
Radostínský
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 186  -  PROSINEC 2013

Vážení spoluobčané,

přeji Vám radostné prožití zbytku adventu, zklidnění 

a ztišení  u vánočního stromku, aby jste obsah nejkrás-

nějších svátků v roce v rodinném kruhu skutečně prožili, 

nejen užili.

V novém roce přeji zdraví duše i těla, pohodu  

v rodině i v práci, ať se Vám vyhýbají nepříjemné udá-

losti i když vím, že každý den má dost svých trápení.

 Fabík Josef, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•	 rozsah investičních a neinvestičních 

akcí obce Radostín nad Oslavou a 
Zahradiště na rok 2014, předložený 
starostou obce

•	 informace o činnosti Místní akční sku-
piny s názvem Havlíčkův kraj, předne-
sené panem Františkem Švomou

•	 nabídku ředitelky MAS Havlíčkův 
kraj paní Hájkové na vytvoření Pu-
tovní akce: Výstava MA21 a obce 
MAS Havlíčkův kraj, v rámci této 
aktivity se občané také seznámí se za-
jímavostmi regionu Havlíčkova kraje 
(zajímavosti z jednotlivých obcí)

•	 uspořádání výstavy s tématem MA21 
a MAS Havlíčkův kraj, v rámci které 
se firmy, živnostníci a různé spolky v 
obci můžou dozvědět i o možnostech 
dotací na investice, na činnost pro-
střednictvím MA21 a MAS Havlíč-
kův kraj 

•	 dodání zakázky zpracování histo-
rického vývoje obce Radostína nad 
Oslavou s místní částí Zahradiště a 
jejích památek od Jaroslava Sadílka, 
Bystřice nad Pernštejnem 

•	 žádost pana Ing. Hubeného, Radostín 
nad Oslavou o odkup části obecního 
pozemku č. 181/1 a 181/75 o výměře 
asi 150 m2 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou

•	 dodání 50 kusů publikace Netínská 
kázání (na téma desatero Božích při-
kázání) bývalého dlouholetého faráře 
obce, Mons. Bohuslava Brabce

•	 informaci inspektora Dopravního in-
spektorátu Bc. Prokopa a projektan-
ta Ing. Pohanky o konečné podobně 

úprav náměstí, včetně dopravního 
řešení, dopravního značení, parkova-
cích míst, výjezdu vozidel z hasičské 
zbrojnice

•	 žádost pana Vrby, Žďár nad Sázavou 
a pana Vrby, Měřín o odprodej po-
zemku stavební parcely č. 19/4 o vý-
měře 15m2 v k.ú. Zahradiště

•	 žádost paní Brabcové, Žďár nad Sá-
zavou o odprodej pozemku p. č. 19/4                  
o výměře 15m2 v k.ú. Zahradiště

•	 žádost paní Svobodové, Ostrov nad 
Oslavou o povolení zhotovení pří-
střešku u obecní budovy čp. 86 

 
zastupitelstvo obce schválilo: 
•	 hospodaření obce Radostín nad Os-

lavou  za 3. čtvrtletí 2013
•	 rozpočtové opatření obce Radostín 

nad Oslavou č.5/2013 
•	 odprodej obecního pozemku staveb-

ní parcely č. 19/4 (zastavěná plocha) 
o výměře 15m2 v katastrálním území 
Zahradiště panu Vrbovi, Žďár nad 
Sázavou panu Vrbovi, Měřín, 

•	  doplnění projektu „ Úprava návsi ko-
lem silnice II/354 a silnice III/35425“, 
dle předložené vizualizace od firmy 
Ing. Leoš Pohanka, Nové Veselí s tím, 
že bude řešen problém se zajížděním 
hasičského auta do hasičské zbrojni-
ce, upravena bude délka naváděcího 
ostrůvku, nájezd na chodník u čp.33, 
doplnění parkovacích míst 

•	 návrh kritérií pro přijímaní dětí do 
místní mateřské školy na školní rok 
2014 – 2015, mimo bodu 2, který 
bude dořešen na příštím jednání za-
stupitelstva



•	  pronájem farské zahrady od Římsko-
katolické farností Radostín nad Os-
lavou k účelu vybudování a užívaní 
jako dětské hřiště pro obec Radostín 
nad Oslavou

•	 souhlas obce s uzavřením Smlouvy o 
zřízení práva odpovídajícího věcné-
mu břemenu s firmou E.ON Distri-
buce a.s., České Budějovice, pro účely 
zřízení a provozování zařízení distri-
buční soustavy spočívající v umístění 
zemního kabelového vedení NN pro 
5 RD v novém obytném souboru

•	 souhlas obce s uzavřením Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu s 
firmou E.ON Distribuce a.s. České 
Budějovice, pro účely zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční sou-
stavy spočívající v umístění zemního 
kabelového vedení NN pro novostav-
by 2 RD v novém obytném souboru

•	 souhlas obce s uzavřením Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu s 
firmou JMP Net s.r.o., Brno pro účely 
zřízení a provozování zařízení plyno-
vodního vedení pro novostavby 2 RD 
v novém obytném souboru

•	 žádost paní Sobotkové, Ostrov nad 
Oslavou o pronájem kanceláře v 1. 
poschodí budovy obecního úřadu v 
Radostíně nad Oslavou č. 223 pro ad-
ministrativní činnost

•	 provedení dotačního managementu 
a administraci projektu „Rozšíření 
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ 
a ZŠ Radostín nad Oslavou“ firmou 
RENARDS dotační, s.r.o., Brno 

•	 zařazení akce „Rekonstrukce vodo-
jemu v Radostíně nad Oslavou do 
seznamu investic SVK Žďársko na 

zhotovení projektové dokumentace 
v roce 2014 a případnou realizaci v 
roce 2015

•	 nákup párty stanu pro potřeby obce v 
ceně do 30 000,- Kč

•	 rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č. 6/2013 

•	  konečný rozsah víceprací rozepsaný 
v příloze k usnesení, projednaný sta-
rostou a místostarostou se stavebním 
dozorem a zhotovitelskou firmou, na 
akci „Rozšíření hřbitova Radostín 
nad Oslavou“ 

•	 cenovou nabídku firmy Zahrada Vy-
sočiny s.r.o., Žďár nad Sázavou na 
zhotovení dětského hřiště, včetně vy-
budování chodníku na farské zahra-
dě, rozdělenou na práce provedené 
na podzim 2013 a na jaře 2014

•	 konečný návrh kritérií pro přijíma-
ní dětí do místní mateřské školy na 
školní rok 2014 – 2015, předložený 
ředitelem Základní a Mateřské školy 
Radostín nad Oslavou

•	 výroční zprávu Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou za školní 
rok 2012-2013

•	 Zastupitelstvo obce Radostín nad 
Oslavou schvaluje předfinancování 
krytí projektu „Modernizace infra-
struktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou“ ve výši 4 713 
900,56 Kč  z vlastních zdrojů 

•	 zřízení samostatného účtu u ČSOB 
Žďár nad Sázavou k projektu „Mo-
dernizace infrastruktury pro vzdělá-
vání v MŠ a ZŠ Radostín nad Osla-
vou“

•	 souhlas obce s uzavřením Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu 
s firmou E.ON Distribuce a.s. Čes-
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ké Budějovice, pro účely realizace  
stavby distribuční soustavy s názvem 
„Radostín n/O. č.p.15, přípojka NN“

•	 pronájem náměstí k umístění pouťo-
vých atrakcí na rok 2014 - pro firmu 
- Jaroslav  Holý, České Budějovice

•	 rozsah provedených prací místním 
Sborem dobrovolných hasičů na bou-
rání a odstranění márnice na míst-
ním hřbitově, kde odpracovali 159 
hodin, na výkopu drenáží na hasič-
ském cvičišti odpracovali dalších 78 
hodin, celkem odpracovali 237 hod., 
zastupitelstvo obce děkuje mladým 
hasičům za odvedenou užitečnou 
práci ve prospěch obce            

•	 vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecního pozemku č. 181/1 a 
181/75 o výměře asi 150 m2 v katas-
trálním území Radostín nad Oslavou

•	 nákup zařízení DryBand - RC na 
elektrofyzikální vysoušení zdiva v 
obecní budově čp.86, od firmy  Dry-
Band CZ s.r.o., Javorníček 18, Vysoké 
Mýto 

•	 nákup 50 kusů publikace Netínská 
kázání bývalého dlouholetého faráře 
obce,  Mons. Bohuslava Brabce

•	 pana Machovce ze Žďáru nad Sáza-
vou jako stavebního dozora na akci 
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“

•	 podání žádosti na Povodí Moravy 
s.p. Brno o vyčištění nánosů bahna                                    
z koryta Znětíneckého potoka,  v čás-
ti protékající obcí

 
zastupitelstvo obce  neschválilo:
•	 žádost paní Brabcové, Žďár nad Sáza-

vou o odprodej pozemku p. č. 19/4  o 
výměře 15m2 v k.ú. Zahradiště 

zastupitelstvo obce uložilo:
•	 radě obce vypracovat v termínu do 

25.10.2013 smlouvy na akce: Dět-
ské hřiště na farské zahradě,  Úprava 
návsi kolem silnice II/354 a silni-
ce III/35425, na pronájem kaceláře             
v 1. patře obecního úřadu, o věcných 
břemenech a budoucích věcných bře-
menech na uložení rozvodů elektřiny 
a plynu do obecních pozemků v obyt-
ném souboru 2. a 3. etapa

•	 radě obce do 15.12.2013 provést vý-
běrové řízení na dodavatele zbývají-
cích prací na akci „Dokončení hřbi-
tova v Radostíně nad Oslavou“

•	 radě obce dořešit smluvní vztah s fir-
mou RENARDS dotační, s.r.o., Brno 
na akci „Rozšíření infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“

•	 starostovi obce zajistit v termínu do 
30.11.2013 povinnou publicitu pro-
jektu „Modernizace infrastruktury 
pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín 
nad Oslavou“, na webových strán-
kách obce, úřední desce a v obecním 
zpravodaji 

•	 starostovi obce průběžně zajišťovat 
veškeré materiály potřebné k realizaci 
projektu „Modernizace infrastruktu-
ry pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín 
nad Oslavou“

•	 radě obce vypracovat v termínu do 
20.12.2013 smlouvu s firmou Holý, 
České Budějovice, na pronájem části 
náměstí k umístění pouťových atrak-
cí v roce 2014

•	 vedení obce průběžně pokračovat v 
jednání a hledání řešení bezpečného 
zajíždění hasičských automobilů do 
hasičské zbrojnice



Rada obce vzala na vědomí:
•	 rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sáza-

vou, odbor životního prostředí  ve 
věci údržbových prácí na vodním 
díle rybníka Velký radostínský - od-
bahnění, investor ing. Zdeněk Novot-
ný, Znětínek

•	 oznámení od  MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor rozvoje a územního plánování 
o  veřejném  projednání návrhu změ-
ny č. 1 územního plánu Krásněves ve 
středu 20.11. 2013 na Městském úřadě 
ve Žďáru nad Sázavou  

•	 uvědomění o zahájení správního ří-
zení  a stanovení odchýlení postupu 
při ochraně ptáků v souvislosti se za-
mýšleným odlovem kormorána vel-
kého na rybnících v k.ú. Zahradiště  a 
Radostín nad Oslavou

•	 žádosti  paní Aleny Brabcové o po-
skytnutí informace dle zákona č. 
106/1990 Sb. týkající se  místního 
hřbitova

•	 vyrozumění MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního o přiznání účast-
nictví občanskému sdružení „Čistý 
vzduch pro Radostín“ ve věci vydá-
ní územního rozhodnutí o umístění 
stavby skladovací jímky  na kejdu v 
areálu firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou

•	 stížnost paní Brabcové na vyřízení 
žádosti o poskytnutí informací podle 
zákona č.106/1996 Sb.

•	 oznámení o ukončení exekuce proti 
panu Poláčkovi, Radostín nad Oslavou 
od  Exekutorského úřadu Chrudim

•	 informace pro tvorbu rozpočtu na 
rok 2014 od ekonomického odboru 

Krajského úřadu Kraje Vysočina
•	 cenovou kalkulaci k určení ceny za 

likvidaci komunálních odpadů v roce 
2014 v Radostíně nad Oslavou a Za-
hradištích

•	 návrh rozpočtu obce Radostín nad 
Oslavou na rok 2014

•	 oznámení Krajského úřadu Kraje 
Vysočina o přidělení dotace ve výši 
22 000,- Kč a 100 500,- Kč místnímu 
Sboru dobrovolných hasičů na akce-
schopnost JPO na rok 2013

•	 správu starosty o postupu příprav-
ných prací na investiční akci „Mo-
dernizace infrastruktury MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou

•	 rozhodnutí o stanovení odchylného 
postupu při ochraně volně žijících 
ptáků, vydané MěÚ Žďár nad Sáza-
vou, odborem životního prostředí na 
rybnících v k.ú. Radostín nad Osla-
vou a Zahradiště

•	 rozhodnutí Krajského úřadu Kraje 
Vysočina a stížnosti paní Brabcové, 
Žďár nad Sázavou na postup povin-
ného subjektu obce Radostín nad 
Oslavou při vyřizování žádosti o po-
skytnutí informace žadatelky ze dne 
18.10.2013, kterým se potvrzuje po-
stup obce Radostín nad Oslavou při 
vyřizování žádosti

•	 stížnost paní Brabcové,  Žďár nad Sá-
zavou na vyřízení žádosti o poskytnu-
tí informací podle zákona č.106/1996 
Sb. ze dne 19.11. 2013

•	 žádost  paní Brabcové o poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1990 Sb., 
ze dne 19.11. 2013
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•	 text zaslání Návrhu zadání změny č.I 
územního plánu obce Pavlov, zaslaný 
MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem 
rozvoje a územního plánování

•	 žádost Diecézní charity Brno, oblast 
Žďár nad Sázavou o příspěvek na 
provoz denního stacionáře NESA ve 
Velkém Meziříčí pro rok 2014

•	 žádost pana Roberta Klímy o přidě-
lení obecního bytu v Radostíně nad 
Oslavou

•	 zprávu starosty o sběru nebezpečné-
ho odpadu v Radostíně nad Oslavou                    
a Zahradištích dne 18.11.2013

•	 zprávu starosty o ukončení nájmu 
obecního bytu v čp. 130 manžely 
Loubovými ke dni 20.12.2013

•	 zprávu starosty o ukončení nájmu 
obecního bytu v čp. 223 manžely 
Friedlovými, ke dni 2.12.2013

Rada obce  schválila:
•	  smlouvu o výpůjčce  se Záchranným 

hasičským sborem Kraje Vysočina 
na radiostanice GM 300  pro místní 
Sbor dobrovolných hasičů 

•	 uspořádání humanitární sbírky oša-
cení a ostatních potřeb pro Diakonii 
Broumov  dne 8.11.2013  v prostorách 
garáže místního obecního úřadu 

•	 zadání provedení výběrového řízení 
na  akci „Dokončení hřbitova Rado-
stín nad Oslavou“ firmě Ing. Hana 
Veselá, Žďár nad Sázavou 

•	 obeslání firem s výzvou na podání 
nabídky na akci „Dokončení hřbitova 
Radostín nad Oslavou“  a  to firmy: 
Gremis s.r.o. Velké Meziříčí, PP Stav 
s.r.o. Radostín n.Oslavou, AQUASYS 
Žďár nad Sázavou, VHS Žďár nad Sá-
zavou, ATIKA-LISÝ s.r.o. Velké Me-
ziříčí

•	 Smlouvu O dílo na vypracování 
studie „Úprava návsi kolem silnice 
II/354 a silnice III/35425 v Radostíně 
nad Oslavou, firmou   Ing. Leoš Po-
hanka, Nové Veselí  

•	 mandantní smlouvu s firmou RE-
NARDS dotační s.r.o. Brno na pro-
vedení dotačního managementu na 
administraci projektu „Rozšíření in-
frastruktury pro vzdělání v ZŠ a MŠ  
Radostín nad Oslavou  

•	 nájemní smlouvu s Římskokatolic-
kou farností Radostín nad Oslavou 
na pronájem  1 312 m2 parcely č. 158 
( farské zahrady ) na dětské hřiště

•	 nájemní smlouvu s paní Sobotkovou, 
Ostrov nad Oslavou, na pronájem 
kanceláře v 1. patře budovy obecního 
úřadu Radostín nad Oslavou č.p. 223 
ke kancelářské činnosti 

•	 nákup párty stanu 6 x 12 metrů pro 
potřeby obce, od firmy WEBTIP 
s.r.o., Křinecká 79, Plzeň  

•	 vyhlášení záměru na pronájem ryb-
níka Vopršálek, p.č. 1269 o výměře 
16.980 m2,  nájemce bude vybrán ve 
veřejné dražbě   

•	 dražební podmínky, za kterých se 
může ucházet právnická nebo fyzická 
osoba o pronájem rybníka Vopršálek

•	 texty odpovědí paní Aleně Brabcové 
Žďár nad Sázavou ve věci poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
ohledně místního hřbitova 

•	 žádost paní Ivany Svobodové o po-
volení zrealizování stříšky nad vchod 
do restaurace „Obecná škola“ 

•	 nabídku firmy J.S. tel s.r.o., Hybern-
ská 1009/24, Praha na převod tele-
fonních čísel na poskytované  služby  
pro OÚ Radostín nad Oslavou  

•	 smlouvu o zemědělském  pachtu se  



ZP a.s.  Ostrov nad Oslavou na po-
zemky užívané ZP a.s. Ostrov  nad 
Oslavou   

•	 mandantní smlouvu s Mgr. Ing. 
Kavříkem, Brno na provedení výbě-
rového řízení a s tím věcí spojených 
na akci „Modernizaci infrastruktury 
pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín  
nad Oslavou“ 

•	 plnou moc pro Mgr. Ing. Kavříka při 
zastupování obce při zadávání výbě-
rového řízení na akci „Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a 
ZŠ Radostín nad Oslavou“ 

•	 zadání vypracování prováděcího pro-
jektu firmě Ing. Leoš Pohanka, Nové 
Veselí na akci „Modernizace infra-
struktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou“ 

•	 smlouvu o výpůjčce s Hasičským 
záchranným sborem kraje Vysočina 
na 2 ks  radiostanic včetně  nabíječe 
pro potřebu místního záchranného 
sboru   

•	 složení inventarizační komise, jejímiž 
členy jsou: starosta Fabík Josef, mís-
tostarosta Váša Antonín, místosta-
rostka Kališová Marie, účetní obce 
Inwaldová Eva, administrativní pra-
covnice obce Havlíčková Hana, veli-
tel SDH Hromek Miloš, Mgr. Slouka 
Jiří (majetek ZŠ a MŠ) k provedení 
inventarizace obecního majetku 

•	 dodatek č. 2 a 3 ke smlouvě O dílo 
č. 09/12 s firmou Gremis s.r.o. Velké 
Meziříčí, na akci „Rozšíření hřbitova 
Radostín nad Oslavou I. etapa„

•	 smlouvu O dílo s firmou Zahrada Vy-
sočiny s.r.o. Žďár nad Sázavou na rea-
lizaci sadových úprav, stavby chodní-
ku, realizaci dětského hřiště,založení 
trávníků, výsadbu trvalek a živého 

plotu, instalaci dětských prvků, včet-
ně dopadových zón na farské zahradě  
v Radostíně nad Oslavou 

•	 darovací smlouvu s Krajem Vysoči-
na na poskytnutí finančního daru ve 
výši 20 000,- Kč naší obci za 3. místo 
v krajské soutěži obcí s názvem „My 
třídíme nejlépe“

•	 dohodu o skončení nájmu pozemku 
(části zahrady, která sloužila jako dět-
ské hřiště)  s panem Klímou, Rado-
stín nad Oslavou 

•	 text odpovědí paní Aleně Brabcové 
Žďár nad Sázavou ve věci poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
ze dne 19.11.2013  

•	 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému bře-
menu s firmou E.ON Distribuce a.s. 
České Budějovice, pro účely realiza-
ce  stavby distribuční soustavy s ná-
zvem „Radostín n/O. č.p.15, přípojka 
NN“ 

•	 nákup 2 kusů topidel na temperování 
do sociálek nové administrativní bu-
dovy na novém hřbitově  

•	 nákup přístřešku v hodnotě do 15 
000,- Kč a nářadí na sběrné místo 
bioodpadu v areálu za benzínkou 

•	 smlouvu s firmou Jaroslav Holý, Čes-
ké Budějovice na pronájem veřej-
ného prostranství o farní pouti v r. 
2014 

•	 vyřazení lednice a kombinovaného 
sporáku z kulturního domu, pro je-
jich nefunkčnost  

•	 nákup zesilovače WIFI (internet) do 
zasedačky obecního úřadu v Radostí-
ně nad Oslavou  

•	 provedení terénních úprav za zdra-
votním střediskem čp. 144 spočíva-
jících v rozhrnutí meze a dorovnání 
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terénu, k rozšíření parkovací plochy, 
firmou PP Stav s.r.o. Radostín nad 
Oslavou   

•	 uhrazení části nákladů na veřejné 
bruslení na zimním stadionu ve Žďá-
ru nad Sázavou, ve dnech 26.12.2013 
a 30.12.2013 pro děti z obce Radostín 
nad Oslavou a Zahradiště

•	 osazení 2 kusů mechanických vrtu-
lí na cirkulaci vzduchu do místního 
kulturního domu, firmou Uchytil 
s.r.o.,  Žďár nad Sázavou  

•	 nákup nového elektrického bojleru do 
nebytových prostor čp. 190 (pošty) z 
důvodu havárie současného bojleru

 
Rada obce uložila:     
•	 místostarostce obce paní Marii Kali-

šové zúčastnit se dne 22.10.2013 ško-
lení v Jihlavě, týkající se poskytování 

dotací z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod

•	 starostovi a paní Muchové organizač-
ně zajistit sběr nebezpečného odpadu 
dne 18.11.2013 v Radostíně nad Os-
lavou a v Zahradištích

•	 starostovi zpracovat v termínu do 
25.11.2013 potřebnou dokumentaci                       
k sepsání smlouvy o dotaci na pro-
jekt „Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“ s Regionální radou soudrž-
nosti Jihovýchod

•	 inventarizační komisi provést inven-
tarizaci obecního majetku v termínu 
do 30.1.2014

•	 starostovi a místostarostce v daných 
termínech protokolárně převzít 
obecní byty od jejich dosavadních 
uživatelů

 

Vážení občané,

dovolte  mi,  abych  Vám sdělil,  že  Úřad  regionální  rady  regionu  NUTS  II  Jihovýchod podpořil  náš 
projekt „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“, pod číslem 
CZ.1.11/3.3.00/36.01515 na svém 44. jednání Výboru Regionální rady dne 2. října 2013. 

Podstatou projektu je vybavení odborných učeben přírodopisu, fyziky a chemie moderní technikou 
pro zkvalitnění výuky, instalace dětských prvků pro MŠ a modernizace sportoviště (hřiště především 
na volejbal, dráhy a doskočiště pro skok do dálky a prostoru pro vrh koulí vč. bedny na nářadí) za  
účelem zkvalitnění výuky a zvýšení komfortu (bezpečnosti výuky). Dále bude provedena modernizace 
osvětlení a zatemnění učeben (ochrana zdraví dětí).

Projekt  bude  realizován  v následujícím  roce.  Celková  výše  projektu  je  nyní  stanovena  na 
4 713 900,56 Kč, z toho dotace má tvořit 4 006 815,46 Kč.

Josef Fabík, starosta



NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Radostín nad Oslavou nabízí k pronájmu obecní byt  3 + 1 v nástavbě budovy 
obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou čp. 223 v následujícím členění: 

tři pokoje (21,61 m2, 12,22 m2 a 14,57 m2), kuchyň (6,56 m2), předsíň 
(4,36 m2), koupelna (3,59 m2), WC (1,54 m2), spíž (5,62 m2) sklep (3,80 m2)
v celkové výměře 73,96 m2. 

Cena za 1 m2 pronajímaného bytu a kalendářní měsíc je 42,- Kč, měsíční nájemné  
za byt činí 3 106,- Kč. 

Předpokládaný začátek nájemního vztahu - leden 2014.  
Písemné nabídky přijímá obecní úřad v Radostíně nad Oslavou do 20.12. 2013 včetně.

NABÍDKA PRONÁJMU OBECNÍHO BYTU
Obec Radostín nad Oslavou nabízí k pronájmu obecní byt  2 + 1 v 1. patře budovy 
kulturního domu v Radostíně nad Oslavou čp. 130  v následujícím členění : 

dva pokoje (17,1 m2 a 11,7 m2), kuchyň (8 m2), předsíň (5,08 m2), 
koupelna (3,8 m2), WC (1 m2), sklep (20 m2) v celkové výměře 66,68 m2. 

Cena za 1 m2 pronajímaného bytu a kalendářní měsíc je 42,- Kč, měsíční nájemné  
za byt činí 2 801,- Kč. 

Předpokládaný začátek nájemního vztahu - leden 2014.  
Písemné nabídky přijímá obecní úřad v Radostíně nad Oslavou do 20.12. 2013 včetně.

Praktická informace pro naše občany při vyřizování  
občanských průkazů na Městském úřadu Žďár nad Sázavou:

Občané si mohou vyřídit občanský průkaz po všechny pracovní dny v týdnu. 
V pondělí a ve středu ovšem přichází většina klientů a je tedy nutno počítat s tím, že 
občan bude muset nějakou chvíli počkat, než bude vyřízen jeho požadavek. Oproti 
tomu v úterý a ve čtvrtek jsou občané zpravidla vyřizováni průběžně, většinou bez 
čekání, což je zvláště pro seniory příjemnější. 

Provozní doba MěÚ Žďár nad Sázavou: 
 pondělí, středa  7:00 - 17:00 hod. 
 úterý, čtvrtek  7:00 - 15:00 hod. 
 pátek   7:00 - 14:30 hod. 

Další možností je využití tzv. pojízdného úřadu pro vyřízení nového občanského 
průkazu (pořízení žádosti o občanský průkaz a předání vyrobeného občanského prů-
kazu). Pojízdný úřad je služba osobám s těžkým zdravotním postižením a obtížně  
se pohybujícím seniorům ve správním obvodu Žďár nad Sázavou. Kontakty na tele-
fonních číslech 566 688 372, 566 688 374, 566 688 375. 
Informaci o „Pojízdném úřadě“ naleznete také na stránkách města www.zdarns.cz  
v odkazu „Důležité informace“ – „Potřebuji vyřídit“.
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Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. 
pracoviště: Žďár nad Sázavou 

Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Telefon/FAX: 566 625 703, mobil 605 353 612 

e-mail:czp.zdar@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

Chceme upozornit na možnost opětov-
ného požádání o průkazy ZTP, pro klienty, 
kterým průkaz v letošním roce nebyl při-
znán, nebo byl dokonce odebrán. 

Změny pro ZP od roku 2014 . Jedná 
se především o změny přiznávání průka-
zů osob se zdravotním postižením a v pří-
spěvku na mobilitu. 

Průkazy osob se zdravotním posti-
žením se budou nově přiznávat opět dle 
konkrétních zdravotních indikací uvede-
ných v prováděcím předpisu k novelizo-
vanému zákonu.Obecně se v novele o prů-
kazech OZP definují jednotlivé kategorie 
hendikepu – TP, ZTP a ZTP/P. Ve zkratce 
lze uvést, že držitel průkazu TP má střed-
ně těžké funkční postižení pohyblivosti, 
orientace či poruchu autistického spektra, 
přičemž při pohybu v exteriéru má méně 
výrazné problémy s orientací a pohybem. 
Člověk, který má nárok na ZTP průkaz, se 
v exteriéru pohybuje s většími obtížemi, 
nicméně v interiéru je schopen se orien-
tovat a fungovat bez větších komplikací. 
Ti, kteří mají nárok na průkaz ZTP/P, mají 
zvlášť těžké nebo úplné funkční postižení 
pohyblivosti či orientace a nezvládají tyto 
aktivity v exteriéru ani v interiéru. 

Nárok na příspěvek na mobilitu by již 
neměl být vázán na nezvládnutí základní ži-
votní potřeby mobility anebo orientace, které 
se nyní posuzují také pro nárok na příspěvek 
na péči, ale měl by se nově vázat na vlastnic-
tví průkazu ZTP či ZTP/P, který bude při-
znán dle kritérií účinných od 1. 1. 2014. 

Nově by na příspěvek na mobilitu v 
daném kalendářním měsíci neměl mít 

nárok ten člověk, který je po celý uvedený 
měsíc hospitalizován. Např. pokud pacient 
nastupuje do nemocnice v září a vrací se 
v listopadu, nenáležel by mu příspěvek na 
mobilitu za měsíc říjen. Pokud však paci-
ent do zařízení nastupuje anebo vystupuje 
např. první či poslední den v měsíci říjnu, 
může příspěvek na mobilitu pobírat v ne-
změněné výši i za měsíc říjen. 

Na základě žádosti příjemce příspěvku 
na mobilitu by pak mohl být příspěvek vy-
plácen zpětně čtvrtletně (tzn. 1 x za 3 mě-
síce v celkové částce 1200,-Kč). 

Informace o zrušení sKaret 
Projekt kontroverzních sKaret, které 

měly původně sloužit pro výplatu všech 
sociálních dávek, skončí na začátku roku 
2014. Lidé si tak budou moci opět zvolit, 
zda chtějí dostávat sociální dávky jedno-
duše na účet ve své bance, nebo je zasílat 
takzvanou složenkou. Související poplatky, 
zejména poštovné za složenku, má nadále 
platit stát. Vlastníci sKarty od Úřadu práce 
ČR dostanou informativní dopis, kde se 
dozvědí, jak dál postupovat. Měli by ze-
jména uvést, kam chtějí peníze posílat. Než 
dojde ke změně systému, budou dávku do-
stávat i nadále prostřednictvím sKarty. 

Chtěli bychom Vás informovat o tom, 
že Vám na Centru pro zdravotně postižené 
poradíme se všemi Vašimi dotazy. 
Pro informace můžete volat na telefonní 
číslo 566 625 703, mobil 605 353 612. 
Všechny naše poradenské služby jsou po-
skytovány zdarma!!! 
Věříme, že Vám alespoň trochu tyto infor-
mace pomohou.

Informace pro zdravotně postižené občany
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Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
•	 - na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných 

VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, 
schválilo cenu vody pro vodné a stočné na rok 2014 s účinností od 1. 1. 2014.

 Vodné Stočné Celkem 
Cena s DPH 2014 49,70 Kč/m3 38,70 Kč/m3 88,40 Kč/m3 

Cena bez DPH 2014 43,22 Kč/m3 33,65 Kč/m3 76,87 Kč/m3 

Cena s DPH 2013 49,00 Kč/m3 35,40 Kč/m3 84,40 Kč/m3 

Cena bez DPH 2013 42,61 Kč/m3 30,78 Kč/m3 73,39 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny s DPH 0,70 Kč/m3 3,30 Kč/m3 4,00 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny bez DPH 0,61 Kč/m3 2,87 Kč/m3 3,48 Kč/m3 

Procentní nárůst s DPH 1,4% 9,3% 4,7% 
 
Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného: 

 

 
 
 

Policie varuje firmy a obchodní společnosti – prevence kriminality 
Phishingové podvody v České republice pokračují. Podvodníci rozesílají 
vytipovaným firmám a společnostem podvodné emaily jménem České 
pošty. Zpráva sděluje, že jim dopravují zásilku, kterou jsou povinni pod 
pohrůžkou sankcí vyzvednout v daném termínu. Obsahuje také odkaz, 
který umožní sledování zásilky. Po jeho rozkliknutí se do počítače firmy 
nainstaluje vir se schopností monitorovat klávesnici, čímž podvodníkům 
umožní přečtení textu i přístupových informací k internetovému 
bankovnictví. Pachatelé pak snadno převedou finanční prostředky firmy 
na své účty. Zpráva bývá odeslána z adresy znějící cpost@ceskaposta. 
net. Česká pošta tuto doménu neužívá. Kontrolujte si pečlivě došlou 
poštu. Objevíte-li v ní podvodný email s danou adresou, neotvírejte ho 
a především nereagujte na jeho odkazy. 
 
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 

Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného:

 Vodné Stočné Celkem 
Cena s DPH 2014 49,70 Kč/m3 38,70 Kč/m3 88,40 Kč/m3 

Cena bez DPH 2014 43,22 Kč/m3 33,65 Kč/m3 76,87 Kč/m3 

Cena s DPH 2013 49,00 Kč/m3 35,40 Kč/m3 84,40 Kč/m3 

Cena bez DPH 2013 42,61 Kč/m3 30,78 Kč/m3 73,39 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny s DPH 0,70 Kč/m3 3,30 Kč/m3 4,00 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny bez DPH 0,61 Kč/m3 2,87 Kč/m3 3,48 Kč/m3 

Procentní nárůst s DPH 1,4% 9,3% 4,7% 
 
Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného: 

 

 
 
 

Policie varuje firmy a obchodní společnosti – prevence kriminality 
Phishingové podvody v České republice pokračují. Podvodníci rozesílají 
vytipovaným firmám a společnostem podvodné emaily jménem České 
pošty. Zpráva sděluje, že jim dopravují zásilku, kterou jsou povinni pod 
pohrůžkou sankcí vyzvednout v daném termínu. Obsahuje také odkaz, 
který umožní sledování zásilky. Po jeho rozkliknutí se do počítače firmy 
nainstaluje vir se schopností monitorovat klávesnici, čímž podvodníkům 
umožní přečtení textu i přístupových informací k internetovému 
bankovnictví. Pachatelé pak snadno převedou finanční prostředky firmy 
na své účty. Zpráva bývá odeslána z adresy znějící cpost@ceskaposta. 
net. Česká pošta tuto doménu neužívá. Kontrolujte si pečlivě došlou 
poštu. Objevíte-li v ní podvodný email s danou adresou, neotvírejte ho 
a především nereagujte na jeho odkazy. 
 
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 
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Policie varuje firmy a obchodní společnosti – prevence kriminality
Phishingové podvody v České republice 
pokračují. Podvodníci rozesílají vytipo-
vaným firmám a společnostem podvod-
né emaily jménem České pošty. Zpráva 
sděluje, že jim dopravují zásilku, kterou 
jsou povinni pod pohrůžkou sankcí vy-
zvednout v daném termínu. Obsahuje 
také odkaz, který umožní sledování zá-
silky. Po jeho rozkliknutí se do počítače 
firmy nainstaluje vir se schopností mo-
nitorovat klávesnici, čímž podvodníkům 
umožní přečtení textu i přístupových in-
formací k internetovému bankovnictví. 
Pachatelé pak snadno převedou finanč-
ní prostředky firmy na své účty. Zpráva 

bývá odeslána z adresy znějící cpost@
ceskaposta.net. Česká pošta tuto domé-
nu neužívá. Kontrolujte si pečlivě došlou 
poštu. Objevíte-li v ní podvodný email s 
danou adresou, neotvírejte ho a přede-
vším nereagujte na jeho odkazy.

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

- před tím, než zažádám o úvěr, tak si musím pečlivě rozmyslet, 
       zda ho budu schopen splácet 
- do žádosti vždy píšu pravdivé údaje
- před podpisem smlouvy se pečlivě seznámím s jejím obsahem
- v případě, že budu mít jakékoli finanční problémy, které mi            

 zabrání včas a řádně splácet půjčku, vždy o nich neprodleně informuji
 věřitele a společně s ním se snažím najít řešení situace
- neřeším problémy s jedním úvěrem uzavřením další smlouvy o půjčce
- musím být ostražitý při uzavírání nebankovních půjček 
 (například po telefonu a podobně)

Jak předejít tomu, abychom se nedopustili trestného činu 
úvěrového podvodu? Musíme dodržet několik zásad:

Samozřejmě nejlepší prevencí je nepůjčovat si peníze, pokud to není nutné. Dovolená 
na splátky nebo pořízení nejnovějšího typu mobilního telefonu není určitě nejdůle-
žitější věcí v životě.

12



Zprávy ze Základní školy Radostín nad Oslavou
•	 Zveme všechny rodiče a občany na 

divadelní představení „Sněhurka, 
zvířátka a 7 mužíčků“, které sehrají 
žáci ZŠ z 5., 6. a 7. ročníku. Pohádku 
nacvičily paní učitelky z I. stupně a 
zhlédnout ji můžete v sobotu 14. pro-
since v 17 hodin a v neděli 15. prosin-
ce ve 14 hodin. 

•	 Škola prochází modernizací a to díky 
dvěma projektům z finančních pro-
středků EU. První projekt nazvaný 
„Moderní škola“ v rámci EU OPVK 
je realizován vedením školy a učiteli. 
Díky němu získala škola  1 317 000 Kč, 
projekt bude ukončen v březnu 2014. 

•	 Další projekt, jehož cílem bude pře-
stavba a  modernizace učeben příro-
dopisu, fyziky a chemie, dále osvět-
lení na nové budově, vybudování 
dětského hřiště před mateřskou ško-
lou a další úpravy, bude realizován v 
následujícím kalendářním roce. Do-
taci na tuto přestavbu v hodnotě asi 
4,5 milionů Kč  získala obec Radostín 
nad Oslavou úspěšným podáním 
projektu  v rámci Regionálních ope-
račních programu Jihovýchod.

•	 Žáci II. stupně se od září 2013  účast-
ní projektu Střední školy technické 
Žďár nad Sázavou a Biskupského 
gymnázia v programu „Vzdělání pro 
konkurenceschopnost“ pod názvem 
Přírodní a technické obory – výzva 
pro budoucnost. Jedná se o projekt, 
jehož cílem je podpořit zájem žáků 
o technické obory. Zájemci se účast-
ní činnosti kroužků v těchto školách, 
všechny třídy projdou zajímavými 
exkurzemi.

•	 prvních třech měsících se naši žáci 
účastnili již několika soutěží: např. 
chlapci 9. ročníku  Soutěže odborných 
dovedností, žáci 6. – 9. třídy  přírodo-
pisné soutěže Jeřabinka, dále florbalu  
(žáci  8. a 9. ročníku postoupili do 
okresního kola), stolního tenisu, dále 
děti závodily v přespolním běhu, mi-
nifotbalu, v čtyřboji …. Na naukové 
olympiády se žáci připravují pod ve-
dením vyučujících. Přejeme jim hod-
ně úspěchů!

•	 Již čtvrtým rokem se také účastníme 
národního projektu „Celé Česko čte 
dětem“.  V prvním ročníku v příjem-
ném předvánočním čase četly vý-
znamné osobnosti naší vesnice, dru-
hým rokem babičky našich dětí a loni 
paní učitelky. Letos zveme všechny 
na tuto akci ve čtvrtek 19. prosince v 
16 hodin do jednotlivých tříd I. stup-
ně. Moc se těšíme, protože tentokrát 
nám vytvoří krásné zážitky s knihou 
dědečkové. 

•	 V mateřské škole probíhá v advent-
ním čase (12. prosince)  besídka pro 
rodiče s názvem „Pojďte s námi do 
Betléma“, kde vystupují děti z třídy 
„Hvězdička“. Mladší děti o den poz-
ději budou společně se svými rodiči  
tvořit výrobky s vánočním námětem.

•	 „Zvoneček pro školku“ – do této akce 
se zapojily téměř všechny rodiny. Ma-
minky a tatínkové vyrobili zvonečky, 
které si můžete prohlédnout v šatně 
MŠ do 20. 12. 2013.
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TJ Sokol Radostín nad Oslavou

s názvem „Pojďte s námi do Betléma“, kde vystupují děti z třídy „Hvězdička“. Mladší děti               
o den později budou společně se svými rodiči  tvořit výrobky s vánočním námětem. 
 - „Zvoneček pro školku“ – do této akce se zapojily téměř všechny rodiny. Maminky              
a tatínkové vyrobili zvonečky, které si můžete prohlédnout v šatně MŠ do 20. 12. 2013. 

 
TJ Sokol Radostín nad Oslavou 
 

Tenis – Okresní přebor 2013 – konečná tabulka 

 
 

skore Body pořadí 

1 TJ Nové Město na Moravě 
B 21:7 14 1 

2 TC Velká Bíteš A 20:8 12 2 

3 SPARTAK Velké Meziříčí 
A 17:11 8 3 

4 TK Nové Sady A 13:15 8 4 

5 TJ Sokol Radostín nad O.  13:15 6 5 

6 TK Bystřice nad 
Pernštejnem B 10:18 4 6 

7 TC Matador Velká Bíteš  9:19 2 7 

8 SOKOL Deblín 9:19 2 8 

 
Tělovýchovná jednota Vám všem přeje hodně štěstí, zdraví, pohody a mnoho osobních a 
pracovních úspěchů v roce 2014.  

 
Víte že : 

 - Tříkrálová sbírka se v naší obci bude konat 11. ledna 2014? 
 - setkání důchodců se uskuteční v KD Radostín nad Oslavou dne 9.2.2014 od 
14:00 hodin? Všichni jste srdečně zváni. 
 

Tělovýchovná jednota Vám všem přeje 
 hodně štěstí, zdraví, pohody a mnoho osobních  

a pracovních úspěchů v roce 2014
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Víte že …
•	 Tříkrálová sbírka se v naší obci bude konat 11. ledna 2014?
•	 setkání důchodců se uskuteční v KD Radostín nad Oslavou dne 9.2.2014  

od 14:00 hodin? Všichni jste srdečně zváni.

 - Alžběta Benigna Pešková, rodačka z naší obce oslavila dne 9. listopadu letošního 
roku své 100. narozeniny?  
K tomuto vzácnému životnímu jubileu jí byli popřát v Charitním domově v Moravci starosta 
a místostarostové obce. 
 
 - v krajské soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2013“, ( obcí od 501 do 2 000 obyvatel, 
dle oznámení agentury Dobrý den Pelhřimov o celkových výsledcích ) v soutěži 131 obcí 
Kraje Vysočina obsadila Obec Radostín nad Oslavou 3. místo a za toto umístění obdržela 
od Kraje Vysočina finanční dar ve výši 20 000,- Kč ?   

•	 Alžběta Benigna Pešková, rodačka z naší obce oslavila dne 9. listopadu letošního 
roku své 100. narozeniny? 
K tomuto vzácnému životnímu jubileu jí byli popřát v Charitním domově v Mo-
ravci starosta a místostarostové obce.

•	 v roce 2013 bylo uloženo na skládku komunálních odpadů v Ronově nad Doubra-
vou 170 tun odpadů z naší obce ? ( loni 161,6, tun )

•	 v roce 2013 bylo odvezeno na bioplynovou stanici firmy ODAS Žďár nad Sáza-
vou 65 tun bioodpadů z naší obce ? ( loni 48 tun )

•	 vzhledem k velmi dobrému třídění odpadů v obci a vyššímu příspěvku za tuto 
činnost od firmy EKO KOM a.s. Praha, se s největší pravděpodobností nezvýší 
cena poplatku za komunální odpad na rok 2014 a bude už čtvrtý rok ve stejné 
výši ?

•	 také o letošních vánočních svátcích bude pro děti zajištěno bezplatné veřejné 
bruslení na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou? První bruslení bude ve čtvr-
tek 26.12.2013 od 10,00 do 12,00 hod., odjezd autobusu z městečka bude v 9,30 
hod. Druhé bruslení bude v pondělí v 30.12.2013 od 13,00 hod. do 15,00 hod. 
Odjezd autobusu z městečka bude ve 12,30 hod.

•	 v krajské soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2013“, (obcí od 501 do 2 000 oby-
vatel, dle oznámení agentury Dobrý den Pelhřimov o celkových výsledcích)  
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v soutěži 131 obcí Kraje Vysočina obsadila Obec Radostín nad Oslavou 3. místo 
a za toto umístění obdržela od Kraje Vysočina finanční dar ve výši 20 000,- Kč? 

Vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe 2013“ 
 
 - v roce 2013 bylo uloženo na skládku komunálních odpadů v Ronově nad Doubravou 
170 tun odpadů z naší obce ? ( loni 161,6, tun ) 
 - v roce 2013 bylo odvezeno na bioplynovou stanici firmy ODAS Žďár nad Sázavou 
65 tun bioodpadů z naší obce ? ( loni 48 tun ) 
 - vzhledem k velmi dobrému třídění odpadů v obci a vyššímu příspěvku za tuto 
činnost od firmy EKO KOM a.s. Praha, se s největší pravděpodobností nezvýší cena poplatku 
za komunální odpad na rok 2014 a bude už čtvrtý rok ve stejné výši ? 

- také o letošních vánočních svátcích bude pro děti zajištěno bezplatné veřejné 
bruslení na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou? První bruslení bude ve čtvrtek 
26.12.2013 od 10,00 do 12,00 hod., odjezd autobusu z městečka bude v 9,30 hod. Druhé 
bruslení bude v pondělí v 30.12.2013 od 13,00 hod. do 15,00 hod. Odjezd autobusu z 
městečka bude ve 12,30 hod. 

- v Radostíně nad Oslavou vzniklo občanské sdružení "Čistý vzduch pro Radostín", 
které zastupuje občany nespokojené se zhoršením životního prostředí v obci způsobeném 
"kejdovým hospodařením" firmy ZERAS a.s. (pro více informací o sdružení navštivte 
stránky http://cvpr-cz.webnode.cz 

- zveme všechny občany na adventně-vánoční výstavu nazvanou Adventní zastavení 
s Tvořivými večery, která se koná (v Radostíně nad Oslavou)  v budově bývalé mateřské 
školy v 1. patře. A to ve dnech: 

pátek 13. prosince od 15 do 19 hodin 
v sobotu 14. prosince od 14 do 18 hodin 
a v neděli 15. prosince od 9 do 11 hodin a odpoledne 
                                     od 14 do 18 hodin. 

K vidění budou ručně vyráběné vánoční ozdoby, přáníčka a dekorace, adventní věnce a 
vánoční svícny. Vstupné dobrovolné. 

 

•	 v Radostíně nad Oslavou vzniklo občanské sdružení „Čistý vzduch pro Ra-
dostín“, které zastupuje občany nespokojené se zhoršením životního prostředí  
v obci způsobeném „kejdovým hospodařením“ firmy ZERAS a.s. (pro více infor-
mací o sdružení navštivte stránky http://cvpr-cz.webnode.cz

•	 zveme všechny občany na adventně-vánoční výstavu nazvanou Adventní zasta-
vení s Tvořivými večery, která se koná (v Radostíně nad Oslavou)  v budově 
bývalé mateřské školy v 1. patře. A to ve dnech:

        pátek 13. prosince od 15 do 19 hodin
  v sobotu 14. prosince od 14 do 18 hodin
a v neděli 15. prosince    od 9 do 11 hodin a odpoledne od 14 do 18 hodin.

•	 K vidění budou ručně vyráběné vánoční ozdoby, přáníčka a dekorace, adventní 
věnce a vánoční svícny. Vstupné dobrovolné.

•	 V SOBOTU 9.11.2013 USPOŘÁDALI SPORTOVNÍ NADŠENCI Z OBCE JIŽ DRUHÝ 
ROČNÍK VELMI POPULÁRNÍHO TURNAJE S NÁZVEM OVAR CUP. SOUTĚŽILO SE 
V AREÁLU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ, TENISOVÝCH KURTŮ A V NEMOVITOSTI HLAVNÍ-
HO POŘADATELE PANA PAVLA SÝKORY. ZÚČASTNILO SE 14 ZÁVODNÍKŮ, KTEŘÍ 
SOUTĚŽILI VE DVOJICÍCH V ŠESTI DISCIPLÍNÁCH - HOD MÍČEM NA BASKETBA-
LOVÝ KOŠ, VRH KOULÍ, TENIS, STŘELBA NA FLORBALOVOU BRANKU, PEXESO 
A STOLNÍ FOTBAL. NÁROČNÝM TURNAJEM PROŠLA NEJLÉPE A NA 1. MÍSTĚ 
SKONČILA DVOJICE - FRANTIŠEK FABÍK, ZDENĚK MÍCHAL, 2. MÍSTO - PAVEL 
HLADKÝ, KAREL FABÍK, 3. MÍSTO LUBOŠ PEŠEK, MGR. JOSEF FABÍK.

Vyhlášení soutěže „My třídíme nejlépe 2013“


