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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. 

 
PODATELNA – EVA URBANOVÁ 

podatelna@radostice.cz 
 

POKLADNA – BARBORA PROKEŠOVÁ 
pokladna@radostice.cz 

 
OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 

VODA - číslo účtu: 43-1287520277/0100 
Tel.:  547 225 425 

*************************************************************** 
Obecní knihovna je otevřena každou středu od 13.00 do 18.00 hod. 
 
První úřední den v novém roce bude středa 2. ledna 2019. 
Přejeme všem občanům pohodové prožití vánočních svátků a 
úspěšný rok 2019. 
 
OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE VEŠKERÉ HOTOVOSTNÍ PLATBY BUDOU 
V KANCELÁŘI OÚ PŘIJÍMÁNY AŽ OD ÚNORA 2019. 
  
V MĚSÍCI LEDNU LZE PROVÁDĚT PLATBY POUZE BEZHOTOVOSTNĚ. 

*************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 20. 12. 2018, 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, Jitka Kadlčíková, Zuzana Dvořáková, Ludmila 
Bušinová. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na adresu  
pokladna@radostice.cz  

                  RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
 
Vážení spoluobčané,  
náš obecní stromeček už zase svítí na obvyklém místě Na Návsi, což 
nám dává najevo, že tu za pár dnů máme nejkrásnější svátky v roce 
a že se nezadržitelně blíží konec roku. I naše obec jako každoročně 
bude bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, co se nám povedlo a co 
se naopak nedařilo.   
Jistě si většina z Vás uvědomuje, že s ohledem na výsledky 
komunálních voleb na naší obci, je situace i v našem zastupitelstvu 
trošku odlišná, než tomu bylo v minulém volebním období. Určitý 
názorový nesoulad se projevil již při ustavujícím zasedání 
zastupitelstva obce dne 5. 11. 2018. Přesto se podařilo dle zákona  
o obcích naplnit vše, co zákon požaduje. Většinově byl zvolen 
starosta a místostarosta obce, předsedové finančního výboru, 
kontrolního výboru a výboru pro výstavbu a životní prostředí.                                                                        
  
Na veřejném zasedání dne 17. 12. 2018 byly schváleny 
základní dokumenty, které souvisejí s chodem naší obce  
v dalším období jako např:     
                                                                                                                                                             
- schválení nového jednacího řádu zastupitelstva obce;                                                                          
- schválení ceny vodného a stočného pro rok 2019 pro občany         
(zůstává ve stejné výši jako v r. 2018);                                               
 - schválení ceny vody předané pro obce Prštice a Silůvky (zůstává 
ve stejné výši jako v r. 2018); 
- schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radostice na 
rok 2019, včetně střednědobého výhledu schválení rozpočtu obce 
Radostice na rok 2019, včetně střednědobého výhledu;                                                                                                                                                     
- schválení příspěvku IDS JMK na zlepšení dopravní obslužnosti 
naší obce pro rok 2019;                                                                  
- schválení plánu inventur a inventarizační komise a další 
záležitosti týkající se již probíhající investiční akce „Zkapacitnění 
kanalizace a intenzifikace ČOV“.                                                                                                                   
  



 

Dále jsem zastupitelstvo obce v bodu různé seznámil se stavem 
žádostí naší obce o dotace na investiční záměry, které 
vyplývají z dlouhodobého plánu strategického rozvoje naší 
obce a byly schváleny v minulém volebním období:       
                              
- projekt „Rekonstrukce chodníků na ul. Prostřední“ – dotace je 
předschválena k financování a je již vedena pod registračním číslem 
u Ministerstva pro místní rozvoj ČR;                                                                                         
- projekt „Radostice, intenzifikace ČOV“ - dotace je předschválena k 
financování a je již vedena pod registračním číslem u Ministerstva 
zemědělství ČR;                                                                            
- projekt „Dům pro sociální bydlení“ – dotace je předschválena k 
financování a je již vedena pod registračním číslem v rámci 
programu Ministerstva pro místní rozvoj (IROP);   
 - projekt „Rekonstrukce vozovky a parkovacích stání na ul. 
Prostřední“ – zpracovává se žádost o dotaci;                                                                                                 
- projekt „Zklidnění průtahu III. tř. obcí Radostice – řešení 
autobusových zastávek“ – v současné době se zpracovává  projekt k 
žádosti o dotaci v rámci MMR programu rozvoje venkova.                                                         
  
Mimo uvedené již běžící investiční akce, budou počátkem příštího 
roku zahájeny činnosti na změnách ÚP, tak aby v nejbližším 
možném termínu mohly být realizovány záměry k zadržování 
extravilánových vod (biokoridory apod.). V souvislosti s tím se 
uvažuje, že se polní cesta směrem na Ořechov vrátí do původních 
historických hranic a opraví se pro pěší turistiku a cykloturistiku.                                                                                                                                                 
 
Dále jsem zastupitelstvo informoval o rozhodnutí o ustavení 
„Kulturní, školské a sportovní komise“ jako poradního a 
iniciativního orgánu starosty obce dle § 122, odst. 1 zákona 
128/2000 S. o obcích. KŠSK se již iniciativně podílela na tvorbě 
rozpočtu obce pro rok 2019. V plánovaných akcích pro příští rok, 
komise oslovuje všechny věkové skupiny našich obyvatel. O jejich 
plánovaných akcích se dozvíte na dalších stránkách zpravodaje.                                                                                                                                                                                     
 



 

S finančními záležitostmi, které se týkají hospodaření naší obce 
jsem Vás v reakci na uváděné nepravdy před komunálními volbami 
o špatném hospodaření, obšírně seznámil  
v předešlém říjnovém vydání našeho obecního zpravodaje, tudíž 
nepovažuji za nutné Vás s tímto opět seznamovat. K tomu pouze 
uvedu, že proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření (audit) naší 
obce za období 1. ledna 2018 – 30. září 2018, kde je v zápise 
konstatováno, že při dílčím přezkoumání hospodaření nebyla 
zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad 
na hospodaření územního celku v budoucnosti.                                                                                                                                                             
  
Vážení spoluobčané,  
 

zvláštní atmosféra Vánoc je téměř přede dveřmi. Adventní dny jsme 
společně zahájili 30. listopadu před obecním úřadem vystoupením 
dětí a žáků naší mateřské a základní školy a také dechového 
souboru při základní umělecké škole v Ořechově. Teď již nezbývá 
než Vám popřát krásné, klidné a přátelské Vánoce. Dětem na Štědrý 
večer u vánočního stromečku přeji splnění jejich snů a spoustu 
dárků. Vám dospělým v závěru roku přeji pár dní odpočinku 
strávených v klidu se svými přáteli a blízkými.        
Dovolte mi také, abych Vám do nového roku 2019 popřál jménem 
zaměstnanců obce, zastupitelstva obce a jménem svým, hodně 
zdraví, dobré nálady a úspěšný rok 2019.                                                                                                               

 
Ing. Jaroslav Kadlčík – starosta 

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

VODNÉ, STOČNÉ  
CENA STANOVENÁ NA ROK 2019 
Vodné Kč    28,- m3 

Stočné Kč    30,- m3     
Minimální platba za stočné na osobu/rok je stanovena ve výši Kč 
1.080,- 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 stanoveny bez DPH. 



 

Paní Vlasta Bušinová 
bydlela do roku 1988 
v Radosticích. V letošním 
roce 29. 12. oslaví krásné 
100. narozeniny. Rádi 
bychom ji touto cestou 
popřáli k těmto tříciferným 
kulatinám všechno nejlepší, 
zejména hodně zdraví. 
 
 

 

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 a jubileum 
zveřejněno. 
 

 
SENIOR KLUB V RADOSTICÍCH 
Úterní setkávání seniorů, tedy zatím pouze seniorek, v roce 2018 
probíhalo  tradičně - popovídání, zazpívání, někdy protažení těla při 
country tanečcích a podobných při reprodukované hudbě. Na 
místní plesy a zábavy v Radosticích a Ořechově se vydaly 
ty odvážnější a také s manželi. Byl to krásný pocit, že my starší 
nejsme odstrčeni. V roce 2019 budeme pokračovat, to znamená 
každé poslední úterý v měsíci od 15 hodin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. 
Velmi všechny děkujeme zastupitelům obce, panu starostovi a 
děvčatům kanceláře za podporu a pomoc. A paní Draze Celnarové 
za veškerou organizaci včetně občerstvení. 
Těšíme se a zveme i další seniory a seniorky - místa a dobré vůle je 
dost. Začínáme mimořádně v úterý 8. ledna v 15 hodin. 

za seniorky, Jana Němečková 



 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO VE STŘELICÍCH 
 
Praktická lékařka ve Střelicích MUDr. Irma Jeřábková oznamuje: 
27.12., 28. 12., 31. 12. 2018 – dovolená 
Neodkladné případy NUP FNB, LSPP Ivančice, LSPP Ponávka 6, 
Brno 
 
Dětská lékařka ve Střelicích MUDr. Miluše Uhlířová oznamuje, že 
ve dnech 27. a 28. 12. 2018 neordinuje. Pouze akutní případy ošetří 
MUDr. Kachlíková na adrese Brno-Komín, Kristenova 9 od 8.00 do 
10.00 hod.. Tel. č. 739 165 818. 
Dále oznamuje, že neordinuje 31. 12. 2018. Pouze akutní případy 
ošetří MUDr. Holasová na adrese Modřice, Benešova 437 od 8.00 do 
10.00 hod.. Tel. č. 547 216 475. 
 
Zubní ordinace ve Střelicích MUDr. Lenka Pícková  
Dovolená: 27. a 28.12. 2018 
Zástupy: 
27.12. - MDDr. Zdeňka Smíšková, Střelice, 8:00 - 10:00 hod. 
28.12. - MUDr. Vladimír Enev, Troubsko, 8:00 - 11:00 hod. 

 
Zubní ordinace ve Střelicích Smíšek Dent, s.r.o. oznamuje provoz 
v prosinci 2018 
27.12. 8.00 -10.00 hod. MDDr. Smíšková akutní pacienti 
28.12. dovolená - zástup MUDr. Vladimír Enev, Troubsko  
v dopoledních hodinách - Tel: 547 227 083 
31.12. dovolená 
Zástup 8.00 - 10.00 hod MUDr. Lenka Pícková,  
Střelice - Tel: 777 545 385 
Provoz v lednu 2019 
2.1. dovolená 
zástup MUDr. Lenka Pícková,  
Střelice v dopoledních hodinách - Tel: 777 545 385 
Bolestivé pacienty také ošetří:  
Zubní pohotovost - Úrazová nemocnice, Brno Ponávka 



 

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. 
 

**************************************************************** 
 
Druhou adventní neděli 9. 12. 2018 přivítal starosta obce nové 
občánky. Přivítáni byli: Tomáš Dvořák, Rozárie Tereza 
Holcmannová, Nikol Bučková, Karolína Chmelková, Nicole 
Himmelová, Patricie Frantová. 
 
 
 

 
 



 

 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY  

 
Krabice, krabičky nejen na botičky… 
V letošním roce se MŠ podílela na sbírce 
,,KRABICE OD BOT“, kde děti a rodiče 
mohli naplnit tyto krabice hračkami a 
udělat tak hezké Vánoce dětem 
z dětských domovů.  
 

 
Tvořeníčko, tvoření pro naše potěšení… 
Tradičně před první adventní 
nedělí, 28. 11. jsme ve 
spolupráci s rodiči uspořádali 
,,Vánoční dílnu“, kde si děti 
vyráběly spoustu krásných 
výrobků. Za přípravu 
děkujeme mamince Veronice 
Fajtové.  
 
Ve školce jsme vyrobili 
několik výrobků navíc a mohli jsme je použít k prodeji  na 
,,Vánočním jarmarku“, který se konal 30. 11. při příležitosti 
,,Rozsvícení stromečku“. Tvoření dekorací a výrobků jsme ve školce 
a v družině započali již v předstihu a za pomoci dětí jsme vyrobili 
spoustu krásných věcí. Tímto děkuji za spolupráci všem paní 
učitelkám z družiny i ze školky, rodičům i dětem, kteří se podíleli 
jak na výrobě, tak přidali vlastní výrobky k prodeji, ale především si 
pak výrobky zakoupili. Vydělané peníze byly důkazem, že to mělo 
smysl a to nejen pro děti do naší školky a školy, ale také jsme mohli 
udělat něco užitečného a být před Vánocemi nápomocni Nadačnímu 
fondu dětské onkologie Krtek a věnovat dětem do Dětské 
nemocnice Brno na onkologické oddělení krásné dárky pod 
stromeček.   
 



 

Čerte, čerte, čertíku….  Co to neseš v pytlíku?  
 
5. 12. nás kromě Mikuláše 
navštívilo několik nezbedných 
čertíků. I přesto, že se na ně 
někteří ani nechtěli podívat, 
nakonec si za pomoci Andílka 
statečně došli pro odměnu. Za 
balíčky pro děti děkujeme 
mamince Jitce Kadlčíkové. 
 
 
 
Zkouška odvahy nejprve čekala děti ze třídy Motýlků na zámku 
v Dolních Kounicích, kam se vydaly už 26. 11. společně se školáky 
na program „Andělská Mikulášská“.  
 
 
 
V tomto období se vše neslo v duchu Mikuláše, čertů a andělů, a to i 
naše besídka, která se letos konala v neděli 9. 12. v sokolovně před 
,,Mikulášským odpolednem“ pořádaném rodiči. Děti společně s paní 
učitelkami zahráli pohádku ,,O Nezbedovi“.  
 
Pohádka o tom, jak každý může chybovat, ale je důležité umět své 
chyby napravit, omluvit se, a naučit se dodržovat pravidla, být 
kamarádský a něčemu se naučit… 
 
Že každý z nás má v sobě kousek čertíka, ale také anděla a že 
chybovati je lidské a napravovati nadlidské…… 
 
V podstatě pohádka o tom, jak to vlastně denně chodí u nás ve 
školce, kde je spousta takových andílků s čertíky v těle…. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme panu Čejkovi za fotografování besídky a Mikulášského 
odpoledne. 
 

 
Tento den 9. 12. dopoledne jsme 
ještě s některými dětmi stihli 
přivítat nové občánky, budoucího 
kamaráda a pět nových kamarádek, 
které co nevidět budeme potkávat 
v naší školce a škole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme rodičům Hejdukovým za 
Ježíškovu poštu, kterou stráží 
vyrobený skřítek naší tety školnice 
Hanky Kubíkové. 
Snad se dětem splní alespoň některá 
přání. 



 

Poslední týden ve školním roce 2018 jsme zakončili společně 
s dětmi v pondělí 17. 12. vánoční nadílkou, posezením u stromečku 
se společně upečeným cukrovím, ve středu 19. 12. jsme si zazpívali 
koledy v našem kostelíčku a ve čtvrtek 20. 12. nás navštívilo 
divadlo Rolničky s ,,Vánoční pohádkou„.  
 

Když zasvítí na stromě hvězdička, 
všem dětem se rozzáří očička. 

Klid a pohoda vládnou kolem, 
rodina sedí za jedním stolem. 

Mějme se rádi, zdraví si přejme 
A především si pomáhejme. 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2019. 
za kolektiv MŠ Radostice, Zuzana Dvořáková 

 
 
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 
„Mikulášská“ na hradě a 
zámku v Dolních Kounicích 
Koncem listopadu jsme se vydali 
na hrad a zámek do Dolních 
Kounic. Tam nás čekala 
čertovská stezka, kterou nás 
prováděl hodný anděl s čertem. 
Během stezky jsme plnili 
zábavnou formou různé úkoly, 
při kterých jsme si vyzkoušeli 
naše znalosti a dovednosti. 
V nebi na nás čekal Mikuláš s nadílkou a zatančili jsme si na 
minidiskotéce. Na závěr nás čekala kreativní dílnička.  

za ZŠ, Jana Davidová  

 



 

ODDÍL KOPANÉ 
 
Zhodnocení podzimní části sezóny 2018/2019 
Do nové sezóny jsme vstoupili bez výraznějších změn v kádru. 
Výraznou posilou mělo být angažování mladého brankáře Matěje 
Severy, který měl nahradit zkušeného Luďu Petrovského. Matěj 
však odehrál pouze 3 zápasy a po vyloučení dostal trest na zbytek 
podzimní části. Do mužstva se vrátil Vašek Večeřa, který naopak 
odehrál všechny zápasy. Dalším navrátilcem byl Michal Kadlčík, 
který odehrál 9 zápasů. 
Dá se říct, že se nám podzimní část sezóny 2018/2019 vydařila. Po 
odehrání 13 zápasů jsme skončili na 5. místě s 23 body a aktivním 
skóre 25:16. Nutno dodat, že 5 bodů jsme získali díky dvěma 
kontumacím (Ketkovice a Moravské Kninice).  
Asi nejvydařenější zápas jsme odehráli v posledním kole na hřišti 
do té doby vedoucích Mělčan, kdy jsme po výborném výkonu 
vyhráli 3:1. Naopak se nám nepovedlo domácí utkání s V. 
Popovicemi (1:3).  
Do 13 zápasů nastoupilo celkem 20 hráčů. Nejvíce zápasů odehrál 
již zmíněný Vašek Večeřa, který jako jediný nechyběl na hřišti ani 
minutu. Do všech zápasů nastoupil také Filip Krubl, který odehrál 
867 minut. V jednom zápase chyběli: Michal Žúbor (1080 minut), 
Tom Veselý (1080 minut), Martin Smíšek (1080 minut), Jakub 
Johaník (1049 minut) a Tomáš Urban (963 minut). 
Nejvíce žlutých karet nasbíral (opět) Michal Macalík, který dostal 5 
žlutých karet v 9 odehraných zápasech a Tomáš Urban – 4 karty 
v 12 zápasech. Bohužel jsme měli i dva vyloučené hráče – Matěje 
Severu, který dostal červenou kartu ve 3. zápase a trest si do konce 
roku odpykal, a Filip Krubl, který dostal červenou kartu 
v posledním zápase v Mělčanech a bude nám chybět v prvních dvou 
jarních zápasech. 
Jarní část zahájíme 23. března zápasem v Senoradech a zakončíme 
15. června domácím zápasem s Mělčany. 

 
 



 

Tabulka celková 

 
 
Tabulka střelců: 

1. Joža Žúbor  5 gólů 

2. Michal Macalík 4 góly 

3. Jakub Johaník  4 góly 

4. Tomáš Urban  2 góly 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Oslavany 13 10 3 0 62:9 33 

2 Mělčany 13 10 0 3 34:24 30 

3 Drásov 13 7 3 3 33:26 24 

4 Babice u Rosic 13 8 0 5 31:25 24 

5 Radostice 13 7 2 4 25:16 23 

6 V. Popovice 13 6 2 5 25:17 20 

7 Zbraslav "B" 13 6 1 6 26:30 19 

8 Lažánky 13 6 1 6 19:23 19 

9 Zakřany 13 6 0 7 23:28 18 

10 Senorady 13 4 3 6 26:27 15 

11 Deblín 13 4 2 7 16:24 14 

12 M. Bránice 13 3 2 8 18:32 11 

13 M. Knínice 13 2 1 10 23:36 7 

14 Ketkovice 13 2 0 11 13:57 6 



 

Produktivita: 
1. Michal Macalík 8 (4 góly + 4 asistence) 

2. Joža Žúbor  5 (5 gólů) 

3. Jakub Johaník  5 (4 góly + 1 asistence) 

4. Bóďa Ryšavý  5 (1 gól + 4 asistence) 

5. Tomáš Urban  4 (2 góly + 2 asistence) 

********************************************** 
T. J. Sokol Radostice pořádá v pátek 25. ledna 2019 tradiční 

sportovní ples. Hraje kapela Hamrla Boys Music. 
 

Tradiční ostatky se konají 2. března 2019,  
hraje kapela SpazierGang. 

 
Srdečně zveme všechny občany. 

 

*************************************************************** 
Rozpis využití sokolovny v Radosticích 

 
za T. J. Sokol, Ing. Jiří Kadlec 

Pondělí 10.00 – 11.00 hod.   MŠ 
11.00 – 14.30 hod.   ZŠ 
18.00 – 19.00 hod.   relaxační cvičení žen 
19.00 – 21.00 hod    basketbal 

Úterý  19.00 – 20.00 hod.   pilates 
Středa 18.00 – 20.00 hod.   stolní tenis 
Čtvrtek 18.00 – 19.00 hod.   cvičení na balonech 

19.00 – 21.00 hod.   fotbal muži 
Pátek 16.00 – 17.00 hod.   zumba pro děti 

17.00 – 18.00 hod.   fitness trénink pro ženy 
18.00 – 20.00 hod.   stolní tenis 

Sobota  dopoledne – stolní tenis v sezóně 
Neděle dopoledne -  stolní tenis v sezóně 

17.00 – 19.00 hod.   fotbal muži 
19.00 – 20.00 hod.   zumba s posilováním 



 

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE 
OBCE RADOSTICE INFORMUJE 
 
V minulém měsíci byla starostou obce Radostice jmenována 
komise, která je iniciativním a poradním orgánem starosty. 
Hlavním cílem komise bude podpora kulturního života v obci. 
Komise si klade za cíl pořádat akce pro všechny generace a občany 
obce. 
 
VIZE 2019 
Pořádání kulturních a společenských akcí napříč všemi generacemi. 
Podpora kulturního a sportovního života v obci. 
Spolupráce se všemi občanskými, sportovními a zájmovými spolky. 
 
Složení komise 
 
Předsedkyně komise: Petra Ondrášková za Občanskou iniciativu 
Členové: Barbora Křížová za Základní a Mateřskou školu Radostice 
                Jindřich Martinec za T.J. Sokol Radostice 
                Jitka Kadlčíková za rodiče 
 
Věříme, že komise svojí činností významně podpoří kulturní a 
společenský život v naší obci. Pro začátek bychom vás rádi pozvali 
na akce, které organizujeme již v nadcházejících měsících a jejich 
podrobnější seznam naleznete v přiloženém kalendáři akcí v obci 
Radostice pro rok 2019.  
 
S přáním krásných svátků a šťastného nového roku,  

Jitka Kadlčíková  

 
 
 
 



 

PROGRAMÁTOR POŠŤÁKEM 
 
Vážení spoluobčané, od roku 2018 jste mohli zaznamenat častější 
střídání pošťáků a pak i výpadky v doručování pošty. Zajímal jsem 
se o situaci na příslušném depu v Brně a tam mně řekli to, co jsme 
my starší slýchávali koncem 80. let. Nejsou lidi. A protože mám 
strach, že nám kapitalismus zkrachuje, stejně jako předtím 
socialismus, rozhodl jsem se situaci zachránit a stal jsem se 
pošťákem – brigádníkem. Je to bláznivá mise, ale protože jsem 
nedávno oslavil padesátku, mám na takové vrtochy nárok. Rád bych 
se teď s vámi podělil o pár postřehů, abyste si mohli udělat 
přesnější obrázek, co taková práce obnáší.  
 
Abych to vůbec zvládnul, naprogramoval jsem si pomůcku, která do 
hotové tabulky připisuje a zvýrazňuje počty zásilek do jednotlivých 
domů. A čísla domů mám v tabulce poskládaná tak, jak jdou po sobě 
a proti sobě. Papír si vytisknu a přesně vidím, kam a kolik zásilek 
mám doručit.  Nyní vám popíšu, jaké potíže pošťák na vesnici má.   
První patálií je označení domů. Každý má číslo jiné a jinak velké. 
Někdo ho má na fasádě, někdo v okně, jiný nad dveřmi, někdo v 
rohu zádveří a někdo na křídle branky, takže není při otevření 
vidět. Zde bych tedy moc prosil poprvé, mějte čísla na domech tak 
viditelně, aby vás záchranná služba jedoucí v noci a při výpadku 
elektřiny našla jen s ruční svítilnou. Nikdy nevíte, kdy se vám to 
bude hodit a kdy vás ta jedna minuta zachrání. Já to musel vyřešit 
tak, že si do tabulky píšu poznámky, např. dvoupatrový, zelený, u 
túje apod.  
  

Další úskalí je umístění schránek. Čím dál od cesty, tím pro pošťáka 
hůř. Denně pošta vozí od 120 do 200 zásilek, někdy i 390, pochozí 
vzdálenost po obci je asi 5000m a každé pronikání k domu přes 
předzahrádku „žere“ čas. I proto to nikdo nechce dělat. Umístěte si 
prosím svoje schránky co nejblíže k obecní cestě, jak je to jen 
možné.  
  



 

Třetí potíž je velikost schránek a dostupnost otvoru. Ideální 
schránka pojme vše na jedno vhození shora.  Horší varianta je malá 
schránka, do kterých se nevejde ani časopis formátu A4 nebo 
balíček. Ještě horší varianta je úzká štěrbina, která již vyžaduje 
součinnost prstů, což je zejména v mrazu nepříjemné. Následují 
štěrbiny s kartáčky, které kladou odpor jednoduchým zásilkám, 
jako jsou složenky a výzvy. Mírně navlhlé je prostrčit bez poškození 
nelze. Pokud máte místo schránky kus trubky, ochrana zásilky je 
nulová, a to jak proti zcizení, tak i proti dešti. A pokud nemáte 
schránku vůbec, neměl bych se o doručení ani pokoušet.  
  
S nastávající zimou přichází sníh a námraza. Proto vás musím 
poprosit o další věc. Mějte prosím svoje chodníky v zimě udržované. 
Obavy mně dělá lesklá dlažba. Pokud se musí ke schránce po ní, 
dejte tam prosím na zimu třeba kousky koberce.  
  
Roznáším od poloviny listopadu, a tak si začínám postupně zvykat 
na detaily doručení, kde má kdo schránku, kde je jaké číslo apod. 
Musím se ohánět, honorář za tuto činnost je hluboko pod tím, co 
inkasuji za programátorské práce. Proto musím poštu rozvozit v 
nějakém rozumném čase.  Možná jste si někteří všimli, že většinou 
poštu vozím na svém elektrokole. To jsem si seskládal v roce 2011, 
když to teprve začínalo a v Brně jsem s ním objížděl svoje zakázky. 
Stalo se mi kdysi, že jsem kolem 16. hodiny šplhal rychlostí asi 36 
km/h do vinohradského kopce a asi minutu mě předjížděl plně 
naložený postarší městský autobus. Cestující v busu na mě koukali, 
co jsem to za rychlocyklistu. Bylo to úsměvné. Bus vyhrál, ale jen na 
chvíli, nahoře má zastávku. Elektrokolo je fantastická věc.  
 
Poštu jsem si musel rozdělit na dva okruhy, protože váha zásilek je 
někdy i 15 kg na jeden okruh. Mám v bedně kartotéku, takže 
samotné dohledání a doručení zásilek je docela v pohodě. Ale kolem 
půlhodiny mně trvá, než 200 zásilek jednu po druhé naťukám do 
prográmku a zatřídím do bedny č. 1 nebo 2.  
  



 

Mám na vás další prosbu. Pokud bych se někde v doručení spletl, 
zásilku doručte správně sami, nebo ji hoďte ke mně, Hlavní 143, ale 
do schránky na bráně z ulice Vršovická. Občas se stává, že se zásilky 
k sobě slepí, já si toho nevšimnu a šup, omyl je tu. Taky se můžu 
přehlédnout, přehmátnout, když je venku pod nulou, je to hned.  
 
A poslední prosba je odvážná. Vypadá to, že se 
pro doporučenou poštu musí do Prštic. Ne každý 
má auto a autobusem je to „na dlouhé lokte“. 
Zkusme takovou dohodu, když bude někdo stát 
při ul. Hlavní na autobusové zastávce a v ruce 
bude mít kartu PRŠTICE, svezte ho. Uděláte 
dobrý skutek a dotyčnému pomůžete. Ježíškova 
vnoučata můžeme mít po celý rok.  
 
Chtěl bych výhledově zřídit pobočku pošty, pošta Partner u sebe v 
domě. Prostor pod nevzhledným balkonem na sloupcích, co máme 
před domem k tomu vybízí. Tak snad se to povede ....  
  
Dovolte mi popřát Vám co nejpříjemnější vánoční svátky. Přeji Vám 
pohodu, klid i odpočinek. A taky dostatek energie do dalšího roku.  

Vítězslav Sobol, prosinec 2018 

 
 
***************************************************************** 
PANÍ KNIHOVNICE, LUDMILA ONDRÁŠKOVÁ, PŘEJE VŠEM 
ČTENÁŘŮM POHODOVÝ VSTUP DO NOVÉHO ROKU  
 
ZÁSTUPCI ZAHRÁDKÁŘŮ A CHOVATELŮ Z RADOSTIC PŘEJÍ SVÝM 
ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE, MNOHO 
ÚSPĚCHŮ NA ZAHRÁDKÁCH A V CHOVATELSTVÍ.  
 

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



 

 



 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům? 
Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře 
zaklepou koledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. 
Tříkrálová sbírka bude i letos tradičně probíhat  
v období 1. – 14. 1. 2019. 
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke 
krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského 
poselství nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také 
v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do 
které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak 
v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci. 
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském 
hospici – horké letní dny jsou náročné pro pacienty i personál, 
proto zde plánujeme pořídit klimatizaci. Pacientům bychom také 
rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu přesunu. 
Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše pomoc se 
dostane do víc domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi 
s demencí plánujeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas 
při svých aktivizačních činnostech. 
Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré 
nefungující žaluzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali 
jsme s budováním pietního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i 
nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro nemocné. Vaše 
příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči 
potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, 
plnohodnotně a spokojeně. 
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře 
a podporují tak charitní dílo. 
 
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní 
charitu Rajhrad 
tel.: 736 529 319 
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz 
www.rajhrad.charita.cz 

mailto:maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
http://www.rajhrad.charita.cz/


 

V naší obci vyjdou Tři králové do ulic ve čtvrtek 10. 1. 2019 
v 16.30 hod.. Uskuteční se tak již druhý ročník Tříkrálové sbírky u 
nás. Po loňských zkušenostech rádi sbírku podpoříme znovu. 
Předem děkujeme občanům za vstřícnost a ochotu pomoci. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.P. 



 

ZUMBA PRO DĚTI    
pro děti do 9 let 
 
KDY: pátek 16.15 – 17.00 hod. 
KDE: Sokolovna TJ Radostice 
CO SI VZÍT: dobrou náladu, sportovní obuv  
 
ZUMBA PRO ŽENY 
 
KDY: neděle 19.00 – 20.00 hod. 
KDE: Sokolovna TJ Radostice  
Taneční hodina a posilování. 
 
FITNESS TRÉNINK PRO ŽENY 
 
KDY: pátek 17.00 – 18.00 hod. 
KDE: Sokolovna TJ Radostice. 
Posilovací hodina je bez choreografií.  
 
FIT SILVESTR 
 
KDY: 30. prosince 2018 
ČAS: 16.30 – 19.00 hod. 
KDE: Sokolovna Radostice 
CENA: 150,- Kč 
 
Program: 
16.30 – 17.00 hod. Kurz líčení s vizážistkou Lenkou Němcovou 
17.00 – 18.00 hod. Body styling a posilování s Jitkou 
18.00 – 19.00 hod. Fitball dynamic, velké míče se Simonou 
19.00 – 19.10 hod. Tombola, slavnostní přípitek 
Přihlášku na akci je nutné provést předem. 

Těším se na vás 
Jitka Kadlčíková, certifikovaná lektorka Zumba fitness a aerobiku 


