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OBECNÍ ÚŘAD RADOSTICE - ÚŘEDNÍ HODINY 
 
STAROSTA OBCE – Ing. Jaroslav Kadlčík starosta@radostice.cz 
MÍSTOSTAROSTA OBCE – Jaroslav Dvořák  mistostarosta@radostice.cz 
 

PO 8:30-12:00 13:00-17:00 hod. 
ST  8:30-12.00 13:00-17:30 hod. 

 
PODATELNA – Eva Urbanová   podatelna@radostice.cz 
POKLADNA – Barbora Prokešová   pokladna@radostice.cz 
 

PO 8:00-12:00   13:00-17:00 hod. 
ST  8:00-12:00   13:00-17:30 hod. 

 
OBEC - číslo účtu: 20829641/0100 
VODA - číslo účtu: 43-1287520277/0100 Tel.:  547 225 425 

 

 

Vydala Obec Radostice, dne 26. 6. 2020 v Radosticích v nákladu 260 výtisků, 
www.radostice.cz. Redakční rada: šéfredaktor – Ing. Michael Ondrášek, Ing. Jiří Kadlec, 
Mgr. Ivana Káňová, Mgr. Barbora Křížová, Mgr. Jitka Kadlčíková, Barbora Prokešová. 
Radostníček je zapsán do evidence č. MK ČR E 17447.  Fotografie do tohoto čísla 
zpravodaje poskytli: Barbora Prokešová, Vladislav Čejka, Zuzana Dvořáková, Jana 
Davidová, Eva Hudecová. Příspěvky do Radostníčku podávejte elektronickou poštou na 
adresu  pokladna@radostice.cz . Uzávěrka dalšího čísla je 30.9.2020, 30.11.2020. 

                  RÁDI VAŠE POZNATKY K ŽIVOTU V OBCI PŘIVÍTÁME. 

Obecní úřad – úřední dny v době letních prázdnin: 
Pondělí 13. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 – 13:00 do 17:00 hod. 
Středa 15. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 – 13:00 do 17:30 hod. 
 

Pondělí 10. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 – 13:00 do 17:00 hod. 
Středa 12. 8. 2020 od 8:00 do 12:00 – 13:00 do 17:30 hod. 
 

V nutných případech po telefonické domluvě na tel. č.:  
         725 071 841, 724 024 648. 

Provoz knihovny v době letních prázdnin: 
Středa 15. 7. 2020 a 12. 8. 2020 od 12:00 do 17:00 hod. 
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SLOVO STAROSTY OBCE   
Vážení občané, 

 

od posledního prosincového vydání našeho obecního zpravodaje 
uplynulo již půl roku. Život nás všech a dění v naší obci bylo 
bohužel v nemalé míře poznamenáno koronavirovou pandemií. 
Všichni jsme se od měsíce března museli podřídit různým 
nespočetným vládním nařízením v souvislosti  
s vyhlášením nouzového stavu a krizovým zákonem. Tato nařízení 
vycházela jedno za druhým a mnohdy byla ze strany obcí těžko  
obratem splnitelná. 
      

   V zájmu ochrany zdraví našich občanů a také z podnětu některých 
z Vás, jsem byl nucen vydat několik nepopulárních omezujících 
nařízení, která směřovala ke snížení rizika nákazy  
a jejímu rozšiřování v naší obci. Jednalo se např. o zamezení 
volného pohybu cizích osob v prostoru od Mlýnské směrem ke 
mlýnu, uzavření ZŠ a MŠ atd. Denně jsme v tisku a televizi měli 
možnost sledovat vývoj pandemie, včetně informací z jednání vlády  
a krizového štábu.   
 

   Bohužel jsme byli od počátku odsouzení do role, kdy nebylo 
jednoduché a ani možné zajistit obratem potřebné hygienické 
prostředky jako např. roušky, desinfekci atd. Proto jsem uvítal 
aktivní přístup našich občanek, které se podílely na šití roušek  
a jejich distribuci mezi naše obyvatele. Těmto nejmenovaným 
ženám, bych chtěl tímto vyjádřit veřejné poděkování za jejich snahu 
o pomoc na úkor svého času a mnohdy práci do pozdních nočních 
hodin. Tito nejmenovaní jednotlivci odmítli jakoukoliv odměnu za  
nákup materiálu a vlastní práci. 
      

   Postupně jsme si zvykali na různá omezující opatření, a proto 
každý z nás uvítal jejich uvolňování a návrat k běžnému životu. Celá 
nepříznivá situace se měla projevit i na financování obcí a měst  
z rozpočtového určení daní. Na základě nesouhlasu obcí a měst  
s návrhem MF ČR o krácení finančních prostředků ze sdílených daní 



 

týkajících se opatření státu v době koronavirové pandemie, navrhla 
vláda řešit situaci tzv. kompenzací, příspěvkem státu ve výši 1200  
Kč na jednoho obyvatele. 
 

   Přes výše uvedené problémy se dění v naší obci týkající se 
realizace plánovaných investičních akcí nezastavilo. Pokračovaly 
stavební práce na ČOV, kde k datu 30.5.2020 bylo proinvestováno 
16,564 mil. Kč, z celkových rozpočtovaných nákladů ve výši 35,816 
mil. Kč (bez DPH). V současné době jsou na stavbu dodávány 
technologie a strojní zařízení potřebné k jejímu zprovoznění  
a zahájení komplexních zkoušek, které budou zahájeny dne 29.6.  
a ukončeny 1.7.2020. Po tomto datu požádá obec společně se 
zhotovitelem o povolení zahájení zkušebního provozu. Konečný 
termín ukončení a předání ČOV do užívání je stanoven smluvně 
mezi investorem a zhotovitelem VHS, VRV na prosinec letošního 
roku. K závěru se také blíží rekonstrukce ulice Prostřední, kde k 
30.5.2020 bylo proinvestováno 6,177 mil. Kč, z celkových 
rozpočtovaných nákladů po úpravách ve výši 9,490 mil. Kč (bez 
DPH). Termín dokončení je smluvně vázán na 15.8.2020. Snahou 
zhotovitele bylo od počátku zkrácení termínu dokončení minimálně 
o jeden měsíc. Bohužel dodavatelé přeložek sítí fy. CETIN, E-ON, 
nebyli schopni dodržet přislíbené termíny překládek.  
V rámci dokončení úprav ulice dojde k realizaci okapových 
chodníků kolem jednotlivých RD a dosypání kamenivem (kačírkem) 
mezi RD a chodníkem pro chodce. Také jsem rád, že se skupina 
našich mladých občanek ujala nevděčného úkolu, osázení k tomu 
určených ploch květinami a zelení, za což jim patří poděkování.   
     
   V měsíci březnu 2020 byly zahájeny práce na stavbě nového 
zázemí pro komunální techniku (obecní dvůr) v zadním traktu OÚ. 
Nyní probíhají práce na dokončení hrubé stavby, uložení vazníků  
a následně položení střešní krytiny (PUR panelů). Na akci bylo k 
15.6.2020 proinvestováno 649 tis. Kč, a to včetně nákladů na 
prováděcí PD, z celkových rozpočtovaných nákladů ve výši 3,163 
mil. Kč.  K realizaci stavby přistoupila naše obec z důvodu 
maximálních možných úspor tzv. svépomocí. Tímto způsobem 



 

řešení naše obec ušetří minimálně 1,5 mil. Kč. 
      

   Neméně prospěšný záměr pro naši obec pod názvem „Zklidnění 
průtahu silnice III. tř., řešení autobusových zastávek“, je po 
dlouhých průtazích před vydáním závazného stanoviska 
příslušného silničního správního úřadu a vydáním územního 
rozhodnutí - stavebního povolení. I tento záměr chápu jako jednu  
z priorit naší obce k zajištění bezpečnosti a pohodlí našich občanů. 
      
   Před závěrem projednávání jsou také návrhy změn č. 1 ÚP 
(územního plánu) obce Radostice, kde bylo taktéž vydáno kladné  
závazné stanovisko OŽP ORP Šlapanice. 
      

   Zastupitelstvo naší obce se sešlo od měsíce prosince 2019 na 
třech pracovních poradách a jednom veřejném zasedání dne 
12.3.2020, pouze jeden den před vyhlášením nouzového stavu. Po 
dobu trvání tohoto stavu, byly záležitosti a informace vzájemně 
poskytovány formou elektronické komunikace. 
 
Na VZ bylo projednáno a schváleno: 
 
- schválení změny zúčtovacího období za vodné a stočné a to vždy 
v každém kalendářním roce od 1.5. do 30.4. následujícího roku 
 
- schválení zprávy inventarizační komise o stavu majetku obce  
a MŠ,ZŠ Radostice 
 
- schválení vyřazovacího protokolu DDHIM obce Radostice; 
 
- schválení záměru obce na odprodej pozemku p.č. 115 v k.ú. 
Radostice; 
 
- schválení záměru obce na odprodej pozemku p.č. 252/3 v k.ú. 
Radostice; 
 
- schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
s fy. E.ON Distribuce, a.s.; 



 

 
- schválení návrhu dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem (SKR 
stav) - snížení ceny díla o 130 tis. Kč; 
  
- seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2019 
(audit) – s výsledkem bez závad; 
  
- schválení šéfredaktora redakční rady obecního zpravodaje; 
 
- schválení výpovědi nájemní smlouvy na pozemky, které jsou 
využívány k pastvení koní 
  
   Výsledek hospodaření obce za rok 2019 k datu 31.12.2019 činí   
+ 5,072 mil. Kč. Disponibilní finanční prostředky obce na běžných 
účtech k datu 30.5.2020 činí celkem 18,7 mil. Kč. Dosud nečerpaný 
účelový úvěr u KB ve výši 17 mil. Kč na dokončení ČOV. Bližší 
informace k hospodaření naleznete na úřední desce  
a webových stránkách obce (zveřejnění závěrečného účtu). 
 
     Příznivou zprávu jsme v posledních dnech obdrželi z MMR,  
v záležitosti podpory (dotace) na rekonstrukci ul. Prostřední, 
konkrétně na realizaci rekonstrukce vozovky, ve výši dalších 5 mil. 
Kč.  
 
   Aktuální informace k ZŠ a MŠ Radostice. Na základě žádosti paní 
Mgr. Drahoslavy Drábkové o uvolnění z funkce ředitelky ZŠ a MŠ 
Radostice k datu 31.7.2020, bylo vypsáno konkurzní řízení 
k obsazení této pozice. Na základě doporučení konkurzní komise 
jsem s platností od 1.8.2020 jmenoval na pozici ředitelky paní  
Mgr. Barboru Křížovou.  
 
Vážení spoluobčané, 
závěrem mi dovolte popřát Vám krásné prožití letních dovolených, 
dětem a školákům nádherné slunné letní prázdniny.  

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. 

 
 
 

 
TŘÍDĚNÍ ODPADU V NAŠÍ OBCI 

1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.7.-30.9. 1.10.-31.12. 1.1.-31.3. 1.4.-30.6. 1.7.-30.9. 1.10.-31.12.

PAPÍR 2,766 t 2,369 t 2,206 t 2,599 t 2,718 t 2,366 t 2,525 t 2,431 t

PLAST 2,574 t 2,325 t 2,678 t 2,199 t 2,485 t 2,320 t 2,748 t 2,637 t

SKLO 1,941 t 1,153 t 1,399 t 1,172t 0,977 t 0,893 t 1,082 t 1,006 t

2018 2019

 
 

 



 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 
Vzhledem k tomu, že Mateřská škola byla uzavřena z důvodu 
koronaviru, paní učitelky MŠ se snažily rodičům a dětem v této 
nelehké době poskytnout alespoň pomoc v podobě tvorby  
a poskytování materiálů, které umísťovaly na webové stránky MŠ 
s názvem DOMÁCÍ ŠKOLKA PUNTÍKA A PEPINY, v návaznosti na 
třídní vzdělávací program naší školky. Tyto materiály připravovaly 
také v tištěné podobě a rodiče si je mohli vyzvedávat přímo ve 
školce.  https://zs.radostice.cz/domaci-skolka-puntika-a-pepiny
  
Dále jsme poskytly na našich stránkách rodičům a dětem příležitost 
posílat různé obrázky, nápady, videa a pozdravy tak, aby se děti 
mohly projevit a zároveň o sobě navzájem vědět a vidět se na 
videích.                              https://zs.radostice.cz/deti-detem 
 
Některé děti a rodiče se společně zapojili. Za což jim děkujeme.  
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Posílali videa i obrázky.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Letos děti doma prožily také některé významné události jako 
Velikonoce a Pálení čarodějnic, které si připomínáme běžně také 
v mateřské škole.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Paní učitelky se dále snažily upravovat okolí školky a zahrady. 

 
Renovace domečku pro panenky pro děti do školky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Náročná byla také příprava zápisu 
v době koronaviru, protože i tyto 
předpisy a opatření obsahovaly 
rozsáhlé požadavky. Popasovaly 
jsme se s ním se vší kreativitou a 
po svém, ale v rámci zabezpečení 
všech požadovaných hygienických  
a bezpečnostních podmínek.  
Co bychom pro své nové děti 
neudělaly. 

 
 
 

Někteří naši budoucí školkáčci, 
které můžete najít na vytvořeném 
tablu u obchodu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Červen přinesl návrat do školky. V prvním týdnu se vrátilo 6 dětí.  
Rodiče dostali možnost se dále hlásit a počet se zvedl na 8 dětí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V neposlední řadě děkujeme panu starostovi, který v této době 
s námi v mateřské škole řeší další zabezpečení hygienických 
podmínek pro děti a nás, paní učitelky. Děkujeme za jeho pochopení 
a uznání naší práce.  

za MŠ Radostice, děti a paní učitelky Zuzana Dvořáková  
 

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE  
OBCE RADOSTICE INFORMUJE 
 
ROZPIS AKCÍ NA PODZIM  
 

26. září      Atletický den pro děti a mládež  

     říjen      Den seniorů (termín a program bude upřesněn) 

27. listopadu Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem  
   a vystoupením dětí z MŠ a ZŠ Radostice 

12. prosince Zájezd na vánoční trhy (město bude upřesněno  
   v závislosti na vývoj situace Covid-19) 

za KSŠK, Jitka Kadlčíková, Barbora Křížová, Petra Ondrášková 



 

KOLOPARTA 
Zveme všechny koloparťáky, občany a hlavně děti na již 6. ročník 
Radostického kolotoče, který se koná v sobotu 29. 8. 2020,  
start v  9:00 hod. u Pištěkárny. Zápis v 8:00 hod, startovné 200,- Kč, 
děti do 10 let zdarma, nad 10 let 100,- Kč. Servis  
a občerstvení zajištěno. Těšíme se  . 
   
 RADOSTICKÝ KOLOTOČ 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za Kolopartu Vlastík Ondráček 
****************************************************************** 



 

MATEŘSKÉ CENTRUM RADOSTICE 

Provoz byl zahájen v roce 2018 místními maminkami. Slouží pro 
scházení se maminek a jejich dětí především v předškolkovém 
věku. V budoucnu je plánované využití mateřského centra na dětské 
kroužky. Momentálně ho navštěvuje kolem 10 maminek, které si 
navzájem pomáhají a plánují různé akce, ať už pro děti nebo 
dobrovolnické činnosti. Můžeme zmínit loňský Vánoční jarmark  
a s ním příspěvek na Dům pro Julii. Nyní maminky pracují na 
zvelebení ulice Prostřední formou výsadby záhonů. 
V centru rády uvítáme nové tváře a jejich ratolesti, přijďte si za  
námi hrát. Těšíme se na další výzvy!  S pozdravem radostické 
maminky  

 
 



 

za kolektiv maminek Eva Hudecová 

 
 
ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DRUŽINOVÝ KARNEVAL 

 



 

 
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 

                           


