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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 12. 07. 2019, 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, Petra Ondrášková, Zuzana Dvořáková. 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, 
v okamžiku, kdy se Vám do rukou dostane druhé vydání našeho 
obecního zpravodaje, budou mít již někteří z Vás po dovolené, děti  
a žáci za sebou čtvrtinu letních prázdnin.  
Ve svém příspěvku Vás stručně seznámím s činností zastupitelstva 
a pokusím se navázat na informace, které jsem Vám poskytl 
v dubnovém čísle. Od tohoto vydání se uskutečnily již tři veřejná 
zasedání, na kterých bylo projednáváno:     

                                                                                                                                  
1. VZ dne 2.5.2019                                                                                                                                                    
- schválení vítěze výběrového řízení na rekonstrukci ČOV Radostice. 
Vítězem se stala společnost VHS Brno, se kterým byla podepsaná 
smlouva o dílo. Realizace díla bude zahájena až po obdržení dotace 
z ministerstva zemědělství ČR.                                                                                                                                         
 
2. VZ dne 29.5.2019                                                                                                                                                             
- schválení zprávy inventarizační komise o stavu majetku, účetní 
závěrky, hospodářského výsledku organizace zřizované obcí ZŠ  
a MŠ Radostice.                                                                                                                  
- schválení finanční podpory pro poskytování sociálních služeb  
na období 2019-2020 ve výši 9 800,- Kč, pro diecézní charitu Brno, 
oblastní charitu Rajhrad.                                                                                                              
- schválení navrhovaných změn ÚP Radostice ve zkráceném 
postupu řízení.                                                                    
 
3. VZ dne 26.6.2019                                                                                                                                                                   
- schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce Radostice za rok 
2018.                                                                            
 
Ještě stručně k některým informacím, se kterými jste byli 
seznámeni v minulém čísle:                                         
Dům pro sociální služby – čekáme na oficiální přidělení dotace  
a v jaké výši.                                                               



 

Rekonstrukce ul. Prostřední:  
a/ přidělena dotace na chodníkovou soustavu ve výši 2,6 mil. Kč                                                                                           
b/ probíhá 2. kolo výběrového řízení na dodavatele stavby                                                                                        
Z uvedeného vyplývá, že předpokládáme zahájení prací počátkem 
měsíce září 2019.                                                                                       
Zklidnění průtahu silnice III tř./15260 – čekáme na stanovisko 
odboru výstavby a plánování ORP Šlapnice v rámci stavebního 
řízení.                                                                                                                                                          
 
Vážení občané,                                                                                                                                                                          
Vám, které ještě čeká zasloužená dovolená, přeji jen ty nejhezčí 
zážitky a dětem krásné letní dny až do konce prázdnin.                              

Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce 

 
 
 
 
 

 
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. 

 
 

V měsíci červnu oslavily své významné jubileum  
paní Jiřina Hičková, 85 let  

a paní Věra Kadlčíková, 85 let. 
 

 
 
 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli 28. dubna starosta obce přivítal tři nové občánky.  
Bernarda Domese, Ladu Švestkovou a Jana Štukla. Rodičům 
gratulujeme a dětem přejeme pevné zdraví. 



 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NAŠÍ OBCI 
V naší obci máme umístěno celkem 55 kontejnerů na tříděný 
odpad. Sběrných hnízd je celkem 7 – ul. Prostřední, ul. Pod 
Sirotkem, ul. Školní, ul. Nová, ul. Sokolská, u hřbitova, pro chataře 
sběrné hnízdo na cestě pod hřištěm + umístění pěti kompostérů  
u tzv. Drátařky.  
Sběrné místo je na ul. Mlýnské. Otevřeno je po dobu letního času 
každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. a každou sobotu  
od 10.00 do 12.00 hod. V době zimního času pouze každou sobotu 
ve stejném čase. Občané, kteří měli zájem, dostali do zápůjčky 
kompostér. Dále jsou občanům k dispozici, zdarma, tašky na tříděný 
odpad. Každý dům vlastní popelnici na směsný komunální odpad. 
Nájemci obecních bytů mají společné kontejnery, u kterých je také 
prováděn pravidelný odvoz odpadů. Občané, kteří zneužívají těchto 
kontejnerů, omezují svým nevhodným chováním nájemce bytů. 
Přestože většina občanů, možnosti třídění odpadů využívá, najdou 
se mezi námi i ti, kteří nerespektují ani obecně závazné vyhlášky 
obce.  
 
Dokladem toho jsou uvedené fotografie.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Všem občanům, kteří respektují daná pravidla, děkujeme. 



 

ŽIVOT DĚTEM – SRDÍČKOVÉ DNY 
Ve dnech 25. – 29. 3. 2019 se Obec Radostice zapojila do sbírky 
Srdíčkové jarní dny 2019. V těchto dnech proběhl prodej předmětů 
s logem Život dětem. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili  
a tím nám pomohli k výtěžku 1.205,- Kč.  
 
Podzimní srdíčkové dny proběhnou ve dnech 23. – 27. 9. 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY  
 
VÝLET DO OŘECHOVA NA ZMRZLINU 4. 6. 

 
 
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE – PROGRAM MALÝ POLICISTA 19. 6. 



 

VÝLET DO BYSTŘICE NAD PERŠTEJNEM – CENTRUM EDEN – 
PROGRAM - PŘÍBĚH ČAJE 26. 6. 
  



 

NAŠI PŘEDŠKOLÁCI  



 

NÁVŠTĚVA VETERINÁRNÍ ORDINACE 
 
Děkujeme mamince,  
zvěrolékařce Veronice Fajtové, 
za prohlídku jejich ordinace  
a za zážitkový program pro děti, 
při kterém si mohly vyzkoušet, 
jaké to je léčit zvířátka. 
 
 
 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přejeme všem rodičům, sponzorům, přátelům školky, kolektivu OÚ, 
T. J. Sokol, organizačním spolkům a komisím, kolektivu ZŠ a MŠ 
Radostice a především paní učitelkám a dětem krásné, pohodové  
prázdniny strávené se svými blízkými.   
Tímto bych ráda všem výše uvedeným poděkovala za spolupráci  
v uplynulém školním roce 2018/2019. 
Těším se v novém školním roce 2019/2020, který začne v pondělí 
2.9.2019. 

Za kolektiv MŠ Radostice, Zuzka Dvořáková 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 
ŠKOLA V PŘÍRODĚ – PENZION U ŠIKULŮ (obec Bolešín) 

6. – 10. 5. 2019 
Navštívili jsme: 

- Kateřinskou jeskyni v Moravském krasu 

- propast Macochu, jeli jsme lanovkou 

- Lanové centrum Domanín – Borovinka 

- dílnu Modrotisk Danzinger v Olešnici 

- náměstí v Olešnici, kde jsme měli výbornou zmrzlinu 

- hrad Svojanov 

Během pobytu jsme hráli celotýdenní hru, ve které jsme plnili různé 
úkoly: poznávání rostlin a živočichů, bobříka mlčení, šifrování tajné 
zprávy pomocí Morseovky, lovení zvěře beze zbraní, vytváření 
zvířátek z přírodnin. 
Na hřišti u penzionu jsme využívali houpačky a pískoviště, hráli 
jsme fotbal a skákali na trampolíně. 
Proběhla také diskotéka a karneval, na kterém jsme oslavili dvoje 
narozeniny  



 

za ZŠ, Jana Davidová 



 

Školní rok 2018 / 2019 
Školní rok nám utekl velmi rychle. Ani jsme se nenadáli a jsou tady 
prázdniny. 
Tak neuškodí trocha rekapitulace. 
 
V základní škole nás bylo 39 žáků. Pilně jsme se učili a snažili, být co 
nejlepší. No, občas se to některým nepodařilo, ale snaha se počítá. 
Na podzim jsme si nejvíc užili nočního spaní ve škole se 
strašidelnou stezkou odvahy. 
 
Pak už na nás čekal Advent, Mikulášská nadílka na hradě 
v Kounicích. Páťáci tradičně nadělovali v MŠ – Mikuláš a čerti byli 
moc povedení a andílci samozřejmě krásní. 
Po Vánocích nás čekalo pololetní hodnocení. V únoru  
a v březnu jsme jezdili plavat do Kohoutovic. Tam se nám to moc 
líbilo. Objednali jsme si hned plavecký kurz i na další školní rok. 
 
Jaro bylo ve znamení soutěží. Jako tradičně jsme byli úspěšní 
v pěvecké i v recitačních soutěžích. 
Letos jsme se také více zaměřili na matematiku. Druháci a třeťáci 
soutěžili v matematické soutěži Cvrček, čtvrtá a pátá třída 
v Klokánku. Úspěšní řešitelé byli vyhodnoceni a získali diplom. 
Nejtěžší matematická soutěž byla Pythagoriáda. Také tady jsme 
měli úspěšné řešitele a vítěze.  
Moc nás potěšil úspěch našich žáků, kteří složili úspěšně přijímací 
zkoušky na osmiletá gymnázia a oba byli přijati. Gratulujeme! 
Zimní stopovaná a odlévání stop bylo taky prima. Návštěva 
filharmonie v Brně a opera Liška Bystrouška. Užili jsme si i Den 
hudby, návštěvu parku Vida. Starší děti se zapojily do projektu 
s Českou policií -  „Stop drogám a šikaně“.  
Škola v přírodě prověřila naše znalosti, odvahu i statečnost. 
 
Závěr školního roku patřil akademii s krásnou pohádkou  
O Budulínkovi. 

za ZŠ, Drahoslava Drábková 



 

SPORTOVNÍ KROUŽEK S NEWPARK GYM  
 
KDY: každou středu 16:00 – 17:00 hod. 
KDE: ZŠ RADOSTICE – Sokolovna Radostice  
Pomáháme a zdokonalujeme dětem pohybové dovednosti. 
Věnujeme se celkové pohybové zdatnosti.  
Cvičení probíhá formou her a zábavných cvičení, které Vaše dítě 
zaujmou.  
Kroužek je složen tak, aby ho zvládly úplně všechny děti bez rozdílů 
fyzické zdatnosti. 
webová adresa: www.newpark.cz  
HRA ZAČÍNÁ -BEZ OMEZENÍ VĚKU - ZAMĚŘENO NA POHYB  
S PROFESIONÁLY CENA: 2990 KČ 
42 LEKCÍ (70 KČ LEKCE) 
S SEBOU: – sportovní oblečení – pití – dobrou náladu – chuť se 
zdokonalit 
Přihlášky zasílejte na adresu: bily@newpark.cz  
Poznámka: Na výše uvedený email zašlete přihlášku pro Vaše dítě.  
Stačí napsat jméno a příjmení. Platit můžete buď hotově v den 
cvičení nebo na bankovní účet viz. 
Potvrzující email. V případě většího počtu zájemců budou otevřeny 
další termíny. Pro případné dotazy můžete použít jak email nebo 
telefonicky 773213701. V případě naplnění kapacity, budou všichni 
zájemci kontaktováni přes email s informacemi ohledně platby. 
Platba bude rozdělena na pololetí z důvodů možného příspěvku ZP. 
Do přihlašovacího emailu, prosím uveďte jméno dítě. 
 
Ukázku tréninku a cvičení si děti vyzkoušely na sportovním dni 
v Pršticích poslední týden školního roku. 

 
za ZŠ, Drahoslava Drábková 

 
 
 
 

http://www.newpark.cz/
mailto:bily@newpark.cz


 

T. J. SOKOL RADOSTICE 
ODDÍL KOPANÉ 
Zhodnocení sezóny 2018/2019 
Jarní část sezóny 2018/2019 se nám nevydařila. Po podzimu jsme 
byli spokojeni s 5. místem, když jsme získali z 13 zápasů 23 bodů 
s aktivním skóre 25:16. Naproti tomu jsme ve 13 jarních zápasech 
získali pouze 9 bodů s pasívním skóre 13:24. Naštěstí jsme měli 
dostatečnou bodovou rezervu z podzimu a poslední Ketkovice body 
nezískávali, takže jsme neměli starosti se záchranou. 
 
Na špatných výsledcích se značně projevil odchod Michala 
Macalíka, který šel zkoušet štěstí do okresního přeboru do 
Troubska. Jeho góly nám chyběly, protože jej nikdo nedokázal 
nahradit. Měli jsme také řadu zraněných, a to společně s bídnou 
tréninkovou morálkou znamenalo postupný propad tabulkou. 
Nakonec se nám podařilo v posledním zápase porazit druhé 
Mělčany, takže jsme se celkově umístili na 9. místě. 
Nejvíce minut odehrál za celou sezónu Vašek Večeřa (2212 minut 
v 25 zápasech), dále Martin Smíšek (2177 minut ve 24 zápasech)  
a Luďa Drápal (2085 minut ve 23 zápasech). Celkem za náš tým 
nastoupilo 22 hráčů. 
 
Nejvíce žlutých karet posbíral Michal Macalík (5 pouze za podzim), 
Joža Žúbor, Tomáš Urban a Michal Kadlčík všichni 4. 
Dostali jsme také tři červené karty – Filip Krubl, Michal Kadlčík  
a Joža Žúbor. 
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Joža Žúbor s 8 góly, Jakub 
Johaník s 6 góly a Michal Macalík se 4 góly.  
 
Do nové sezóny je nutno náš tým posílit, protože některá utkání na 
jaře jsme odehráli pouze s 11 hráči, a to je i na 3. třídu málo. 
Nová sezóna začne 11. srpna, kdy vycestujeme na hřiště do 
Lažánek. 
 



 

Tabulka celková 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Oslavany 26 23 3 0 129:12 72 

2 Mělčany 26 15 1 10 72:56 46 

3 Senorady 26 14 4 8 65:56 46 

4 Drásov 26 14 3 9 62:57 45 

5 Babice u Rosic 26 14 1 11 60:54 43 

6 Zakřany 26 13 2 11 57:54 41 

7 Lažánky 26 12 2 12 43:47 38 

8 Zbraslav "B" 26 11 2 13 50:63 35 

9 Radostice 26 9 5 12 38:40 32 

10 M. Bránice 26 8 7 11 47:60 31 

11 Deblín 26 9 3 14 36:56 30 

12 M. Knínice 26 9 2 15 53:68 29 

13 V. Popovice 26 8 3 15 35:47 27 

14 Ketkovice 26 4 0 22 29:106 12 

za T. J. Sokol, Ing. Jiří Kadlec, Michal Žúbor 
 
Sokol Radostice nabízí dětem 
Sport freestyle 
Pod záštitou T. J. Sokol Radostice bude od školního roku 
2019/2020 realizován sportovní trénink pro děti předškolního  
a školního věku. Náplní tréninku bude zdokonalování všestranných 
sportovních a fyzických dovedností. Probíhat bude formou 



 

rozcvičky jako příprava pro další činnosti, kterými jsou základní 
gymnastické prvky, překážková dráha, oblíbené přeskoky přes 
různé bariéry formou parkouru, běh a další. Každý trénink bude 
obsahovat i posilovací část, kliky, dřepy, sedy-lehy, šplh  
a v neposlední řadě strečink na závěr. Termín tréninků bude po 
domluvě dvakrát týdně v areálu sokolovny. Trenér by děti vyzvedl 
u základní školy v 15:50 a odvedl do sokolovny, rodiče si po 
tréninku v 17:30 děti vyzvednou v sokolovně. Součástí kroužku 
bude vyhlášení závodu „Radostice race“, který se bude konat 
koncem školního roku 2019/2020. Půjde o závod v běhu 
v kombinaci s překonáváním různých překážek. 
Cena:  členský příspěvek Sokolu    200 Kč/rok 
 oddílový příspěvek     200 Kč/rok 
Kontakt: Jiří Kadlec  tel.: 602 746 464 
  Jan Slanina tel.: 725 048 892 
  
Deskové hry 
Sbírají Vaše ratolesti karty Pokémonů? Vyměňují je? Chtějí pořád 
nové a nové? A věděli jste, že s nimi jde opravdu hrát a pořádají se 
dokonce turnaje v pokémonních hrách?    
Na podzim 2019 pro Vaše děti T. J. Sokol Radostice připravil sérii 
výuky netradičních deskových her. Na úvod se budeme věnovat 
právě hře Pokémon Trading Card Game. Děti se naučí pravidla hry, 
sestavování balíčků, poznají skutečnou „sílu“ svých oblíbených 
Pokémonů. Hra rozvíjí hlavně pozornost, strategické schopnosti  
a díky tomu, že je celá v angličtině, obohacuje zábavnou formou  
i slovní zásobu dětí.  Kroužek je určen pro děti od 6 let (po domluvě 
možnost i s rodiči) a bude probíhat v několika víkendových 
setkáních, zakončených celodenním turnajem.  
Cena: Akce je určená pro členy Sokola a neplatí se žádné další 
poplatky 
Kontakt:  Jozef Žúbor tel.: 774 515 421 
  Jiří Kadlec   tel.: 602 746 464 
 

Za T. J. Sokol, Jozef Žúbor, Jan Slanina 



 

POHÁDKOVÝ A STRAŠIDELNÝ LES V RADOSTICÍCH 21.6.2019 

 
 
Poděkování patří všem  
rodičům a přátelům školy  
a školky za pořádané akce 
pro naše  děti.  Dětem  
a rodičům, že se akcí účastní.  
 
Dále manželům Kuřovým  
a Kuchařovým za sponzorské 
dary pro děti na těchto 
akcích.  
 
V neposlední řadě všem za 
pomoc na přípravách …..  

 
 
 
 
 



 

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE OBCE 
RADOSTICE INFORMUJE 
 
PLÁNOVANÉ AKCE: 
 

Pivní festival s večerní zábavou       sobota      3.8.2019 
(pořádá Hospůdka Sokolovna) 

Kouzelný mlýn – pohádková stezka  sobota   24.8.2019 
(pořádá MOUKA) 

Radostický kolotoč             sobota    24.8.2019 
(pořádá Koloparta) 

Atletický den pro děti a mládež       sobota   14.9.2019 
(pořádá KSŠK) 

Koncert ke Dni seniorů                  neděle 20.10.2019 
(pořádá KSŠK) 
 
 
 
 
SETKÁNÍ SENIORŮ 
 
Na pravidelném setkání 
seniorů proběhla přednáška  
o první pomoci. Role 
přednášejícího se bravurně 
zhostil pan Michal Žúbor, 
kterému bych ráda 
poděkovala.  
Bylo to naprosto profesionální 
a skvělé !!! 

 
 
 
 



 

OSLAVA DNE DĚTÍ 
 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
na přípravě a samotné 
organizaci Dne dětí 
v Radosticích. Také všem 
sponzorům, zejména firmě Ag 
food. Účast byla hojná … i počasí 
vyšlo. 
 

  za KSŠK, Petra Ondrášková  



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


