
Radostínský
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 191  -  BŘEZEN 2015

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  zprávu z jednání rady obce, od po-

slední schůze zastupitelstva obce Ra-
dostín nad Oslavou 

-  žádost firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou, o doplnění územního 
plánu obce o zájmové území potřeb-
né pro realizaci výstavby bioplynové 
stanice

-  informace starosty a členů rady obce 
k připravovanému projektu Domu                              
s pečovatelskou službou

-  zprávu o činnosti nově ustavené 
školské rady Základní a Mateřské 
školy v Radostíně nad Oslavou

Zastupitelstvo obce schválilo: 
-  návrh rozpočtu obce Radostín nad 

Oslavou na rok 2015, závazný uka-
zatel rozpočtu je souhrn výdajů za 
jednotlivá odvětví (paragrafů)

-  pověření rady obce k provedení zá-
věrečného rozpočtového opatření 
obce za  kalendářní rok 2014

-  stejnou výši úhrady za likvidaci ko-
munálního odpadu na rok 2015 jako 
v roce 2014, za občana obce Radostín 
nad Oslavou a Zahradiště 480,- Kč, 

chalupáře 500,- Kč, podnikatelé  
2 360,- Kč/rok

-  úhradu zbylé částky úvěru obce ve 
výši 114 340,- Kč na akci „Vestavba 
MŠ do ZŠ Radostín nad Oslavou“ a 
zbylé částky úvěru ve výši 469 600,- 
Kč na akci „Rekonstrukce zubní or-
dinace Radostín nad Oslavou“ do 
konce roku 2014 Československé 
obchodní bance a.s. Praha

-  žádost  Oblastní Charity Žďár nad 
Sázavou o příspěvek na provoz den-
ního stacionáře NESA ve Velkém 
Meziříčí  

-  uspořádání setkání důchodců z naší 
obce a Zahradišť v neděli 1. února 
2015 

-  zápis z dílčího přezkoumání hospo-
daření obce Radostín nad Oslavou 
od 1.1.2014 do 30.9.2014

-  odprodej části obecního pozemku 
p.č. 70/1 o výměře 58 m2, p.č. 2191/1 
o výměře  112 m2 a p.č. 2198/1 o vý-
měře 15m2 , panu Košťálovi, Rado-
stín nad Oslavou   

-  odkup části parcely číslo st. 79 o vý-
měře 16 m2 do majetku obce od pana 
Jana Košťála, Radostín nad Oslavou
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-  vyhlášení záměru obce Radostín nad 
Oslavou na odprodej obecní parcely                     
č. 33/4 o výměře 80 m2

-  vyhlášení záměru obce Radostín nad 
Oslavou na odprodej obecní parcely                      
č. 33/5 o výměře 48 m2

-  uspořádání Oslavy 650 let obce v 
sobotu  20. června 2015 – od první 
písemné zmínky v roce 1365, kdy se 
Radostín připomíná jako městečko

-  návrh členů školské rady za obec – 
Ing. Tomáš Poul DiS, Radostín nad 
Oslavou, Ing. Vratislav Novotný, 
Znětínek

-  žádost firmy Jaroslav Holý České 
Budějovice o pronájem veřejného 
prostranství k umístění atrakcí o far-
ní pouti v roce 2015

-  uspořádání Tříkrálové sbírky v obci 
Radostín nad Oslavou v sobotu  
10.ledna 2015

-  hospodaření obce Radostín nad Os-
lavou za 4. čtvrtletí roku 2014

-  zprávu starosty o průběhu investiční 
akce „Modernizace infrastruktury 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“, kde je k dnešnímu dni pro-
vedena výměna osvětlovacích těles, 
jsou přeštukovány stropy a všech de-
vět tříd v přístavbě školy je vymalo-
váno, ve starší části školy v učebnách 
chemie a přírodopisu jsou vybeto-
novány podlahy, provádí se instalace 
rozvodů elektřiny, opravují se omítky

-  nejvýhodnější nabídku ČSOB, a.s., 
Žďár nad Sázavou na poskytnutí in-
vestičního úvěru ve výši 4,7 mil. Kč, 
včetně jeho zajištění biankosměn-
kou a pověřuje starostu podpisem 
smluv, vše na akci „Modernizace 
infrastruktury vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou“ 

-  nejvýhodnější nabídku firmy LS 
MONT s.r.o. Žďár nad Sázavou,  na 
akci „Výměna plynových kotlů ve 
dvou obecních bytech v nástavbě 
obecního úřadu čp. 223   

-  nejvýhodnější nabídku firmy VRA-
TOVÉ SYSTÉMY VM Ondřej Starý, 
Hornoměstská 353/15, 594 01 Velké 
Meziříčí na akci „Dodávka a montáž 
nových vrat na místo původních bu-
dovy hasičské zbrojnice čp. 233“

-  Obecně závaznou vyhlášku obce 
č.1/2015 o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území obce Rado-
stín nad Oslavou  

-  novou školskou radu ve složení Ing. 
Tomáš Poul DiS Radostín nad Osla-
vou, Ing. Vratislav Novotný Znětí-
nek, Aleš Kališ Radostín nad Osla-
vou, František Švoma Radostín nad 
Oslavou, Mgr. Jan Hladík, Mgr. Ka-
teřina Svobodová

-  cenovou nabídku firmy Ing. Václava 
Rozmarýnová, Zahradnické služ-
by Vídeň, na vypracování projektu 
„Revitalizace zeleně ve 4 lokalitách v 
obci Radostín nad Oslavou“

-  souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo 
s firmou Ing. Václava Rozmarýnová, 
Zahradnické služby Vídeň,  na vy-
pracování projektu „Revitalizace ze-
leně ve 4 lokalitách v obci Radostín 
nad Oslavou“

-  odprodej obecní parcely č. 33/4 o 
výměře 80 m2 manželům  Dvořáko-
vým, Radostín nad Oslavou 

-  odprodej obecní parcely č. 33/5 o 
výměře 48 m2 paní Prokopové, Ra-
dostín nad Oslavou  



Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

 - odkup parcely č. 1330/2 (ostatní 
plocha) o výměře 440 m2 a parcely 
č. 2185/27 (ostatní plocha) o výměře 
175 m2 od soukromého vlastníka 

-  odkup parcely č. 1330/5 (ostatní 
plocha) o výměře 385 m2 a parcely                          
č. 2185/28 (ostatní plocha) o výměře 
101 m2 od  soukromého vlastníka

-  vyhlášení záměru obce na odpro-
dej části obecní parcely číslo 1171/1 
(orná) o výměře 500 m2

-  vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecní parcely číslo 1171/1 (orná) 
o výměře asi 700 m2, přesná výměra 
bude stanovena geometrickým plánem

-  souhlas s uzavřením Smlouvy o 
dílo s ENVIRO - EKOANALYTI-
KA, s.r.o., se sídlem Nad Kunšov-
cem 1405/2, 594 01 Velké Meziříčí 
na přípravu podkladů a vyhotovení 
žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt 
„Revitalizace zeleně ve 4 lokalitách v 
obci Radostín nad Oslavou“

-  situační řešení další etapy výstavby 
5 rodinných domů (nad parcelami                       
č. 799/35, 799/36, 799/176, 799/177, 

799/178) v novém obytném souboru 
v Radostíně nad Oslavou, šířka ko-
munikací 6 m

-  program oslav 650 let obce v sobotu 
20.6.2015 v Radostíně nad Oslavou

 
Zastupitelstvo obce uložilo:
-  členům zastupitelstva obce panu 

Františku Švomovi, panu Bohuslavu 
Hallovi a Mgr. Věře Ochranové orga-
nizačně zajistit Tříkrálovou sbírku v 
naší obci, dne  10. 1. 2015

-  starostovi a předsedkyni kulturní 
komise organizačně zajistit setkání 
důchodců v neděli 1. 2. 2015

-  starostovi prověřit možnost získání 
dotace z Kraje Vysočina na pořádá-
ní oslav 650 let od první písemné 
zmínky v roce 1365, kdy se Radostín 
připomíná jako městečko 

-  radě obce připravit do příštího jed-
nání zastupitelstva obce výběrová ří-
zení na akce : Oprava střechy obecní 
budovy čp. 86, Přeložka veřejného 
osvětlení u hasičky a Oprava elek-
trických rozvodů ZŠ 
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Rada obce vzala na vědomí:
-  rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 

odbor životního prostředí ve věci 
schválení kanalizačního řádu, ka-
nalizace pro veřejnou potřebu obce 
Radostín nad Oslavou

-  dopis Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina, odbor kontroly ve věci povin-
nosti obcí  předložit výkazy kontroly 
finančního hospodaření za rok 2014 
dle zákona č. 320/2001 Sb.

-  protokol o výsledku kontroly výko-
nu přenesené působnosti na úseku 

matriční agendy za rok 2014, vy-
hotovený okresní matrikářkou p. 
Vostřežanskou z nadřízeného Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou 

-  žádost o pronájem obecního bytu 
pana Jurečky, Radostín nad Oslavou 
s tím, že v současné době není vhod-
ný byt k dispozici

-  zápis o kontrole dětských prvků na 
dětských hřištích v obci, provedené 
odbornou firmou NOKA SPORT, 
Novohradský Marek, Kuřim

-  rozhodnutí Krajského úřadu Kraje 
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Vysočina, souhlas s uzavřením Ve-
řejnoprávní smlouvy mezi Městem 
Žďár nad Sázavou a naší obcí, ve věci 
projednání přestupkové agendy

Rada obce  schválila:
-  provedení samostatného napáje-

cího vedení pro ústřednu systému 
Elektronického zabezpečovacího 
systému v budově obecního úřadu a 
připojení nového elektrického prů-
tokového ohřívače v ordinaci gyne-
kologie firmou Karel Burget, Krás-
něves

-  závěrečné rozpočtové opatření obce 
Radostín nad Oslavou č. 6/2014 ze 
dne 31. 12. 2014 

-  uzavření Veřejnoprávní smlouvy s 
Městem Žďár nad Sázavou, na pro-
jednávání přestupkové agendy pro 
Obec Radostín nad Oslavou v obdo-
bí  2014 – 2018

-  obeslání tří peněžních ústavů na po-
dání nabídek na poskytnutí úvěru ve 
výši 4,7 mil. Kč na akci Modernizace 
infrastruktury vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou,  obeslány bu-
dou ČSOB a.s., Komerční banka a.s.,  
GE Money Bank a.s.     

-  zadání zpracování projektu výsadby 
nových stromů v naší obci firmou 
Ing. Rozmarýnová, Vídeň

-  zadání oslovení tří firem na podání 
nabídky na dodání nových garážo-
vých vrat pro hasičskou zbrojnici : 
Lomax Mazel s.r.o., Žďár nad Sáza-
vou, OKNA Marek s.r.o., Žďár nad 
Sázavou, VRATOVÉ SYSTÉMY 
s.r.o., Velké Meziříčí

-  zadání poptávky na podání nabídky 
na výměnu 2 ks plynových kotlů v 
bytech v nástavbě OÚ Radostín  nad 

Oslavou firmám : LS MONT, Žďár 
nad Sázavou, UCHYTIL s.r.o. Žďár 
nad Sázavou, KLUSÁČEK Josef, Os-
trov nad Oslavou 

-  nabídku firmy Jiří Nedělka, Žďár 
nad Sázavou na nákup nového po-
čítače do kanceláře matriky našeho 
obecního úřadu

-  smlouvu o vzájemném plnění s fir-
mou Nadace partnerství, Údolní 33, 
Brno na bezplatné ošetření 1 ks pa-
mátné lípy u kostela v rámci projektu 
„Zdravé stromy pro zítřek“ 

-  Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě s 
pojišťovnou  KOOPERATIVA a.s.,-
Vienna Insuance Group, na pojištění 
obecního majetku

-  smlouvu na umístění a provozování 
kontejneru na staré oblečení, šaty, 
obuv s firmou REVERENGE a.s., 
Praha 5 – Stodůlky

-  nové nájemní smlouvy na hrobová 
místa dle přílohy č.1 tohoto usnesení  
na místním hřbitově

-  nákup vozidlové radiostanice MO-
TOROLA CM 160 a měřič napětí na 
vozidlo CAS  ŠKODA 706 pro místní 
sbor dobrovolných hasičů

-  nákup nového průtokového ohříva-
če do kanceláře účetní, namísto zha-
varovaného – neopravitelného

-  smlouvu s Obcí Kněževes na ukládá-
ní železného šrotu na skládce v naší 
obci za 1.000,-Kč a rok

-  Dohodu o prostorovém uspořádání 
staveb se Svazem vodovodů a kanali-
zací Žďársko, Žďár n. Sáz. na stavbu 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v k. ú. Radostín nad Oslavou, p. č. 
130/2, 2168/3, 131, 170, 129“ (u ha-
sičské zbrojnice)  
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-  objednávku prací provádějící firmě, 
spočívající v otlučení staré omítky a 
provedení   nových, provedení čás-
ti nové elektroinstalace v učebnách 
fyziky a přírodopisu v rámci akce 
„Modernizace infrastruktury vzdě-
lávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Osla-
vou“               

-  program připravovaného jednání 
zastupitelstva obce na 19.2. 2015  

-  zadání vypracování žádosti a přípra-
vu dokumentace pro získání dotace 
na akci Výměna oken a  zateplení 
budovy OÚ,   firmou IPI s.r.o. Žďár 
nad Sázavou         

-  smlouvu na poskytnutí příspěvku 
s Diecézní charitou Brno, pobočka 
Žďár nad Sázavou na činnost „ Ko-
pretiny – centrum pro rodiče s dět-
mi.“ a na poskytnutí příspěvku na 
provoz denního stacionáře NESA 
Velké Meziříčí

-  zúčastnění se obce v Českomoravské 
komoditní burze Kladno na vysoutě-
žení nejvýhodnější ceny na dodávky  
elektrické energie a plynu pro obecní 
objekty Radostín nad Oslavou spo-
lečně s  mikroregionem Nové Město 
na  Moravě na rok 2016

-  nákup malé sekačky na trávu od fir-
my Mountfield, Žďár nad Sázavou 
a křovinořezu od firmy Bartůšek, 
Nová Zhoř

-  novou kronikářku obce paní Bc. 
Janu Karáskovou z Radostína nad 
Oslavou

-  cenovou nabídku firmy STYLSTAV 
s.r.o. Křižanov na provedení  elekt-
roinstalace v učebnách fyziky a pří-
rodopisu ZŠ Radostín n.Osl., která 
není součástí  investiční akce („Mo-
dernizace infrastruktury vzdělávání 

v  MŠ a ZŠ “) a týká se další etapy 
opravy el. rozvodů, která bude pro-
váděna o prázdninách 2015

-  smlouvu č. 11/EN/15 s firmou EN-
VIRO – EKOANALYTIKA, s.r.o., se 
sídlem Nad Kunšovcem 1405/2, 594 
01 Velké Meziříčí, na přípravu pod-
kladů a vyhotovení žádosti o dotaci 
se SFŽP ČR, na projekt „Revitalizace 
zeleně ve 4 lokalitách v obci Rado-
stín nad Oslavou“

-  smlouvu O dílo s firmou LS MONT 
s.r.o. Žďár nad Sázavou na akci „Vý-
měna plynových kotlů ve dvou obec-
ních bytech v nástavbě obecního 
úřadu č.p. 223 Radostín nad Osla-
vou“

-  smlouvu o dílo s firmou Ing. Václava 
Rozmarýnová, Zahradnické služ-
by Vídeň na vypracování projektu 
„Revitalizace zeleně ve 4 lokalitách v 
obci Radostín nad Oslavou“

-  smlouvu O dílo s firmou VRATO-
VÉ SYSTÉMY VM Ondřej Starý, 
Hornoměstská 353/15, 594 01 Velké 
Meziříčí, na akci „Dodávka a mon-
táž nových vrat na místo původních 
u budovy hasičské zbrojnice č.p. 
233 

-  vyhlášení nového výběrového řízení 
na akci „Oprava střechy na obec-
ní budově č.p. 86“, včetně výzvy na 
podání nabídek na tuto akci firmám: 
GMJ spol. s r.o. Kuřim, Klempířství 
Pejchal, Netín, HV Střešní systémy 
Žďár nad Sázavou  

-  zadání vypracování návrhu nábytku 
do kanceláře matriky obecního úřa-
du Ing. Arch. Dítětové ze Žďáru nad 
Sázavou

-  vyhlášení výběrového řízení na akci 
„Oprava elektrických rozvodů v ZŠ 
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Radostín nad Oslavou“, včetně výzvy 
na podání nabídek firmám: BUIL-
DING centrum - HSV, s.r.o. Velké 
Meziříčí, Falco computer, s.r.o. Velké 
Meziříčí, PKS stavby a.s. Žďár nad 
Sázavou, GREMIS, s.r.o. Velké Mezi-
říčí, Jaromír Krejčí, Žďár nad Sáza-
vou

-  zadání zpracování výběrového říze-
ní na akci „Oprava elektrických roz-
vodů v ZŠ Radostín nad Oslavou“ a 
„Oprava střechy na obecní budově 
č.p. 86“, firmě Ing. Hana Veselá, Žďár 
nad Sázavou

-  zadání výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v obci Radostín nad Oslavou od ná-
kupního střediska k poliklinice“ dle 
zpracované projektové dokumenta-
ce, včetně výzvy na podání nabídek 
firmám: VM REKOSTAV s.r.o. Velké 
Meziříčí, BUILDING Centrum 

-  HSV, s.r.o. Velké Meziříčí, Falco 
computer, s.r.o. Velké Meziříčí, PKS 
stavby a.s. Žďár nad Sázavou, GRE-
MIS, s.r.o. Velké Meziříčí

-  žádost firmy EL Projekty s.r.o., Velké 
Meziříčí o souhlas se změnou umís-
tění elektrické přípojky pro RD č.p. 
122 a č.p. 123 v Radostíně nad Osla-
vou

-  nabídku žen ze zájmového sdružení 
Tvořivé večery na velikonoční vý-
zdobu stromů na městečku

-  cenovou nabídku na ošetření dolní 
lípy u ohradní zdi kostela sv. Bar-
toloměje, od odborné firmy Ondřej 
Farárik, Jihlava, ošetření horní lípy 
bude hrazené z dotace - ošetření 
stromu umožnila Nadace Partner-
ství, Společnost pro zahradní a kraji-
nářskou tvorbu o. s., Mendelova uni-

verzita v Brně a Lesy ČR,  provede ji 
odborník s mezinárodním certifiká-
tem European Tree Worker“ 

Rada obce uložila:     
-  starostovi a kontrolní komisi provést 

do 15. 2. 2015 kontroly čerpání fi-
nančních příspěvků poskytnutých z 
rozpočtu obce za rok 2014 

-  starostovi vypracovat dotazníky o 
produkci komunálních odpadů za 
rok 2014 a zaslat je na firmu EKO - 
KOM a.s., Praha, v termínu do 28. 2. 
2015

-  starostovi podat žádost o dotaci z 
Programu obnovy venkova Kra-
je Vysočina, na opravu  a výměnu 
střešní krytiny a okapových žlabů na 
budově čp. 86 (Obecná škola Rado-
stín nad Oslavou)

-  starostovi a místostarostovi připravit 
zadávací dokumentaci pro opravu 
elektrické instalace v  původní bu-
dově  Základní školy Radostín nad 
Oslavou

-  starostovi zajistit odstranění závad 
na dětských prvcích na dětských hři-
štích, v termínu do 30. 6. 2015

-  radnímu panu Tlustošovi a mís-
tostarostce paní Kališové provést v 
termínu do 15.4.2015  terénní prů-
zkum potřeb sociálních služeb v naší 
obci

-  starostovi panu Fabíkovi a místosta-
rostovi panu Vášovi zahájit jednání                             
s Diecézní charitou Brno, pobočka 
Žďár nad Sázavou ve věci terénních 
sociálních služeb v naší obci a po-
kračovat v jednání k tomuto tématu 
v rámci projektu „Meziobecní spo-
lupráce“ s obcemi a MěÚ Žďár nad 
Sázavou



Srdečně blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letošním roce 
dožívají svého významného životního jubilea. Přejeme Vám hodně zdraví,  
pohody a pěkných chvil prožitých mezi Vašimi blízkými i spoluobčany.

Blahopřání

7

Tímto chci poděkovat Divadelní-
mu souboru Becheráček za krásně 
provedené ochotnické představení 
pohádky Olgy Friedrichové Drak Dy-

Poděkování

Děkujeme všem organizátorům  
a účinkujícím za pěkně připravené setká-
ní důchodců v KD   dne 1.2.2015. Velkým 
překvapením pro nás bylo vystoupení na-
šich „mladých muzikantů“, poděkování 

patří také hudebním skupinám, které hrály 
k poslechu i tanci. Všem Vám patří veliký 
dík a budeme se těšit na příští setkání.

Vaši důchodci z Radostína n. O. 
a Zahradišť

namit a princezna Žofinka. Je krásné 
vidět plný sál rozzářených očí a mi-
lých úsměvů.

Josef Fabík, starosta obce
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Z letošního dětského karnevalu



•	 Škola	 v	 těchto	 měsících	 prochází	
rozsáhlou modernizací. Druhé patro 
staré budovy je pro žáky školy úpl-
ně uzavřeno a probíhají zde rozsáhlé 
stavební úpravy učeben přírodopisu, 
fyziky a chemie. Proto se k výuce vy-
žívají všechny volné prostory – např. 
školní knihovna, družina, počítačová 
učebna, školní jídelna. Pro činnost 
školní družiny bylo provizorně upra-
veno prostředí  cvičné kuchyně, které 
se dětem líbí.

•	 Během	 jarních	 prázdnin	 na	 začátku	
února stavební firma vyměnila světla 
ve třídách na přístavbě, byly oprave-
ny omítky a nově vymalováno. Proto 
musely být vyhlášeny tři dny ředitel-
ského volna, které sloužily k dokon-
čení stavebních úprav a k náročnému 
úklidu všech prostor. Učebny takto 
neuvěřitelně prokoukly. Všechny třídy 
prvního stupně jsou vybaveny interak-
tivními tabulemi, pro výuku angličtiny 
slouží moderní jazyková učebna.

•	 V	 těchto	 měsících	 probíhají	 okresní	
kola naukových soutěží a olympiád. 
Naši žáci úspěšně reprezentovali naši 
obec v olympiádě z dějepisu, mate-
matiky, českého jazyka, zeměpisu, 
angličtiny a chemie. Do okresních kol 

postupují z okrsku také naši recitátoři, 
v soutěži Všeználek naši páťáci.

•	 V	krajském	kole	obsadili	naši	 florba-
listé z 8. a 9. ročníku stříbrnou příčku. 
Porazili Pacov, Náměšť nad Oslavou a 
Krucemburk.

•	 Protože	skončilo	tříleté	volební	obdo-
bí školské rady, proběhly v lednu nové 
volby. Nové složení najdete na webo-
vých stránkách školy. Všem bývalým 
členům děkujeme za jejich práci.

•	 V	dalších	měsících	se	především	těší-
me na dokončení stavebních úprav a 
stěhování se do opravených a nově vy-
bavených moderních učeben. V ma-
teřské škole dojde k instalaci dětských 
prvků, pro ZŠ vznikne hřiště pro vo-
lejbal, dráhy a doskočiště pro skok do 
dálky a prostor pro vrh koulí. Žáky če-
kají mimo jiné další soutěže, exkurze, 
přednášky, ukázka dravců na fotbalo-
vém hřišti spojená s oslavou Dne dětí, 
atd. Těm nejstarším přejeme úspěšné 
přijímací řízení na střední školy.

Informace ze Základní školy Radostín nad Oslavou

9
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Sbor dobrovolných hasičů
I v letošním roce se naše družstva mužů a žen připravují na jubilejní 20. ročník 

soutěže „Žďárská liga v požárním útoku“. Soutěže budou probíhat v těchto termínech:

 Protože skončilo tříleté volební období školské rady, proběhly v lednu nové volby. 
Nové složení najdete na webových stránkách školy. Všem bývalým členům děkujeme 
za jejich práci. 

 V dalších měsících se především těšíme na dokončení stavebních úprav a stěhování se 
do opravených a nově vybavených moderních učeben. V mateřské škole dojde 
k instalaci dětských prvků, pro ZŠ vznikne hřiště pro volejbal, dráhy a doskočiště pro 
skok do dálky a prostor pro vrh koulí. Žáky čekají mimo jiné další soutěže, exkurze, 
přednášky, ukázka dravců na fotbalovém hřišti spojená s oslavou Dne dětí, atd. Těm 
nejstarším přejeme úspěšné přijímací řízení na střední školy. 

 
SDH Radostín nad Oslavou 

 
       I v letošním roce se naše družstva mužů a žen připravují na jubilejní 20. ročník soutěže 
„Žďárská liga v požárním útoku“. Soutěže budou probíhat v těchto termínech: 
 

Velké Meziříčí 09.05.2015  Radostín n. Osl. 02.08.2015 
Litava 10.05.2015  Heroltice 08.08.2015 
Netín 31.05.2015  Meziříčko 15.08.2015 
Čikov 06.06.2015  Katov 16.08.2015 
Horní Lhotice 27.06.2015  Lhotky 13.09.2015 
Jasenice 25.07.2015  Stanoviště 19.09.2015 
Krokočín 01.08.2015    

    
     Naše družstva budou reprezentovat  SDH Radostín nad Oslavou  také v okrskové, okresní 
soutěži a dalších pohárových soutěží.  
 
     Družstva mladých hasičů se opět zúčastní soutěže „Regional cup mládeže“, a to 
následovně: 
 

Stránecká Zhoř 17.05.2015  Měřín 21.06.2015 
Kochánov 24.05.2015  Netín 28.06.2015 
Blízkov 31.05.2015  Radostín n.Osl. 30.08.2015 
Lomnička u Tišnova 07.06.2015  Štěpánovice 05.09.2015 
Pavlínov 13.06.2015  Hamry n. Sáz. 06.09.2015 
Znětínek 14.06.2015  Dolní Loučky 13.09.2015 

 
          Mladí hasiči se také aktivně zapojí do jarního a podzimního kola hry „Plamen“. 
 
 
     V loňském roce byla zásahová jednotka obce Radostín nad Oslavou vybavena vysavačem 
na obtížný hmyz GBU 345 a průmyslovým vysavačem SPRINTUS N51/1KPS na odsávání 
vody při mimořádných událostech (zatopené sklepy, vytopené byty apod.). V případě potřeby 
použití těchto prostředků kontaktujte starostu obce nebo zásahovou jednotku obce (velitel 

Naše družstva budou reprezentovat  SDH Radostín nad Oslavou  také v okrskové, 
okresní soutěži a dalších pohárových soutěží. 

Družstva mladých hasičů se opět zúčastní soutěže „Regional cup mládeže“,  
a to následovně:

 Protože skončilo tříleté volební období školské rady, proběhly v lednu nové volby. 
Nové složení najdete na webových stránkách školy. Všem bývalým členům děkujeme 
za jejich práci. 

 V dalších měsících se především těšíme na dokončení stavebních úprav a stěhování se 
do opravených a nově vybavených moderních učeben. V mateřské škole dojde 
k instalaci dětských prvků, pro ZŠ vznikne hřiště pro volejbal, dráhy a doskočiště pro 
skok do dálky a prostor pro vrh koulí. Žáky čekají mimo jiné další soutěže, exkurze, 
přednášky, ukázka dravců na fotbalovém hřišti spojená s oslavou Dne dětí, atd. Těm 
nejstarším přejeme úspěšné přijímací řízení na střední školy. 

 
SDH Radostín nad Oslavou 

 
       I v letošním roce se naše družstva mužů a žen připravují na jubilejní 20. ročník soutěže 
„Žďárská liga v požárním útoku“. Soutěže budou probíhat v těchto termínech: 
 

Velké Meziříčí 09.05.2015  Radostín n. Osl. 02.08.2015 
Litava 10.05.2015  Heroltice 08.08.2015 
Netín 31.05.2015  Meziříčko 15.08.2015 
Čikov 06.06.2015  Katov 16.08.2015 
Horní Lhotice 27.06.2015  Lhotky 13.09.2015 
Jasenice 25.07.2015  Stanoviště 19.09.2015 
Krokočín 01.08.2015    

    
     Naše družstva budou reprezentovat  SDH Radostín nad Oslavou  také v okrskové, okresní 
soutěži a dalších pohárových soutěží.  
 
     Družstva mladých hasičů se opět zúčastní soutěže „Regional cup mládeže“, a to 
následovně: 
 

Stránecká Zhoř 17.05.2015  Měřín 21.06.2015 
Kochánov 24.05.2015  Netín 28.06.2015 
Blízkov 31.05.2015  Radostín n.Osl. 30.08.2015 
Lomnička u Tišnova 07.06.2015  Štěpánovice 05.09.2015 
Pavlínov 13.06.2015  Hamry n. Sáz. 06.09.2015 
Znětínek 14.06.2015  Dolní Loučky 13.09.2015 

 
          Mladí hasiči se také aktivně zapojí do jarního a podzimního kola hry „Plamen“. 
 
 
     V loňském roce byla zásahová jednotka obce Radostín nad Oslavou vybavena vysavačem 
na obtížný hmyz GBU 345 a průmyslovým vysavačem SPRINTUS N51/1KPS na odsávání 
vody při mimořádných událostech (zatopené sklepy, vytopené byty apod.). V případě potřeby 
použití těchto prostředků kontaktujte starostu obce nebo zásahovou jednotku obce (velitel 

Mladí hasiči se také aktivně zapojí do jarního a podzimního kola hry „Plamen“.

V loňském roce byla zásahová jed-
notka obce Radostín nad Oslavou vy-
bavena vysavačem na obtížný hmyz 
GBU 345 a průmyslovým vysavačem 
SPRINTUS N51/1KPS na odsává-
ní vody při mimořádných událos-
tech (zatopené sklepy, vytopené byty 
apod.). V případě potřeby použití 
těchto prostředků kontaktujte sta-
rostu obce nebo zásahovou jednotku 
obce (velitel jednotky Miloš Hromek-
-kontakt 737 987 771).
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SDH Radostín nad Oslavou zve rodiče s dětmi na

Odpoledne plné Velikonoc a jara
dne 29. 3. 2015 ve 14.00 hodin v kulturním domě               

Budeme tvořit 
- Housenky ze skořápek
- Kuřátka
- Svíčky z včelího vosku
- Muchomůrky
- Ovečky z popcornu
- Čmeláčky
- Vázičky z lahví
- Zdobit kraslice
- Plést pomlázky a košíčky

v 15.30 hodin proběhne vyhlášení nejoriginálnější kraslice
Pro děti bude připraven koutek se zvířátky a ukázka včelstva.

Vstupné dobrovolné

SDH Radostín nad Oslavou pořádá soutěž o

nejoriginálnější velikonoční kraslici
zápis výrobků a vyhlášení vítěze proběhne         

dne 29. března 2015
ve 14.00 hodin v kulturním domě 

14.00-15.00 zápis výrobků
           15.30 vyhlášení vítěze

Od 14 hodin bude možné vytvářet různé velikonoční dekorace
K výrobě kraslic jsou povoleny různé techniky a moře fantasie

                                              Srdečně zvou pořadatelé



TURNAJE

Datum Den K
ol

o Příparvka 
mladší

okresní 
přebor 
Žďár ZAČ. K

ol
o Přípravka 

jednotná 

okresní 
přebor 
Žďár ZAČ. K

ol
o

Žáci 
mladší  -  I. 
třída

Kraj 
Vysočina ZAČ.

Žáci starší  - 
I. třída

Kraj 
Vysočina ZAČ. K

ol
o Dorost 

I.Třída
Kraj 

Vysočina ZAČ. K
ol

o Muži "A" - I. 
B

Kraj 
Vysočina ZAČ. K

ol
o

Muži "B" - 
okresní 
soutěž

okresní 
soutěž  Žďár ZAČ.

28.3. Sobota
29.3. Neděle 15 Radostín Stonařov 15:00 15 Jívoví Radostín 15:00

4.4. Sobota 14 Radostín D. Heř. 13:30 16 Radostín Křižanov B 15:30
5.4. Neděle 12 Výčapy Radostín 15:30 16 Křoví Radostín 15:30

11.4. Sobota 15 Radostín O. Bítýška 10:00 17 Štěpánov Radostín 15:30
12.4. Neděle 7 Žďár n.S Rožná 9:00 11 Luka n.J. Radostín 10:45 Luka n.J. Radostín 9:00 13 Radostín Křižanov 12:30 17 Radostín V.Bíteš 15:30

Radostín 10:10
18.4. Sobota 16 Meřín Radostín 12:00 18 Radostín Ujčov 16:00
19.4. Neděle 12 Radostín Rudikov 15:00 Radostín Rudikov 13:00 14 Stařeč Radostín 16:00 18 Přibyslavice Radostín 16:00

25.4. Sobota 8 Radostín Hamry n.S 10:00 17 Radostín Žďár 14:30 19 Radostín Sněžné 16:30
26.4. Neděle 13 Radostín Bystřice 11:30 Radostín Bystřice 9:30 15 Radostín Okříšky 13:30 19 Měřín Radostín 16:00

29.4. středa
 

1.5. pátek 26 Bobrová Radostín 12:00

2.5. Sobota 18 V. M. Radostín 10:00 16 N.Ves Radostín 13:30 20 Měřín B Radostín 16:30
3.5. Neděle 9 Herálec Radostín 10:00 (náhradní hřiště ÚT) 14 Přibyslav Radostín 9:00 Přibyslav Radostín 10:30 20 Radostín Kněžice 16:30

Svratka
6.5. středa
8.5. pátek 25 Radostín Rad. Sv. 10:00

9.5. Sobota 19 Radostín Bory 10:00 15 Radostín Třešť 15:30 Radostín Třešť 13:30
10.5. Neděle 10 Radostín Měřín 10:00 17 Strážek Radostín 13:30 21 Šebkovice Radostín 16:30 21

Bobrová

16.5. Sobota 16 Jaroměřice Radostín 9:00 Jaroměřice Radostín 10:45 18 Radostín Nedvědice 16:30
17.5. Neděle 20 Křižanov Radostín 10:00 náhradní hřiště Myslibořice 22 Radostín Stařeč 16:30 22 R.Svratka BRadostín 14:00

23.5. Sobota 21 Radostín Rozsochy 14:30 19 Jaroměřice Radostín 16:30 23 Radostín Věchnov 16:30
24.5. Neděle 11 Rožná Žďár n.S. 9:30 17 Radostín S. Říše 11:30 Radostín S. Říše 9:30 23 Studenec Radostín 16:30

Radostín 10:30
27.5. středa

30.5. Sobota 18 Náměšť Radostín 9:00 Náměšť Radostín 10:30
31.5. Neděle 22 Svratka Radostín 13:00 20 Radostín V.Bíteš 13:30 24 Radostín Telč 16:30 24 Rovečné Radostín 16:30

6.6. Sobota 12
Hamry 
n.S. Radostín 9:30 23 Radostín N. Ves 14:30 25 Radostín Rožná 16:30

7.6. Neděle 21 Žetetava Radostín 13:15 25 Moravec Radostín 16:30

13.6. Sobota 22 Radostín FŠ Třebíč 16:30
14.6. Neděle 24 volno 26 Radostín Dukovany 16:30 26 Jimramov Radostín 16:30

20.6. Sobota 14 Radostín Vír 13:30
21.6. Neděle

TJ SOKOL Radstín n.O. Rozpis všech zápasů -  JARO 2015
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TURNAJE

Datum Den K
ol

o Příparvka 
mladší

okresní 
přebor 
Žďár ZAČ. K

ol
o Přípravka 

jednotná 

okresní 
přebor 
Žďár ZAČ. K

ol
o

Žáci 
mladší  -  I. 
třída

Kraj 
Vysočina ZAČ.

Žáci starší  - 
I. třída

Kraj 
Vysočina ZAČ. K

ol
o Dorost 

I.Třída
Kraj 

Vysočina ZAČ. K
ol

o Muži "A" - I. 
B

Kraj 
Vysočina ZAČ. K

ol
o

Muži "B" - 
okresní 
soutěž

okresní 
soutěž  Žďár ZAČ.

28.3. Sobota
29.3. Neděle 15 Radostín Stonařov 15:00 15 Jívoví Radostín 15:00

4.4. Sobota 14 Radostín D. Heř. 13:30 16 Radostín Křižanov B 15:30
5.4. Neděle 12 Výčapy Radostín 15:30 16 Křoví Radostín 15:30

11.4. Sobota 15 Radostín O. Bítýška 10:00 17 Štěpánov Radostín 15:30
12.4. Neděle 7 Žďár n.S Rožná 9:00 11 Luka n.J. Radostín 10:45 Luka n.J. Radostín 9:00 13 Radostín Křižanov 12:30 17 Radostín V.Bíteš 15:30

Radostín 10:10
18.4. Sobota 16 Meřín Radostín 12:00 18 Radostín Ujčov 16:00
19.4. Neděle 12 Radostín Rudikov 15:00 Radostín Rudikov 13:00 14 Stařeč Radostín 16:00 18 Přibyslavice Radostín 16:00

25.4. Sobota 8 Radostín Hamry n.S 10:00 17 Radostín Žďár 14:30 19 Radostín Sněžné 16:30
26.4. Neděle 13 Radostín Bystřice 11:30 Radostín Bystřice 9:30 15 Radostín Okříšky 13:30 19 Měřín Radostín 16:00

29.4. středa
 

1.5. pátek 26 Bobrová Radostín 12:00

2.5. Sobota 18 V. M. Radostín 10:00 16 N.Ves Radostín 13:30 20 Měřín B Radostín 16:30
3.5. Neděle 9 Herálec Radostín 10:00 (náhradní hřiště ÚT) 14 Přibyslav Radostín 9:00 Přibyslav Radostín 10:30 20 Radostín Kněžice 16:30

Svratka
6.5. středa
8.5. pátek 25 Radostín Rad. Sv. 10:00

9.5. Sobota 19 Radostín Bory 10:00 15 Radostín Třešť 15:30 Radostín Třešť 13:30
10.5. Neděle 10 Radostín Měřín 10:00 17 Strážek Radostín 13:30 21 Šebkovice Radostín 16:30 21

Bobrová

16.5. Sobota 16 Jaroměřice Radostín 9:00 Jaroměřice Radostín 10:45 18 Radostín Nedvědice 16:30
17.5. Neděle 20 Křižanov Radostín 10:00 náhradní hřiště Myslibořice 22 Radostín Stařeč 16:30 22 R.Svratka BRadostín 14:00

23.5. Sobota 21 Radostín Rozsochy 14:30 19 Jaroměřice Radostín 16:30 23 Radostín Věchnov 16:30
24.5. Neděle 11 Rožná Žďár n.S. 9:30 17 Radostín S. Říše 11:30 Radostín S. Říše 9:30 23 Studenec Radostín 16:30

Radostín 10:30
27.5. středa

30.5. Sobota 18 Náměšť Radostín 9:00 Náměšť Radostín 10:30
31.5. Neděle 22 Svratka Radostín 13:00 20 Radostín V.Bíteš 13:30 24 Radostín Telč 16:30 24 Rovečné Radostín 16:30

6.6. Sobota 12
Hamry 
n.S. Radostín 9:30 23 Radostín N. Ves 14:30 25 Radostín Rožná 16:30

7.6. Neděle 21 Žetetava Radostín 13:15 25 Moravec Radostín 16:30

13.6. Sobota 22 Radostín FŠ Třebíč 16:30
14.6. Neděle 24 volno 26 Radostín Dukovany 16:30 26 Jimramov Radostín 16:30

20.6. Sobota 14 Radostín Vír 13:30
21.6. Neděle

TJ SOKOL Radstín n.O. Rozpis všech zápasů -  JARO 2015



Velmi často dochází na silnicích k 
vážným dopravním nehodám, jejichž 
účastníky bývají také chodci. Jedná se o 
jedny z nejzranitelnějších účastníků sil-
ničního provozu, kteří si vlastní nebez-
pečí mnohdy ani neuvědomují. 

V loňském roce šetřili policisté v Kraji 
Vysočina celkem 129 dopravních nehod 
s účastí chodců. Při těchto nehodách 
zemřeli tři lidé. Samotní chodci zavinili 
celou třetinu nehod. V sedmnácti přípa-
dech policisté zjistili, že chodci byli pod 
vlivem alkoholu. Od počátku letošního 
roku do konce února šetřili policisté v 
Kraji Vysočina již devatenáct dopravních 
nehod, na kterých měli účast chodci. 

S cílem předejít dalším zbytečným 
nehodám, jejichž přímými účastníky 
jsou chodci, je důležité připomenout ve-
řejnosti některá základní pravidla. 

Pro chůzi musí chodec užít chodník. 
V místech, kde chodník není nebo je 
špatně schůdný, může chodec využít k 
chůzi silnici. Po komunikaci by se měl 
chodec pohybovat tak, jak to nařizují 
předpisy, vždy na správné straně vozov-
ky. Pokud jde chodec po silnici, musí 
jít při levém okraji. Chodci smějí jít po 
krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše 
dva vedle sebe. Při snížené viditelnos-
ti, zvýšeném provozu na pozemních 
komunikacích nebo v nebezpečných a 
nepřehledných úsecích smějí jít chodci 
pouze za sebou.

Chodec, který chce přejít komunika-
ci a má v dosahu 50 metrů přechod pro 
chodce, nadchod nebo podchod, musí 
přecházet jen na těchto místech. Na 
přechodu pro chodce se chodí vpravo. 

Mimo přechod pro chodce je dovoleno 
přecházet vozovku jen kolmo k její ose. 
Před vstupem na vozovku se chodec 
musí přesvědčit, zdali může vozovku 
přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní 
účastníky provozu na pozemních komu-
nikacích. Chodec smí přecházet vozov-
ku, jen pokud s ohledem na vzdálenost 
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel ne-
donutí jejich řidiče k náhlé změně směru 
nebo rychlosti jízdy.

Osoba vedoucí jízdní kolo nebo mo-
ped smí užít chodníku, jen neohrozí-li 
ostatní chodce; jinak musí užít pravé kraj-
nice nebo pravého okraje vozovky. Oso-
ba pohybující se na lyžích, kolečkových 
bruslích nebo obdobném sportovním vy-
bavení nesmí na chodníku nebo na stezce 
pro chodce ohrozit ostatní chodce.

Chodci sami mohou přispět k větší 
bezpečnosti silničního provozu a to tře-
ba tím, že budou mít na paměti pravidlo, 
které zní: „Vidět a být viděn.“ Reflex-
ní prvky na oblečení by měly být dnes 
již samozřejmostí, vždyť jejich použití 
zvyšuje viditelnost chodce ve tmě až na 
vzdálenost dvě stě metrů. Ke zvýšení své 
viditelnosti může chodec použít také 
svítilnu. To, že je chodec v silničním pro-
vozu lépe vidět, snižuje riziko dopravní 
nehody.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení tisku a prevence

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

Policie ČR
Chodci v silničním provozu
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Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky,
dovolte mi, abych Vám jménem 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
upřímně poděkovala za pomoc a pod-
poru při realizaci již patnácté Tříkrálo-
vé sbírky. Letošní výtěžek činil 2 645 
194 Kč, což je o 122 568 Kč více než 
loni. Na realizaci sbírky se podílelo 76 
asistentů a více než 1 700 koledníků. 
Celkem bylo rozdáno 458 zapečetě-
ných kasiček, z nichž bylo využito 415. 
Novými spolupracujícími obcemi se 
staly Mirošov, Dvořiště, Krásné a Str-
žanov.

Velmi děkuji dárcům a koledníkům 
a všem, kteří se do sbírky v dnešní hek-
tické době zapojili.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE VE FARNOSTI RADOSTÍN NAD OSLAVOU 

V SOBOTU 10.1.2015 SE VYBRALO:
RADOSTÍN NAD OSLAVOU - 49 791,- Kč

KNĚŽEVES - 9 686 ,- Kč
KRÁSNĚVES - 14 038 ,- Kč

celkem 73 515,- Kč

Děkujeme koledníkům i všem dárcům za obětavou ochotu pomoci potřebným. 
Celý výtěžek sbírky byl předán Oblastní charitě ve Žďáru nad Sázavou.

Fabík Josef, starosta obce

KRÁSNĚVES - 14 038 ,- Kč 
celkem 73 515,- Kč 
 
Děkujeme koledníkům i všem dárcům za obětavou ochotu pomoci potřebným. Celý 
výtěžek sbírky byl předán Oblastní charitě ve Žďáru nad Sázavou. 
Fabík Josef, starosta obce 
 

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, 
jako mnohem více z té, kterou daruje. 
(Matka Tereza) 
Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky, 
dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou upřímně poděkovala za 
pomoc a podporu při realizaci již patnácté Tříkrálové sbírky. Letošní výtěžek činil 2 645 194 
Kč, což je o 122 568 Kč více než loni. Na realizaci sbírky se podílelo 76 asistentů a více než 
1 700 koledníků. Celkem bylo rozdáno 458 zapečetěných kasiček, z nichž bylo využito 415. 
Novými spolupracujícími obcemi se staly Mirošov, Dvořiště, Krásné a Stržanov. 
Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem, kteří se do sbírky v dnešní hektické době zapojili. 
Jsem vděčná za jejich ochotu, vstřícnost i trpělivost a za každý tón koledy „My tři králové 
jdeme k vám…“, jejíž slova se nesčetněkrát nesla našimi městy a obcemi. 
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu služeb pro 
naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze finance jen obtížně získat. Jedná 
se např. o rozšíření a obnovu vozového parku, díky tomu můžeme být velmi flexibilní 
a pomáhat v terénu, tedy přímo v domácím prostředí našich uživatelů a pacientů. Tříkrálové 
peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na služby, jako taková 
rezerva pro zajištění stávajícího provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme na 
humanitární pomoc u nás i v zahraničí. 
 
Ještě jednou mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za Vaše zapojení v pomoci 
potřebným, ať již finanční, materiální či časové. Jsem ráda, že se kolem nás stále 
najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. 
 
S díky a přáním všeho dobrého 
Ing. Jana Zelená, 
ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
Ve Žďáře nad Sázavou 
 
Víte, že . . .  
 - k  31.12.2014 činil počet obyvatel v Radostíně n.Osl. a Zahradištích 963, z toho 470 žen a 
493 mužů 
- v roce 2014 se narodilo 14 dětí, během loňského roku 9 občanů zemřelo, přistěhovalo se 15 
občanů a 15 spoluobčanů se z naší obce odstěhovalo 

Jsem vděčná za jejich ochotu, 
vstřícnost i trpělivost a za každý tón 
koledy „My tři králové jdeme k vám…“, 
jejíž slova se nesčetněkrát nesla našimi 
městy a obcemi.

Finanční prostředky z letošní Tří-
králové sbírky budou použity jednak 
na podporu služeb pro naše uživatele, 
především na pokrytí nákladů, na kte-
ré lze finance jen obtížně získat. Jedná 
se např. o rozšíření a obnovu vozové-
ho parku, díky tomu můžeme být vel-
mi flexibilní a pomáhat v terénu, tedy 
přímo v domácím prostředí našich 
uživatelů a pacientů. Tříkrálové pení-
ze slouží také jako finanční zdroj při 
případném výpadku dotací na služby, 
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Víte že …
- k  31.12.2014 činil počet obyvatel v Radostíně n.Osl. a Zahradištích 963, z toho 

470 žen a 493 mužů

- v roce 2014 se narodilo 14 dětí, během loňského roku 9 občanů zemřelo, přistěho-
valo se 15 občanů a 15 spoluobčanů se z naší obce odstěhovalo
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Tiskne Horácká tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 30/2015, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 2. 6. 2015. Případné příspěvky vítány.
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jako taková rezerva pro zajištění stá-
vajícího provozu služeb. Samozřejmě 
část peněz vyhradíme na humanitární 
pomoc u nás i v zahraničí.

Ještě jednou mi dovolte, abych Vám 
všem poděkovala za Vaše zapojení v 
pomoci potřebným, ať již finanční, 
materiální či časové. Jsem ráda, že se 

kolem nás stále najdou lidé, kteří jsou 
ochotni nezištně pomáhat druhým.

S díky a přáním všeho dobrého
Ing. Jana Zelená,

ředitelka Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou

Ve Žďáře nad Sázavou

Žádáme občany, aby nesplachovali do kanalizační sítě předměty, 
které obsahují netkané textilie, především hygienické vlhčené ubrousky.


