 171:101 42 

2 Ivančice 16 13 0 3 172:77 39 

3 Žabčice 16 12 0 4 133:67 36 

4 Troubsko 16 10 1 5 167:125 31 

5 Želešice 16 10 1 5 131:94 31 

6 Blučina 16 10 0 6 119:80 30 

7 Modřice 16 8 1 7 97:88 25 

8 Radostice 18 8 0 10 104:109 24 

9 RAFK B 18 7 1 10 160:149 22 

10 Ochoz 16 5 0 11 93:128 15 

11 Hrušovany 16 5 0 11 85:142 15 

12 Pozořice 16 2 0 14 63:118 6 

13 Těšany/Moutnice 18 2 0 16 50:267 6 

 
 

STŘELCI BRANEK 
 

1. Stupková Zuzana 57 
2. Charvát Ondřej 23 
3. Dvořák Radim 16 
4. Šik Vendelín 3 
5. Bílý Tomáš 2 
6. Chrást Matyáš 1 
6. Kysel Ondřej 1 

 
 

http://www.sokolradostice.ic.cz/index9.htm 



 

CO JE NOVÉHO V RADOSTICKÉM FOTBALE ? 
Je  za námi sezóna 2015/2016. V celkovém hodnocení  můžeme naše 
působení v III. třídě sk. B hodnotit kladně. V tabulce jsme skončili v 
první polovině, na krásném 7. místě. Na toto umístění se nedostávalo 
lehce. Dlouho jsme se pohybovali na dně tabulky a hráli o záchranu. 
Tato skutečnost  byla zapříčiněna losem, kdy jsme v úvodních kolech 
odehráli utkání s těžkými soupeři z popředí tabulky,  jako Troubsko, 
Kuřim B, Oslavany ....  
Závěrečných pět kol nás čekali lehčí soupeři. Že šlo o hratelné 
soupeře jsme ukázali, a to v podobě jedné remízy a 4 vítězství po 
sobě. 
Dlouhodobě máme problém s golmanem. Tuto sezónu branku hájil 
Luďa Petrovský. Ve svém věku byl naši oporou, i přesto, že ho trápilo 
zranění se stehenním svalem, které si přivodil v utkání v Oslavanech. 
Naším nejlepším střelcem se 14 brankami se stal Michal Macalík, 
letošní posila z Prštic. Michal ovládl i tabulku produktivity s 20 body 
(14 gólů a 6 asistencí). Druhým nejproduktivnějším hráčem byl Jan 
Paseka s 12 body (5 gólů a 7 asistencí). Celkově jsme nastříleli 57 
branek a podílelo se na nich  celkem 15 hráčů.  

 
Dobrou vizitku má i naše obrana. Obdrželi jsme celkem 67 branek. 
Když odmyslím utkání v Senoradech, kde jsme prohráli 8:1,  kdy jsme 
museli povolat hráče z Old boys, tak bilance oproti vstřeleným 
brankám, by byla téměř vyrovnaná.  Oporami obranných řad byli 
Jura Šalplachta a Zdeněk Kuře. Na lajnách je doplňovali Tofl Lukáš, 
Večeřa Václav, Varga Gabriel, Martinec Jindřich, jeho výkony rostli od 
zápasu k zápasu, díky poctivému přístupu k tréninkům.  
 
Za zmínku stojí naše nová posila z Bojanovic - Tom Veselý. Byl 
oporou týmu, bojoval ve středu hřiště a hladce zapadl do kolektivu. 
Věřím, že bude nadále hrát v radostických barvách. S Tomem ve 
středu hřiště odvedli výbornou práci Jožka, Filip, Kuba, Pavouk a 
nemůžeme zapomenout na naši stálici a playera Bohdana Ryšavého, 
který odehrál snad nejlepší sezónu, za celou dobu jeho angažmá v 
Radosticích. 



 

Konkurence v týmu je velká, máme mnoho výborných hráčů, který se 
navzájem doplňují. To vše umocňuje dobrá parta a skvělá nálada v 
týmu. Za to vděčíme výborným podmínkám, o které se stará 
realizační tým tvořený: předseda Pazourek Milan, vedoucí Kadlec Jiří 
a trenér Holcmann Jiří.    
 
Velké poděkování patří sponzorům, bez kterých provoz klubu je 
nemyslitelný a nerealizovatelný. V neposlední řadě DĚKUJEME našim 
fanouškům, pro které to vlastně hrajeme. Jsou nám vždy oporou a 
naším 12 spoluhráčem.  
V závěru přeji všem hráčům odpočinek. Věnujte se svým frajerkám, 
manželkám, dětem. Hlavně díky nim dostáváme prostor, se 
realizovat na „San Sirotku“ a jsou našimi oporami.  
       
Teším se na další sezónu!   

Za oddíl kopané  
 zdraví Žúbor Michal 
 
 

***************************************************************** 
 
DĚTSKÝ KLUB A UMĚLECKÉ CENTRUM PIDIZEM 
      www.pidizem.cz 
              e-mail: pidizem@seznam.cz 
     Na Návsi 14, Radostice 
 
DO 5. 9. 2016 BUDE PIDIZEM ZAVŘENÁ 

 
Je možnost si domluvit individuální termín pro setkání více 
maminek, dětí atd.. Stačí nám zavolat nebo napsat e-mail s 
dostatečným předstihem. 
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ LÉTO A DĚTEM BEZVA PRÁZDNINY !  

….všichni z Pidizemě  
 
***************************************************************** 

http://www.pidizem.cz/


 

ČZS ZO RADOSTICE 
Český zahrádkářský svaz Radostice pořádal dne 7. 5. 2016 zájezd na 
výstaviště Floria  Kroměříž. Letos byla hlavní část výstaviště zaměřena 
pohádkově. 
Zastoupeny byly ty 
nejlepší pohádky 
pro nejmenší, 
mimo jiné Broučci, 
Křemílek a 
Vochomůrka, 
„Krakonošovo“, 
víla Amálka. 
Postavičky z 
pohádek byly 
doplněny o celou 
přírodu kolem pohádky a vkusně naaranžovanými květinami. Všem se 
výstava pohádek velice líbila.  
V areálu výstaviště zahradníci a prodejci nabízeli velké množství 
sazenic, květin a dalších různých potřeb pro zahrádkáře. Každý zde 
našel to, co právě potřeboval.  
 

Odpoledne jsme zajeli do Kroměříže města, kde jsme navštívili 
Arcibiskubskou vodárnu, která dříve zásobovala celou Kroměříž 
vodou. V prostorách vodárny se chystala výstava obrazů. V sousedství 
se nachází Arcibiskupská mincovna. Obě prohlídky jsme absolvovali 
současně. Pak jsme se podívali po okolí zámku a pokračovali 
prohlídkou města, zašli jsme i na kafíčko! Počasí nám přálo, měli jsme 
hodně pěkných zážitků. 
 

Zahrádkáři budou pořádat zájezd do Buchlovic na Festival česneku – 
XV. Ročník a do Strážnice na projížďku lodí (pouze pro nás) po Baťově 
kanálu a řece Želívce. Odjezd autobusu je v sobotu 23. 7. 2016 v 8.00 
hod. od OÚ. Cena zájezdu je 120,- Kč. Kdo ještě není přihlášen, může 
tak učinit u pana Jaroslava Dvořáka, Prostřední 26. Srdečně zvou 
zahrádkáři 

      Za ČZS Jaroslav Dvořák  



 

REKULTIVACE SKLÁDKY  
V měsíci květnu jsem realizoval již v pořadí 3tí část rekultivace 
skládky u cesty ke mlýnu v místě výběhů s koňmi. Byla srovnána 

točna za sběrným místem, 
rozhrnutí písku a štěrku ze 
zametání silnic. Likvidace 
starého panelu (zbytek ze 
stavby vodojemu) 
zarostlého v trávě u čistírny 
odpadních vod.  Proběhly i 

práce na zarovnání hrany skládky 
hlínou z obce a školní zahrady.  

 
 
 

 

A technika byla využitá i k přesázení líp. 
Ty rostly za plotem čistírny odpadních 
vod, odkud byly přesazeny pro případ 
rekonstrukce čistírny.  Stromky byly 
rozmístěny podél cesty ke mlýnu. Děkuji 
všem občanům, velmi si cením Vaší 
pomoci a podpory.  

                                        S přáním krásných letních dní Libor Švestka 



 

 



 

KOLOPARTA  MODRÁ LASTURA - od jarní jízdy jsme uspořádali 
celkem tři vyjížďky. 
 
První se uskutečnila 16. 4. Sraz byl naplánován na 11hod u 
sokolovny. Ten den bylo jasno, takže počasí nám přálo. Staňa donesl 
,,tzv'' noty, to znamená určení trasy. A tak jsme vyrazili směr Omice -
hájovna potom po zelené směr na autodrom. Přejeli jsme dálnici a 
okolo Výzkumného ústavu včelařského jsme dále pokračovali kolem 
autodromu k Brněnské přehradě. Zastávku jsme měli u Ríšovy 

studánky na krátký 
odpočinek. Potom 
jsme pokračovali na 
Rakovec, kde jsme 
se občerstvili a 
doplnili kalorie. 
Odtud jsme 
pokračovali přes 
Bystrc, Troubsko a 
Střelice domů. 

 

Druhá byla naplánována na 14. 5. Na kolech jsme vyjížděli ze 
Studence. Tam jsme si kola nechali dovézt na nákl. autě. Sami jsme 
tam jeli vlakem, 
což byl také 
zážitek. Trasa 
vedla přes 
Studenec, 
Třešov, 
Hartvíkovice, 
Popůvky u 
Náměště, kolem 
Mohelna do 
Nové Vsi kde 
jsme měli 
zastávku na 



 

oběd. Pak už jsme pokračovali na Oslavany, Ivačice, do Kounic a 
odtud domů.                                                                           
  
Třetí jízda 11. 6. byla podobná jako ta druhá jen s tím rozdílem, že 
jsme ve Studenci přestoupili na vlak,  který jel až do Velkého Meziříčí. 
Tam jsme již měli připravená kola a tak nám nic nebránilo jet. Trasa 
vedla údolím Oslavy do Tasova, kde byla zastávka na vydechnutí, 
jelikož cesta od Oslavy je do prudkého kopce (alespoň pro někoho). 
Dále jsme jeli na Holubí Zhoř. Potom po cyklostezce okolo dálnice 
přes Bezděkov do Velké Bíteše. V Bíteši návštěva cukrárny a dále 
okolo Devíti křížů do Domášova na oběd. Někdo jel až do Říčan (také 
na oběd) a další měli zastávku v Tetčicích. Konec proběhl jako vždy v 
Pištěcu.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A teď trochu čísel.  
16. 4. / 24 účastníků najeto 47 km 
14. 5. / 9  --------  ------ 50 km 
11. 6. / 28 účastníků najeto 67 km   
                                             

Za kolopartu zapsal Čejka Vladislav 



 

ČSCH ZO RADOSTICE 
Místní výstava drobného zvířectva 

8. a 9. října 2016 areál „u Pištěkárny“ Radostice. 
Srdečně zvou pořadatelé !!! 

 

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

HELENA CZANADI – KADEŘNICTVÍ IVETA ve STŘELICÍCH 
Každé pondělí a středa od 14.00 do 18.00 hod. 

Objednávky na tel. č.: 607 680 870 
 

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

OBCHOD – BRNĚNKA RADOSTICE 
 

SOKOLOSKÁ 11, RADOSTICE 
 

Otevírací doba: Po – Pá 7.00 – 18.00 hod. 
        So,Ne  8.00 – 17.00 hod. 


