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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 

 
PO 8.30-12.00 13.00-17.00 hod. 
ST  8.30-12.00 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 

 

*************************************************************** 
Připomínáme občanům, že je možnost odebírat hlášení místního 
rozhlasu e-mailem.  Stačí se zaregistrovat na stránkách obce. 
 
Obecní knihovna v době letních prázdnin bude zavřena ve dnech: 
26. 7., 9. 8. a 30. 8. 2017. 
 

*************************************************************** 
 
 
Vydala Obec Radostice, dne 16. 7. 2017, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
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Barbora Prokešová, Bc. Žaneta Holcmannová, Jana Davidová, Mgr. Drahoslava Drábková, 
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SLOVO STAROSTY OBCE 
Vážení občané,                                                                                                                                                      
dostává se Vám do rukou druhé vydání našeho obecního 
zpravodaje. V dubnu letošního roku jsem Vás seznámil s hlavními 
záměry naší obce pro rok 2017. Jako na jeden z hlavních úkolů byl 
kladen důraz na zahájení rekonstrukce kanalizace v naší obci. Na 
tento záměr bylo počátkem března 2017 vydáno stavebním úřadem 
ve Střelicích územní rozhodnutí, na které navazuje stavební řízení. 
Stavební řízení bylo zahájeno odborem životního prostředí (OŽP) 
městského úřadu Šlapanice v polovině března 2017. Tak, jak jsem 
Vás informoval v minulém čísle, vyjádření vlastníků k územnímu 
řízení dle nového stavebního zákona nepostačuje k vlastnímu 
stavebnímu řízení. Řízení bylo dnem 27. 3. 2017 přerušeno a bylo 
by obnoveno po dodání „Smlouvy o právu provedení stavby“ od 
všech vlastníků pozemků v k. ú. Radostice, kterých se trasa 
kanalizace v naší obci týká. Bohužel nám jeden z vlastníků pozemků 
na ul. Školní (p. č. 432/14) odmítl předmětnou smlouvu bez důvodu 
podepsat. Abychom i přes tento problém mohli v řízení pokračovat, 
byli jsme nuceni požádat zhotovitele PD (VS Chrudim) o opravu 
dokumentace a zkrácení stoky „A7“. V návaznosti na uvedené, bude 
rekonstrukce od p. č. 432/14 směrem ke hřbitovu až po horskou 
vpusť u odbočky na hřbitov z realizace vyloučena. Tento 
nepředvídatelný časový posun ve vydání stavebního povolení na 
rekonstrukci kanalizace má vliv i na předjednaný bankovní úvěr u 
KB Brno-venkov, tzn. nabídnutou výhodnou fixní úrokovou sazbu, 
která bude pravděpodobně s ohledem na posun termínů, vyšší. Pro 
konečnou vizi ul. Prostřední se v současné době zpracovává 
projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Tato PD 
řeší vlastní komunikaci v ulici a dále také parkovací stání. Jak jsme 
Vás informovali již dříve, naším cílem je vyřešit nejen kanalizaci, ale 
i dopravní situaci na naší obci, včetně rozšíření parkovacích stání 
pro osobní automobily na této ulici.                                                                                                                                                    
Do 19. července 2017 bude dopracována územní zastavovací studie 
dle zadávacích podmínek úřadu pro plánování ORP Šlapanice, 
týkající se výstavby RD směrem na obec Prštice „Tykadlo“. Dnem 



 

28. 6. 2017 byly úřadem pro plánování zahájeny i práce na zadání, 
týkající se navrhovaných změn územního plánu obce, které 
předložilo zastupitelstvo témuž úřadu již v polovině minulého roku.                                                                                                                                              
Zastupitelstvo naší obce se sešlo od veřejného zasedání (VZ) 
celkem na sedmi pracovních poradách, na kterých byla řešena celá 
řada úkolů souvisejících s chodem naší obce. Mimo jiné byly 
provedeny inventarizace majetku obce vč. majetku ZŠ, připravovaly 
se podklady pro schválení závěrečného účtu obce a ZŠ. Dne 17. 
května 2017 byl proveden v souladu se zákonem přezkum 
hospodaření obce za rok 2017, který byl proveden kontrolory z 
Jihomoravského kraje. Při přezkoumávání hospodaření naší obce 
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní 
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Dále se 
uskutečnila dvě veřejná zasedání a to ve dnech 24. 5. 2017 a 28. 6. 
2017. Na těchto VZ byla projednávána celá řada záležitostí 
týkajících se naší obce. Bohužel jsme se setkali na těchto zasedáních 
i s projednáváním nepřiměřených požadavků některých vlastníků 
pozemků na tzv. „Tykadle“ a to ve smyslu údajného záměrně 
prodlužovaného termínu dokončení vlastní územně zastavovací 
studie v této lokalitě. K tomu se vyjádřím samostatně dále v textu.                                                                                                                                                                
 
Vážení občané,                                                                                                                                                              
s děním v naší obci souvisí celá řada problémů, které je nutné bez 
otálení řešit. V poslední době je jedním z nich pohyb psů na území 
naší obce a to nejen z hlediska bezpečnosti, ale také s ohledem na 
znečišťování veřejných prostranství psími výkaly. Bohužel se opět 
opakovalo napadení občana psem, při kterém došlo k pokousání - 
ublížení na zdraví. Jedná se o případ, který nás konečně přesvědčil 
k okamžitému omezení volného pohybu psů na území naší obce a to 
vydáním obecně závazné vyhlášky. OZV bude schválena na VZ v 
měsíci září 2017 a nabude platnosti patnáctým dnem po jejím 
zveřejnění. Zastupitelstvo si je vědomo, že se toto další omezení 
nesetká u všech občanů s pochopením, ale již se řadíme k 
omezenému počtu obcí, kde tato OZV neexistuje. Toto opatření 
obecné povahy umožní naší obci řešit porušení předpisu u 



 

příslušných správních orgánů. Nejedná se pouze o napadení 
člověka, ale také o nepříjemné znečišťování prostranství, za což 
budou hrozit majitelům nemalé finanční postihy.                                                                                                                                                               
K dalším nepříjemnostem dochází nyní již každoročně při příchodu 
teplého počasí a s tím souvisejícím nedostatkem vody. Nepomáhá 
nám upozorňování občanů, aby v případě napouštění svých bazénů 
předem upozornili obec, tak aby zvýšený odběr vody byl alespoň 
částečně rozložen do jednotlivých dnů. Letošní rok byl zcela 
extrémní, došlo to tak daleko, že byla přerušena dodávka vody pro 
obec Prštice a Silůvky. Aby toho nebylo málo, ke všemu se ještě 
přidaly problémy s nefunkční čistírnou odpadních vod, která 
znečišťuje říčku Bobravu a je předmětem oprávněné kritiky rybářů 
atd.. Není toho zrovna málo, co zastupitelstvo obce v zájmu většiny 
našich občanů musí řešit.                                                                                    
Jak jsem uvedl v textu výše, nyní podám vysvětlení k dění kolem 
nešťastného „Tykadla“. Celá záležitost se začala stupňovat na VZ 
dne 24. 5. 2017, kdy vystoupil s útoky na moji osobu a 
zastupitelstvo obce občan obce Troubsko, který údajně zastupuje za 
tím účelem založený spolek „Týkadlo“. Při tomto jednání se 
prezentoval dokumentem, který jej měl opravňovat k jednání. Až 
druhý den po konání VZ bylo zjištěno, že jedná jménem v té době 
ještě neexistujícícho spolku – který nebyl zapsán ve veřejném 
rejstříku. Tímto jednáním uvedl v omyl nejen zastupitelstvo naší 
obce, ale také přítomnou veřejnost. Další útoky citované osoby 
(osob) pokračovaly prostřednictvím jejich advokáta, který 
požadoval různé dokumenty a doklady, které souvisejí nejen s 
územně zastavovací studií lokality „Tykadlo“, ale také s činností 
naší obce. Je pravděpodobné, že s ohledem na to, že dodané 
dokumenty a doklady ze strany obce byly v pořádku a žadatelé 
nemohli žádné pochybení najít, zvolili jinou taktiku. Pokusili se 
žádostí ze dne 6. 6. 2017, dodanou na obec dne 14. 6. 2017 a 
zaslanou všem zastupitelům, ovlivnit zastupitelstvo a veřejnost v 
můj neprospěch s tím, že jsem jednal nezákonně jako veřejný 
funkcionář a také v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Vzhledem k 
tomu, že se jednalo o žádost občanů, která splňovala zákonné 



 

požadavky a současně tato skupina požadovala projednání 
záležitosti na nejbližším veřejném zasedání, zařadil jsem 
požadovaný bod na program jednání VZ dne 28. 6. 2017.  Na tomto 
zasedání jsem předložil všechny dostupné a vyčerpávající listinné 
důkazy k této kauze, ze kterých zcela zřejmě vyplývá, že ani já či 
zastupitelstvo obce nemělo a nemohlo mít zájem na nějakém 
údajném zdržování dopracování předmětné studie. Naopak 
zastupitelstvo bylo pravidelně na pracovních poradách o průběhu 
zpracování studie informováno. Pro úplnost ještě uvádím, že 
zastupitelstvo obce nechalo předmětnou studii lokality zpracovat 
na náklady obce. Domnívám se, že na základě předložené písemné 
argumentace jsou obvinění v žádosti v rozporu se skutečností, kdy 
se jedná o účelově zkreslené informace, které měly sloužit pouze k 
pomluvám, očernění a dehonestaci mojí osoby jako veřejného 
činitele, i jako občana a celé mé rodiny. Vrcholem nepřístojného 
jednání bylo zveřejnění této listiny učené pro zastupitelstvo a to 
bez podpisů občanů (tzn. anonym), vhozením do schránek Vašich 
rodinných domů. Tyto dopisy, přestože obsahovaly nepravdivá 
tvrzení a hypotézy předkládané pod rouškou údajné pravdivosti, 
jsem zpočátku chápal jako možnou aktivitu občanů. Zastupitelstvo 
se následně zabývalo návrhy na usnesení podané skupinou občanů 
a odmítlo je pro jejich nedůvodnost.  
 
 
S odkazem na výše uvedené jsem byl přinucen obrátit se na orgány 
činné v trestním řízení, vzhledem k tomu, že jsem se stal dle mého 
názoru obětí trestného činu, kdy popsaným jednáním mohla být 
naplněna skutková podstata trestných činů pomluvy (§ 184 
trestního zákoníku) a dalších trestných činů. Jedním z osob, která se 
popsaného jednání dopustila, má být dle informací opět občan 
Troubska.             
Pouze připomínám, že již minulé zastupitelstvo se potýkalo 
s problémy s vlastníky pozemků v dané lokalitě a není žádným 
tajemstvím, že se jedná pouze o hrstku občanů naší obce, kdy 
většina vlastníků nejsou občané Radostic.                                                                                                                                               



 

Toto nesmyslné a nepochopitelné jednání výše uvedených občanů 
zatěžuje zastupitelstvo, pracovníky obecního úřadu a zcela 
zbytečně odvádí pozornost od důležitých záležitostí týkajících se 
většiny občanů naší obce. Současně s tímto jejich postupem vznikají 
i finanční náklady pro naši obec.                                              
 
Přál bych si, aby Vás občany tato slova vedla k zamyšlení, zda jsme 
ochotni strávit jakékoliv nepravdivé nařčení, které poškozuje ve 
svých důsledcích nás všechny, až na ty, kterým to vyhovuje. Snažme 
se společně chránit tradiční venkovské spolužití a kamarádské 
vztahy. Neuzavírejme se ve svých rodinách a úzkých skupinách a 
nedovolme, prosazování úzkých partikulárních zájmů jednotlivců či 
skupin, proti zájmům většiny. S tím i souvisí integrování nových 
přistěhovalých občanů mezi nás starousedlíky do naší obce. Jsem 
přesvědčen, že v naší obci žije převážná většina dobrých lidí, kteří 
pro naplněnost svého života nepotřebují působit ostatním křivdy a 
bolest. Važme si také každého jednotlivce, který pro naši obec něco 
užitečného a dobrého vykonal, či vykonává k užitku nás všech.                                                                                                                           
Závěrem Vám přeji jménem zastupitelstva obce a jménem svým, 
krásný zbytek letních měsíců a příjemné prožití dovolených.                                                                                                                                                   

 
Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Obec Radostice přeje našim milým spoluobčanům, 
kteří oslavili významná jubilea,  

hodně zdraví, štěstí a radosti. 
 
 

Pokud chcete svoje jubileum zveřejnit, zašlete nebo doneste nám 
podepsaný souhlas, na základě kterého, bude Vaše jméno 
zveřejněno. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 25. června. Starosta obce 
přivítal šest občánků, a to Elišku Foretovou, Elen Pino, Rebeccu 
Fialovou, Michala Kadlčíka, Beátu Kadlčíkovou a Václava Horáka. 
 

       
B.P. 



 

… NĚCO MÁLO Z DĚNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY…. 
Jarní dny si děti z mateřské školy užily sportováním, tancem a 
soutěžemi na čarodějnickém dnu, hledaly velikonoční poklad, 
chodily na dlouhé vycházky do okolí Radostic.  
1. 6. 2017 jsme oslavili „Den dětí“, dopoledne děti zdokonalovaly 
svoje pohybové dovednosti soutěžemi a hrami. Odpoledne jsme 
strávili na školní 
zahrádce společně 
s rodiči.  
 
Ke konci června zkusila 
třída Motýlků spát přes 
noc ve škole. Nikdo se 
nebál a všichni zvládli i 
noční prohlídku školou.  
 

 
29. 6. 2017 proběhla již tradiční školní akademie, ta letošní byla 
spojená 
s oslavou  
70. výročí 
založení naší 
školičky.  
S dětmi jsme 
předvedli 
pásmo 
tanečků  
a rozloučili 
jsme se 
s předškoláky – Vítkem Slaninou, Davídkem Kratochvílem, Julinkou 
Hrubou, Adámkem Žúborem, Eleanorkou Hejdukovou, Adélkou 
Strouhalovou, Markétkou Palátovou, Terezkou Magnuskovou a 
Alexem Turečkem, kteří byli panem starostou pasováni na žáky  
1. třídy.  



 

Děkujeme všem za účast na školní akademii i za krásné setkání 
s bývalými zaměstnanci mateřské školy, které proběhlo v budově 
školy.  

Tobě, milá mateřinko, přejeme k tvému 
70. výročí plné třídy zdravých 

a šťastných dětí. 
 
Z HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY RADOSTICE 
Mateřská škola byla zřízena v budově tehdejší národní školy v 
dubnu 1947. Provoz zahajovala p. učitelka Eliška Bártová. Školka 
měla jen jednu třídu, ve které bylo vše: šatna, učebna, umývárna a 
herna. V této podobě fungovala až do roku 1974. Provoz byl 
polodenní a to ve všední dny od 7:30 do 12:3O a v sobotu od 7:00 
do 12:00 hodin (do roku 1969, kdy začaly být soboty volné). 
V letech 1972 - 1973 probíhala přestavba školní budovy a školka 
pracovala v klubovně místní sokolovny. Provoz v opravené budově 
byl zahájen 2. 9. 1974. Stále polodenní a to až do roku 1982, kdy byl 
uvolněn byt v přízemí a MŠ byla obohacena o ložničku a jídelnu.  
Od školního roku 1982/83 byl tedy provoz MŠ celodenní se 
zajištěnou stravou z vlastní školní jídelny, které trvá dodnes. Počet 
učitelek se také zvýšil a to na dvě pracovnice. Kapacita školy byla 
stanovena na 25 dětí, ale s různými výjimkami MŠ navštěvovalo 26 
až 28 dětí.  
Stravování ve školní jídelně bylo zahájeno v roce 1983 – 1984. 
Vedoucí školní jídelny byla paní Ludmila Ondrášková, později paní 
Marie Doubravová. Prvními kuchařkami byly Marie Brůčková a 
Alžběta Jílková. 
Od roku 2000 je mateřská škola součástí základní školy.   
Jednotřídní model mateřské školy fungoval až do roku 2012, kdy za 
vydatné pomoci obecního úřadu a sponzorů byla školka 
přebudována na dvoutřídní.  
Od roku 2012 má mateřská škola zázemí v celém přízemí školní 
budovy. Kapacita školy je stanovena na 30 dětí ve dvou třídách a to 
v I. třídě Kuřátek na 16 a ve II. třídě Motýlků na 14. Děti jsou věkově 
rozděleny, což se především u práce s předškoláky velmi osvědčilo.  



 

I menší počet dětí ve třídě dává učitelkám více možností se 
každému individuálně věnovat. Počet učitelek se tedy zvýšil a to na 
tři pracovnice, kdy třetí učitelka pracuje na kratší úvazek. 
 

SOUČASNOST 
V současné době má mateřská škola stále dvě třídy, Kuřátka a 
Motýlky, s počtem dětí 30. Vedoucí učitelkou a třídní učitelkou 
Kuřátek je Bc. Žaneta Holcmannová, třídní učitelkou Motýlků je 
Ludmila Hellarová, třetí učitelkou je Lenka Čejková, která ukončila 
svůj pracovní poměr k poslednímu červnu. Od září se budeme těšit 
na novou paní učitelku.  
V současné době je vedoucí stravování paní Zdeňka Drábková a 
dobroty nám vaří paní Jitka Kocúrová. O čistotu se nám stará paní 
Hana Kubíková.  
 
MŠ úzce spolupracuje se základní školou, okolními mateřskými 
školami, rodiči, obecním úřadem.  
Děti mají celoročně bohatý program zpestřený divadelními 
představeními, výlety, různými besídkami, nadílkami i tradičními 
akcemi (Masopust, Karneval, Vítání jara, Čarodějnický den, Den 
dětí, noční spaní a další) a mohou se účastnit 2x ročně dílen s rodiči.  
 
S prací mateřské školy se můžete seznámit na webových stránkách 
MŠ www.msradostice.cz. a na facebookových stránkách, které vám 
nastíní každodenní život dětí v naší mateřské škole.  

 
1947 - 2017 

 
     
 
 
 
 

Výstava fotografií k 70. výročí MŠ:  
Den otevřených dveří proběhne 4. 9. 2017 v době od 9 do 16 hodin.  

http://www.msradostice.cz/


 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY… 
Letos jsme se vypravili na školu v přírodě v termínu od 22. do 26. 
května k naší jižní hranici. 
Navštívili jsme krásný koutek naší země, který zůstal po mnoho let 
díky své poloze většině lidí skrytý. 
 
Rota Písečné je bývalá rota pohraniční stráže, do jejíhož okolí měl 
přístup pouze úzký okruh lidí. V důsledku toho, zůstala okolní 
příroda uchráněna běžným civilizačním vlivům, které s sebou nese 
cestovní ruch. Mohli jsme si zde proto užívat nejen přírodních krás, 
ale prohlédnout si toto přísně střežené místo se strategickým 
vojenským významem, kde jsou pozůstatky tzv. železné opony 
patrné dodnes. Také samotná obec je místem s bohatou a poutavou 
historií, kde se stýkala kultura česká, německá a židovská. 
 
Bydleli jsme v nově zrekonstruované budově bývalé roty 
pohraniční stráže, která se nachází v panensky nedotčené přírodě v 
obci Písečné nad Dyjí, na okraji České Kanady.  Nedávno provedená 
rekonstrukce umožnila vysoký komfort ubytování, mohli jsme 
využívat profesionálně vybavených učeben i vynikající kuchyně.  
Tady ovšem musíme ocenit kuchařské umění pana vedoucího. 
Hlášku dětí, že ta svíčková byla ještě lepší, než od babičky jsme 
zatím nikdy nikde neslyšely.  
 
Venkovní oplocený areál o rozloze 10 000 m2 nám umožnil 
sportovní vyžití - fotbalové a volejbalové hřiště, dětské hřiště s 
prolézačkami, pískoviště, minigolf. Prostě všechno bylo prima. 
Cestou jsme navštívili královské město Znojmo, užili si perfektní 
vyhlídkové jízdy znojemským vláčkem a trochu se báli ve 
znojemském podzemí. 
 
Uprostřed týdne jsme se vypravili do Telče na zámek, prohlédli si 
nádherné zámecké zahrady a zhlédli výstavu kostýmů, kulis a 
dekorací z natáčení pohádky Pyšná princezna. 



 

Nikdo z nás asi pyšný nebyl, protože všem nám květinka zazpívala 
písničku. 
Také jsme vyrazili alespoň na pár kroků do Rakouska, kde jsme si 
dali u hraničního kamene svačinu. Odvahu a důvtip jsme si 
vyzkoušeli na rozluštění tajného kódu, který nás pustil ke starému, 
opuštěnému bunkru a dál si už musel každý z nás poradit sám. 
Všichni jsme to zvládli, překonali strach a z bunkru si odnesli malý 
poklad. 
Na zpáteční cestě jsme se zastavili v městečku Jemnice, tam jsme si 
prohlédli kostel a dozvěděli jsme se i zajímavosti o královně Elišce 
Přemyslovně. 
Poslední zastávka byla v Muzeu čaje. Tam jsme samozřejmě 
nakoupili maminkám pravý jemnický čaj a hurá domů. 
 

 



 

ATLETICKÉ ZÁVODY v Silůvkách TABULKA CELKOVÉHO UMÍSTĚNÍ 
   Jméno a příjmení Umístění  Škola 

1.ročník Martin Kozlík 1. místo 
   Tobiáš Babiš 2. místo 
   Jakub Kysel 3. místo Radostice 

      
 2.ročník Matyáš Rožinský 1. místo 
   Radim Dvořák 2. místo Radostice 

  Štěpán Filip 3. místo Radostice 
      

 3.ročník Ondřej Charvát 1. místo Radostice 
  Ondřej Kysel 2. místo Radostice 
  Vendelín Šik 3. místo Radostice 
      

 4.ročník Lukáš Nešpůrek 1. místo Radostice 
  Monika Veselá 2. místo 

   Tomáš Stehlík 3. místo Radostice 
      

 5.ročník David Záděra 1. místo 
   Vendula Prokešová 2. místo Radostice 

  Ondřej Paulíček 3. místo Prštice 

 
Také proběhlo, jako každý rok, loučení s páťáky. V letošním roce 
jich je 9, a to: Martin Novák, Erik Seifert, Jakub Daniel, Richard a 
Vendula Prokešovi, Eliška Rautenkranzová, Valérie Vašková, Amálie 
Moulisová a Zuzana Lenertová.  

Všem přejeme krásné prázdniny.          Kolektiv MŠ a ZŠ Radostice 



 

MLADŠÍ FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA  
Naše přípravka se zúčastnila turnaje v Čebíně, kde se hrálo o pohár 
starosty obce. Skončila na pěkném třetím místě.  
 
Reprezentovali:  
Bílý Tomáš, 
Dvořák Radim,  
Charvát Ondra,  
Šik Venda,  
Kysel Jakub,  
Kysel Ondra  
a Varga Patrik. 
 

 
Navíc naši hráči 
získali i individuální 
ocenění.          Nejlepší hráč turnaje   Charvát Ondra. 
                          Nejlepší střelec turnaje                Dvořák Radim. 
 
Výsledky:  
Radostice - Říčany     2 : 5 
Radostice - Čebín      1 : 2 
Radostice - Veverská Bitýška   4 : 2 
Radostice - Tišnov      10 : 1 
Radostice - Drásov      5 : 2 
 
Pořadí:    
1. Čebín              
2. Říčany  
3. Radostice 
4. Veverská Bitýška 
5. Drásov 
6. Tišnov  
 
Mladší přípravka ve své skupině po jarním kole získala 34 bodů,  
se skórem 201:114. 



 

 
Sezónu 2017/2018 zahájíme, vzhledem k věku hráčů, 

jako starší přípravka III. tř. skupina B. 
 

1. kolo 
 

Neděle 03. 09. 2017 10:30  
 

Radostice - Modřice  
 

2. kolo 
 

Neděle 10. 09. 2017 10:30  
 

Radostice  
- Hrušovany u Brna  
 

3. kolo 
 

Neděle 17. 09. 2017 10:30  
 

FK Ořechov - Radostice  
 

4. kolo 
 

Neděle 24. 09. 2017 10:30  
 

Radostice - Mor. Bránice 

5. kolo 
 

Neděle 01. 10. 2017 10:30  
 

Střelice - Radostice  
 

6. kolo 
 

Neděle 08. 10. 2017 10:30  
 

Radostice - D. Kounice  
 

7. kolo 
 

Neděle 15. 10. 2017 10:30  
 

SK Ketkovice z. s.  
- Radostice  
 

8. kolo 
 

Neděle 22. 10. 2017 10:30  
 

Radostice - SK Vojkovice B  
 

9. kolo Neděle 29. 10. 2017 10:30  
 

SK Medlov z. s. - Radostice  
 

za oddíl kopané, mladší přípravka  
          Jiří Holcmann 

   TABULKA STŘELCŮ     
 aktualizováno k datu 4. 6. 2017 

POŘ.   HRÁČ GÓLY 

1.  CHARVÁT Ondřej 67 

2.  STUPKOVÁ Zuzana 61 

3.  DVOŘÁK Radim 21 

4.  KYSEL Ondřej 10 

5.  ŠIK VENDELÍN 9 

6.  BÍLÝ Tomáš 6 

7.  Lenert Tomáš 1 
 



 

ODDÍL KOPANÉ 
Shrnutí sezóny 2016/2017 Muži – Radostice 
Dovolím si shrnout sezónu 2016/2017. Co se týče umístění, tak 
jsme skončili na krásném 5. místě. To je nejlepší umístění našeho 
působení v posledních čtyřech ročnících v III. třídě Brno – venkov. 
Do okresní soutěže postupuje zaslouženě Tišnov B. Z naší skupiny 
by neměl sestoupit žádný tým. Kuřim B se odhlásila a Dolní Loučky 
byly vyloučené v předposledním kole, pro třetí kontumaci. 
 
Výkony našeho mužstva byly vyrovnané. Dosáhli jsme na podzim, 
ale i v jarní části sezóny shodně – 17 bodů. Součet 34 bodů nám 
zaručil už zmíněné 5. místo. Mužstva umístěné v tabulce pod námi s 
výjimkou Lažánek, jsme na jaře dokázali porazit. S Troubskem jsme 
ztratili 2 body, při bezgólové remíze. Bohužel se nám nepodařilo 
bodovat ani s jedním mužstvem ze špice tabulky. I proto je 5. místo 
zasloužené. 
 
Individuální statistika: 
Nejlepším střelcem našeho mužstva se stal už podruhé Michal 
Macalík s 12 góly. Na záda mu dýchal Jozef Žúbor se 7 góly. Třetím 
nejlepším střelcem je Jakub Johaník s 5 góly. V tabulce produktivity, 
která se skládá ze součtu vstřeleného gólu a finální nahrávky, 
dominuje opět Michal Macalík se 17 body (12+5). Druhé místo 
obsadil Jakub Johaník s 11 body (5+6) a třetí skončil Jozef Žúbor s 
10 body (7+3). 
 
V defenzivní práci se osvědčil Tomáš Urban, který se bravurně a 
spolehlivě zhostil úlohy stopéra, po zranění Jirky Šalplachty. Celé 
obraně kryl záda legendární gólman Luděk Petrovský, který s 
přibývajícím věkem snad kvete!  V obraně se vystřídalo hodně 
hráčů. Stabilní výkony podává Zdeněk Kuře, Lukáš Tofl, Tom Veselý 
a běhavý Jindra Martinec. Občas zaskočí v obraně Gabriel Varga, na 
kterého se dá vždy spolehnout. 
 



 

Zálohu diriguje Bohdan Ryšavý, který je pro mnoho z nás vzorem. 
Jak po stránce herní, tak i pro přístup v kabině. Uprostřed zálohy 
mu nejčastěji sekunduje snaživý mladíček Filip Krubl. Běhavá křídla 
už stabilně hrávají, Jožko s Jakubem. Jejich přínos, kromě úmorného 
a neúnavného běhání, jsem již zmínil v individuální statistice. 
Pokud vzpomenu černou práci, tak k pracantům na hřišti 
nepochybně patří Jan Paseka, který nevypustí žádný souboj a na 
hřišti provětrá nejednoho i o 20 roků mladšího soupeře. 
 
 
Dále chci vyzdvihnout spoluhráče, kteří nedostali tolik příležitostí, 
ale vždy byli připraveni mužstvu pomoct. Když nastoupili, tak vždy 
plnohodnotně zapadli do sestavy. Pozornost si zaslouží Patrik 
Tlustoš, který dostal nejméně příležitostí. To ho neodradilo, co se 
týká docházky na trénink, patří mezi hráče s nejvyšší účastí. U mě si 
zasloužil velký respekt a věřím, že v další sezóně dostane víc 
příležitostí.    
 
 
V tomto hodnocení nesmím zapomenout ještě na jednoho hráče. 
Tím je Jirka Šalplachta. Hráč, kterého jsme v závěru sezóny na hřišti 
neviděli pro dlouhodobé zranění kolene. Bohužel se stěhuje mimo 
Moravu a už našemu týmu v další sezóně nepomůže. Byl to hráč, na 
kterého se vždy dalo spolehnout a v našem mužstvu má vždy dveře 
otevřené. 
 
 

Závěrem bych rád poděkoval realizačnímu týmu, který se ani pro 
budoucí sezónu nemění. Tvoří ho předseda mužstva Milan 
Pazourek, vedoucí mužstva Jirka Kadlec a v neposlední řadě trenér 
Jiří Holcmann. Těmto vděčíme za to, že vše šlape, jako švýcarské 
hodinky, i když nééé vždy to je s námi lehké !! 
Neoddělitelnou součástí realizačního týmu je pan Jan Smejkal, který 
zajišťuje veškerou administrativu s Okresním fotbalovým svazem. 
 



 

Úplně poslední řádky patří našim fanouškům. Chtěli bychom vám 
poděkovat za fandění, za výdrž a za ochotu nás sledovat, i když naše 
výkony někdy nelahodí oku fotbalového fanouška. Ale věřte, že i 
díky vám jsme se umístili na krásném 5. místě III. B třídy Brno – 
venkov. 
 
Poděkování patří našim sponzorům a Obci Radostice. Děkujeme za 
podporu, bez vás sport prostě nejde organizovat. 
 
Hráčům děkuji za výbornou spolupráci a přeji všem pěkné léto a 
oddych od fotbalu.  
Věnujte se rodinám, neboť přestávka je krátká !!!   

Zdraví kpt. Michal 
 

 

 CELKOVÁ TABULKA PO 22. KOLE    

 
Klub Z V R P S B 

1. Tišnov B 22 19 2 1 73:14 59 

2. Zbýšov 22 17 2 3 57:24 53 

3. Oslavany 22 15 2 5 57:28 47 

4. Senorady 22 13 3 6 56:34 42 

5. Radostice 22 11 1 10 42:40 34 

6. Troubsko 22 7 5 10 43:36 26 

7. Drásov 22 7 5 10 38:46 26 

8. Ketkovice 22 8 1 13 26:40 25 

9. Deblín 22 5 5 12 21:49 20 

10. Lažánky 22 5 4 13 28:60 19 

11. Dolní Kounice 22 4 2 16 24:56 14 

12. Vysoké Popovice 22 3 4 15 21:59 13 

 



 

   TABULKA STŘELCŮ     

POŘ.   HRÁČ GÓLY 

1.  MACALÍK Michal 12 

2.  ŽÚBOR Jozef 7 

3.  JOHANÍK Jakub 5 

4.  PASEKA Jan 3 

5.  KRUBL Filip 2 

5.  RYŠAVÝ Bohdan 2 

5.  SMEJKAL Roman 2 

5.  VESELÝ Tom 2 

5.  ŽÚBOR Michal 2 

10.  DVOŘÁK Radim 1 

10.  KUŘE Zdeněk 1 

10.  KUBASKÝ Ľubomír 1 

10.  URBAN Tomáš 1 
 

 

 

 

  TABULKA PRODUKTIVITY     

POŘ.   HRÁČ G A SPOLU 

1.  MACALÍK Michal 12 5 17 

2.  JOHANÍK Jakub 5 6 11 

3.  ŽÚBOR Jozef 7 3 10 

4.  PASEKA Jan 3 5 8 

5.  ŽÚBOR Michal 2 4 6 

6.  RYŠAVÝ Bohdan 2 3 5 

7.  VESELÝ Tom 2 2 4 

7.  KRUBL Filip 2 2 4 

9.  DVOŘÁK Radim 1 2 3 

10.  SMEJKAL Roman 2 0 2 

11.  URBAN Tomáš 1 1 2 

12.  KUŘE Zdeněk 1 0 1 

12.  KUBASKÝ Ľubomír 1 0 1 
 

 



 

NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE  
Po 6ti letech dochází k obměně faráře ořechovské farnosti, a to 
z rozhodnutí biskupa brněnské dieceze (letos slaví 240 let od svého 
založení) Vojtěcha Cikrleho (narodil se v brněnských Bosonohách). 
Ten si byl vědom toho, že spojení farnosti ořechovské a 
moravanské je pro jednoho kněze velmi náročné.  
 
Po rekonstrukci bytu na ořechovské faře nastoupil od 1. 7. do 
farnosti ořechovské, která se znovu osamostatnila, nový duchovní 
správce, polský kněz otec ThDr. Krzystof Drzazga. Otec P. Mariusz 
Spierpniak zůstává i nadále duchovním správcem v Moravanech. 
Nový farář ThDr. Krzysztof  Drzazga se narodil v průmyslové 
oblasti ve východním Polsku v městě Pulawa v roce 1975. V roce 
1994 vstoupil do Vyššího duchovního semináře v Lublině a 
současně studoval (stejně jako M. Spierpniak ) na Katolické 
lublinské universitě na filosoficko – teologické fakultě. Studia 
ukončil v roce 2000 diplomovou prací s titulem magistra teologie a 
10. června 2000 přijal v Lublině kněžské svěcení.  Pracoval dva roky 
v polské pastoraci. Od r. 2002 na pozvání kardinála Miloslava Vlka 
působil v pražské arcidiecézi. 
 
Od r. 2015 do roku 2016 pobýval v Rakousku, kde působil v Linzu 
jako výpomocný duchovní.  I přesto se věnoval lokální pastoraci 
Čechů a Slováků. 
 
V roce 2008 započal doktorandské studium, které úspěšně dokončil 
v roce 2010 obhajobou doktorské disertační práce s titulem 
doktora teologických věd v oboru liturgiky na teologické fakultě 
Opolské university v Polsku.  
 
To je malé curriculum vitae našeho nového duchovního správce. 
Radostičtí věřící mu přejí Boží požehnání a pomoc v jeho pastorační 
práci v naší farnosti.  

Z. K., kronikářka 



 

*************************************************************** 
 
ČZS ZO RADOSTICE 
6. května měli zahrádkáři zájezd do Kroměříže na výstavu Floria. 
Letos byla výstava rozdělena na dvě části. My jsme se zúčastnili 
druhé části na téma májová romantika. Byl tam také velký 
doprovodný program, vystoupil mimo jiné Wabi Daněk. Každý si 
nakoupil, co potřeboval doplnit na zahrádce. Na zpáteční cestě jsme 
navštívili pěknou cukrárnu v Hustopečích. To byla sladká tečka. 
Zájezd se všem moc líbil.                    Za ČZS ZO Radostice, J. Dvořák 
 
ČSCH ZO RADOSTICE spolu s ČSCH OBLASTÍ BRNO pořádají ve 
dnech 26. a 27. 8. 2017 Oblastní výstavu mladých králíků. Budou 
zde zastoupena mláďata plemen králíků celé oblasti. Akce se bude 
konat v Radosticích v areálu „u Pištěkárny“. Pro děti se připravuje 
soutěž králíků – KRÁLIČÍ HOP. Srdečně zveme všechny občany. 
                    Za ČSCH ZO Radostice, O. Dvořáková 



 

 


