
Radostínský
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 195  -  BŘEZEN 2016

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- poděkování ředitelky Oblastní cha-

rity Žďár nad Sázavou Ing. Zelené za 
Tříkrálovou sbírku

- žádost Mysliveckého sdružení Ra-
dostín nad Oslavou o poskytnutí 
individuální dotace na opravu mys-
livecké klubovny

- žádost paní Peškové, Radostín nad 
Oslavou o snížení nájemného z ne-
bytových prostor čp. 190

- žádost pana  Štěpánka, 594 61 Bory, 
o odkoupení části obecního po-
zemku p.č. 596/8 v k. ú. Radostín 
nad Oslavou,  zastavěných garáží na 
osobní automobil

- informaci starosty obce o podání 
žádosti o dotaci z Programu obno-
vy Kraje Vysočina na opravu části 
komunikace ke Znětínku, na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR na 
opravu části komunikace ke Kotla-
sům, dále se dokončuje  projekt 
Zateplení budovy obecního úřadu 
včetně výměny oken, stavební úpra-
va bytů v budově obecního úřadu, 
zpracovává se projekt Protipovod-
ňových opatření nad Benýškem, 

Oprava pomníku padlých, připra-
vuje se projekt bezdrátový obecní 
rozhlas

- zprávu starosty o průběhu akce „Od-
těžení svahu u čp. 116 k rozšíření 
chodníku“

- zprávu starosty o průběhu jednání 
na Krajském úřadě Kraje Vysočina 
ve věci rekonstrukce mostu na sil-
nici II/354 u hasičského cvičiště a 
projekční přípravě chodníku ke kul-
turnímu domu

- žádost pana Ing. Vlastimila Krejčího 
o pronájem části parcely č. st. 22 a 
parc. č. 46/1 k uskladnění materiá-
lu po dobu výstavby jeho rodinného 
domu

- zprávu starosty a rady obce o jednání 
s paní Brabcovou ohledně odprodeje 
části pozemku k rozšíření Obytného 
souboru

- dopis o legislativní iniciativě sená-
torky Ing. Jitky Seitlové, Ing. Petry 
Auterské CSc. a města Mimoň k do-
plnění novely zákona o ovzduší, o 
měření zápachu a stanovení limitů 
jejich vypouštění do ovzduší
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zastupitelstvo obce schválilo: 
- hospodaření Obce Radostín nad Os-

lavou za 4. čtvrtletí roku 2015
- nabídku firmy Atika – Lysý, Velké 

Meziříčí na zhotovení podkladních 
desek pod 11 hrobových míst, včetně 
souhlasu s uzavřením Smlouvy o dílo        

- souhlas s uzavřením Smlouvy o dílo 
na akci „Revitalizace zeleně v obci 
Radostín nad Oslavou“ s firmou Petr 
Rozmarín, Vídeň 59, Velké Meziříčí 
594 01   

- cenovou nabídku od firmy Ing. Leoš 
Pohanka, Nové Veselí na vypraco-
vání projektové dokumentace pro 
územní řízení a pro stavební povole-
ní v rozsahu realizační dokumentace 
a dokumentace zadání stavby (DZS 
– výkazy výměr) vč. zajištění veške-
rých dokladů a vydání příslušných 
povolení na akci  „Úprava náměstí 
a silnice III/35425 a chodník podél 
silnice II/354“ 

- veřejnoprávní smlouvu s Myslivec-
kým sdružením Radostín nad Osla-
vou, na poskytnutí individuální do-
tace na  opravu myslivecké klubovny 
v roce 2016     

- žádost paní Peškové, Radostín nad 
Oslavou o snížení nájemného z ne-
bytových prostor čp. 190

- výměnu plynového kotle na ústřední 
topení v nebytových prostorách bý-
valé mateřské školy čp. 86, z důvodu 
častých poruch, stáří kotle 20 let

- cenovou nabídku firmy LS MONT 
s.r.o., Žďár nad Sázavou na výměnu 
plynového kotle v prostorách bývalé 
mateřské školy čp. 86, včetně sou-
hlasu s uzavřením Smlouvy o dílo 

- vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecního pozemku p.č. 596/8 v 

k. ú. Radostín nad Oslavou zastavě-
ných garáží na osobní automobil

- souhlas s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy mezi Obcí Radostín nad 
Oslavou a Městem Žďár nad Sáza-
vou, ve věci pověření města k pro-
jednávání stavební agendy na místní  
komunikace a chodníky 

- zadání poptávky na opravu asfalto-
vého povrchu parkoviště za zdravot-
ním střediskem firmě COLAS a.s. 
Žďár nad Sázavou                     

- provedení stavebních úprav obecní-
ho bytu 2 + 1 v 2. nadzemním pod-
laží obecního úřadu, dle projektové 
dokumentace vypracované firmou 
UNI Projekt s.r.o. Žďár nad Sázavou

- upravení projektové dokumentace 
na „Zateplení budovy obecního úřa-
du, včetně výměny oken“, o předě-
lání oken za větší u sociálních zaří-
zení v přízemí a 1. patře a předělání 
menšího okna za větší  v přízemí a 1. 
patře v západní stěně budovy OÚ

- zaslání Výzvy k podání nabídky na 
akci „Stavební úpravy bytu v 2. nad-
zemním podlaží obecního úřadu“ 
firmám: I.P. Stavaři Radostín nad 
Oslavou 230, Sdružení podnikatelů 
STAVRAD Petr Poul Radostín nad 
Oslavou 57, Miroslav Pešek Radostín 
nad Oslavou 291, ATIKA s.r.o. Velké 
Meziříčí, Stylstav s.r.o. Křižanov, STA-
REDO s.r.o. Nové Město na Moravě

- podání žádosti o dotaci na ředitel-
ství Krajského záchranného systému 
Kraje Vysočina, na pořízení nové 
minimálně osmimístné dodávky pro 
potřeby místního Sboru dobrovol-
ných hasičů  

- předčasné splacení úvěru na rozšíře-
ní hřbitova a úpravu bývalé mateř-



ské školky, Československé obchod-
ní bance a.s., k dnešnímu dni ve výši 
2 620 000,- Kč

- nejvýhodnější nabídku firmy Atika 
– Lysý, Velké Meziříčí na akci  STA-
VEBNÍ ÚPRAVY BYT 2. NP ČP. 
223 V RADOSTÍNĚ NAD OSLA-
VOU, včetně souhlasu s uzavřením 
Smlouvy o dílo, 2. v pořadí je na-
bídka firmy IWA s.r.o. Žďár nad Sá-
zavou, 3.  v pořadí je nabídka firmy 
Stylstav s.r.o. Křižanov

- zahájení jednání se Svazem vodovo-
dů a kanalizací Žďársko k zařazení 
akce „Radostín nad Oslavou - Re-
konstrukce vodovodu a kanalizace 
na městečku“ do plánu investic na 
rok 2017  

- cenovou nabídku firmy COLAS 
a.s., Strojírenská 341/16, Žďár nad 
Sázavou na opravu části místních 
komunikací ke Znětínku a za zdra-
votním střediskem, včetně souhlasu                               
s uzavřením Smlouvy o dílo

- smlouvu s firmou E-ON Distribuce 
a.s. České Budějovice na zřízení věc-
ného břemene na kabelové vedení 
NN k rodinným domům čp. 122 a 
123 v Radostíně nad Oslavou

- veřejnoprávní smlouvu s Římsko-
katolickou farností Radostín nad 
Oslavou na poskytnutí individuální 
dotace na opravu věže u farního kos-
tela  

- výměnu plynového kotle na ústřední 
topení v nebytových prostorách čp. 
144, ordinaci dětského lékaře a žen-
ského lékaře

- cenovou nabídku firmy LS MONT 
s.r.o., Žďár nad Sázavou na výměnu 
plynového kotle v prostorách or-
dinace dětského lékaře a ženského 

lékaře v čp. 144, včetně souhlasu                    
s uzavřením Smlouvy o dílo

- zahájení projektu oprava pomníku 
padlých s tím, že pomník padlých 
se bude opravovat ve stávajícím 
místě 

- souhlas s odprodejem zastavěné čás-
ti pozemku garáží, pana Libora Ště-
pánka, Bory

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
části obecní stavební parcely č. 22  
o výměře cca 60 m2 v k.ú Radostín 
nad Oslavou, k dočasnému uložení 
stavebního materiálu na nový rodin-
ný domek

- zapojení naší obce do sdružení obcí 
České republiky, usilujících o nove-
lizaci zákona o ovzduší  
 

zastupitelstvo obce uložilo:
- starostovi zpracovat potřebnou do-

kumentaci k projektu „Revitalizace 
zeleně v obci Radostín nad Oslavou“ 
a zaslat ji v termínu do 15.2.2016 na 
Státní fond životního prostředí ČR

- starostovi obce zveřejnit na úřední 
desce obecního úřadu do 30ti dnů 
od podpisu  Veřejnoprávní smlouvu 
s Mysliveckým sdružením Radostín 
nad Oslavou

- starostovi svolat jednání členů za-
stupitelstva obce a projektantů k 
projednání změny velikosti a počtu 
oken o předělání oken za větší u so-
ciálních zařízení v přízemí a 1. patře                      
a předělání menšího okna za větší  v 
přízemí a 1. patře v západní stěně 
budovy OÚ

- starostovi a místostarostovi ve spo-
lupráci s projektantem zahájit kon-
zultace k projektu „Úprava náměstí 
a silnice III/35425 a chodník podél 
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silnice II/354“ na Státním fondu do-
pravní infrastruktury tak, aby splňo-
val co nejlépe podmínky k získání 
dotace na tuto akci

- starostovi obce zveřejnit na úřední 
desce obecního úřadu do 30ti dnů 

od podpisu Veřejnoprávní smlouvu 
s Římskokatolickou farností Rado-
stín nad Oslavou na poskytnutí in-
dividuální dotace

rada obce vzala na vědomí:
- dopis ze Statistického úřadu Praha 

o nové povinnosti obcí provádět 
výkazy pro Český statistický úřad 
prostřednictvím elektronické komu-
nikace

- informační dopis ministra země-
dělství ČR Ing. Mariána Jurečky o 
dotačních programech, které jsou k 
dispozici na Ministerstvu zeměděl-
ství ČR 

- zprávu starosty obce o přípravných 
pracích na revitalizaci zeleně v obci, 
další postup bude projednán v zastu-
pitelstvu obce

- zprávu starosty obce o přípravných 
pracích na zhotovení základových 
desek na 11 hrobových míst v nové 
části místního hřbitova, další po-
stup bude projednán v zastupitelstvu 
obce

- zprávu starosty obce o přípravných 
pracích na rekonstrukci bytu 2+1 ve 
2.NP obecního úřadu a na rekon-
strukci bytu 4+1 v nástavbě obecní-
ho úřadu 

- žádost firmy DIPONT s.r.o. Ústí nad 
Labem o vyjádření k připravova-
né akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 
354-002 na silnici II/354 v Radostí-
ně nad Oslavou“ 

- žádost o pronájem obecního bytu od 
Jiřího Jurečky, Radostín nad Osla-

vou s tím, že v současné době není 
žádný byt k dispozici a žádost bude 
zařazena do pořadníku na dobu jed-
noho roku

- protokol o průběhu auditu plnění 
smlouvy o zajištění zpětného odbě-
ru a využití odpadů z obalů, uzavře-
né mezi společností EKO-KOM a.s. 
Praha a obcí Radostín nad Oslavou 
sepsaný auditorem Ing. Hnízdilem, 
se závěrem bez výhrad 

- zprávu starosty o průběhu příprav-
ných prací na projekt bezdrátového 
rozhlasu v obci Radostín n.Osl.

- zahájení územního řízení o umístění 
stavby rybníku „Vysněný“ manželů  
Peškových Radostín nad Oslavou 

- zahájení prodloužení platnosti sta-
vebního povolení na stavbu „Sepa-
race kejdy na farmě ZERAS a.s. Ra-
dostín nad Oslavou“

- žádost paní Ženčúchové, Nové Měs-
to na Moravě o pronájem bytu s tím, 
že v současné době není žádný byt k 
dispozici a žádost bude zařazena do 
pořadníku na dobu jednoho roku

rada obce  schválila:
- závěrečné rozpočtové opatření Obce 

Radostín nad Oslavou č. 6, ze dne 
31.12.2015 

- investiční záměr a podání žádos-
ti o dotaci na Ministerstvo obrany 

Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)
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na opravu pomníku padlých  v I. a 
II. světové válce, prostřednictvím  
firmy KOINVEST s.r.o., Demlova 
1011, Třebíč

- zadání vypracování projektu na 
opravu pomníku padlých v naší 
obci, firmě KOINVEST s.r.o., De-
mlova 1011, Třebíč

- zadání vypracování projektu par-
kových úprav u pomníku padlých v 
naší obci firmě Paměť krajiny s.r.o., 
Mánesova 55/9, Brno

- skácení jednoho kusu stromu (jedle) 
rostoucí na obecní parcele č. 1424/1 
v blízkosti řadové garáže nad obec-
ním rybníkem Benýšek, z důvodu 
výsadby nových stromů v rámci 
projektu „Revitalizace zeleně v obci 
Radostín nad Oslavou“  

- nákup dvou kusů autobaterií do zá-
sahového vozidla místního Sboru 
dobrovolných hasičů, od firmy Auto 
Kopečný s.r.o., Trnava 215

- nákup 80 kusů podsedáků na židle, 
stojanového popelníku a odpadko-
vé koše, vše do místního kulturního 
domu

- žádost manželů Fabíkových, Rado-
stín nad Oslavou o povolení skácení 
stromu (borovice) na par. č. 1956 v 
k. ú. Radostín nad Oslavou, z důvo-
du odstranění stromu z trasy vedení 
budoucího obecního chodníku

- inventarizaci majetku obce Radostín 
nad Oslavou ke dni 31.12.2015

- podání žádosti na Městský úřad ve 
Žďáru nad Sázavou ve věci  uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi Městem 
Žďár nad Sázavou a Obcí Radostín 
nad Oslavou na výkon agendy staveb-
ního úřadu na povolování oprav míst-
ních komunikací, chodníků apod.

- podání žádosti na HZS Kraje Vyso-
čina o bezúplatný převod do majet-
ku obce speciálního požárního auto-
mobilu CAS 15 včetně příslušenství

- zapůjčený dle smlouvy o výpůjčce č. 
HSJI-30-107/E-2015 a přetlakového 
ventilátoru PAPIN 350 - zapůjčený 
dle smlouvy o výpůjčce č. HSJI-30-
177/E-2015                       

- smlouvu O dílo s firmou Petr Roz-
marín, Vídeň 59 na provedení díla 
„Revitalizace zeleně ve čtyřech lo-
kalitách obce Radostín nad Osla-
vou“  

- dodatek č.3/2016 ke smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor v č.p. 190 
s paní   Peškovou s účinností od 
1.2.2016

- smlouvu o dílo s firmou Ing. Leoš 
Pohanka na akci „Úprava náměstí 
a silnice III/35425 a chodník podél 
silnice II/354“

- podání žádosti o dotaci na zřízení 
tří veřejně prospěšných pracovních 
míst na Úřad práce Žďár nad Sáza-
vou

- radního obce pana Ing. Tomáše 
Poula jako zástupce obce do řídící-
ho výboru Místního akčního plánu 
pověřeného města s rozšířenou pů-
sobností Žďár nad Sázavou

- vydání souhlasného stanoviska k vý-
stavě novostavby rodinného domu 
pana Ing. Krejčího, na stavební 
parcele č. 23 v kat. území obce Ra-
dostín nad Oslavou s podmínkou, 
že  přesah střešní konstrukce nad 
pozemky obce bude proveden podle 
projektové dokumentace (č. výkresu 
D.1.1.08) projektanta Ing. Vlastimila 
Krejčího, Radostín nad Oslavou č.p. 
253     
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- žádost pana Poula, Radostín nad Os-
lavou o odstranění stavby rodinného 
domu čp. 39 na parcele č.61, v kat. 
území Radostín nad Oslavou 

- nové smlouvy o nájmu hrobových 
míst na místním hřbitově, dle přílo-
hy usnesení rady obce z 1.2.2016

- vybudování „kuchyňky“ v kanceláři 
č.6 v budově obecního úřadu Rado-
stín nad Oslavou, pro potřeby obec-
ního úřadu

- nákup materiálu a výrobu kuchyň-
ské linky do obecního úřadu zaměst-
nancem obce panem Janem Poulem 
a zhotovení instalací (voda, odpad) 
firmou František Večeřa Radostín 
nad Oslavou  

- žádost pana Kučery, Radostín nad 
Oslavou o povolení skácení 1 ks pro-
schlé olše na parcele č. 2167 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou 

- dodatek č.2 ke smlouvě o úvěru 
1576/12/5638 s ČSOB, a.s. Praha na 
předčasné splacení úvěru ve   výši 
2.620.000,- Kč ke dni 21.3. 2016

- Smlouvu o dílo s firmou ATIKA – 
Lysý s.r.o. Velké Meziříčí na akci - 
Stavební úpravy bytu v 2. NP v  bu-
dově 

- příkazní smlouvu č. 012016 s firmou 
Ing. Miroslav Vávra, Žďár nad Sáza-
vou na provedení stavebního dozoru 
na akci - Stavební úpravy bytu v 2. 
NP v  budově OÚ č.p. 223 Radostín 
nad Oslavou

- smlouvu o dílo č. JI/VY/2016/008 s 
firmou COLAS a.s., Praha 9, poboč-
ka Žďár nad Sázavou na akci - Opra-
va místních komunikací v Radostíně 
nad Oslavou

- smlouvu o dílo s firmou LS MONT 
s.r.o. Žďár nad Sázavou na akci - Vý-

měna plynového kotle v ordinaci 
dětského a ženského lékaře v čp. 144 
v Radostíně nad Oslavou                                                                                   

- cenovou nabídku na výrobu kera-
mických zvonečků v počtu 300 ks u 
firmy MACRO PLUS s.r.o. Radostín 
nad Oslavou

- uspořádání humanitární sbírky ve 
spolupráci s DIAKONIÍ Broumov v 
termínu do 30.4. 2016  

rada obce uložila:     
- starostovi vydat vyjádření k připra-

vované akci „Rekonstrukce mos-
tu evidenční č. 354-002 na silnici 
II/354 v Radostíně nad Oslavou“ a 
vyvolat jednání s Krajem Vysočina 
ve věci uplatnění připomínek obce 
na společném jednání orgánů státní 
správy k tomuto projektu 

- starostovi vydat rozhodnutí o povo-
lení skácení 1 kusu stromu (borovi-
ce) na par.č. 1956 a 1 kusu stromu 
(jedle) na par.č. 1424/1  v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou v termínu do 
25.1.2016 

- starostovi obce zúčastnit se dne 
19.2.2016 na MěU Žďár n. S. vodo-
právního řízení ve věci prodloužení 
platnosti povolení k nakládání s od-
padními vodami z čistírny odpad-
ních vod Radostín nad Oslavou 

- starostovi obce vypracovat do 
15.února 2016 „Rozhodnutí o povo-
lení  ke skácení 1 ks proschlé olše“  v 
majetku pana Kučery, Radostín nad 
Oslavou  
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Upozornění
Žádáme občany, aby nesplachovali do kanalizační sítě předměty, které 

obsahují netkané textilie, především hygienické vlhčené ubrousky.

Převzetí vyhotoveného občanského 
průkazu 
Nadále bude možné podat žádost o 
vydání občanského průkazu na kte-
rémkoliv obecním úřadě obce s rozší-
řenou působností, přičemž vydávajícím 
úřadem uvedeným na dokladu bude 
ten obecní úřad obce s rozšířenou pů-
sobností, u kterého občan požádal o vy-
dání občanského průkazu. V případě, 
kdy občan při podání žádosti sdělí, že si 
přeje převzít občanský průkaz se strojo-
vě čitelnými údaji na jiném úřadu, bude 
převzetí občanského průkazu u obecní-
ho úřadu obce s rozšířenou působností, 
který občan uvede v žádosti, zpoplat-
něno správním poplatkem ve výši 100 
korun. Tento správní poplatek bude vy-
bírán při převzetí občanského průkazu.

Vydání občanského průkazu po dovr-
šení 15 let věku občana
Pokud má občan trvalý pobyt na území 
České republiky a nemá občanský prů-
kaz, je povinen požádat o jeho vydání 
po dovršení 15 let, nejpozději však do 
30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

Doba platnosti občanského průkazu 
občanů starších 70 let
Občanské průkazy se občanům starším 
70 let budou nově vydávat s platností na 
35 let od data vydání dokladu. V přípa-
dě změny některého údaje zapsaného v 
takovém občanském průkazu, například 
údaj o místě trvalého pobytu, bude však 

přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
Podání žádosti a převzetí vyhotovené-
ho cestovního pasu
Podat žádost o vydání cestovního pasu 
a převzít vyhotovený cestovní pas bude 
možné na kterémkoliv obecním úřadu 
obce s rozšířenou působností. Vydávají-
cím úřadem uvedeným na dokladu bude 
ten obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností, u kterého občan požádal o vydání 
cestovního pasu. V případě, kdy občan 
při podání žádosti sdělí, že si přeje pře-
vzít cestovní pas na jiném úřadu, bude 
převzetí cestovního pasu zpoplatněno 
správním poplatkem ve výši 100 korun. 
Tento správní poplatek bude vybírán při 
převzetí nového cestovního pasu.

Pas do šesti pracovních dní
Občanům, kteří potřebují urychleně 
vycestovat do zahraničí, se na žádost 
vydá ve lhůtě do šesti pracovních dnů 
cestovní pas s biometrickými údaji s 
platností na 10 let, občanům mladším 
15 let s dobou platnosti na 5 let. V tom-
to případě bude možné hotový doklad 
převzít pouze v místě podání žádosti. 
Správní poplatek za vydání cestovního 
pasu s biometrickými údaji ve lhůtě do 
šesti pracovních dnů činí 4 000 Kč, pro 
občany mladší 15 let 2 000 Kč. Zároveň 
se ruší vydávání cestovních pasů bez 
biometrických údajů ve zkrácené lhů-
tě do 15 dnů s dobou platnosti na šest 
měsíců.

Občanské průkazy a cestovní doklady
novinky v roce 2016



Chtěly bychom touto cestou podě-
kovat všem organizátorům, vystavují-
cím ,obci Radostín n.O. za prostory a 
hlavně všem, kteří přišli podpořit naši 
Vánoční výstavu “Tvořivých večerů” , 
zakoupili naše výrobky a věnovali pe-
níze na dobrovolné vstupné. Výtěžek 
byl věnován na nákup froté prostěradel  
pro novorozenecké a dětské oddělení 
nemocnice v Novém Městě na Mora-
vě. Zároveň bychom chtěly poděkovat i 
firmě Teptex Teplice spol.s.r.o.,za to, že 
byla ochotna ušít atypický rozměr pro-
stěradel na novorozenecké postýlky.

Tvořivé večery
poděkování
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Dětské oddělení rozsvítí barvy prostěradel
Z vánoční výstavy 2015 

Čtyřicet nových barevných prostěradel do postýlek na dětském oddělení darovaly 
naší nemocnici dámy ze spolku Tvořivé večery, který funguje v Radostíně nad Osla-
vou. Dárek za šest tisíc korun nás moc potěšil. Děkujeme!

Předání daru na dětském odd. Nemocnice Nové Město na Moravě
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Prodejní výstava Tvořivých večerů – PODĚKOVÁNÍ
Organizátorky Tvořivých večerů děkují zejména:

- Muzeu Vysočina Jihlava za zapůjčení figurín
- Mgr. Martinu Čapkovi za zapůjčení duchovních rekvizit
- divadelnímu souboru Becheráček za zapůjčení divadelních rekvizit
- Lukáši Horkému a Karlu Tesařovi za věnování pomlázek
- Liboru Stupkovi za sponzorský dar pro děti z mateřské školy

a všem ostatním, kdo se na uspořádání výstavy podíleli vyrobením svých krásných 
rukodělných výtvorů k prodeji i na výstavu.

Dík patří také všem, kdo organizá-
torkám jakýmkoliv způsobem pomohl 
tuto krásnou akci zorganizovat.

Poděkování patří rovněž všem ná-
vštěvníkům, kteří svým dobrovolným 
vstupným a zakoupením výrobků pod-

pořili sponzorování Mateřské školy v 
Radostíně nad Oslavou a dětského od-
dělení nemocnice v Novém Městě na 
Moravě.

Podrobnosti se dozvíte v příštím čís-
le Radostínského zpravodaje.

Organizátorky Tvořivých večerů

Děti z MŠ na výstavě



ŘEDITEL  ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ  ŠKOLY 
 V RADOSTÍNĚ  NAD  OSLAVOU OZNAMUJE, ŽE

ZÁPIS DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY
se koná  ve  čtvrtek  14.4.2016

7.00 - 11.30 hodin     12.00 - 15.00 hodin
v budově mateřské školy.

Rodiče obdrží „Přihlášku k přijetí do 
mateřské školy“ a seznámí se s kritérii 
pro přijímání dětí do MŠ.
Zápis se týká dětí, které doposud naši 
MŠ nenavštěvují a rodiče uvažují o jejich 

nástupu do mateřské školy od září 2016.
Dokumenty potřebné k zápisu: rodný 
list dítěte a OP zák. zástupce
Vyřizuje  zástupce ředitele pro PV   
I. Fabíková. Informace: tel.566 670 289

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
Ve snaze usnadnit občanům plnění 

jejich daňových povinností, zavádí Fi-
nanční správa od 1. března tzv. daňo-
vou složenku. Díky této složence budou 
moci občané, kteří preferují hotovostní 
placení, zaplatit své nejběžnější daně na 
nejbližší poště bez poštovného. Mno-
honásobně se jim tím rozšíří dostup-
nost této služby.

Bezplatná daňová složenka bude 
od 1. března standardně k dispozici na 
všech pobočkách České pošty, s.p. Jejím 
prostřednictvím budou moci občané 
(fyzické osoby) zaplatit daň z nemovi-
tých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí 
(popřípadě daň z převodu nemovitostí) 
a daň z příjmů fyzických osob podávají-
cích přiznání, a to bez úhrady ceny pla-
tební transakce, tedy zdarma.

„Přicházíme tak s obrovským usnad-
něním platby těchto daní pro ty, kteří 
chodí raději platit do pokladen finanč-
ních úřadů. Těch ale máme v současné 
době v celé republice jen 98 a často jsou 
pro obyvatele žijící na venkově strašně 
daleko. Síť poboček České pošty je ne-

srovnatelně širší, zahrnuje přes 3.200 
míst i v těch nejzapadlejších koutech re-
publiky. Navíc pokladny územních pra-
covišť finančních úřadů jsou standardně 
otevřeny jenom 2 dny v týdnu a nemo-
hou konkurovat otevírací době a klient-
ským podmínkám poboček pošty“, řekl 
ministr financí Andrej Babiš. 

Finanční správa neustále hledá další 
provozní úspory, aby zajistila občanům 
dostupné, komfortní a bezpečné place-
ní daní, namísto omezeného a náklad-
ného placení v pokladnách finančních 
úřadů. Každoročně uvedené druhy 
daní platí na pokladnách finančních 
úřadů zhruba 1 milion poplatníků.

„Finanční správu přijde příjem a pře-
vod jedné platby na příslušný účet státu 
na 42,50 korun, kdežto České poště za 
tuto službu nyní zaplatíme necelou po-
lovinu (18,50 korun). I když vezmeme v 
úvahu, že bezplatnou službu nyní samo-
zřejmě využijí i občané, kteří doposud 
platili své daňové povinnosti obyčejnou 
složenkou i s poštovným, celkové ná-
klady na zavedení daňové složenky se 
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rozhodně nezvýší, ba naopak“, dodal ge-
nerální ředitel Generálního finančního 
ředitelství Martin Janeček.

Daňová složenka vypadá na první 
pohled jako běžná poštovní poukázka 
typu „A“. Liší se však od ní tím, že je 

v záhlaví označená jako Poštovní po-
ukázka A – doklad V/DS, přičemž DS 
znamená daňová složenka. Složenka 
má v horní části bílý pruh, předtištěný 
transakční kód (113) a konstantní sym-
bol (0001).

Pozvánka na setkání důchodců
Srdečně zveme všechny naše důchodce na společné setkání,  

které se uskuteční v neděli dne 24.4.2016 ve 14.00 hodin v kulturním 
domě v Radostíně nad Oslavou. 

Blahopřání
Srdečně blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří 

se v tomto roce dožívají svého významného životního jubi-
lea. Přejeme Vám hodně zdraví, pohody a pěkných chvil pro-
žitých mezi Vašimi blízkými i spoluobčany.

Pozvánka na koncert Společná věc 2016
Přijměte pozvání na koncert Společ-

ná věc, který se uskuteční ve Velkém Me-
ziříčí  ve čtvrtek 21.4.2016  v 19 hodin v 
kinosále Jupiret clubu.

Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vy-
tváří jedinečné souznění hráče a nástro-
je, tvoříc tak neopakovatelný umělecký 
zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí vý-
jimečný multimediální projekt spojující 

historický nástroj Vodnářský zvon s uni-
kátní velkoplošnou parabolickou projek-
cí. Filmový doprovod – příběh pro jed-
notlivé skladby koncertu je inspirován 
každodenním životem. V tónech tohoto 
nástroje – Vodnářského zvonu lze pro-
žít hloubky rezonance, která dle odkazu 
dávných mistrů kladně působí na celou 
bytost i prostor. Na závěr koncertu bu-
dete mít možnost vidět Vodnářský zvon 
zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, 
která při fortissimech levituje v tisících 
kapičkách, nebo vytváří rezonanční ob-
razce. Chcete-li zažít jedinečný kulturní 
zážitek, jste srdečně zváni na koncerty 
Společná věc.

Předprodej vstupenek: e-shop www.
dub.cz, programové oddělení Jupiter 
club, s.r.o., Náměstí 17, tel: 566 782 004, 
info: 566 678 144, 775 678 144.
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Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Dovolujeme si Vás informovat, že 

dne 17. 12. 2015 byla Radou Kraje Vy-
sočina schválena Pravidla pro poskyto-
vání dotací na výměnu zdrojů tepla na 
pevná paliva v domácnostech. Žádosti 
o dotaci v rámci tohoto dotačního ti-
tulu bude možné předkládat od 18. 1. 

2016 od 8:00 způsoby specifikovanými 
ve zmíněných Pravidlech. Dříve doru-
čené žádosti budou vyřazeny bez náro-
ku na přidělení dotace.

Bližší informace jsou k dispozici na 
stránkách https://www.kr-vysocina.cz/
kotliky.asp.

V případě dotazů se prosím obracejte na telefonní linku 564 602 888 nebo na ná-
sledující zaměstnance:

Bc. Martin Čáp, maito:cap.m@kr-vysočina.cz
Ing. Veronika Kamenická, maito:kamenicka.v@kr-vysocina.cz
Ing. Markéta Lisová, maito:lisova.m@kr-vysocina.cz
Ing. Aneta Marková, maito:markova.a@kr-vysocina.cz
Bc. Eva Láníková, maito:lanikova.e@kr-vysocina.cz

POLICIE UPOZORŇUJE
POZOR NA FALEŠNÉ VEŘEJNÉ SBÍRKY! 

Zejména v období svátků nebo při 
bilancování na přelomu roku jsou lidé 
více ochotní pomáhat druhým. Různé 
organizace každoročně pořádají veřejné 
sbírky na podporu různých věkových, či 
sociálních skupin. Ty svědčené známe 
již z minulosti, může se ale stát, že ně-
kdo uspořádá sbírku novou, neznámou, 
anebo vybírá peníze v rámci sbírky, 
která již byla ukončena. Před tím, než 

někomu dáte své peníze, se přesvědčte, 
zda nejde o podvodníka. Pokud máte 
podezření, že není něco v pořádku, 
můžete toho, kdo peníze vybírá, požá-
dat, aby vám předložil příslušné dokla-
dy. Zkontrolujte také kasičku, která by 
měla být řádně zapečetěna pečetí pří-
slušného města. S radami, jak zmírnit 
riziko úspěchu podvodníků, se seznam-
te na webu středočeské policie.

REFLExNÍ PRVEK, umístěný 
na viditelném místě, musí mít od soboty 
20. 02. 2016 každý chodec, který se bude 
za snížené viditelnosti pohybovat po po-
zemní komunikaci, na níž není chodník 
ani veřejné osvětlení. 
Novelizované ustanovení zákona 
361/2000 Sb. v platném znění zní: Pohy-
buje-li se chodec mimo obec za snížené 

viditelnosti po krajnici nebo po okraji 
vozovky v místě, které není osvětleno 
veřejným osvětlením, je povinen mít 
na sobě prvky z retroreflexního materi-
álu umístěné tak, aby byly viditelné pro 
ostatní účastníky provozu na pozemních 
komunikacích. Za nesplnění povinnosti 
dané novelizovaným zákonem lze uložit 
blokovou pokutu až 2 000 korun. 
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SDH Radostín nad Oslavou

uspořádalo dne 20.3.2016 Tvořivé odpoledne pro děti na téma jaro a velikonoce
Obě akce se vydařily a byly hojně navštíveny.  

Za uspořádání patří všem zúčastněným veliký dík.

uspořádalo dne 7.2.2016 dětský karneval
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JARO 2016

Datum Den 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.

26.3. Sobota
27.3. Neděle 15 Radostín Dukovany 12:00 15 Radostín Křoví 15:00 15 Rožná Radostín 15:00

2.4. Sobota     16 N.Syrovice Radostín 15:30  
3.4. Neděle 16 Stařeč Radostín 15:30 16 Ujčov Radostín 15:30

9.4. Sobota 17 Křižanov "B" Radostín 15:30
10.4. Neděle 17 Radostín Jaroměřice 12:30 17 Radostín Šebkovice 15:30  

16.4. Sobota 18 R.Svratka Radostín 16:00 18 Radostín Jívoví 13:00
17.4. Neděle 8 Radostín M.Budějovice 13:00 Radostín M.Budějovice 14:45 18 V.Beranov Radostín 10:00   

23.4. Sobota 9 Náměšť Radostín 09:00 Náměšť Radostín 10:30
24.4. Neděle 19 Radostín Bystřice 13:00 19 Radostín Rapotice 16:00 19 R. Svratka Radostín 16:00

30.4. Sobota 10 Radostín Bystřice 15:00 Radostín Bystřice 13:00 20 V.Bíteš Radostín 16:30
1.5. Neděle 20 N.Ves Radostín 13:30 20 Radostín Pohledec 16:30

7.5. Sobota
8.5. Neděle 11 Přibyslav Radostín 09:00 Přibyslav Radostín 10:45 21 Radostín Okříšky 13:30 21 Radostín Dukovany 16:30 21 Jimramov Radostín 16:30

14.5. Sobota     22 Radostín Strážek 16:30
15.5. Neděle 12 Radostín Stará Říše 13:30 Radostín Stará Říše 15:15 22 Jemnicko Radostín 10:30 22 Stonařov Radostín 16:30

 20.5. Pátek 14 Radostín Sněžné 17:00
21.5. Sobota 13 Radostín V.Meziříčí 15:30 Radostín V.Meziříčí 13:30 23 Rudíkov Radostín 16:30 23 Štěpánov Radostín 16:30
22.5. Neděle 23 Radostín Měřín "B" 16:30

28.5. Sobota 24 Štěpánov "B" Radostín 16:30
29.5. Neděle 14 V.Bíteš Radostín 09:00 V.Bíteš Radostín 10:45 24 Radostín Luka n.J. 13:30 24 Radostín Měřín 16:30

4.6. Sobota 25 Radostín Rovečné 16:30
5.6. Neděle 25 Želetava Radostín 16:30 25 Moravec Radostín 16:30

11.6. Sobota 26 Hamry "B" Radostín 14:30
12.6. Neděle 26 Radostín Výčapy 13:30 26 Radostín Bystřice 16:30
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“Upozorňujeme vlastníky lesů na 
možné nebezpečí přemnožení kůrovců 
v lesích a tím vzniku škod na lese. Proto 
vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti 
s odborným lesním hospodářem k ne-
prodlenému prověřování stavu jejich 
lesů a k odstranění schnoucích či jinak 
poškozených stromů, včetně jejich asa-
nace. Napadené dřevo je třeba urych-

leně vyvést z lesa nebo mechanicky či 
chemicky ošetřit a to ve stanovených 
termínech. V průběhu zimy uschlé či 
dnes usychající smrky, jakož i vývraty 
a zlomy z tohoto období, je třeba zpra-
covat a odvést z lesa do konce března 
tohoto roku. Dříví napadené kůrov-
cem po 31.3. je nezbytné zpracovat do 
31.5.2016.”

Kůrovec ohrožuje naše lesy!

Víte že …
SE O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE VE FARNOSTI RADOSTÍN

NAD OSLAVOU V SOBOTU 9.1.2016 VYBRALO:
    RADOSTÍN NAD OSLAVOU  51 260,- Kč
    KNĚŽEVES                8 933,- Kč
    KRÁSNĚVES   14 153,- Kč
    celkem     74 346,- Kč

- Divadelní soubor BECHERÁČEK  srdečně zve na divadelní představení 
„NEJLÍP JE U NÁS“, které se  bude hrát v termínech: 2., 3., 8., 10., 16.  
a 17. dubna 2016. Sobotní a páteční představení budou od 19.30 hodin a ne-
dělní od 16.00 hodin. Předprodej nebo objednání lístků je možné na obecním 
úřadě v Radostíně n.O. od úterý 29.března 2016.

- K 31.12.2015 činil počet obyvatel v Radostíně n.Osl. a Zahradištích 963, z toho 
473 žen a 490 mužů.

- V roce 2015 se narodilo 8 dětí, během loňského roku 7 občanů zemřelo, přistě-
hovalo se 18 občanů a 19 spoluobčanů se z naší obce odstěhovalo

- Obecní úřad sděluje občanům, že ve vstupní hale obecního úřadu je umístěn 
box, do kterého lze bezplatně ukládat prázdné tonery z tiskáren.

- Humanitární sbírka pro DIAKONII BROUMOV se uskuteční 1.4.2016 v době 
od 7.30 do 15.00 hodin v garáži obecního úřadu.

Vydal Obecní úřad Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg. značka: OkÚ Žďár nad Sázavou 37140494. 
Tiskne Horácká tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 36/2016, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 5. 6. 2016. Případné příspěvky vítány.
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