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                   ROČÍ  

 



 

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 19. 12. 2019, www.radostice.cz. Redakční rada. Radostníček je 
zapsán do evidence č. MK ČR E 17447. Fotografie do tohoto čísla zpravodaje poskytli: 
Petra Ondrášková, Jitka Kadlčíková, Jana Davidová, Zuzana Dvořáková, Jaroslav Dvořák, 
Barbora Prokešová. 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,                                                                                                                                                                
v posledním prosincovém vydání našeho obecního zpravodaje 
v letošním roce, Vás stručně seznámím s činností obecního 
zastupitelstva od posledního červencového vydání našeho 
„Radostníčku“.  
V posledním zpravodaji jsem se Vás seznámil se stavem realizace 
„Rekonstrukce ČOV“. Stavební práce byly zahájeny předáním 
staveniště dne 10.9.2019 společnosti VHS Brno. Na realizaci akce 
jsme obdrželi dne 30.7.2019 rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Ministerstva zemědělství ve výši 19 018 000,-Kč. Termín 
ukončení stavebních prací a zahájení zkušebního provozu je 
smluvně stanoven do 31. 12. 2020. Po celou dobu stavby bude 
provozována stará čistírna odpadních vod. Zastupitelstvo naší obce 
na veřejném zasedání dne 30.10.2019 projednalo indikativní 
nabídku na poskytnutí úvěru pro naši obec od Komerční banky na 
dofinancování vodního díla. Jedná se o rozdíl mezi výší dotace  
a celkovými rozpočtovými náklady (rozdíl činí 17 mil. Kč). Úroková 
sazba k poskytnutému úvěr je stanovena jako pevná ve výši 1,55 % 
p. a. z jistiny úvěru, a to po celou dobu splatnosti do 31. 8. 2029. 
Úvěr byl poskytnut Komerční bankou bez zajištění jakýmkoliv 
majetkem obce. Na pokrytí úroků z úvěru využije naše obec 
dotačních možností, které poskytuje Jihomoravský kraj. 
Každoročně budeme žádat o pokrytí nákladů na úroky  
z dotačního programu rozvoje venkova JmK.                                                                                                                                                                  
Další informací, kterou jste obdrželi v minulém čísle se týkala 
„Rekonstrukce stávající komunikace a parkovacích stání“ na 
ulici Prostřední. Oddalování zahájení zemních prací bylo způsobeno 
vlastníky sítí a to zejména fy. CETIN. Přesto se realizovalo výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Vítězem výběrového řízení se stala fy. 
SKR stav, s.r.o. s nabídkovou cenou 9 600 063,-Kč bez DPH. Práce 
na rekonstrukci ulice byly zahájeny předáním staveniště dne 
8.10.2019.  Současný neuspokojivý časový postup prací je zejména 
způsoben náročností zemních prací a přeložkami sítí. Na tuto akci 
máme přidělenou dotaci přes MAS Bobrava ve výši 2 600 000,-Kč. 



 

Další možností pro naši obec je poskytnutí dotace na obnovu místní 
komunikace z dotačního programu vypsaného MMR (ministerstvo 
pro místní rozvoj) a to s podáním projektové žádosti v měsíci lednu 
2020, na což naše obec potřebné  
podklady připravuje.                     
 

Taktéž jsem Vás informoval o pokračování v záměru pod názvem 
„Zklidnění průtahu obcí Radostice“, který se týká dobudování 
chodníků a řešení autobusových zastávek na ulici Hlavní. V závěru 
měsíce listopadu 2019 bylo vydáno k projektu kladné stanovisko 
odborem výstavby a plánování ORP Šlapanice. Nyní již pouze 
čekáme na vyjádření silničního správního úřadu ORP Šlapanice. 
Následovat bude výběrové řízení na dodavatele stavby.                                                                                                                                                
Byly dokončeny práce na návrhu změn č.1 ÚP (územního plánu), 
které byly zveřejněny veřejnou vyhláškou dne 22. 11. 2019. Veřejné 
projednávání je stanoveno na 6. 1. 2020.                               

Zastupitelstvo naší obce se sešlo od posledního vydání na čtyřech  
pracovních poradách a na čtyřech veřejných zasedáních (26. 8.,  
6. 11, 2. 12., 16. 12.).  
Upozorním pouze na ty nejdůležitější projednávané záležitosti:                                                                                                                                                                              
- prodej metalické sítě z majetku obce současnému provozovateli 
fy. IT SELF;                                                                                                                                   
- projekt „Dům pro sociální bydlení“- na realizaci stavby obdržela 
naše obec z MMR dotaci ve výši 12,85 mil. Kč. Dofinancování 
projektu ze strany obce by vyžadovalo cca 18 mil. Kč. Z toho 
důvodu rozhodlo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání  
o nepřijetí dotace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- schválení ceny vodného a stočného pro rok 2020 do 30. 4. 2020 
(zůstává ve stejné výši jako v r. 2019);                                                                                                                                                                             
- schválení ceny vody předané pro obce Prštice a Silůvky (zůstává 
ve stejné výši jako v r. 2019);                                                                  
- schválení rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radostice na 
rok 2020, včetně střednědobého výhledu;                                                                                                                                                                              
- schválení rozpočtu obce Radostice na rok 2020, včetně 
střednědobého výhledu;  



 

- schválení příspěvku IDS JMK na zlepšení dopravní obslužnosti 
naší obce pro rok 2019;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- dílčí přezkoumání hospodaření obce (audit) – bez závad.                                                                                                                                                       
Vážení spoluobčané,                                                                                                                                                                           
v pátek 29. 11. 2019 jsme společně před první adventní nedělí 
rozsvítili vánoční strom na návsi a to vystoupením dětí a žáků naší 
mateřské a základní školy, za přispění dechového souboru 
„Taškaříci“ při základní umělecké škole v Ořechově. Tím pro nás 
všechny nastalo období předvánočních příprav, nákup dárků, 
pečení cukroví, předvánoční výzdoba apod. Přeji Vám krásné  
a pohodové Vánoce. Dětem na Štědrý večer pod vánočním 
stromečkem přeji 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 popřál jménem 
zaměstnanců obce, zastupitelstva obce a jménem svým hodně 
zdraví, dobré nálady a úspěšný rok 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                
Ing. Jaroslav Kadlčík, starosta obce 

 

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

 
Pozvánka pro všechny malé, mladé a dospělé na vánoční 

koledy v místním kostele sv. Šimona a Judy 
 

úterý 24. 12. ve 22:00 hod.  
vánoční koledy 
čtvrtek 26. 12. v 10:45 hod.  
Štěpánská vánoční mše s koledami na 
závěr 
sobota 28. 12. v 15:30 hod.  
Vánoční mše Dr. Kozlovského  
(chrámový sbor z Ořechova) 



 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
V neděli 8. 12. 2019 přivítal starosta obce dva nové občánky, a to 
Vojtěcha Celnara a Lucii Lhotskou. 

Dětem přejeme do života mnoho štěstí, zdraví a rodičům jen radost 
z jejich ratolestí. 
 

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. 
 
 
 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY  
.... už jsme toho hodně stihli … pečení štrúdlu … návštěvu výstavy 
ovoce a zeleniny, děkujeme za pozvání … a přijeli k nám hasiči … 

 



 

Děkujeme dětem a paní učitelkám ze ZŠ, kteří nás chodí strašit  
a odměňovat do školky. Děti měly krásně připravený příchod 
Mikuláše, andílků a čertíků.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V letošním vánočním čase jsme si zahráli pohádku O dvanácti 
měsíčkách. Pohádku o tom, jak dobro zvítězí vždy nad zlem, jak je 
důležité umět si pomáhat a to nejen v čase vánočním.  Nestydět se o 
pomoc požádat a nezůstat na nic sám. V podstatě pohádka o tom, 
jak to vlastně má chodit i u nás ve školce. Že slušné chování by mělo 
být základem pro dobré soužití.  



 

Děkujeme za skvěle ozvučenou besídku panu starostovi a za skvělé 
osvětlení panu Hejdukovi, všem rodičům za spolupráci a fotografie.  
 

Děkujeme všem rodičům a přátelům školky za dobrou spolupráci 
v letošním roce a těšíme se zase v roce 2020. 

 
Jedna vločka, druhá vločka, 
kdo byl hodný, ten se dočká. 

Ježíškovi napíšem, 
ať nám splní každý sen. 

 
Šťastné a veselé Vánoce přejí 
děti a paní učitelky ze školky. 

 
****************************************************** 
 
Děkujeme za sponzorský dar panu J. Baronovi a za jeho skvěle 
vymyšlené rozdělovače na ručníky v našem malém prostoru.  

 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
za kolektiv MŠ Zuzana Dvořáková 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 
 
 

 



 

Čas nám pěkně utíká… 
… a ve škole jsme toho už zvládli moc a moc. Prvňáčci umí 
písmenka, začínají číst slabiky, slova i věty. A protože jsou moc 
šikovní, tak jim Ježíšek přinese určitě i první doopravdické pero.  
Ti starší to mají trochu složitější, ale moc se snaží a dělají nám 
radost. Kromě učení máme za sebou i soutěže a projekty Dopoledne 
s hasiči, Den zdraví, Výtvarný den, společně jsme také prožili 
„Halloweenskou noc“ ve škole, besedovali s opravdickým 
námořníkem a jeho rodinou, která už obeplula skoro celý svět na  
své jachtě. Zapojili jsme se do výtvarné a literární soutěže na téma: 
Můj vzor, můj ideál. Určitě jsme Vás potěšili naším Vánočním 
příběhem při rozsvícení stromečku. Starší kamarádi připravili  
mladším dětem Mikulášskou nadílku. A musíme říct, že se jim  
to moc povedlo. Návštěva Janáčkova divadla a zhlédnutí baletu 
Louskáček, to byl pro děti velký zážitek. 
Tak teď už nám zbývá jen pár dní a konečně si užijeme prázdniny,  
snad i s trochou sněhu.  
 



 

Do nového roku Vám přejeme mnoho zdraví a štěstí.       Vaši školáci 
za ZŠ Drahoslava Drábková a Jana Davidová 



 

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE OBCE 
RADOSTICE INFORMUJE 
Sportovní hry pro děti  
Druhou zářijovou sobotu proběhl sportovní den pro děti. Naši malí 
sportovci si mohli vyzkoušet základní atletické disciplíny jako je 
např. hod oštěpem, hod diskem, trojskok, sprint, běh na 50 m 
překážek. Zúčatnilo se na 38 závodníků a soutěžili celkem  
v 9 disciplínách. A že děti závodily s chutí, to je vidět na fotce. Našim 
cílem je ukázat dětem, že sport není nuda a že závodění a týmová 
práce nás může naučit nejen vyhrávat, ale prohry také umět 
přijímat. Pro děti připravujeme další sportovní den na jaře, jehož 
termín bude ještě upřesněn. 
 

 



 

„Den seniorů nejen pro seniory“ koncert dechové  
hudby Bojané 
Vyjímečný koncert skupiny Bojané byl věnován těm, kteří nás 
vychovali, kteří nás učili, předávají nám stále své životní zkušenosti 
a my jim léta nasloucháme. Řadě z nich už dnes není do zpěvu. 
Nemají již sílu nás provázet, a naopak často potřebují sami pomoc. 
Naši rodiče a prarodiče se často ocitají v sociální izolaci od těch 
nejbližších, se kterými dříve byli v každodenním kontaktu. Koncert 
pro seniory měl jediný cíl, v přátelské atmosféře s rodinou, přáteli  
a sousedy, strávit krásné nedělní odpoledne. Dechová hudba Bojané 
udělala radost nejednomu diváku v publiku. Děkujeme paní Marcele 
Vandrové, která koncert uvedla. Poděkování patří také panu 
starostovi, který poděkoval všem našim seniorům za tak nádhernou 
účast, protože sál byl zcela zaplněn. Rádi bychom také poděkovali 
všem našim občanům, kteří i přes své zdravotní komplikace 
neváhali a přišli mezi své přátele posedět, poslechnout si hezkou 
muziku a popovídat si. Vystoupení dechové hudby Bojané bylo 
krásné a publikum ho ocenilo velkým potleskem. Věříme, že jsme 
založili tradici a budeme se setkávat pravidelně na podobných 
výjimečných koncertech, které si naši senioři opravdu zaslouží. 
 



 

Vánoční jarmark  
Období adventu je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím v roce. 
Je to doba radostného očekávání Štědrého dne, doba rozjímaní  
a projevů dobročinnosti. Období příprav na Vánoce by mělo být 
především časem, kdy se setkáváme s našimi nejbližšími, rodinou  
a přáteli. Přáli jsme si, aby i vánoční jarmark v Radosticích byl 
příležitostí, kdy se může sejít celá rodina a společně prožít hezké 
odpoledne.  
Na jarmarku bylo 16 stánků s tradičními výrobky a nechyběly ani 
výrobky dětí z MŠ a ZŠ Radostice. Velký úspěch měl také 
fotokoutek, který nápaditě vymyslely a připravily maminky 
z Pidizemě. Výtěžek z fotografování a část výtěžku z výrobků MŠ  
a ZŠ putoval na výstavbu prvního dětského hospice v ČR – Dům pro 
Julii. Vánoční jarmark doprovázelo hudební vystoupení ZUŠ 
Ořechov, skupiny Taškaříci, na které navázalo slavnostní přivítání 
občanů starostou obce panem Jaroslavem Kadlčíkem. Ten přivítal 
nejen občany Radostic, ale především děti z MŠ a ZŠ Radostice. Děti 
z mateřské školky nám básničkou probudily vánoční stromeček a ti 
větší ze základní školy vystoupily s divadelní scénkou s biblickou 
tematikou o narození Ježíška. 
 

Věříme,  
že vánoční 
jarmark se líbil 
všem a už dnes se 
těšíme  
na další akce, 
které pro vás 
připravujeme 
v roce 2020.  
Děkujeme 
především dětem, 
které pro nás 
připravily a 
secvičily náročné vystoupení. 

za KSŠK, Jitka Kadlčíková, Barbora Křížová, Petra Ondrášková  



 

T. J. SOKOL RADOSTICE - ODDÍL KOPANÉ 
 
Zhodnocení podzimní části fotbalové sezóny 2019/2020 
Podzimní část sezóny 2019/2020 odehrálo naše mužstvo 
s výraznými výkyvy. Ve 13 zápasech jsme získali 18 bodů za šest 
výher. Sedm zápasů jsme prohráli a máme skóre 32:37. 
Zahájili jsme vysokou prohrou v Lažánkách (3:8), naproti tomu se 
nám podařilo vysoko porazit Moravské Bránice (6:0). 
Nejcennějšího vítězství jsme dosáhli v posledním podzimním kole, 
kdy jsme dokázali porazit druhé Vysoké Popovice 4:1. Nejvíce 
zápasů odehrál, respektive odchytal, Luďa Drápal, který nechyběl 
ani v jednom zápase. Dalším pilným hráčem byl kapitán Michal 
Žúbor s 1051 odehranými minutami, nejlepším střelcem pak Michal 
Macalík, který vstřelil 10 gólů za 905 odehraných minut. Druhým 
nejlepším střelcem byl Honza Kozel s 9 brankami během 892 
odehraných minut. Tito dva byli také našimi nejtrestanějšími hráči, 
neboť každý obdržel tři žluté karty. 

 
Stavební úpravy sokolovny a okolí 
Na podzim letošního roku provedli členové T. J. Sokol Radostice 
významné stavební opravy na budově sokolovny a v jejím okolí. 
Nejdříve byla kompletně vyměněna venkovní kanalizace sokolovny 
a její připojení na novou kanalizační síť v obci. Náklady na tuto akci 
byly cca 40 000 Kč a byly hrazeny z vlastních zdrojů jednoty  
a příspěvku obce Radostice. 
Dále byla opravena polovina střechy na sokolovně. T. J. získala 
dotaci od Jihomoravského kraje v rámci dotačního titulu Oprava 
sportovních zařízení ve výši 200 000 Kč. Byly vyměněny střešní 
latě, položena nová střešní krytina a vyměněny rýny a svody kolem 
celé budovy. Celkové náklady na opravu střechy dosáhly cca 
330 000 Kč, částku nad dotaci zafinancovala jednota ze svých 
zdrojů (což byla také podmínka získání dotace). 

 
 



 

 
 
Více informací o dění v našem fotbalovém klubu najdete na 
www.sokolradostice.ic.cz. 
Informace o aktualitách v Tělocvičné jednotě Sokol Radostice 
najdete na nových webových stránkách www.sokolr.cz, případně na 
FB http://www.facebook.com/tjsokolradsotice. 

 
za T. J. Sokol Radostice, Ing. Jiří Kadlec 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Zakřany 13 12 0 1 59:25 36 

2 Vysoké Popovice 13 8 2 3 44:24 26 

3 Senorady 13 7 3 3 41:31 24 

4 FC Slovan Rosice, a.s. B 13 7 2 4 52:31 23 

5 Babice u Rosic 13 7 2 4 35:23 23 

6 Lažánky 13 7 1 5 45:43 22 

7 Drásov 13 7 0 6 36:32 21 

8 Moravské Knínice 13 5 4 4 30:33 19 

9 Radostice 13 6 0 7 32:37 18 

10 Moravské Bránice 13 4 3 6 26:31 15 

11 Mělčany 13 3 2 8 24:42 11 

12 Deblín 13 3 1 9 20:36 10 

13 FK Zbraslav "B" 13 3 1 9 23:40 10 

14 Domašov-Říčky 13 1 1 11 18:57 4 

http://www.sokolradostice.ic.cz/
http://www.sokolr.cz/
http://www.facebook.com/tjsokolradsotice


 

Tělocvičná jednota Sokol Radostice zve všechny 
obyvatele Radostic a nejen je na tradiční 

Sportovní ples, 
který se koná v sobotu 25. ledna 2020 od 20 hodin 

v budově sokolovny. 
 

K tanci a poslechu bude hrát  
hudební skupina Flegmens z Nového Jičína. 

Připravena bude bohatá tombola,  
myslivecká kuchyně a sportovní soutěže. 

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

 
CHOVATELÉ 
Chovatelé se starají o svůj chovatelský areál, který stále udržují  
a zdokonalují. Zúčastňují se na výstavách okolních chovatelských 
spolků; 7. 7. výstava Ořechov, 14. 9. Ostopovice. 11. 10. místní 
výstava Radostice, 18. 10. oblastní výstava Ivančice, 27. 10. výstava 
Moravské Bránice a 8. 12. se konala krajská výstava v Brně.   
Na výstavě domácího zvířectva v Radosticích jste mohli zhlédnout 
95 králíků, 100 holubů a 53 kusů drůbeže našich vystavovatelů. 
S vystavováním nám také pomohli kamarádi z okolních vesnic, a tak 
byl úspěch výstavy zaručen. My se také na oplátku zúčastňujeme 
jejich akcí. Na všech výstavách naši chovatelé získali za svá zvířata 
plno čestných cen, na krajské výstavě i cenu šampiona Moravy  
a mistra Moravy. 
ČSCH ZO Radostice přeje všem chovatelům zvířátek příjemné 
prožití svátků vánočních a pevné zdraví v novém roce.  

 
za ČSCH ZO Radostice Zdeněk Gregor 



 

ZAHRÁDKÁŘI 
ČZS ZO Radostice má 25 členů. 24. 8. jsme pořádali zájezd do 
Českých Budějovic na výstavu Země živitelka. Na výstavě byla 
zastoupena celá plejáda strojů, mnoho druhů zvířat, mohli jsme 
zhlédnout různé předváděcí akce a bohatý kulturní program. Byli 
zde zastoupeni jak zahrádkáři, tak i chovatelé. Každý si vybral, co 
ho zajímá a co se mu líbí.  
29. 9. jsme pořádali na OÚ výstavu ovoce a zeleniny, spojenou 
s výstavou domácích prací. Paní Lenka Kratochvílová zde 
zorganizovala dílničku pro děti i dospělé, každý si mohl zhotovit  
i nějaký ten výrobek. Pan Richard Drobník opět nezklamal  
a připravil pěknou dekoraci z melounu, cukety a dýně. Vše měl 
velmi atraktivně vykrájené. Výstavy se zúčastnilo nebývale hodně 
občanů, jsme tedy velice rádi, že se přišli podívat. Podávali jsme 
burčák, a tak tam bylo i veselo. Shodli jsme se na tom, že to bylo 
pěkné odpoledne. 
Zahrádkáři přejí všem svým příznivcům pěkné prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

za ČZS ZO Radostice Jaroslav Dvořák 



 

 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, 
 

VE SPOLEČNOSTI TĚCH NEJBLIŽŠÍCH 
 

A MNOHO ŠŤASTNÝCH DNÍ  
 

V NOVÉM ROCE 
 

VÁM PŘEJE 
 

OBEC RADOSTICE 
 


