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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 

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

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. 
 

*************************************************************** 
Vydala Obec Radostice, dne 08. 04. 2019, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 1747. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: 
Barbora Prokešová. Zuzana Dvořáková, Jana Davidová, Jitka Kadlčíková, Ing. Jaroslav 
Kadlčík, Mgr. Barbora Křížová, Libor Tůma. 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 občané,                                                                                                                                                          
jako každým rokem Vás v prvním vydání obecního zpravodaje 
stručně seznámím s činností zastupitelstva a se záměry naší obce 
v nadcházejícím období. Zastupitelstvo naší obce se sešlo na dvou 
veřejných zasedáních a to v termínech 21.1.2019 a 20.2.2019. Na 
prvním (lednovém) zasedání byly schváleny smlouvy o realizaci 
překládek sítě elektronických komunikací a zařízení distribuční 
soustavy E.ON na ulicí Prostřední. Dále byli občané seznámeni 
s důvody, které vedly obec k rozeslání dopisů občanům 
prostřednictvím právního zástupce. Jedná se o občany, kteří 
využívají obecní pozemky (majetek) bez nějakého právního titulu. 
Zastupitelstvo obce se ve svých názorech přiklání k řešení, které 
umožní využívat nadále pozemky (předzahrádky) bezúplatně  
a to na základě smlouvy o trvalém užívání předmětné parcely 
přináležijící k RD.                                                                                                                                                
 

Na druhém veřejném zasedání (únorovém) bylo projednáváno:                                                                           
- zprávy inventarizační komise o stavu majetku obce a ZŠ, MŠ 
Radostice k 31.12.2018;                                         
- schválení vyřazovacího protokolu drobného dlouhodobého 
hmotného investičního majetku obce v roce 2019;                                                                                                                                                                                        
- schválení příspěvku na ranou péči ve výši 8.000,- Kč  
pro SPRP Brno;                                                                                
- byla schválena žádost na poskytnutí dotace na rekonstrukci 
komunikace a parkovacích stání na ul. Prostřední;                                                                                                                                                                                   
- schválení pořízení kamerového zabezpečovacího systému pro 
sběrné místo na ul. Mlýnské.                                   
 

Nyní ve stručnosti to podstatné k realizaci záměrů:                                                                                                                        
Rekonstrukce ulice Prostřední v obci Radostice                                                                          
Realizace projektu celé ulice je rozdělena do dvou částí. V první 
části je řešeno vybudování chodníkové soustavy a vjezdů k RD. 
V druhé části jsou řešena parkovací stání a nová komunikace. 
Bohužel se zahájení stavebních prací zkomplikovalo v souvislosti 
s řešením projektu „Zklidnění průtahu komunikace III. tř. obcí 
Radostice a to v souvislosti s řešením autobusových zastávek  



 

u kostela. S realizací zastávek u kostela souvisí případné přeložky 
sítí v ulici Prostřední, které nemůžeme zahájit bez rozhodnutí, kam 
se zastávky nakonec umístí. Vynaložené náklady na přeložky sítí ve 
výši cca 1,2 mil. by v případě jiného (?) řešení byly zbytečné. Přesto 
v měsíci dubnu 2019 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele 
stavby v rozsahu, který bude respektovat zatím nerealizované 
přeložky sítí v daném místě.  Celkové rozpočtované náklady 
projektu činí bez DPH 8 951 227,- Kč. Projekt bude 
spolufinancován ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
v rámci podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“  
a dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“ a dále 
bude spolufinancován z téhož dotačního programu Jihomoravského 
kraje pro rok 2019. S ohledem na vydané stavební povolení na 
projekt a již podané žádosti o dotace nejsou případné změny řešení 
možné. Jedinou možností je odmítnutí přijetí dotace 
zastupitelstvem obce a ulici uvést do původního stavu z vlastních 
finančních prostředků.                                                                                               
 

Radostice - intenzifikace ČOV 
Projekt obsahuje vybudování nové ČOV. Stávajícího objekt staré již 
nevyhovující ČOV bude v plném rozsahu nahrazen novou 
technologií. Celkové náklady (vysoutěžené v rámci výběrového 
řízení) činí bez DPH 35 816 571,- Kč. V průběhu měsíce dubna 
bude podepsána smlouva s vítězným uchazečem.                                                                              
Projekt je zařazen a bude spolufinancován z prostředků 
Ministerstva zemědělství ČR, v rámci programu „Podpora výstavby 
a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ 
cca ve výši 50 %. 
 

Dům pro sociální služby (Na Návsi 14) 
Projekt řeší novostavbu „Domu pro sociální služby“ s celkovým 
počtem 12 bytů, včetně řešení 19 parkovacích stání. Celkové 
rozpočtované náklady včetně demolice objektu činí bez DPH 
28 785 745,-Kč. I v tomto případě je vydáno stavební povolení na 
projekt a je podána žádost o dotaci. Taktéž je vydáno stavební  
povolení na odstranění staveb Na Návsi 14.                            



 

Zklidnění průtahu silnice III/15260 v Radosticích (vč. řešení 
autobusových zastávek). V současné době se k záměru projednává 
projektová dokumentace na ORP Šlapanice, odboru výstavby, 
v rámci územního a stavebního řízení. Jak jsem již uvedl výše, 
navrhované řešení autobusových zastávek u kostela bylo z podnětu 
některého jednotlivce (jednotlivců) u příslušných odborů 
napadeno, tudíž je prozatím stavební řízení zastaveno. O dalším se 
dozvíte na následujících stránkách zpravodaje.   
 

Změny územního plánu č. 1 
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20.2.2019 byl 
schválen vítěz výběrového řízení na zhotovení změny č. 1 do 
územního plánu naší obce. Dílo bude probíhat ve čtyřech etapách 
s časovou náročností 6 – 8 měsíců.                                                                                                                        
 
 
 
Vážení občané,                                                                                                                                                                
ve svém příspěvku jsem Vás seznámil s aktuálními informacemi, 
které souvisejí s realizací již v minulosti schválených záměrů 
zastupitelstvem naší obce. Dovolím si také podotknout, že současná 
situace v zastupitelstvu naší obce je od komunálních voleb trošku 
odlišná a to ve vazbě na již probíhající řešení záměrů. Osobně jsem 
si vědom, že ne vše probíhá podle našich společných představ. 
Bohužel průtahy související s realizací záměrů nezpůsobují pouze  
mnohdy nesmyslné zákony a kompetence úřadů a příslušných 
institucí, ale také někteří naši občané. Popisovat jednotlivé 
problémy a průtahy by zabralo svým rozsahem a obsahem celý náš 
zpravodaj, což by pravděpodobně nic nepřineslo a nebylo by to ani  
vhodné. Jediné co mohu učinit, vyzvat Vás k účasti na veřejném  
zasedání zastupitelstva obce.                                                                                                                                                         
 

Na závěr Vám přeji pěkné jarní počasí a občanům bydlícím  
na ul. Prostřední ještě k tomu pevné nervy.              
 
           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 a jubileum zveřejněno. 
 
 
 
 

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

 

Rozpis MUŽI Jaro 2019 – III. B třída Brno – venkov 

Datum Den Hod. Utkání 

23.3 SO 15:00 Senorady : Radostice 

31.3 NE 15:00 Radostice : Zbraslav B 

7.4 NE 15:30 Radostice : Drásov 

13.4 SO 15:30 Oslavany : Radostice 

19.4 PÁ 10:00 Lažánky : Radostice 

28.4 NE 16:00 Ketkovice : Radostice 

5.5 NE 16:30 Radostice : Deblín 

11.5 SO 15:30 Babice u R. : Radostice 

19.5 NE 16:30 Radostice : Zakřany 

26.5 NE 16:30 M. Bránice : Radostice 

2.6 NE 17:00 Radostice : M. Knínice 

8.6 SO 17:00 V. Popovice : Radostice 

15.6 SO 17:00 Radostice : Mělčany 



 

MOBILNÍ ROZHLAS 
V naší obci jsme v těchto měsících zřídili další komunikační nástroj,  
a to Mobilní rozhlas. Již v minulosti jsme zkoušeli různé informační 
prostředky, podobné tomuto, ale vždy jen v testovacím rozmezí. 
Vzhledem k tomu, že Mobilní rozhlas je již rozšířen i v okolních 
obcích a tedy odzkoušen, bylo rozhodnuto, zřídit Mobilní rozhlas  
i u nás. 
 

Co všechno vám může nabídnout chytře komunikující obec 
Víte, že naše obec využívá Mobilní rozhlas a je tedy schopna chytré 
a efektivní komunikaci s občany? Zapojte se do komunikace o dění 
v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma. 
 

K čemu slouží Mobilní rozhlas 
Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního 
rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc. Kombinuje možnost 
rozesílání SMS zpráv, hlasových zpráv  
a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci mezi obecním 
úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy zastihne, ať už jste 
kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilního rozhlasu navíc je, že 
neslouží pouze k jednostrannému informování o dění v obci, ale 
umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat. 
Starosta tedy vidí, nejen komu bylo sdělení doručeno, ale také 
reakce příjemců. Bude tedy možné v reálném čase konzultovat 
některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat 
další kroky. 
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní rozhlas do 
skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů. 
 

Co může nabídnout chytře komunikující obec? 
 Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste třeba 

v práci nebo na dovolené 
 Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat  
 Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdělit 

vedení svůj názor 
 Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek 

nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobilním 



 

telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy Mobilní 
rozhlas 

 Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hledání 
ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat 

 Více peněz na důležité věci – Mobilní rozhlas je levné  
a efektivní řešení obecní komunikace 

 Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má 
pravidelnou zpětnou vazbu 

 

Proč se zapojit 
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. 
Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit si preference toho, jaké 
informace chcete od své obce získávat. 
Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy, které vás budou 
zajímat. Registrovat se můžete online na webu 
obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním 
tištěného formuláře. 
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat důležitá 
upozornění, přičemž starostové mají možnost cílit zprávy i třeba 
dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována 
odstávka, dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. 
Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy 
obtěžovat nebudou. 
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických 
upozorněních na odstávku, havárii nebo blokové čištění je Mobilní 
rozhlas skvěle využitelný i v případě krizových situací. Obec může 
občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné 
reakce.   
Podstatou Mobilního rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy 
dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním 
informace a jejím reálným doručením a přečtením ze strany 
občana. Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic 
neunikne.  
Zpětná vazba od občanů je pro obecní zastupitele nesmírně důležitá 
a různé podněty ze strany obyvatel mohou kvalitu života v obci 
významně zvýšit. Posílání podnětů a zpětné vazby směrem 



 

k samosprávě je naštěstí dnes díky moderním technologiím 
extrémně jednoduché a bleskově rychlé. 
Naše obec je zapojena do komunikační platformy Mobilní rozhlas  
a občané tedy mohou jakýkoli problém snadno nahlásit přes 
stejnojmennou aplikaci v telefonu. Vedení obce se tak o problému 
dozví a může jej okamžitě řešit. Řadu problémů v obci totiž 
zastupitelé neřeší čistě z toho důvodu, že o nich neví. Hlášení 
občanů jsou provozovateli Mobilního rozhlasu ručně kontrolována, 
upřesňována a tříděna, takže k vedení obce se dostanou skutečně 
hodnotné informace. 
Skrze aplikaci lze nahlásit prakticky jakýkoli problém od 
povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po 
přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Většina 
telefonů již dnes má fotoaparát a GPS modul, takže s hlášením  
o problému obce dostávají i fotodokumentaci a přesné kolokační 
údaje, což jim řešení problémů značně usnadňuje. 
Nahlašování problémů skrze aplikaci se stává nepostradatelným 
prvkem chytré komunikace mezi občany a efektivně řízenými 
samosprávami. Celou řadu podstatných problémů by občan 
nenahlásil, protože není zvyklý volat na technické služby či chodit 
na úřad. Takto bariéra osobního kontaktu odpadá a problémy jsou 
rychle řešeny, což je u závad ohrožujících život nebo majetek 
klíčové. 
Aplikace ale není jen portálem pro stížnosti. Občané mohou skrze 
Mobilní rozhlas vedení obce i chválit a zasílat podněty. 
Snadné a rychlé nahlašování problémů je základem chytré 
komunikace mezi občanem a obcí. Díky aplikaci Mobilní rozhlas se 
samospráva dozví o problémech, které by se k ní jinak nedonesly, a 
obyvatelé mají možnost snadno participovat na zlepšování života 
v místě, kde žijí. Zasílání podnětů je samozřejmě zdarma, nezabere 
prakticky žádný čas a profitují z něj všichni v obci. Je tedy nesmírně 
užitečné.  
Zaregistrujte se i Vy na www.radostice.mobilnirozhlas.cz. 

 
 

http://www.radostice.mobilnirozhlas.cz/


 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY  
PLAVÁNÍ 
Od února třída Motýlků 
společně se školáky začala 
jezdit plavat do Kohoutovic, 
děti dostaly mokré 
vysvědčení. 

PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE 
Na konci února budoucí prvňáčci 
navštívili základní školu, první 
ročník. Nejen, že se potkali se svými 
kamarády prvňáky, ale také si 
vyzkoušeli, jaké to bude, až oni sami 
se jimi stanou.  
 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
Protože máme velmi šikovné 

předškoláky, troufli si pod vedením paní učitelky Lenky Urbanové 
ve spolupráci s rodiči, předstoupit  
a zarecitovat své 
básničky, a to i před 
ostatními školáky 
z Radostic, Prštic a 
Silůvek. Šikulky. 
 

DIVADÉLKO 
Do školky zavítalo 
divadélko Rolničky, 
které děti vždy 
příjemně pobaví, ale 
také poučí. 



 

MASOPUSTNÍ VESELÍ 
Na přelomu února a března začalo naše masopustní veselí. Snažili 
jsme se dětem tuto tradici představit se vším, co k ní patří. Začali 
jsme ve čtvrtek karnevalem ve školce, v pátek jsme pokračovali 
pečením dobrot s maminkami, v neděli dalším karnevalem 
v sokolovně a v úterý, den před popeleční středou, jsme završili 
masopustním průvodem obcí společně se školáky. 
K masopustu patří i lidové hudební nástroje, a tak přijal naše 
pozvání pan MgA. František Kříž a zahrál dětem na trubku.  
Mockrát děkujeme za nevšední zážitek pro děti. Nejlépe se něco 
naučíme, když si to i vyzkoušíme. 

 

VÍTÁNÍ JARA 
Tradičně jsme šli odnést zimu k Bobravě, abychom si mohli přinést 
do vsi jaro a spálili jsme smrtky, které nám školáci pomohli vyrobit. 
Děkujeme. 



 

PONOŽKOVÝ DEN  
Tento den jsme věnovali dětem s Downovým syndromem. Podpořili 
jsme je tím, že jsme si na sebe oblékli dvě různé ponožky.  
 

 
TECHNICKÉ ŠKOLKY 
Naše školka se zapojila do projektu 
technických školek, který spočívá 
v tom, jak dnešní děti zapojit do 
manuálních činností jako  
je např. práce se dřevem. V rámci 
tohoto projektu nás navštívili 
odborníci, kteří rodičům ukázali, že 
děti mohou pracovat s nářadím, 
které tímto i naše školka mohla 
získat. Děkujeme za spolupráci. 
 

 
 
 
 
 
ZÁPIS DO MŠ 
Zápis do Mateřské školy proběhne ve středu 15. května 2019, 
v době od 13.00 do 17.00 v ZŠ. Přihláška je k vyzvednutí v MŠ nebo 
je ke stažení na webu ZŠ (v sekci MŠ dokumenty) – 
www.zs.radostice.cz 
Tento den odevzdají zákonní zástupci vyplněnou žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, přihlášku dítěte, potvrzenou 
lékařem, k nahlédnutí přinesou rodný list dítěte a průkaz 
totožnosti. 
 

Krásné jarní dny a veselé velikonoce 
Za kolektiv MŠ Radostice Zuzana Dvořáková 

 
 

http://www.zs.radostice.cz/


 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 
UMĚLECKÉ SOUTĚŽE NAŠICH ŽÁKŮ 
Letos jsme se znovu zapojili 
do pěvecké a recitační 
soutěže. V únoru se naši žáci 
- Klára K., Anika T., Vítek S., 
Eliška S. a Ondřej K.  
s nadšením připravovali na 
"Karlovarského skřivánka". 
Jistě jim byl velkou motivací 
loňský úspěch Ondřeje K., 
který nás reprezentoval v 
celostátním kole. Ani 
tentokrát jsme neodešli  
s prázdnou, Ondřej K. opět "bodoval" a obsadil na krajském kole 
v Brně 3. místo. V březnu se na další soutěži,  
a sice okresním kole recitace "Dětská scéna" v Ivančicích zúčastnil 
Maxim Sch., Tereza Sch., Klára K., Jakub K., Adam Ž.  
a Štěpán F. Děti si už vyzkoušely svoje rétorické schopnosti ve 
školním kole a také na tradičním meziškolním klání recitátorů ze 
škol v Radosticích, Pršticích a Silůvkách. Mnozí se do recitace 
opravdu vložili naplno a předvedli krásné výkony. Přejeme jim 
hodně úspěchů a pěkných zážitků na dalších vystoupeních. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za ZŠ, Mgr. Barbora Křížová 



 

BRUSLENÍ 
V rámci tělesné výchovy 
jsme si vyrazili několikrát  
i zabruslit na kluziště  
u brněnské Olympie. 
Bruslení jsme absolvovali 
v dopoledních hodinách, 
takže jsme téměř celé 
kluziště měli jen pro sebe. 
Výhodou bylo i to, že kdo 
neměl brusle, mohl si je 
zapůjčit přímo na místě. 
Bruslení jsme si parádně 
užili, děti byly opravdu moc šikovné. Odměnou nám bylo vždy malé 
občerstvení a příští rok už se těšíme, až na led opět vyjedeme. 

 
KARNEVAL V DRUŽINĚ 
26. února jsme uspořádali karneval ve školní družině. Najednou se 
to tu hemžilo princeznami, vílami, indiány, různými druhy zvířat  
a dalšími veselými postavami ze známých i neznámých pohádek  
a příběhů. Za zvuku tanečních melodií jsme si zadováděli a nejvíce 
se nám líbily soutěže s nafukovacími balónky.  

za ZŠ, Jana Davidová 



 

PONOŽKOVÝ DEN A VÍTÁNÍ JARA 
Každá ponožka je jiná, ale přesto se k sobě pěkně mají  
a navzájem si pomáhají. 
Asi to bylo trochu divné, ale naši školáci, školáčci i paní učitelky 
měli  každou ponožku jinou. 21. března je totiž nejen první jarní 
den, ale i Světový den Downova syndromu. Tomuto dnu se říká  
„ Ponožkový den“.  Ponožky patami k sobě totiž vytvoří chromozom 
X, který mají děti se syndromem navíc. Ponožky patami k sobě do 
tvaru X vytváří symbol 
poruchy chromozomu. 
Protože je to 21. chromozom  
a navíc ztrojený, je jasné, 
proč se den Downova 
syndromu slaví právě 21.3. 
Ponožky byly pěkně barevné 
a veselé. Proto i vítání jara se 
nám všem moc líbilo. Vynesli 
jsme z naší vesnice zimu a 
přivítali jaro. U řeky Bobravy jsme si společně zazpívali  
i zarecitovali, abychom ukázali sluníčku, jak už se na něj moc 
těšíme. Všechny smrtky shořely a vítr rozmetal jejich prach po 

řekách. 
 
Velkou radost 
nám udělaly 
maminky  
s malými 
dětmi, které 
nás na naší 
cestě za jarem  

doprovodily. 
Děkujeme. 

 
 

za ZŠ, Drahoslava Drábková 



 

Oznamujeme občanům, že od 24.3.2019 byl prodloužený 
autobusový spoj na lince 510. 

*********************************************** 
…. a takhle v naší obci chceme žít ??? 

 



 

T. J. SOKOL RADOSTICE 
INFORMACE O VALNÉ HROMADĚ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL 
RADOSTICE 
V neděli 17. března se v klubovně sokolovny konala valná hromada 
T. J. Sokol Radostice. Ačkoli má T. J. k 1. 1. 2019 celkem 115 členů, 
z toho 84 dospělých, sešlo se na valné hromadě pouze 22 členů. 
Starosta T. J. Jiří Kadlec seznámil přítomné s činností spolku za rok 
2018. Zmínil se jak o sportovních akcích, kterých se členové T. J. 
účastní, tak i o kulturních akcích, které T. J. pořádá. Ve své zprávě se 
zabýval i hospodařením jednoty, vyjmenoval zdroje příjmů  
a dotační tituly, o které T. J. více či méně úspěšně usiluje. 
Vzhledem k tomu, že tato VH byla volební, byl zvolen nový výbor 
jednoty ve složení: 
Jiří Kadlec – starosta, Jindřich Martinec – místostarosta, Eva 
Urbanová – jednatelka. Dalšími členy výboru jsou: Radim Dvořák, 
Nedžad Insanič, Michal Kratochvíl, Jan Slanina, Michal Žúbor a Jozef 
Žúbor. 
Na základě následné diskuse byl přijat závěr, že jednota by měla  
o své činnosti více informovat všechny občany obce, např.  
i prostřednictvím sociálních sítí. 

za T. J. Sokol, Ing. Jiří Kadlec 

 
ODDÍL KOPANÉ 
Zimní příprava byla zahájena koncem ledna 2019.  Trénovali jsme 
dvakrát týdne, čtvrtky a neděle.  
V průběhu přípravy jsme odehráli dvě přípravná utkání. V prvním 
jsme si změřili sily s Mokrou - Horákov. V zjevně oslabené sestavě 
jsme podlehli soupeři 1:2. V druhém utkání jsme se utkali 
s tradičním rivalem z Dolních Kounic. V pohledném utkáni plném 
zvratů, kde bylo k vidění mnoho vstřelených branek, se nám 
podařilo vyhrát 6:4. Na třetí přípravné utkáni proti Moravské  
Slávii B jsme se pro velikou marodku nesešli.  
Věřím, že jsme se na jarní sezónu připravili a budeme naše 
fanoušky bavit fotbalem.              za T. J. Sokol, Michal Žúbor 

 



 

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE OBCE 
RADOSTICE INFORMUJE 
Milí spoluobčané, 
od začátku roku 2019 jsme měli možnost připravit hned několik 
úspěšných akcí.  
Ráda bych připomněla únorový Turnaj v deskových hrách, 
kterého se účastnilo na dvacet dětí ve věku 3-18 let. Procvičovalo se 
logické myšlení, paměť, obrazová představivost. Že deskovky 
nejsou žádná nuda, to bylo poznat na skvělé atmosféře soutěžení. A 
že dětem nebude stačit pouhé logické myšlení, že bude potřeba 
opravdu máknout, to nešlo přehlédnout. Všem dětem děkujeme za 
účast a těšíme se na další společné deskohraní, které plánujeme 
uskutečnit opět v únoru příštího roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 

V březnu jsme ke Dni žen uspořádali Fit neděli se cvičením. Pro 
sportující ženy byl připraven také bohatý doprovodný program 
s líčením pod vedením profesionální vizážistky. Že aerobik není 
pouze pro starší a pokročilé, nám potvrdila vysoká účast cvičenek a 
my chválíme všechny za skvělé sportovní výkony. Mysleli jsme také 
na děti, které doprovází maminky na cvičení. Připravili jsme pro ně 
tvořivou dílničku. Pro všechny ženy připravila Obec Radostice milý 
dárek v podobě kytičky, která udělala ženám velkou radost. 
Děkujeme také sponzorům za bohatou tombolu – jmenovitě AG 
FOOD, Hospůdka Sokolovna, Hospoda Pištěkárna.  



 

Zájezd do termálních lázní Györ 
 
Kdo zatoužil po dokonalém uvolnění a chtěl se zbavit nejrůznějších 
neduhů, bolestí a stresu, vyrazil s námi na konci března do lázní 
Györ. Léčivé lázně si užili jak senioři, tak i rodiny s dětmi. Zájezdu 
se účastnilo na čtyřicet občanů naší malé vesničky a my věříme, že 
to byl první malý krůček ke společným poznávacím výletům, které 
pro občany připravujeme. Rádi bychom poděkovali především Obci 
Radostice, která finančně zájezd podpořila. 
 
Tvořivé dílny pro děti 
 
V loňském roce probíhalo tvoření v Pidizemi, a to pouze jednou za 
měsíc. Napadlo nás, že by děti podobné tvoření zajímalo i letos. 
Program pro děti si vzala na starosti Martina Smejkalová, která má 
s tvořením bohaté zkušenosti. Paní Smejkalová připravila pro děti 
14 lekcí, které probíhají od ledna do dubna, každé pondělí. Kurz 
vznikl za finanční podpory Obce Radostice. Jménem všech tvořivých 
dětí děkujeme za podporu! 
 
 
Připravujeme pro vás: 
 

9. dubna Floristické tvoření pro dospělé 

23. dubna Ukliďme obec, nebuďme lhostejní 
k nepořádku. 

11. května Otvírání pramenů v Luhačovicích, zájezd 

28. května Kurz 1. pomoci, proběhne při setkání seniorů 

1. června Den dětí a letní triatlon 

20. října Koncert ke Dni seniorů 

 
Jitka Kadlčíková  



 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
V letošním roce se tříkrálová 
sbírka v naší obci uskutečnila již 
podruhé, a to 10. ledna. Oproti 
minulému roku jsme byli trošičku 
zkušenější, a proto jsme vyrazili ve 
třech skupinách. Ono se to lehce 
řekne „obejdeme dědinu“, ale  
i přesto, že jsme byli oproti 
minulému roku zkušenější   
a vyrazili ve třech skupinách, 
trvalo nám to „obejití“ čtyři 
hodiny. Děti poctivě zpívaly, 
koledovaly a strašně je to bavilo. 
Do kasiček se vybralo 
neuvěřitelných 15.739,- Kč. Tyto 
peníze byly poslány na účet 
Charity ČR. Tato každoroční sbírka 
není o tom, že občané musí 
přispívat horentními sumami  
a předhánět se se sousedy, kdo přispěje víc, ale jde o to, že každý, 

byť malý příspěvek 
pomáhá a o to, že pro 
většinu občanů je 
lidské pomáhat.  
A za to všem 
občanům velice 
děkujeme.  
Za děti děkujeme 
občanům, kteří jim 
přispěli i nějakou 
sladkostí.  

 
 

B. P., J. D., V. Š. 



 

ZÁMĚRY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019 
Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v 
nouzi žijících na území České republiky. Jde o různé formy pomoci pro 
nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni 
a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. 
Většina vykoledovaných prostředků se vrací charitám, které v regionu 
koledování zaštítily. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou 
předem oznámeny. 
Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty 
v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně 
zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. 
 

OBLASTNÍ CHARITA RAJHRAD 
KLIMATIZACE DO LŮŽKOVÉHO HOSPICE SV. JOSEFA. Práce se 
seniory a nemocnými v extrémních letních teplotách si vyžaduje 
speciální režim. Děláme vše, co je v našich silách, abychom 
nevyléčitelně nemocným ulevili od nesnesitelného horka. 
Klimatizované pokoje nám pomůžou zabezpečit pohodlí pacientům 
a personálu ulehčí už beztak namáhavou práci. 
 

AUTO PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU. Charitní pečovatelská služba 
poskytuje služby seniorům, zdravotně znevýhodněným, osobám  
s tělesným nebo chronickým postižením. Naše zkušené pečovatelky 
pomáhají s každodenními běžnými úkony, které klienti sami 
nezvládají. Nové auto pro tuto službu zajistí, aby naše pomoc přišla 
k více klientům. 
 

ROZŠÍŘENÍ ODPOČINKOVÉ VENKOVNÍ ZÓNY PRO KLIENTY 
CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Kvetoucí zahradu u Chráněného bydlení 
sv. Luisy denně využíváme k aktivizaci klientů s demencí. Abychom 
ji mohli využívat ještě víc i v horkých letních dnech, rádi bychom 
zastínili venkovní místo a vytvořili tak lepší prostor pro jejich 
potřeby. 
 

ZKVALITNĚNÍ PÉČE PRO PACIENTY LŮŽKOVÉHO HOSPICE. 
Plánujeme pořídit vozíčky a lehátka na převoz hospicových 
pacientů. 

https://www.charita.cz/ 

https://www.charita.cz/


 

O RADOSTICKÉM KOSTELÍKU A LÍPÁCH 
Už ve středověku si Páni z Radostic všimli pěkného kopečku 
v bezprostřední blízkosti jejich dvora. Místo zkultivovali roku 1333 
stavbou kostelíku a malého hřbitova. K tomu založili farnost. Vše 
přispělo k povznesení duchovního života nejen místních, ale  
i sousedních Prštic. Dosud zachovalá kamenná křtitelnice u vchodu 
svědčí o tom, že jejich uvítání do života proběhlo v kostelíku a kosti 
tisíců zpráchnivěly na hřbitůvku, jehož zeď dosud stojí. Ač ateista, 
snažil jsem se ve svém starostenském období (1998-2006) 
udržovat místo v přijatelném stavu. Obec pomohla farnosti 
přestavět zřícenou část zdi bývalého hřbitova, opravit pro 
památkáře nepřijatelnou fasádu kostela, vybudovat nové schody  
a opravit zničený pískovcový kříž před kostelem. Litoměřický 
biskup Koukl pak zde v roce 2000 sloužil na sv. Šimona a Judy 
slavnostní mši za účasti věřících i nevěřících z širokého okolí. Místo, 
o kterém píši, má svůj genius loci, který naplňuje většinu občanů 
patřičnou hrdostí. V okolních obcích nic podobného nenajdete. 
Krásné vzrostlé stoleté lípy jen dokreslují jeho význam. 
Nyní se někteří zastupitelé usnesli, že ke komfortu v Radosticích je 
potřeba vybudovat autobusové nádraží. Bohužel na výše zmíněném 
místě. Bagr ostrouhá památný kopeček ze tří stran, aby mohly 
autobusy najíždět na parkoviště u východní zdi. Tu bude třeba 
podbetonovat, aby nedejbože na ně nespadla. Něco se musí také 
obětovat. Budou to nejkrásnější stromy v radostickém veřejném 
prostoru, výše zmíněné staleté lípy. Přes tato místa povede jeden 
z nájezdů na nádraží. I borovice v parčíku, pod kterými v létě 
sedávají a besedují místní důchodci, půjdou k zemi. Do v současné 
době poměrně složité křižovatky najíždějí od Prštic neukáznění 
řidiči osobních aut, ale zejména kamionů velkou rychlostí, bude 
ústit ještě vjezd a výjezd z nového nádraží. Bezpečné to rozhodně 
nebude. Apeluji na zastupitele z „Velké pětky“, aby znovu zvážili 
uskutečnění tohoto málo přínosného a Radostice jako obec 
degradujícího projektu. Mám za to, že většina občanů je proti jeho 
uskutečnění. Průjezd a parkování autobusů se dá vyřešit lépe  
a levněji. Je třeba se domluvit.      Vladimír Urbanec 



 

Reakce na předchozí článek zveřejněný již na VZ dne 20.2.2019. 
 
Nesouhlasím s vyjádřením p. Urbance, jehož vyjádření je nepřesné 
a velmi zavádějící a krátkozraké. Předpokládám, že máme v obci 
rozumné občany, kteří si dokáží na danou věc udělat svůj názor. Pro 
upřesnění pouze uvedu, že v současné době je v realizaci několik 
řešení prospívající obci v zásadních ohledech. Zejména se řešení 
týkají kvality vody, stavu kanalizace a čistírny odpadních vod, 
opravy a dopravního řešení ulice Prostřední. Na komplexnost 
těchto opatření navazují i plánovaná dopravní opatření u kostela.  
 Osobně jako předseda výboru pro výstavbu a životní prostředí 
sleduji hlasování dotýkající se jednotlivých oblastí a rozhodně 
výsledky hlasování členů zastupitelstva neodpovídají argumentaci 
p. Urbance. Mě osobně rozhodně netěší, když se redukuje 
významná zeleň v intravilánu obce. Zejména co se týče zmíněných 
lip u kostela, jsou zpracovány dva znalecké posudky, které jsou 
nezbytné pro případné zachování takto významných věkovitých 
stromů. Mohu tímto ujistit občany, že aktivně hledáme možná 
řešení pro zachování obou stromů. Bohužel však statika stromů 
byla narušena výkopem v době plynofikace a neodborným ořezem 
koruny při obnově elektrického vedení v obci. V době těchto zásahu 
jsem na rozdíl od p. Urbance v zastupitelstvu nebyl. Můžeme se 
tedy jen pokusit v současné době odborným ošetřením stromy 
stabilizovat a prodloužit jejich životnost. 

Libor Švestka, zastupitel 
 
O KOSTELÍKU, LÍPÁCH, PRAVDĚ, LŽI A NĚČÍM MEZI TÍM  
- POLOPRAVDĚ 
To, že je kostelík v Radosticích historická památka a mohou se jí 
místní občané pyšnit, o tom není sporu. 
 
Jinak je tomu ovšem s tvrzením, že se někteří zastupitelé usnesli 
vybudovat v jeho blízkosti autobusové nádraží. Ve skutečnosti se 
totiž jedná o autobusovou zastávku a slovo zastávka má zcela jiný 
obsah nežli slovo nádraží. 



 

A tak bych mohl pokračovat dále: Například proč pan Urbanec řešil 
radostické náměstíčko jenom jako parčík a neřešil ho jako rondel? 
Tím by totiž dnešní problém s autobusovými zastávkami 
neexistoval. Navíc stoleté lípy se zatím kácet nebudou, a pakliže to 
bude nutné - jsou totiž v ne dobrém zdravotním stavu, budou 
nahrazeny lípami novými, takže genius loci bude pro budoucí 
generace zachován. Ani strouhání kopečku bagrem ze tří stran se  
nebude konat v takovém rozsahu, jak to z poplašné zprávy pana 
Urbance vyznívá. Ani co se týče rozhodování  silné pětky, není 
popsáno pravdivě. Nehlasuje pro jenom pět zastupitelů, nýbrž 
většinou sedm až osm pro a jeden proti. Budete hádat kdo? Moje 
tvrzení se dá dokázat. Existují o tom zápisy, které jsou na obci a i na 
internetu k nahlédnutí.  
Prostě a jasně řečeno na tomto jeho šprochu je skutečné pravdy 
jenom trochu a polopravda je nebezpečnější nežli lež. 
Proto apeluji na všechny občany, kterým leží budoucnost obce 
Radostice na srdci, aby se zúčastňovali veřejných schůzí 
zastupitelstva, protože tam mohou vidět v přímém přenosu jak to 
všechno je, nebo alespoň aby se informovali v úředních dnech na 
příslušném místě, t. j. na obecním úřadě. 

     Občan Radostic Václav Kovářík 
 
Otázka 
Ke každému problému v životě můžeme přistupovat jako „oběť“ 
nebo jako „tvůrce“. Typickým rysem „oběti“ je hledání důvodu proč 
něco nejde a co všechno je na tom špatně. U „tvůrce“ je to o hledání 
možností a cest vedoucích k vyřešení problému. Jedině každý sám 
se může vědomě z pozice „oběti“ přesunout do pozice „tvůrce“. 
Zkusme namísto hledání důvodů pro slovo „NE“ hledat řešení pro 
slovo „ANO“. Jistě je to o hledání kompromisů a někdy nám naše ego 
nedovolí ke kompromisu přistoupit. To je ale přesně ten okamžik 
kdy by si měl každý za sebe odpovědět na otázku: „Jsem vlastně 
oběť nebo tvůrce?“.  
Pojďme se pokusit při našich rozhodováních si tuto otázku vždy 
položit.        Michael Ondrášek 



 

Vážení občané,                                                                                                                                                                             
dovolím si věcně reagovat na zveřejněný článek zastupitele pana 
Urbance, který se týká řešení autobusových zastávek u kostela.  
V článku jsou uvedeny některé zavádějící informace, které mají 
vytvořit dojem, že někteří zastupitelé rozhodovali o věci takzvaně  
o Vás bez Vás. Současně Vám autor textu sděluje, cituji „že většina 
občanů je proti jeho uskutečnění“. Nevíme, o které občany a jejich 
většinu tento svůj subjektivní názor opírá, neboť jsme se s ničím 
takovým nesetkali.                                                                                                             
 
Pokusím se časově popsat v jednotlivých bodech, jak se celá 
záležitost řešila:                                                                                                                                    
1.  Zklidnění průtahu obcí je řešeno již ve studii z roku 2010.                                                                           
2.  Záměr je také obsahem strategického rozvoje obce od roku 2015 
do roku 2025.                                                           
3.  Byl součástí programového prohlášení zastupitelstva obce pro 
léta 2014 - 2018.                                    
4.  Je i ve volebním programu současného vítězného uskupení 
zastupitelstva ve volbách 2018.               
5. Uvedený záměr byl součástí úkolů minulého zastupitelstva  
a o postupu byly podávány pravidelně informace.                                                                                                                                                                     
6. Tyto informace byly také podávány na všech veřejných 
zasedáních zastupitelstva obce.                                  
7. Konečné řešení bylo mimo jiné zveřejněno v dubnovém 
zpravodaji 2018.                                                   
8. Dne 25. dubna 2018 se v zasedací místnosti OÚ uskutečnilo 
setkání s občany, kde bylo předloženo konečně řešení a byly 
podány veškeré objektivní informace ke koncepci řešení ul. 
Prostřední a na to navazující studie autobusových zastávek. Pouze 
na okraj uvádím, že zasedací místnost byla našimi občany naplněna 
k prasknutí, bohužel bez přítomnosti autora článku, který nám v té 
době mohl odborně poradit. Tolik k vysvětlení k části článku, která 
se týká nařknutí, které cituji „někteří zastupitelé se usnesli“ a dále 
pak zastupitelé z „Velké pětky“. Z výše uvedených informací 



 

vyplývá, že tato rozhodnutí se týkala všech zastupitelů (devíti) 
v minulém volebním období a byla učiněna v přítomnosti občanů.                                                                                                                               
 
Nyní k věcné argumentaci k problému. Řešení se hledalo, jak jsem 
již uvedl od roku 2010. V souvislosti s I. etapou rekonstrukce 
kanalizace na ul. Prostřední, souviselo hledání nějakého 
optimálního řešení, které by vyhovovalo potřebám našich občanů 
žijících na této ulici a odpovídalo současným dobovým požadavkům 
na bezpečnost, klid, komfort apod. Zásadním hlediskem pro 
společné rozhodnutí bylo také to, aby ulice obsahovala vše 
potřebné (chodníky, zeleň, komunikace) a stala se pro děti, 
maminky s kočárky a ostatní občany tzv. procházkovou zónou. 
Umístit do úzkého stísněného prostoru ulice vše potřebné nebylo 
jednoduché. Proto převážila varianta zjednosměrnění ulice a z ní 
vytěsnění těžké autobusové dopravy. Na návrhu (studii) řešení se 
podíleli odborníci z oblasti architektury, ústavu pozemních 
komunikací, odboru dopravy JmK, PČR, SÚS apod.. Již na počátku se 
zvažovaly veškeré možné varianty a byla na stole i jedna z variant 
„točna“ Na Návsi a to kolem památníku padlých. Po dlouhých 
diskuzích a věcné argumentaci pro a proti, se od této varianty 
upustilo. Dalším hlediskem a argumentem bylo také poškozování 
místních komunikací případnou autobusovou dopravou, která by je 
nadále přetěžovala. Veškeré opravy místních komunikací jdou 
bohužel na účet obce. Zkušenosti s ohledem na výše uvedené již 
z ulice Prostřední máme a ne zrovna dobré.                                                                                                                      
Další řešení bylo navrženo v prostoru na ul. Hlavní nad rodinným 
domem manželů Ondráškových a to vybudováním zářezu do svahu, 
který je ve vlastnictví LČR. Tato varianta řešení byla při 
projednávání zamítnuta PČR, SÚS a dopravcem Kordis. Poslední 
variantou jsou zastávky u kostela, ke kterým se všechny 
zainteresované orgány vyjádřily kladně. Bohužel k tomuto řešení je 
třeba provést částečné úpravy svahu, a ne jak říká autor článku 
ostrouhat bagry kostelíček ze tří stran a ještě podbetonovat. Jsme 
přesvědčeni, že navrhované terénní úpravy svahu nebudou 
poškozovat kulturní památku (kostel). Naopak při citlivém 



 

provedení úprav a použití přírodních materiálů (kámen, popínavá 
zeleň apod.) se stav okolí pouze zlepší. Pokud jde o dva kusy 
vzrostlých lip kousek od hřbitovní zdi, které autor také zmiňuje, tak 
informace o jejich odstranění (kácení) je opět nepravdivá, neboť 
děláme vše pro to, aby ani jedna lípa nepadla ve prospěch projektu. 
Nepravdivá je také v tom, že uvádí „nejkrásnější stromy 
v radostickém veřejném prostoru“.  
 
Tato formulace neodpovídá ani závěrům dvou nezávisle na sobě 
vypracovaných znaleckých posudků.   
 
Znalecký posudek č. 29-3 211/19, vypracovaný 22.2.2019,   
Ing. Jaroslavem Kolaříkem, Ph.D.                   
Znalecký posudek č. 337-02/2019, vypracovaný 6.3.2019,  
Ing. Věrou Kouřilovou.                                    
 
Závěry obou nezávislých posudků ke zdravotnímu stavu stromů 
jsou si  podobné (cituji):                                                            
a) zdravotní stav je významně zhoršený atd.                                                                                            
b) zdravotní stav je hodnocen v důsledku zjištěných defektů jako 
výrazně zhoršený atd.                 
Stabilita stromu je vzhledem k výše uvedeným defektům jako 
výrazně zhoršená s nutností realizovat speciální stabilizační zásah – 
radikální obvodovou redukci koruny a její snížení o 6 m.                                                                                                                                                                                  
Tolik stručně k závěrům odborníků, specialistů na dendrologii. 
Takže z uvedeného vyplývá, že s ohledem na vypracované posudky, 
si musí naše obec být vědoma případných rizik, která mohou nastat 
vinou špatného stavu stromů a jejich vinou k případnému 
následnému ohrožení života osob, jejich zdraví, popř. škod na 
majetku.                                                                                                             
Když již jsme u stromů, tak pouze několik slov k borovicím v parku 
u kostela, které jsou v textu taktéž zmíněny. Dle názoru odborníků a 
památkářů, je tento druh stromů do místa nevhodný a diví se, kdo 
je tam nechal vysázet. Dominanta Radostic, kostel, je před zraky 
projíždějících „diváků“ zcela skryta vzrostlými borovicemi. Návrh 



 

řešení nových autobusových zastávek obsahuje také na nově 
vzniklém prostoru vysázení 4 ks mladých lip, které bude třeba 
udržovat v optimálním vzrůstu. Pro pamětníky pouze uvedu, že na 
horním konci parku byla taktéž lípa, která byla nedávno pokácena 
také z důvodu hledání nějakého řešení. A úplně závěrem, ten, kdo 
se podívá do starých historických map, tak zjistí, že z ulice Školní 
vždy vedla přímo místní komunikace kolem kostela přímo na ul. 
Hlavní. Na této spojce s hlavní komunikací byla od počátku zřízení 
autobusové dopravy do Radostic, až téměř do konce sedmdesátých  
let autobusová zastávka!                                                                                                    
Tolik jsem považoval za nutné Vám sdělit, v reakci na zveřejněný 
článek. Ještě na závěr opět připomenu, že bylo zastaveno stavební 
řízení k řešení autobusové dopravy a s tím souvisejících zastávek. 
            Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta 
 
*Genius loci – využívá se jako slovní spojení s významem  
„duch místa“. 
*************************************************************** 
Starosta  
a místostarosta obce 
navštívili paní Vlastu 
Bušinovou při 
příležitosti jejího 
100. výročí narození. 
 
S lítostí jsme přijali 
zprávu, že paní 
Bušinová dne 8. 4. 2019 zemřela. 
*************************************************************** 

 

ČZS ZO Radostice pořádá zájezd na Floria Kroměříž,  
a to v sobotu 4. 5. 2019. Cena 120,- Kč za osobu.  

Odjezd v 8:00 hod. od OÚ.  
Přihlásit se můžete u pana Jaroslava Dvořáka, Prostřední 26. 

 



 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bohoslužby v Radostickém kostele 

Sv. Šimona a Judy 
o VELIKONOCÍCH 2019 

 
20. dubna pravidelná sobotní mše svatá odpadá 

22. dubna – Velikonoční pondělí 
slavnostní mše svatá v 10:30 hod., 

včetně svěcení velikonočních vajíček a pokrmů 
 



 

Poptáváme ke koupi 

rodinný dům 

a stavební pozemek. 
 

Poradenství,  

tržní ocenění  

nemovitosti zdarma,  

právní servis. 
 

S.I.S., stavební společnost, 
středisko nemovitostí dsrealstav,  

Viniční 4349/82 61500 Brno 

Ing. Křenař, 605 299 946,   
 

krenar.rudolf@dsrealstav.cz 

www.sisbrno.cz 

www.dsrealstav.cz 
 

mailto:krenar.rudolf@dsrealstav.cz
http://www.sisbrno.cz/
http://www.dsrealstav.cz/


 

ZUMBA PRO ŽENY 
KDY: neděle 19.00 - 20.00  

KDE: Sokolovna TJ Radostice  

Taneční hodina a posilování. 

 

FITNESS TRÉNINK PRO ŽENY 
KDY: středa 19.00 - 20.00 Tabata posilování 

           pátek  17.00 -18.00  Kruhový trénink 

KDE: Sokolovna TJ Radostice. 

 
Posilovací hodiny jsou bez 

choreografií a vychází 

z jednoduchých cviků a je zakončena 

relaxačním protažením. 

Neseďte doma a přijďte si zacvičit! 

 

Těší se na vás, 

Jitka Kadlčíková, certifikovaná 

lektorka Zumba fitness a aerobiku.      

 
*************************************************************** 
 
Oznamujeme občanům, že napouštění bazénů a jezírek z obecního 
vodovodu je nutné předem nahlásit v kanceláři OÚ nebo panu 
Chrástovi.  
 
Vzhledem k objevujícím se případům pálení připomínáme občanům 
platnost Obecně závazné vyhlášky obce Radostice č. 2/2015, kterou 
se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů v obci 
Radostice. 



 

Obec Radostice pořádá pro své občany zájezd 

        Luhačovice  
           otevírání pramenů 

 

sobota 11. května 2019 
Program: otevírání pramenů 
  jarmark 
  kolonádní koncert a další 
Cena:   200 Kč/ osoba, senioři 150 Kč,  
  cena zahrnuje dopravu 
Odjezd:  v 6:30 ze zastávky Hlavní před veterinou 
Návrat:  předpokládaný odjezd z Luhačovic v 17 hodin 
REZERVACE: osobně u Petry Ondráškové, Hlavní ul. 191 ve všední dny 
odpoledne. Přihlášku a platbu je nutné provést osobně do 20. dubna 
2019. Rezervace je závazná a nelze ji zrušit či žádat o vrácení platby.  
 


