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ZPRAVODAJ

ČÍSLO 184  -  ČERVEN 2013

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

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  zprávu starosty o rozhodnutí majitelů 

o ukončení nájmu zahrady parcelní 
číslo 146, které obec užívá jako dětské 
hřiště ke konci letošního roku 

-  zprávu starosty o přijetí přihlášky 
naší obce do celostátní soutěže obcí  
s názvem „Vesnice roku“

-  žádost o pronájem garáže v obecní 
bytovce čp. 205 od pana Krči, Rado-
stín nad Oslavou čp. 205

-  sdělení Kraje Vysočina neschválení 
dotace na „Oslavy svěcení obecního 
praporu a 120 let založení Sboru dob-
rovolných hasičů“

  
zastupitelstvo obce schválilo:
-  nejvýhodnější nabídku z poptávkové-

ho řízení na akci : „Obnova povrchu 
místní komunikace Za Humny v Ra-
dostíně nad Oslavou“, firmy COLAS 
CZ a.s., Praha

-  závěrečný účet obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2012, bez výhrad

-  výsledek hospodaření obce Radostín 
nad Oslavou za rok 2012, bez vý-
hrad 

-  čerpání rozpočtu obce Radostín nad 
Oslavou  za 1. čtvrtletí 2013

-  zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce Radostín nad Oslavou 
za rok 2012,  s výrokem bez výhrad

-  účetní závěrku obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2012

-  rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č.2/2013

-  vyhlášení záměru obce na pronájem 
garáže v obecní bytovce čp. 205

-  zrušení poplatku za uložení stavební 
suti ve sběrném dvoře u firmy ZE-
RAS, max. množství které zde lze ulo-
žit jeden dvoukolový vozík za traktor, 
suť zde mohou ukládat pouze občané 
naší obce a Zahradišť 

-  opravu části místní komunikace u čp. 
110 a čp. 25, včetně opravy výtluků 
v místních komunikacích asfaltovou 
směsí firmou COLAS CZ a.s. Žďár 
nad Sázavou

  
zastupitelstvo obce uložilo:
-  radě obce svolat jednání s vlastníky 

zahrady, parcely číslo 246 na níž je 
umístěno dětské hřiště a projednat 
možnost prodloužení užívání 

-  řediteli Základní a Mateřské školy  
a radě obce připravit do příštího jed-



údajů v přehledu zdrojů požární vody 
na území obce Radostín nad Oslavou 
a Zahradiště

-  schválení dotace zastupitelstvem 
Kraje Vysočina ve výši 109 tisíc Kč 
na obnovu povrchu komunikace  
Za Humny v Radostíně nad Oslavou 
a uložila starostovi zpracovat  veške-
rou dokumentaci spojenou s dotací

-  protokol o výsledku veřejnosprávní 
kontroly na čerpání finančních pro-
středků na veřejně prospěšné práce 
za r. 2010 – 2012, se závěrem – bez 
závad 

-  žádost pana Holcmana, Žďár nad Sá-
zavou o umístění prodejního státku  
s občerstvením před restaurací  
u Padalíků v době konání farní pouti  
s tím, že se tato žádost neschvaluje

-  oznámení geologických prací firmou 
Envirex  s.r.o. Nové Město na Mora-
vě na provedení 2 vrtů 70 m na p.č. 
799/169  pro tepelné čerpadlo u no-
vostavby rodinného domu

-  žádost p. Klímy o přidělení garsonky 
s tím, že obec nemá žádný byt k dis-
pozici 

-  rozhodnutí Městského úřadu Žďár 
n. Sázavou, odboru ŽP – souhlas  
s nakládáním s nebezpečnými odpa-
dy pro Obec Radostín nad Oslavou 
do 30.4.2018

-  závazné stanovisko k odbahnění ryb-
níka Velkého Radostínského, vydané 
odborem ŽP Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou

-  sdělení Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina o poskytnutí dotace ve výši  
28 000,- Kč na akceschopnost  místní 
zásahové jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů JPO III na r. 2013
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nání zastupitelstva obce návrh kritérií 
pro přijímání dětí do mateřské školy

-  radě obce oslovit heraldika k podání 
dalšího návrhu na nový prapor obce

-  starostovi zaslat na Velkostatek Ma-
ria Podstatzká Lichtensteinová, Velké 
Meziříčí žádost o odkup části louky v 
Zahradištích, která slouží jako dětské 
hřiště

 
zastupitelstvo obce zrušilo:
-  bod usnesení č. 23 – 978 ze schůze 

28.3.2013 - konečný návrh obecního 
praporu, který je tvořen listem obdél-
níkového tvaru, jež je šikmě rozdělen 
na dvě poloviny, zelenou a modrou, 
ve střední části je umístěn španělský 
štít se znakem obce – na stříbrné štítě 
je ve zlaté obloukové pružině křídlo 
ze sedmi černých orlích per vějířovitě 
rozložených (erb pánů z Lomnice),  
z důvodu neschválení tohoto návrhu 
odbornou komisí Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR

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

Rada obce vzala na vědomí:
-  rozhodnutí Kraje Vysočina Jihlava ve 

věci rekonstrukce mostu  v Laštovič-
kách a nařízení objížďky přes obec 
Radostín nad Oslavou od 1.4. - 31.7. 
2013

-  protokol o výsledku kontroly  výkonu 
přenesení působnosti u naší obce na 
úseku evidence obyvatel za rok 2011, 
vydaný Krajským úřadem Kraje Vy-
sočina oddělení ostatních správních 
činností

-  dopis Hasičského záchranného sbo-
ru Kraje Vysočina ve věci aktualizace 
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Rada obce  schválila:
-  žádost TJ Sokol Radostín nad Osla-

vou o přidělení tanečních pouťových 
zábav v roce 2013

-  nabídku a smlouvu s  firmou VE-
MEX Energie a.s. Praha na dodávku 
zemního plynu pro obecní budovy  
v období 1.1. 2014 do 31.12. 2014, za 
dohodnutou cenu  722,- Kč/1 MWh 

-  nákup moravské vlajky a její vyvěšení 
5.7. 2013 při příležitosti oslav 1150 
let příchodu věrozvěstů Konstantina 
a Metoděje na Velkou Moravu 

-  opravu chodníku u pošty a přecho-
du pro chodce u bývalé MŠ firmou                     
PP Stav, s.r.o. Radostín nad Oslavou

-  odpisový plán pro Základní školu  
a Mateřskou školu Radostín nad 
Oslavou na rok 2013 

-  nákup silničních obrubníků a zámko-
vé dlažby k připravovaným opravám 
místních komunikací a chodníků  
v obci    

-  nákup štěrkopísku na zpevnění pří-
jezdové cesty ke garážím na bývalém 
lomě

-  výmalbu chodby v nástavbě obecní-
ho úřadu (k bytům) firmou Malířství                             
a natěračství Pavel Sýkora, Radostín 
nad Oslavou č.p.285  

-  Smlouvu o zřízení věcného břemene 
s firmou JMP Net s.r.o., Brno k ply-
nárenskému zařízení v Obytném sou-
boru – II. etapa  

-  Smlouvu o dílo JI/ZR/2013/015  
s firmou COLAS CZ a.s. Žďár nad 
Sázavou na obnovu povrchu místní 
komunikace Za Humny

-  Smlouvu s firmou E.ON, distribu-
ce a.s. České Budějovice o připojení  
k distribuční soustavě NN na místní 
hřbitov   

-  Kupní smlouvu č. 1213000304/
173711 s firmou JMP Net s.r.o. Brno 
na odprodej plynovodu – II. etapa 
obytný soubor RD

-  Smlouvu o poskytnutí příspěvku  
s  Diecézní Charitou – Oblastní Cha-
ritou Žďár nad Sázavou na poskytnutí 
příspěvku na provoz místního centra 
pro rodiče a děti Kopretina 

-  Smlouvy na pronájem tenisových 
kurtů s p. Holoubkem, Bory a.p. Sý-
korou, Žďár nad Sázavou 

-  výrobu uzamykatelné zástěny ke 
schodům do 1. patra v budově čp. 86, 
bývalé MŠ,  firmou Truhlářství Poul 
Josef, Radostín nad Oslavou 44 

-  žádost Mysliveckého sdružení Rado-
stín nad Oslavou o povolení pořádání 
velikonoční zábavy v r. 2014

-  pronajmutí kulturního domu p. Pro-
kopové z Nového Veselí pro pořádání 
taneční akademie dne 5.5.2013 

-  nabídku firmy Jiří Váša, Radostín nad 
Oslavou na úpravu sběrné skládky na 
stavební suť v naší obci

-  Zrušení smlouvy na likvidací komu-
nálního odpadu pro firmu VM IN-
TES s.r.o. Záseka

Rada obce uložila:     
-  starostovi provést aktualizaci údajů 

ohledně zdrojů požární vody v obci
-  starostovi a p. Muchové zajistit sběr 

nebezpečného odpadu dne 16.4.2013 v 
Radostíně nad Oslavou a Zahradištích

-  matrikářce provádět doporučení  
a odstranění drobných nedostatků 
uvedených v protokolu o výsledku 
kontroly výkonu přenesené působ-
nosti na úseku evidence obyvatel, 
vydaný Krajským úřadem Kraje Vy-
sočina, oddělení ostatních správních 
činností
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Návštěva hodnotící komise soutěže „Vesnice roku“ 31.5.2013 v naší obci

Policisté varují před podvodníky
Pachatelé se zaměřili na seniory

Policisté na Vysočině šetří od po-
loviny března sedm případů, kdy se 
pachatelé pokusili od seniorů vylákat 
peníze. V pěti případech byli úspěš-
ní. Podařilo se jim poškozené okrást  
o více  jak 190.000 korun.

Ve všech případech zvolil pachatel 
stejný způsob – zavolal poškozeným 
na pevnou telefonní linku a vydával 
se za jejich vnuka. Při rozhovoru ne-
nápadně zjistil jméno vnuka poškoze-
ných a poté pod jeho jménem poprosil 
seniory, že potřebuje půjčit větší fi-
nanční částku, většinou na zakoupení 
nového automobilu. Když poškození 
souhlasili, řekl, že si pro peníze pošle 
svoji kamarádku. Senioři poté předali 

finanční hotovost jim zcela neznámé 
ženě, která se představila jako přítel-
kyně jejich vnuka.

Policisté by chtěli na seniory dů-
razně apelovat, aby byli ve vztahu  
k cizím lidem nebo k osobám, u nichž 
si nemohou osobně ověřit jejich to-
tožnost, více obezřetní. Senioři by ne-
měli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by neměli 
neznámé osoby zvát do svých domo-
vů a při každém opuštění domu by za 
sebou měli uzamknout dveře. Pokud 
je telefonicky kontaktuje příbuzný  
a žádá o půjčení peněz, měl by si se-
nior tuto informaci, vždy ještě před 
předáním hotovosti, zpětně osobně 
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ověřit. Je také vhodné trvat na pře-
dání peněz přímo příbuznému, který 
o půjčku požádal. Vydání peněz ne-
známému člověku s sebou vždy nese 
velké riziko.  

Je důležité mít na paměti, že pacha-
telé jsou dobře připravení. Dokážou 
rychle reagovat i na nečekané situace, 
nevypadají většinou na první pohled 
vůbec podezřele, mají příjemné vy-

stupování, jsou velmi komunikativní 
a působí dobrým dojmem. 

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

Zprávy ze ZŠ:
 Co se v uplynulém školním roce podařilo a dělo v ZŠ:

 Dobré studijní výsledky většiny žáků, 
pochvaly třídních učitelů a ředitele 
školy udělené za reprezentaci školy

 Aktivita a umístění žáků v různých 
soutěžích a olympiádách – umístění  
i v krajských kolech soutěží – Doprav-
ní soutěž (dvě druhá místa), Biologic-
ká olympiáda, Všeználek (2. místo), 
pěkná umístění v okresních kolech 

 Adaptační kurz žáků VI. třídy
 Zdařilá „Vánoční besídka“ pro rodiče 

a veřejnost žáků I. i II. stupně
 Divadelní představení žáků  8. a 7. 

ročníku „Robin Hood“
 Pokračování  projektu „Celé Česko 

čte dětem“ 
 Mikulášský turnaj ve vybíjené pořá-

daný pro okolní školy
 Zapojení VII.A a VII. B třídy do kraj-

ského projektu „Ukliďme si Vysoči-
nu“

 Oslava Dne dětí plná soutěží a her 
spojená se zhlédnutím divadelního 
představení Dobrodružství veverky 
Zrzečky a Divadelní cestopis v tělo-
cvičně, bohužel letos nám příliš ne-
přálo počasí

 Plavecký výcvik 3. a 4. třídy

 Exkurze –  ekologické exkurze ve  
V. Meziříčí, Festival vzdělávání Žďár 
n. S., Dopravní hřiště Žďár n. S., zá-
mek Žďár n. S. i Velké Meziříčí,  Úřad 
práce Žďár n. S., 

 Koncerty, semináře, přednášky: Zá-
bavný koncert J. Fryče před Vánoce-
mi, prevence dětských úrazů, První 
pomoc, Záchranná služba V. Meziří-
čí, prevence patologických jevů: 7. a 9. 
ročník – Ponorka Žďár n. S., přednáš-
ka Mudr. Bartošíka a T. Řeháka,  …

 Návštěvy divadelních představení  
v Polárce v Brně: Dobrodružství piráta 
Kolíska , Bořík a spol., Merlin, divadel-
ní vystoupení v MŠ pro prvňáčky, …

 Dobré  výsledky v celostátních srov-
návacích testech Scio v 5., 7. a 9. roč-
níku

 Pěkné  výsledky v celonárodních 
srovnávacích testech žáků 5. a 9. tříd

 Akce školní družiny – výlety, besedy 
se spisovateli, exkurze

 Zahájení práce dětí v keramických 
kroužcích

 Průběžná realizace projektu „Moder-
ní škola“ v rámci  „EU peníze do škol“, 
který  přináší pro školu 1 317 000 Kč, 
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Robin HOOD v Radostíně nad Oslavou
Před 10 lety vznikla na 2.stupni Zá-

kladní školy v Radostíně nad Oslavou 
tradice dětských divadelních předsta-
vení, a to za výrazné podpory místního 
obecního úřadu a odborné pomoci členů 
ochotnického souboru Becheráček pana 
Josefa Fabíka a paní Věry Ambrožové . 
Letošní rok nebyl výjimkou. 

Tentokrát žáci 8. a 7.ročníku pod 
vedením učitelky Jolany Smyčkové pro-
měnili jeviště radostínského kulturního 
domu v tajemný les Sherwood. Pomocí 

mobilních kulis jej střídali v královský 
hrad nebo panství Nottingham, sídlo 
hamižného, proradného šerifa. Sher-
wood se stal podle středověké legendy 
útočištěm Robina z Locksley, známého 
později jako legendární vůdce zbojníků 
Robin Hood. 

Podle nadšených reakcí diváků se po-
dařilo vytvořit krásnou dvouhodinovou 
podívanou s vynikajícími hereckými vý-
kony doplněnou tradičními irskými tan-
ci a industrial metalovou hudbou.

Z divadelního představení Robin HOOD

které jsou převážně použity na mo-
dernizaci vyučovacího procesu, letos 
byla vybudována moderní jazyková 
učebna, již dříve byly pořízeny 4 in-
teraktivní tabule a 6 dataprojektorů  
s počítači připojenými na internet

 Slavnostní „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“ společně s rodiči

 Spolupráce s obecním úřadem – vy-
stoupení na vítání občánků, setkání  
s důchodci, loučení s předškoláky, 
rozloučení s deváťáky, …

 Na střední školy bylo v letošním 
školním roce přijato všech 28 žáků  
9. ročníku.  V I. třídě bude 2. září při-
vítáno 27 dětí, do 6. ročníku přijde  
z malotřídní školy Ostrov nad Osla-
vou jedna žákyně

 Připomínáme webové stránky školy: 
www.skolaradostinno.cz, kde jsou 
zveřejněny výsledky soutěží a olym-
piád, aktuální informace pro rodiče  
i žáky, atd.
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TJ Sokol Radostín nad Oslavou

Dne 5. května 2013 předal pan Sas-
cha Gross, jednatel firmy Hettich ČR, 
za účasti starosty obce Radostín nad 
Oslavou Josefa Fabíka a jednatele fotba-
lového klubu Bohumíra Inwalda sym-
bolický šek ve výši 1 250 €. Šek byl pře-
dán paní Haně Bradáčové, předsedkyni 
TJ Sokol Radostín nad Oslavou.

Předání symbolického šeku proběhlo 
v poločase utkání na fotbalovém hřišti  
v Radostíně nad Oslavou. Důvodem 
byla oslava 125 let od zahájení podnika-
telské činnosti firmy Hettich - R. 1888 
založil Karl Hettich živnost ve Schram-
bergu v Černém lese. „Chtěli bychom 
ocenit ty zaměstnance, kteří věnují svůj 
volný čas různým dobrovolnickým ak-
tivitám a rádi bychom v této podpoře 
pokračovali ... To je důvod, proč sku-
pina ve svém jubilejním roce daruje  

125 000 € na projekty našich zaměst-
nanců, kteří takto aktivně pracují,“ říká 
dr. Andreas Hettich.

V České republice byl oceněn pro-
jekt na podporu mladých fotbalistů.  
O tento finanční příspěvek zažádal 
Ing. Jiří Smyčka, zaměstnanec firmy 
Hettich a zároveň člověk, který dob-
rovolně pracuje pro radostínský fot-
bal již od roku 2006. Jeho projekt byl 
jedním ze stovky vybraných projektů 
z celého světa, na které rodina Hettich 
poskytla finanční prostředky. Podařilo 
se tak získat finanční příspěvek pro TJ 
Sokol Radostín nad Oslavou. Peníze se 
využijí výhradně pro mládež od 6ti do 
15ti let pro nákup fotbalové výstroje, 
nových míčů, na úhradu autobusové 
dopravy na zápasy a startovného na 
turnajích.

Oslava 125 let Hettichu a 1 250 € pro radostínské fotbalisty

Petr Staněk, Sascha Gross, Jiří Smyčka, Hana Bradáčová, Josef Fabík, Marie Kališová, 
Antonín Váša, Bohumír Inwald a mladí fotbalisté z Radostína nad Oslavou (zleva do-
prava). Foto: Hettich
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Fotbalovou sezonu 2012-2013 může 
tělovýchovná jednota považovat za 
velmi úspěšný ročník. „A“ tým mužů 

tu blahopřejeme k jejich dosaženým 
výsledkům a přejeme hodně úspěchů  
v příští sezoně.

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 113/2013, nákladem 330 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 10. 9. 2013. Případné příspěvky vítány.

Víte že ...
- od 1.7.2013 bude v prostoru vedle fir-

my Zeras  a.s. otevřen sběrný dvůr na 
stavební suť, provozní doba je stejná 
jako u skládky bioodpadu

- v naší obci platí zákaz podomního pro-
deje zboží a služeb, pokud budete ta-
kovou nabídkou osloveni, kontaktujte 
zastupitele obce 

Vážení!
Je mou milou povinností Vám jmé-

nem Ligy proti rakovině Praha poděko-
vat za Vaši účast na letošním, 17. roční-
ku sbírky Český den proti rakovině.

Ve Vaší obci bylo hlavně zásluhou 
p.Jany Peškové z pošty prodáno 200 
kytiček, vybráno Kč 4.549,- průměr na  
1 kyt.Kč 22,75

Vámi vybrané peníze poslouží k ší-
ření nádorové prevence, zlepšení kva-

lity života onkolog.pacientů, výzkumu  
a zvýšení vybavenosti onkolog.pracovišť.

Kromě toho rozdávanými letáčky 
informovali veřejnost o prevenci rako-
viny tlustého střeva, na níž byla letošní 
sbírka zaměřena.

Vzorně reprezentovali nejen sebe, 
ale i Vaši obec a školu!

Těším se na další dobrou spolupráci  
i v letech příštích!    
S díky Milada Špačková, koord.sbírky

Liga proti rakovině Praha - poděkování 

se stal přeborníkem OP 
mužů a vybojoval si tak 
postup do krajské  I. B 
třídy mužů. 

Náš nejmladší fot-
balový tým – starší pří-
pravka se stal rovněž 
přeborníkem okresního 
přeboru. 

V době uzávěrky to-
hoto čísla zpravodaje 
nebyly fotbalové soutěže 
uzavřeny. Podrobnější 
výsledky budou zveřej-
něny v příštím čísle.

Všem reprezentan-
tům radostínského spor-


