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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                                                                        

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

Již tradiční Rozsvícení vánočního stromu bude 
v pátek 25. 11. 2016 v 17.00 hod. na návsi. 

Následovat bude Adventní vystoupení dětí ze ZŠ Radostice 
v sále sokolovny. 

 
V sobotu 3. 12. 2016 v 18.00 hod. zveme všechny občany 
na vánoční koncert „Krásné svátky“ s Pavlem Novákem. 

Koncert se uskuteční v sále sokolovny. 
 

 

*************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 3. 10. 2016, www.radostice.cz Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: 
Barbora Prokešová, Drahoslava Drábková, Petra Ondrášková, Alena Ondrášková, Jaroslav 
Dvořák. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz Uzávěrka příspěvků dalšího čísla zpravodaje je v pátek 9.12. 2016.     

                             RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
 
Vážení občané,    
opět po krátké přestávce mám možnost Vás informovat prostřednictvím 
„Radostníčku“ o dění na naší obci a seznámit Vás s činností zastupitelstva 
naší obce. 
 
Zastupitelstvo naší obce se sešlo od posledního vydání „Radostníčku“ 
v měsíci červenci na třech pracovních poradách a uskutečnilo se jedno 
veřejné zasedání a to dne 7. 9. 2016.                                                                                                                                                  
 
Na pracovních poradách byly řešeny mimo jiné následující úkoly: 
- úpravy tzv. Drátařovice (směr k hřišti) pro realizaci veřejné zeleně                                                                 
- oprava křížku před místním hřbitovem a umístění nového kříže na 
hřbitově                                                                                           
- smlouva o poskytnutí dotace z JmK na vybavení místní obecní knihovny 
(příspěvek ve výši 35.000,-Kč)  
 - řešení odtoku potoka u koupaliště, aby nedocházelo při větších deštích 
k zaplavení louky (studny)          
- oprava laviček na cestě k Radostickému mlýnu a úprava krajnic cesty za 
mlýnem                                             
- byla řešena nepřehlednost křižovatky Střelice-Radostice-Tetčice 
(upozorněna dopisem SÚS)                                       
- na SÚS byla zaslána žádost o opětovné vyjádření k dobudování chodníku 
na ul. Hlavní směrem na Prštice od č. p. 189 po č. p. 243                                                                                                                                   
- byla řešena úprava (oprava) chodníku a zábradlí od mostku ve Žlíbku 
směrem k železniční zastávce 
- na základě výběrového řízení byly schváleny práce na nátěrech 
dřevěných podhledů na budově OÚ          
- na základě upozornění občanů zastupitelstvo již po několikáté 
projednávalo špatné parkování vozidel na ul. Hlavní (další porušování 
bude řešeno ve spolupráci s městskou policií Rosice a PČR)                                                                                                                                   
- na základě výzvy-programu podpory pro lesní hospodářství a vybavení 
technikou pro využití v lesních porostech ve vlastnictví obce, 
zastupitelstvo zvažuje podání žádosti o dotaci.                                                                                                                                 
 
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2016 bylo projednáno 
a usnesením schváleno:           



 

 - záměr směny pozemků ve vlastnictví obce a vlastníkem Agro Ořechov v 
části u místního hřbitova, směna za účelem ochrany hřbitovní zdi a 
zřízení veřejné zeleně  
- schválilo vítěze výběrového řízení na obsazení bytu č. 2 v budově OÚ                                                               
- schválilo příspěvek obce na financování systému IDS JmK pro rok 2017 
(dopravní obslužnost)                      
- schválilo kupní smlouvu na koupi lesních pozemků souvisejících 
s lesními porosty ve vlastnictví obce       
- schválilo kupní smlouvu na koupi pozemku u místního hřbitova 
v lokalitě „Písky“ a lokalitě „Dlouhé nad křížem“                                                                                                                                                                     
- schválilo smlouvu o zřízení služebnosti mezi obcí a ČTI a.s., týkající se 
zařízení u místního kostela                 
- schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na neinvestiční dotace na hospodaření v lesích ve výši 54.850,-Kč                                                                                                                      
- schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Radostice č. 1/2016, týkající se 
doby vymezení nočního klidu.                  
 
V reakci na dotazy občanů se nyní pokusím o vysvětlení obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2016 (dále jen OZV), která se týká vymezení doby nočního 
klidu. Doba nočního klidu je regulována zákonem č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o přestupcích), 
dle jehož ustanovení § 47 odst. 1 písm. c), ve znění účinném od 1. října 
2016) je rušení nočního klidu přestupkem, za jehož spáchání lze uložit 
zákonem stanovenou sankci. I když je doba nočního klidu regulována na 
úrovni zákona a je stanovena v době od 22,00 do 06,00 hod., neznamená 
to absenci oprávnění obce regulovat za určitých podmínek dobu nočního 
klidu v samostatné působnosti obce formou OZV. V oblasti této právní 
úpravy zákon předpokládá právě možnost vydání OZV, která bude 
stanovovat výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena 
dobou kratší, nebo žádnou.  
Zastupitelstvo naší obce v souladu se zákonem rozhodlo o vydání OZV 
s uvedením (stanovením) výjimečných případů kdy je doba nočního klidu 
zkrácena. Cílem vydání OZV bylo zachovat a umožnit pořádání tradičních 
kulturních a společenských akcí tak, aby byl zachován rovný přístup pro 
všechny občany žijící v naší obci, současně byl předvídatelný s možností 
se na tyto výjimečné případy připravit. Výjimky uvedené v OZV budou 
vždy občanům oznámeny obvyklým způsobem (místní rozhlas, 
zveřejněním na úřední desce obce) minimálně 5 dnů před jejich konáním. 
Zásadní změna pro obce a její občany spočívá v tom, že dle výše citované 



 

novely zákona, obec a její orgány nejsou oprávněny až na stanovené 
výjimky v OZV, povolovat jiné akce, které by případně narušovali dobu 
nočního klidu stanovenou zákonem.  
Současně dodávám, že se nic nemění na pořádání společenských či 
rodinných akcí, tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení obce a 
mohou se na území obce konat i po 22. hodině, respektive mohou 
pokračovat i po 22. hodině, za podmínky respektování ochrany nočního 
klidu stanovené zákonem o přestupcích. 
V měsíci červenci jsem poděkoval Vám všem, občanům obce, za příkladné 
třídění odpadů na území naší obce a nezbývá než poděkování zdůraznit, 
s odkazem na dále uvedenou tabulku třídění odpadů, ze které je patrná 
vzrůstající tendence v množství tříděných odpadů (plasty, sklo, papír).   
                                                 

 
Závěrem mně dovolte pouze stručnou připomínku k nastávající topné 
sezóně. Již v minulém roce jsem Vás v „Radostníčku“ oslovil v záležitosti 
týkající se spalování materiálů v kotlích na pevná paliva. V souvislosti se 
zákonem o ochraně ovzduší Vás žádám o spalování paliv, která jsou 
k tomu určena. Nespalujte materiály, které otravují ovzduší na naší obci a 
ohrožují zdraví nás všech občanů. Pokud sledujete informace v médiích, je 
ze strany příslušných orgánů věnována této oblasti značná pozornost. 
V případě oznámení občanů na porušení zákonných pravidel ze strany 
některého vlastníka nemovitosti, je povinností obce porušení tohoto 
zákona v rámci přestupkového řízení řešit.                                                                                       
 
Dovolte, abych Vám úplně na závěr popřál ještě hodně podzimního 
sluníčka a krásné podzimní dny.                        
 

  Ing. Jaroslav Kadlčík 
 
 

EKOKOM, a. s. TUNY ČÁSTKA 
1./2015 3,865 12.400,50 

1./2016 4,772 16.792,- 
2./2015 3,929 13.009,5 

2./2016 6,011 20.356,- 



 

 



 

*************************************************************** 
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V měsíci červenci, srpnu a září 2016 oslavili naši občané významná 
jubilea:    
   paní Božena Lišková     86 let 

paní Naděžda Šmardová  84 let 
pan Zdeněk Tomšů    85 let 
pan Zdeněk Gregor   75 let 
pan Miloš Bukáček   87 let 
paní Marie Pešková   83 let 
pan Oldřich Kouřil   87 let 
paní Božena Berglová  80 let 
paní Ludmila Tolarová  70 let 
pan Zdeněk Probošt   82 let 
pan Věroslav Hička   83 let 
pan Jiří Pokorný   80 let 
pan Jan Vejpustek   86 let 

 
60. výročí svatby v září oslavili Hilda a Zdeněk Tomšů 

 
Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům 

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 

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

PRAHA 
 
Společný výlet do Prahy měl velký úspěch.  Žáci 5. ročníku se vydali 
na cestu za poznáním našeho hlavního města. V pondělí 19. září 
jsme se všichni sešli ještě za tmy na střelickém nádraží.  Pusu 
rodičům a už tu byl vlak do Brna. V Brně jsme přibrali do party 
kamarády z prštické školy a výprava mohla začít. 
Cesta do Prahy příjemně utíkala a zásoby řízků a svačinek od 
maminek nám přišly vhod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hned po vystoupení na pražském nástupišti jsme poznali, že jsme 
ve velkoměstě.  Zástupy lidí, zavazadel a pořád někdo někam 
pospíchal. Čekala nás první jízda metrem a eskalátory. Někteří jsme 
měli trochu obavy, ale vše jsme zvládli. Jen naše zelené poznávací 
čepičky nám chtěl průvan odnést.  
Ubytovali jsme se na studentských kolejích Na Větrníku a 
v restauraci Větrník na nás čekal první oběd. Po obědě jsme jeli 
tramvají na Hradčany. U brány nás čekala bezpečnostní prohlídka. 
Bez problému jsme byli všichni vpuštěni na hrad. Procházeli jsme 
zahradami, kde bylo moc krásně.  
Navštívili jsme Pražský hrad, Vladislavský sál, Defenestrační 
komnatu, Chrám sv. Víta a Baziliku sv. Jiří. Nejvíce se nám líbilo ve 
Zlaté uličce. To jsme byli jako v pohádce, možná proto, že barevné 
řešení fasád navrhl malíř a filmový tvůrce Jiří Trnka. Domečky 
vypadaly jako pro panenky. 



 

Hledali jsme domek s vývěsním štítem s motivem sovy, křišťálové 
koule, karet a kočky, kde žila před druhou světovou válkou 
věhlasná pražská věštkyně, kartářka a jasnovidka. 
Svou cestu Zlatou uličkou jsme zakončili u věže zvané Daliborka. Ta 
byla postavena v roce 1496 jako věznice. Vyprávěli jsme si o 
mladém šlechtici Daliborovi z Kozojed, který byl prvním vězněm. 
Ten se z dlouhé chvíle naučil hrát na housle. Lidé chodili k věži, 
čekali a poslouchali jeho hru, jednou se jí už ale nedočkali. 
Po malé svačince a odpočinku nás čekala pěší túra z hradu na 
vrchol Petřín. Bylo to pěkně do kopce, řada schodů a to jsme ještě 
netušili, že dalších 299 schodů vede na rozhlednu. Pak však přišla 
zasloužená odměna. Nebyla sice sladká, ale určitě jsme si ji užili. 
Prošli jsme zrcadlovým bludištěm a pak se půl hodiny řehtali 
v zrcadlovém sále. 
Ale to už se začalo stmívat, rozsvěcovala se světla a my jsme sjeli 
lanovkou dolů na Klárov a metrem zpět na Petřiny. 
 
Druhý den ráno jsme posnídali, sbalili batohy, které jsme uložili do 
úschovny na nádraží a vyrazili opět do víru velkoměsta. Nejprve 
jsme prošli Václavák a zastavili jsme se na Staroměstském náměstí 
u orloje. Vedle kostela sv. Františka jsme měli sraz s průvodcem a 
kapitánem říční lodě Honzou. Čekala nás vyhlídková plavba 
s příjemným překvapením.  Dostali jsme ledňáčka, limonádu a 
vypluli jsme. Vyprávění o Praze, Vltavě i nebezpečných povodních 
bylo moc zajímavé. Nakonec jsme propluli i Čertovkou, takže jsme 
na vlastní oči viděli místo, kde se točily Chobotničky. Po plavbě 
jsme navštívili Muzeum Karlova mostu a samozřejmě celý most si 
pěkně prošli. 
A pak už konečně došlo na nákupy suvenýrů. Havlova tržnice byla 
naše.   
Restaurace v Jindřišské ulici nás čekala s dobrým obědem. Po obědě 
jsme se zastavili v Bille, kde nám paní učitelky koupily svačinu a pití 
do vlaku. Vyzvedli si batohy z úschovny a čekali na vlak, který nás 
odveze zpět do Brna. Pak ještě osobáčkem do Střelic. A tam už na 
nás čekali rodiče. Byli jsme unavení, ale spokojení. 



 

Pražská nej! …… Osobní prohlídka na hradě, jízda metrem, 
eskalátory, Zlatá ulička, Petřín, zrcadlová síň a nakonec to dopadlo 
tak, že vlastně celý výlet byl nej! 
 
A co říkají paní učitelky: „ Máme ty nejhodnější děti!“                   

 
                                 za ZŠ Drahoslava Drábková a děti 5. ročníku  

Zuzka, Vendulka, Eliška, Valča, Amálka, Ríša, Erik, Jakub a Martin 



 

… A JEŠTĚ NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
Nastal další školní rok. Mateřská škola přivítala 30 dětí, z toho 10 
nových. Pěkné babí léto nám umožňuje ještě koncem září 

navštěvovat školní zahrádku, 
které si nejvíce užívá drobotina 
z třídy Kuřátek. Starší děti navázaly na 
tradici turistických pondělků a vyráží na 
delší cesty do okolí Radostic. Poznávají 
přírodu a její krásy. V „Rybníčkách „ se 
pokochaly spoustou vodních živočichů a 
ptactva. Vědí, kterým tunelem na 
železnici se jede do Brna a kterým do 
Znojma, k čemu sloužil mlýn. 
Přejme jim všem krásné dětství se 
spoustou zážitků nejen v mateřské škole.
     
      za MŠ Petra Ondrášková,  

      vedoucí učitelka 



 

ČZS ZO RADOSTICE 
V sobotu 23. 7. 2016 
jsme pořádali zájezd do 
Buchlovic na festival 
česneku. Měli jsme 
možnost si nakoupit a 
ochutnat mnoho druhů 
česneků. V rámci 
výstavy byl zajištěn 
bohatý doprovodný 
program, takže si každý 
přišel na své. 

Odpoledne jsme se přesunuli do Strážnice na Baťův kanál, kde jsme 
měli, jen pro nás, rezervovanou loď. Krásnou plavbu po Baťově 
kanálu nám zpestřila průvodkyně, která nám vyprávěla o minulosti 
kanálu a také přidala historky o místních „HASTRMANECH“. Na 
zpáteční cestě jsme navštívili cukrárnu v Hustopečích, kde jsme se 
po celodenním „vedru“ příjemně zchladili a občerstvili. Účastníkům 
se zájezd líbil. 
 
*************************************************************** 
V neděli 2. 10. 2016 jsme uspořádali v zasedací místnosti OÚ 
v Radosticích výstavu ovoce, zeleniny a květin spojenou 
s výrobky našich občanů. Bylo k zhlédnutí asi 80 druhů ovoce, 
zeleniny, přáníčka Lenky Kratochvílové, 
keramika od Ireny Flódrové, celá plejáda 
výrobků od Petry Danielové a dětí ze 
střelického zámečku. Výstavě vévodil 
dýňový košík na ovoce od našeho člena 
Richarda Drobníka. Úrodu ovoce a zeleniny 
jsme doplnili květinami, pletenými košíky a 
zavařeninami. Přišlo se podívat kolem 60 
občanů. Taková návštěvnost nás velice 
potěšila. Je vidět, že občané naší obce se 
zajímají, co se u nás pěstuje a vyrábí. 



 

ZÁMEK KAČINA U KUTNÉ HORY 
 

V sobotu 10. 9. 2016 
jsme se rozjeli na 
plánovaný zájezd na 
vinobraní a dožínky na 
zámek Kačina u Kutné 
Hory. Tato akce se 
konala již po páté. 
Zahájení proběhlo za 
troubení fanfár. Poté 
návštěvníky přivítal 
zakladatel a prezident 
vinobraní na Kačíně, 

pan Rudolfský. Místní kněz požehnal úrodě. Zahrálo několik 
hudebních skupin – 
Hradišťan, Alegri (z 
Francie, hráli i s Rolling 
Stones) a další. Pro 
návštěvníky byla 
připravena kašna, ze 
které si mohli ochutnat 
kvalitní vína. Nabízena 
byla také regionální 
jídla, divočák na rožni 
nebo beran 
z kutnohorských pastvin. Na zahradě zámku byla výstava 
zemědělské techniky. Program pro děti byl také pestrý – divadlo, 
skákací hrady nebo domácí zvířátka v ohradě. V rámci akce mohli 
návštěvníci využít exkurze do bioplynové stanice. Tento zájezd 
jsme zakončili v restauraci dobrým jídlem se zvěřiny i jiných 
specialit. Došlo i na kafíčko a zmrzlinové poháry. Odjížděli jsme 
v 16.00 hod. spokojeni (i přes úmorné vedro) a obohaceni zážitky 
z tohoto slunečného dne.         

           Za ČZS Jaroslav Dvořák                                   



 

 

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

 
ČSCH ZO RADOSTICE 

 

pořádá 
 
 

XIII. REGIONÁLNÍ MORAVSKOU VÝSTAVU  
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

 

v sobotu 8. 10. 2016 od 13.00 hod. do 18.00 hod. 
v neděli 9. 10. 2016 od 08.00 do 15.00 hod. 

v chovatelském areálu „u Pištěkárny“. 
 

  
Srdečně zvou pořadatelé 

 
 

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



 



 

… PODÍLEJTE SE NA NAŠÍ BUDOUCNOSTI A PŘIJĎTE VOLIT … 
Oznámení o době a místě konání  

voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 
Starosta obce Radostice podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o 
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje: 
Hlasování o volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR na 
území České republiky se uskuteční: v pátek dne 7. 10. 2016 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8. 10. 2016 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Místem konání voleb v obci Radostice je zasedací místnost 
obecního úřadu. 
Volby do Senátu Parlamentu ČR – hlasování probíhá pouze ve dnech 
voleb na území ČR, a to ve 27 volebních obvodech, kde jsou volby do 
Senátu vyhlášeny. Aktivní volební právo je ve volbách do Senátu 
podmíněno trvalým pobytem voliče v příslušném volebním obvodu. Volič, 
který je zapsán ve stálém seznamu voličů na území ČR, tak může hlasovat 
ve volbách do Senátu pouze v roce, kdy se v jeho volebním obvodu konají 
volby. Volební zákon neupravuje žádný institut, jakým je například 
korespondenční hlasování.  
Druhé kolo voleb do Senátu - pokud žádný z kandidátů nezíská ve 
volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Senátu, 
konaném ve dnech 7. a 8. října 2016, nadpoloviční většinu všech 
odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat 
druhé kolo voleb. Hlasování bude zahájeno šestý den po ukončení 
hlasování v prvním kole, tzn., že volby proběhnou v pátek 14. října 2016 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 
14.00 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze dva kandidáti, kteří se 
v prvním kole umístili na prvých dvou místech. Jestliže před druhým 
kolem voleb ve volebním obvodu se kandidát své kandidatury vzdá, 
pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb 
kandidát, který se v prvním kole voleb v konečném pořadí umístil na 
třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 
21. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 22. října 2016 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo 
voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve 
volební místnosti ve dny voleb. Zde také obdrží úřední obálku pro druhé 
kolo voleb do Senátu (barvy šedé). 



 

 
 
 
 


