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ZPRAVODAJ

ČÍSLO 183  -  BŘEZEN 2013

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Rad. zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádosti paní Moniky Poláčkové, Ra-

dostín nad Oslavou o výměnu bytu, 
paní Lenky Willischové, Radostín 
nad Oslavou o pronájem obecního 
bytu 3+1, pana Davida Poláčka, Ra-
dostín nad Oslavou o pronájem obec-
ního bytu 3+1, pana Jakuba Pibila, 
Malá Losenice a Dany Tomanové, 
Veselíčko o pronájem obecního bytu 
3+1, všechny žádosti se týkají bytu 
3+1 v nástavbě obecního úřadu

- žádost o odprodej stavebního pozem-
ku č. 799/176 ke stavbě rodinného 
domu, od pana Jakuba Pibila, Malá 
Losenice a Dany Tomanové, Veselíč-
ko

-  žádost o výměnu bytu 2+1 za byt 1+1 
v obecní bytovce čp. 205 paní Marie 
Dobešové, Radostín nad Oslavou 

-  žádosti o pronájem obecního bytu 
2+1 v čp. 205 od pana Marka Min-
stera z Radostína n. Osl., paní Žákové 
Marie ze Žďáru nad Sázavou, pana 
Jakuba Pibila z Malé Losenice a Dany 
Tomanové z Veselíčka

-  žádost o výměnu bytu 4+1 za byt 

2+1 od paní Moniky Poláčkové                          
z Radostína nad Oslavou

-  žádosti o pronájem obecního bytu 
2+1 v čp. 223 od pana Jakuba Pibila                 
z Malé Losenice a Dany Tomanové z 
Veselíčka, pana Davida Poláčka z Ra-
dostína nad Oslavou, manželů Zdeň-
ka a Anny Pokorných z Krásněvsi

-  žádost Pana Miroslava Poula, Krásně-
ves o pronájem dvoupokojového bytu

-  zprávu exekutorského úřadu v Jihlavě 
o připravované dražbě nemovitosti 
čp. 27 v Radostíně nad Oslavou s tím, 
že obec se dražby nezúčastní

-  zprávu starosty o provedeném kolau-
dačním řízení na akci Změna užívání 
bývalé MŠ na občerstvení 

 
zastupitelstvo obce schválilo:
-  pořadí přidělení bytu 3+1 v nástavbě 

obecního úřadu Radostín nad Osla-
vou 1. místo paní Lenka Willischová, 
Radostín nad Oslavou 223, 2. místo 
pan David Poláček, Radostín nad 
Oslavou 

-   nabídku firmy PKS INPOS a.s. Žďár 
n. Sáz. na rekonstrukci elektrických 
rozvodů    v bytech 2+1 a 1+1 v obec-
ní bytovce č. 205 v Radostíně nad 
Oslavou



Malé Losenice a Dana Tomanová z 
Veselíčka

-  žádost paní Marie Dobešové, Rado-
stín nad Oslavou o směnu obecního 
bytu 2+1 za 1+1 v obecní bytovce čp. 
205

-  pořadí přidělení bytu 2+1 v 1. patře 
obecní bytovky Radostín nad Osla-
vou čp. 205  1. místo : Marek Minster, 
Radostín nad Oslavou

-  výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín nad 
Oslavou za rok 2012 

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy o převedení zlepšeného hospo-
dářského výsledku z hlavní a vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2012 do 
fondů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou, dle přílohy

-  nabídku firmy LS Mont s.r.o., Žďár 
nad Sázavou na výměnu zhavarova-
ného plynového kotle v obecní budo-
vě čp. 86

-  splátkový kalendář s obcí Krásněves 
na akci „Rozšíření hřbitova v Rado-
stíně nad Oslavou“

-  nabídku od Ing. Miroslava Vávry, 
Žďár nad Sázavou na výkon inženýr-
ské činnosti na akci „Rozšíření hřbi-
tova v Radostíně nad Oslavou“

-  finanční příspěvek ve výši 140 000,- 
Kč Římskokatolické farnosti Radostín 
nad Oslavou, určený na rekonstrukci 
střešní krytiny na místním kostele sv. 
Bartoloměje

zastupitelstvo obce uložilo :
-  radě obce vypracovat nájemní smlou-

vy na dva obecní byty s budoucími 
nájemníky

-  radě obce vypracovat v termínu do 
15.3.2013 smlouvu na provedení in-
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-  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 
k zabezpečení místních záležitos-
tí veřejného pořádku  na veřejných 
prostranstvích – omezení používání 
zábavné pyrotechniky

-  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.09/
2012 na akci „Rozšíření hřbitova Ra-
dostín n.Osl.“ s firmou Gremis s.r.o., 
Velké Meziříčí

-  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.24/
2012 na akci „Změna užívání bývalé 
MŠ na občerstvení“ s firmou Gremis 
s.r.o., Velké Meziříčí

-  nabídku firmy LS Mont s.r.o., Žďár 
nad Sázavou na akci „Změna užívání 
bývalé MŠ na občerstvení“ 

-  zadání vypracování návrhu obecní-
ho praporu panu Jiřímu Niesytovi                         
z Radostína nad Oslavou a panu Ja-
roslavu Sadílkovi  Bystřice nad Pern-
štejnem

-  vyhlášení záměru obce na odprodej 
stavební parcely číslo 799/176 v no-
vém stavebním obvodu

-  nabídku firmy Xart s.r.o. Velké Mezi-
říčí na doplnění aktivního modelu na 
obecní webové stránky

-  vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecní parcely č. 2168/7 o vý-
měře asi 70 m2 ( přesná výměra bude 
určena geometrickým plánem ) u ro-
dinného domu čp. 5

-  vyvolání jednání s JME a.s. Nové 
Město na Moravě ve věci přemístě-
ní sloupu nízkého napětí u hasičské 
zbrojnice, včetně zadání zpracování 
projektové dokumentace

-  hospodaření obce Radostín nad Osla-
vou za 4. čtvrtletí roku 2012

-  pořadí přidělení bytu 2+1 v 1. patře 
obecního úřadu Radostín nad Osla-
vou čp. 223 1. místo,  Jakub Pibil z 
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ženýrské činnosti s firmou Ing. Miro-
slav Vávra, Žďár nad Sázavou na akci 
„Rozšíření hřbitova v Radostíně nad 
Oslavou“

  
Ve věci žádosti ZERAS a.s. Radostín 

nad Oslavou o souhlas s výstavbou 
dalších 2 kusů skladovacích jímek na 
kejdu v areálu firmy bylo se zástupci 
vedení firmy jednáno 31.1.2013 na 
zasedání zastupitelstva obce a hojné 
účasti hostů z řad občanů. Po bohaté 
diskusi bylo schváleno toto usnesení:
 
zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-  seznámení s projektem výstavby no-

vého kravína a uskladňovacích jímek 
na kejdu v areálu firmy ZERAS a.s. 
Radostín nad Oslavou zástupci firmy 
Ing. Dvořákem Jaroslavem a Havlíč-
kem Milanem 

 
zastupitelstvo obce  neschvaluje:
-  žádost ZERAS a.s. Radostín nad Osla-

vou o souhlas s výstavbou dalších 
2 kusů skladovacích jímek na kejdu, 
jedna o obsahu 7234 m3 na farmě v 
Radostíně nad Oslavou

O této věci bylo jednáno ještě jed-
nou, kdy na žádost vedení firmy byla 
svolána schůze zastupitelstva obce na 
22.2.2013 a byla přijata tato usnesení: 

zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-  doplňující informace k projektu 

výstavby nového kravína a usklad-
ňovacích jímek na kejdu v areá-
lu firmy ZERAS a.s. Radostín nad 
Oslavou, přednesené zástupci firmy                              
Ing. Dvořákem Jaroslavem a Havlíč-
kem Milanem 

 

zastupitelstvo obce  neschvaluje:
-  opětovnou žádost ZERAS a.s. Rado-

stín nad Oslavou o souhlas s výstav-
bou dalších  2 kusů skladovacích jí-
mek na kejdu, jedna o obsahu 7234 
m3 na farmě v Radostíně nad Osla-
vou a tedy ani podpis Veřejnoprávní 
smlouvy v této věci 

zastupitelstvo obce  schvaluje:
-  znění textu Petiční listiny k vyjádření 

nesouhlasu obyvatel obce s další vý-
stavbou dvou velkokapacitních jímek 
a dalších kravínů v areálu firmy ZE-
RAS a.s. Radostín nad Oslavou  

zastupitelstvo obce ukládá:
-  zastupitelům obce zajistit organizač-

ní provedení Petiční akce k vyjádření 
nesouhlasu obyvatel obce s další vý-
stavbou dvou velkokapacitních jímek 
a dalších kravínů v areálu firmy ZE-
RAS a.s. Radostín nad Oslavou

 
Důvodem těchto rozhodnutí není 

omezení provozu stávajícího střediska, 
nesouhlasíme však  z rozšiřováním vý-
stavby další infrastruktury, tak jak je 
uvedeno výše. Zástupcům firmy bylo 
doporučeno tyto aktivity směřovat do 
sousedních obcí, kde firma hospodaří 
a kde není žádná živočišná výroba.
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(od posledního vydání Rad. zpravodaje)

Rada obce vzala na vědomí:
-  dopis Mgr. Vetešníka, Strojírenská, 

Žďár nad Sázavou ve věci námitky 
pana Davida Poláčka k pronájmu 
bytu 3+1 v nástavbě OÚ, č.p. 223

-  rozhodnutí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina ohledně integrované pre-
vence a omezování znečištění život-
ního prostředí – skládka TKO, Ronov 
nad Sázavou, I.etapa (odpadového 
hospodářství Ronov nad Sázavou, II. 
Etapa)

-  oznámení firmy E-ON a.s., Nové 
Město na Moravě o přerušení dodáv-
ky elektrické energie ve dnech 25.2. a 
28.2.2013 v části obce „za humny“

-  sdělení povodí Moravy s.p. Brno ve 
věci záplavového území kolem řeky 
Oslavy

-  sdělení Katastrálního úřadu Velké 
Meziříčí a Žďár nad Sázavou ve věci 
převodu majetku České republiky z 
listu vlastnictví 295 a 10 001

-  sdělení Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina, odboru ekonomického o povin-
ností obcí zřídit účet u České národní 
banky, přes který se budou financovat 
dotace 

-  oznámení Doc. Ing. Vitáska Csc., 
Brno o plánovaném kácení tří stromů 
na pozemku v jeho vlastnictví  v ka-
tastrálním území Zahradiště s tím, že 
bylo uloženo starostovi zaslat mu  v 
této věci dopis  s informací o povin-
nosti požádat obecní úřad o povolení 
kácení

-  oznámení krajského ředitelství Ha-
sičského záchranného sboru Kraje 

Vysočina o odstoupení od krajského 
projektu Jednotného systému varo-
vání před povodněmi z Operačního 
programu Životního prostředí ČR

-  zaslání návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Kotlasy od odboru 
rozvoje a územního plánování MěÚ 
Žďár nad Sázavou

-  protokol o výsledku kontroly o pře-
nesené působnosti na úseku matriční 
agendy za rok 2012 (závěr bez závad)

-  sdělení odboru dozoru a kontroly ve-
řejné správy Ministerstva vnitra ČR 
ve věci posouzení zákonnosti obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2012 Obce Ra-
dostín nad Oslavou 

-  sdělení Státního pozemkového úřadu 
Žďár nad Sázavou ve věci transfor-
mace Pozemkového úřadu a Pozem-
kového fondu ČR 

-  sdělení Vodárenské akciové společ-
nosti a.s. Žďár nad Sázavou ve věci 
úpravy tlaku vody ve vodovodní síti 
do nového stavebního obvodu, který 
je na žádost obce upraven tak, aby 
nedocházelo ke chvilkovému poklesu 
tlaku vody v potrubí

Rada obce  schválila:
-  smlouvu č. 111/2013 s firmou ZDAR 

a.s., Žďár nad Sázavou na částečnou 
úhradu nákladů a zajištění autobuso-
vé dopravy o sobotách a nedělích

-  nájemní smlouvu s paní Ivanou Svo-
bodovou, Ostrov nad Oslavou, na 
pronájem přízemí budovy č.p. 86 v 
majetku obce, za účelem provozování 
nekuřácké restaurační činnosti

-  vyhlášení záměru obce na pronájem 
bytu 2+1 v 1. poschodí  budovy obec-
ního úřadu č.p. 223   
  

Z jednání rady obce



-  nájemní smlouvu s paní Lenkou Wi-
lischovou na pronájem bytu 3+1 v 
nástavbě budovy obecního úřadu č.p. 
223    

-  dohodu o skončení nájmu bytu 2+1 v 
1.poschodí  budovy obecního úřadu  
č.p. 223 s paní Lenkou Wilischovou

-  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.09/
2012 na akci „Rozšíření hřbitova Ra-
dostín n.Osl.“ s firmou Gremis s.r.o., 
Velké Meziříčí  

-  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.24/
2012 na akci „Změna užívání bývalé 
MŠ na občerstvení“ s firmou Gremis 
s.r.o., Velké Meziříčí  

-  Smlouvu o dílo s  firmou PKS stav-
by, Žďár nad Sázavou na provedení 
rekonstrukce el. rozvodů ve 2 bytech 
v obecní bytovce čp. 205 

-  provedení humanitární sbírky pou-
žitého ošacení a dalších věcí v pátek               
22.2. 2013, ve spolupráci s  firmou 
Diakonie Broumov  

-  umístění toulavého psa v psím útulku 
ve Žďáru nad Sázavou, včetně úhrady 
nákladů za jeho pobyt  

-  zřízení čtyř pracovních míst na Ve-
řejně prospěšné práce od 1.4. 2013

-  zhotovení zádveří před kotle ústřed-
ního topení v budově bývalé MŠ v 
Radostíně n.Oslavou

-  úhradu části nákladů veřejného brus-
lení o jarních prázdninách na zimním 
stadionu ve Žďáru nad Sázavou ( pro 
místní děti)   

-  ukončení akce „Rekonstrukce vstupu 
Obecního úřadu Radostín nad Osla-
vou“ po I.etapě  a požádání  o kolau-
daci díla

-  výsledek inventarizace majetku obce 
za rok 2012

-  dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě č. 

1576/12/5638 s Československou ob-
chodní bankou a.s. Praha

-  závěrečné rozpočtové opatření obce 
Radostín nad Oslavou č.6/2012

-  smlouvu o výpůjčce tří kusů tlako-
vých kyslíkových láhví pro potřeby 
místního Sboru dobrovolných hasi-
čů  s Hasičským záchranným sborem 
Kraje Vysočina Jihlava

-  smlouvu o převodu vlastnictví z ma-
jetku České republiky ( Radiostanice 
GM 300 ) pro potřeby místního Sbo-
ru dobrovolných hasičů s  Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina 
Jihlava 

-  žádost ředitele místní základní a ma-
teřské školy o poskytnutí příspěvku 
na činnost kroužků v roce 2013 na 
děti z Radostína n.O. a Zahradišť, 
příspěvek ve výši 50,- Kč na žáka 

-  vyřazení 1 kusu kompresoru KSP 
6/12 z  31.12.1978, umístěného v 
místní hasičské zbrojnici, z majetku 
obce pro neopravitelnost 

-  mandátní smlouvu s ing. Miroslavem 
Vávrou, Žďár nad Sázavou, na pro-
vedení inženýrské činnosti na akci 
„Rozšíření hřbitova Radostín nad 
Oslavou“  

-  smlouvu o poskytnutí dotace s Kra-
jem Vysočina na dotaci ve výši 50 % 
nákladů ( 170 000,- Kč ) na poříze-
ní Návrhu územního plánu obce od 
Kraje Vysočina

-  schválila žádost p. Františka Večeři, 
Radostín nad Osl. o povolení skáce-
ní 1 ks hrušky na jeho zahradě u RD 
čp. 112 a uložila starostovi obce vy-
pracovat Rozhodnutí o povolení ká-
cení dřevin pro žadatele v termínu do 
15.3.2013

-  schválila žádost Marii Podstatzké 
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- Lichtenstein z Velkého Meziříčí o 
povolení skácení 4 ks jívy a 8 ks olší 
na p.č. 5 u zámečku v kat. území Za-
hradiště a uložila starostovi obce vy-
pracovat Rozhodnutí o povolení ká-
cení dřevin pro žadatele v termínu do 
15.3.2013

-  Smlouvu o spolupráci obcí na akci 
„Rozšíření hřbitova v Radostíně nad 
Oslavou“ s obcí Krásněves

-  nabídku firmy Milan Sýkora, Podla-
hářství Netín, na nalepení zátěžové-
ho koberce na stěnu jeviště v místním 
kulturním domě 

-  nákup ořechovského písku na úpravu 
cestiček mezi hroby na místním hřbi-
tově

-  ořezání korun stromů okrasných ja-
vorů na městečku v naší obci

Rada obce uložila:     
-  starostovi organizačně zabezpečit hu-

manitární sbírku dne 22.2. 2013
-  starostovi podat žádost včetně všech 

příloh na Úřad práce ve Žďáru nad 

Sázavou k možnosti získání dotace 
na veřejně prospěšná pracovní místa

-  starostovi vypracovat a zaslat v termí-
nu do 15.2.2013 na Krajský úřad Kra-
je Vysočina protokoly o výsledcích 
finančních kontrol 

-  starostovi vypracovat žádost o do-
taci z Programu obnovy venkova 
včetně příloh a zaslat ji v termínu do 
31.1.2013 na Krajský úřad Kraje Vy-
sočina Jihlava

-  starostovi podat v termínu do 
31.1.2013 žádost o zřízení účtu na 
Českou národní banku, pobočku 
Brno, pro obec Radostín nad Osla-
vou

-  starostovi zúčastnit se dne 29.1.2013 
školení na Krajském úřadě Kraje Vy-
sočina ve věci ochrany před povod-
němi

-  starostovi vypracovat a zaslat v termí-
nu do 31.1.2013 na EKO – KOM a.s., 
Praha dotazník o nakládání s komu-
nálním odpadem v roce 2012
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Sdělení Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina:
Domácí násilí
Obětí domácího násilí jsou většinou 
ženy. Člověk, kterému jeho blízcí ubližu-
jí, ať se již jedná o psychické nebo fyzické 
násilí, by měl co nejdříve oznámit případ 
policistům. Mnohdy oběť domácího ná-
silí otálí s oznámením útoků. V těchto 

případech by měli oběť podpořit přátelé 
nebo příbuzní a zároveň jí napadání po-
moci na policii oznámit. Ohrožená oso-
ba má možnost využít psychologických, 
sociálních nebo jiných služeb v oblasti 
pomoci obětem násilí.
Důležité kontakty:

instituce telefonní kontakt e-mail

Policie ČR 158

DONA linka 2 51 51 13 13 dona.linka@bkb.cz

Bílý kruh bezpečí 606 631 551 bkb.jihlava@bkb.cz

Intervenční centrum Jihlava 567 215 532, 606 520 546 ic.vysocina@volny.cz
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Policisté na Vysočině šetřili v loň-
ském roce přes 270 případů, kdy byli 
lidé podvedeni při nakupování na růz-
ných internetových portálech. V drtivé 
většině se jednalo o zákazníky, kteří ob-
jednané zboží zaplatili prodejci předem 
a zboží jim nebylo doručeno. 

Jak bezpečně nakupovat po internetu?
• nakupujte u prodejců, které znáte, 

pokud je neznáte, předem si o nich 
zjistěte potřebné informace 

• před nákupem si přečtěte zásady o 
dodání zboží, smluvní podmínky

• seznamte se s reklamačním řádem
• od prodejce získejte i informace o 

podmínkách a nákladech při dodání 
zboží

• vyhledejte si telefonní číslo, e-mail 
prodejce, adresu

• uchovejte si záznam o internetových 
transakcích, včetně webových strá-
nek prodejce (objednávka, potvrzení 
objednávky, kdy bude zboží dodáno 
apod.)

• platbu předem provádějte jen tehdy, 
pokud máte jistotu, že se jedná sku-
tečně o důvěryhodného obchodníka

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

Úskalí nakupování na internetu

Nákup vozidel na internetu
Kriminalisté z odboru analytiky, 

oddělení informační kriminality Kraj-
ského ředitelství policie kraje Vysočina, 
prověřovali v období posledního půl 
roku celkem jedenáct případů podvod-
ného jednání dosud neznámého pa-
chatele, který prostřednictvím interne-
tových inzerátů nabízí výhodný nákup 
motocyklů, osobních automobilů nebo 
traktorů, které by měly být dovezeny 
z Anglie.

Kriminalisté proto opětovně varují 
všechny občany, kteří by chtěli reagovat 
na inzeráty s  lákavými nabídkami na 
koupi vozidel, aby neposílali na bankov-
ní účty zřízené u zahraničních bank ze-
jména “Bank Of England“ nebo „BAR-
CLAYS Bank“ finanční prostředky jako 
různé zálohy na koupi, pojištění, nebo 
zálohy na převoz nabízených vozidel, 
nebo jiného zboží do České republiky. 

Ochrání se tak před podvodným jedná-
ním neznámých pachatelů, kteří pácha-
jí tuto formu trestné činnosti, protože 
její objasnění je zejména pro rozdílnou 
právní úpravu ve Velké Británii obtížné

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Oddělení mediální komunikace a PR

kpt. JUDr. Dana Čírtková
vedoucí – tisková mluvčí

tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094

e-mail: pio@policievysocina.cz 



O TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE  
V SOBOTU 5. 1. 2013 

SE VYBRALO:
RADOSTÍN NAD OSLAVOU   -  47 249,- Kč
KNĚŽEVES                                -    7 590,- Kč
KRÁSNĚVES                              -  11 900,- Kč
celkem                                 66 739,- Kč

V roce 2012 se vybralo:
RADOSTÍN NAD OSLAVOU  -  44 406,- Kč
KNĚŽEVES                                -    8 804,- Kč
KRÁSNĚVES                          -  13 679,- Kč
celkem                                        66 889,- Kč

V roce 2011 se vybralo:
RADOSTÍN NAD OSLAVOU -  46 061,- Kč
KNĚŽEVES                     -    9 100,- Kč
KRÁSNĚVES                                 -  12 940,- Kč
celkem                                              68 101,- Kč

V roce 2010 se vybralo:
RADOSTÍN NAD OSLAVOU -  43 715,- Kč
KNĚŽEVES                     -    9 850,- Kč
KRÁSNĚVES                               -  12 440,- Kč
celkem                          66 005,- Kč

V roce 2011 se vybralo : 
RADOSTÍN NAD OSLAVOU   -  46 061,- K�
KN�ŽEVES                                 -    9 100,- K�
   KRÁSN�VES                                 -  12 940,- K�
celkem                                              68 101,- K�

V roce 2010 se vybralo : 
RADOSTÍN NAD OSLAVOU      -  43 715,- K�
KN�ŽEVES                              -    9 850,- K�
KRÁSN�VES                               -  12 440,- K�
celkem                                               66 005,- K�

D�kujeme koledník�m i všem dárc�m za ob�tavou ochotu pomoci pot�ebným. Celý 
výt�žek sbírky byl p�edán Oblastní charit� ve Ž�áru nad Sázavou. 

Fabík Josef, starosta obce 

POD�KOVÁNÍ
 TÍMTO SI DOVOLUJI POD�KOVAT MÍSTNÍMU DIVADELNÍMU SOUBORU 
„BECHERÁ�EK“ ZA ÚŽASN� OSV�ŽUJÍCÍ  P�EDSTAVENÍ DIVADELNÍ HRY „ 
MORAVI�KO MILÁ “. HISTORICKÁ HRA NABITÁ KRÁSNÝMI PÍSNI�KAMI,
ZÁPLETKAMI A VESELÝMI VÝSTUPY, NAVÍC OBOHACENÁ O KRÁSNÉ MORAVSKÉ 
KROJE, POT�ŠILA ŠIROKOU VE�EJNOST OD MALÝCH, AŽ PO D�ÍVE NAROZENÉ. 
DÍK PAT�Í ZEJMÉNA REŽISÉRCE V��E AMBROŽOVÉ A HUDEBNÍMU 
DRAMATURGOVI JAROSLAVU ŠIMKOVI, NÁSLEDN� PAK VŠEM HERC�M A 
TECHNICKÉMU PERSONÁLU. 

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
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PODĚKOVÁNÍ
TÍMTO SI DOVOLUJI PODĚKOVAT MÍSTNÍMU DIVADELNÍMU SOUBORU „BE-

CHERÁČEK“ ZA ÚŽASNĚ OSVĚŽUJÍCÍ  PŘEDSTAVENÍ DIVADELNÍ HRY „MORAVIČKO 
MILÁ“. HISTORICKÁ HRA NABITÁ KRÁSNÝMI PÍSNIČKAMI, ZÁPLETKAMI A VESELÝ-
MI VÝSTUPY, NAVÍC OBOHACENÁ O KRÁSNÉ MORAVSKÉ KROJE, POTĚŠILA ŠIROKOU 
VEŘEJNOST OD MALÝCH, AŽ PO DŘÍVE NAROZENÉ. DÍK PATŘÍ ZEJMÉNA REŽISÉRCE 
VĚŘE AMBROŽOVÉ A HUDEBNÍMU DRAMATURGOVI JAROSLAVU ŠIMKOVI, NÁSLED-
NĚ PAK VŠEM HERCŮM A TECHNICKÉMU PERSONÁLU.

FABÍK JOSEF, STAROSTA OBCE

 FABÍK JOSEF, STAROSTA OBCE 
TJ Sokol Radostín nad Oslavou 

Rozpis fotbalových zápas� pro jarní �ást sezony 2012/2013 

Sd�lení Oblastního st�ediska Diakonie Broumov 

Stále �ast�ji se na nás obracejí ob�ané z m�st a obcí, kterým se do rukou dostává  letá�ek, a 
žádají nás o informaci, zda s námi tato firma spolupracuje a jestli i nám poskytuje ošacení, 
jak deklaruje ve svém letáku.  
Jedná o komer�ní firmu, která nemá s charitativní �inností nic spole�ného a naší organizaci 
žádné v�ci neposkytují. Veškeré ošacení, které jim lidé darují, putuje do zahrani�ních firem, 
kde  dále slouží k prodeji. Neobracejí se pouze na obecní a m�stské ú�ady, oslovují také 
školy, kterým slibují finan�ní odm�nu, což se bohužel nejmén� ve dvou p�ípadech nestalo.  

Sdělení Oblastního střediska Diakonie Broumov
Stále častěji se na nás obracejí obča-

né z měst a obcí, kterým se do rukou 
dostává  letáček, a žádají nás o informa-
ci, zda s námi tato firma spolupracuje a
jestli i nám poskytuje ošacení, jak de-
klaruje ve svém letáku. 

Jedná o komerční firmu, která nemá
s charitativní činností nic společného a 
naší organizaci žádné věci neposkytují. 
Veškeré ošacení, které jim lidé darují, 
putuje do zahraničních firem, kde  dále
slouží k prodeji. Neobracejí se pouze na 
obecní a městské úřady, oslovují také 
školy, kterým slibují finanční odměnu,
což se bohužel nejméně ve dvou přípa-
dech nestalo. 

Jelikož  většina měst a obcí s námi již 
dlouhodobě spolupracuje, byli bychom 
velmi rádi, aby spolupráce i nadále po-
kračovala.  

Těm, kteří se ke sbírce již přihlásili, 
co nejsrdečněji děkujeme a těšíme se na 
další spolupráci.

 V případě dalších dotazů nás nevá-
hejte kontaktovat

  Zuzana Keraghelová
dispečerka dopravy

Oblastní středisko Diakonie Brou-
mov

101 00  Praha 10, Vršovická 64
mobil: 603 287 387 

tel., fax.: 224 317 203
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Upozornění VZP

Víte že ...
-  V úterý 16.dubna 2013 se bude v Ra-

dostíně u obecního úřadu v době od 
13,00 do 15,30 hod. sbírat nebezpečný 
odpad a elektroodpad, v Zahradištích 
pak téhož dne od 16,00 hod.?

-  V naší obci v přízemí čp. 86 ( bývalé 
mateřské škole ) je od pátku 15.3.2013 
otevřená nová  nekuřácká restaurace s 
názvem OBECNÁ ŠKOLA ?

-  K 31.12.2012 žilo v naší obci a osadě  
celkem 937 občanů, z toho 455 žen a 
482 mužů. V loňském roce se narodi-

lo 15 dětí, zemřelo 6 spoluobčanů, 17 
obyvatel se přistěhovalo a 16 se jich 
z naší obce odstěhovalo.

-  V prodejně p. Peškové je zaregistrováno 
sběrné místo pro celou Vysočinu víček 
od PET lahví. Sbírka byla vyhlášena 
pro postiženou Kristýnku a Danielku. 
Nasbíráno a odevzdáno bylo již 80 kg 
víček a sbírka bude i nadále pokračo-
vat pro další potřebné děti. Rodiče a 
organizátoři moc děkují všem, kteří se 
podílejí na dobré věci.

Opět se množí stížnosti občanů z 
našeho okresu o neoprávněných pře-
registracích k jiným zdravotním pojiš-
ťovnám, a také vynucované návštěvy 
domácností neznámými osobami, 

které předávají zcela zavádějící in-
formace o zdravotních pojišťovnách.

 V případě jakýchkoli dotazů ne-
váhejte a kontaktujte vedoucí Klient-
ského pracoviště Žďár nad Sázavou 
(Nové Město na Moravě) – paní Ale-
nu Hájkovou (tel. 952 235 750, mobil 
734 366 939), která vám je kdykoli k 
dispozici.  

Vydal Obecní ú�ad Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221 
Reg.zna�ka: OkÚ Ž�ár nad Sázavou 37140494 
Tiskne Horácká tiskárna v Novém M�st� na Morav� pod �íslem , nákladem 330 ks. 
Uzáv�rka p�íštího �ísla 7. 6. 2013. P�ípadné p�ísp�vky vítány.
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