
Radostínský
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 190  -  PROSINEC 2014

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

zastupitelstvo obce schválilo: 
-   volbu pana Josefa Fabíka do funkce 

starosty obce Radostín nad Oslavou, 
jako dlouhodobě uvolněného člena 
zastupitelstva obce  

-   volbu pana  Antonína Váši do funkce 
1. místostarosty obce Radostín nad 
Oslavou s tím, že  bude zastupovat 
starostu  v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta nevyko-

nává funkci, spolu se starostou bude 
připravovat a realizovat investiční                            
a neinvestiční akce obce, spolu se 
starostou bude podepisovat právní 
předpisy obce, zajistí vybírání po-
platků z pronájmu veřejného pro-
stranství    

-   volbu paní Marie Kališové do funk-
ce 2. místostarosty obce Radostín 
nad Oslavou   s tím, že bude mít na 

Vážení spoluobčané,

přeji Vám klidné prožití 
zbývající doby adventní, hodně 
vzájemné radosti při společném 
prožití nejkrásnějších svátků v 
roce.

Do nového roku pak přeji 
nejen hodně zdraví, ale také ať 
se vám vše daří, ve všem počí-
nání ať najdete radost a pocho-
pení.

Fabík Josef, starosta obce Rozsvěcení vánočního stromu
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starost spolu se starostou majetkové 
převody obce, bude vykonávat funk-
ci správce kulturního domu, zabez-
pečí přípravu a realizaci Radostín-
ského  zpravodaje 

-   volbu pana Lubomíra Tlustoše a 
pana Ing. Tomáše Poula DiS. jako 
zbývající členy rady obce, jejichž 
úkolem bude zúčastňovat se schůzí 
rady obce a jednání v obecních zále-
žitostech spolu se starostou obce

-   volbu členů kontrolního výboru ve 
složení : předseda - František Švoma,  
členové – Miloš Hromek, Mgr. Věra 
Ochranová   

-   volbu finančního výboru ve slože-
ní: předseda - Jana Pešková, členové 
- Ing. Martin Kujal, Ing. Petr Ha-
lla  

-   jednací řád zastupitelstva obce Rado-
stín nad Oslavou  

-   hospodaření obce Radostín nad Os-
lavou za 3. čtvrtletí 2014 

-   rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č.5/2014

-   pověření starosty k zastupování obce 
na valných hromadách, ve kterých 
má obec majetkovou účast 

- PROGRAM ROZVOJE OBCE NA 
NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDO-
BÍ:  

  Rozšíření infrastruktury pro vzdělá-
vání MŠ a ZŠ Radostín n.Osl., Osla-
vy 650 let Radostína v roce 2015, 
rekonstrukce části čistírny odpad-
ních vod, rekonstrukce vodojemu, 
dokončení územního plánu obce, 
přeložka elektrického vedení u hasič-
ky, projekt - úprava náměstí a chod-
níků, rekonstrukce elektroinstalace 
základní škola, záchytná nádrž na 
přívalovou vodu a bahno nad obec-

ním rybníkem Benýšek, protipovod-
ňová opatření  v lokalitě u Tří křížů, 
rekonstrukce chodníku z městečka 
ke hřbitovu, zateplení fasády budo-
vy obecního úřadu a výměna oken, 
zateplení fasády obecní bytovky čp. 
205, dům pokojného stáří čp.7, opra-
vy místních komunikací, výsadba 
stromů a okrasné zeleně v obci a na 
hřbitově, rekonstrukce el. rozvo-
dů – schodiště, 2 byty – bytovka čp. 
205, zpomalovací  radar od Ostrova 
n.Osl., sběrný dvůr na tříděné komu-
nální odpady, izolace proti vlhkosti 
kulturní dům, dětské hřiště Zahradi-
ště, vestavba 4 bytů v čp. 144, výmě-
na střešní krytiny na obecní budově 
čp. 86, příprava projektů k využití 
možnosti spolufinancování z dotací z 
evropských a národních fondů, např. 
cyklostezka  Radostín n.Osl.- Ostrov 
n.Osl., Radostín n.Osl. - Kněževes, 
spolupodílet se se Základní a Mateř-
skou školou, společenskými organi-
zacemi a Římskokatolickou farností  
na všestranném rozvoji obce   
    

zastupitelstvo obce uložilo:
-   starostovi, radě obce a finančnímu 

výboru připravit do příštího jednání 
zastupitelstva obce návrh rozpočtu 
obce na rok 2015



Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

rada obce vzala na vědomí:
-   znění třetí aktualizace územně ana-

lytických podkladů obcí pověřeného 
Městského úřadu ve Žďáru nad Sáza-
vou, zaslaného od MěÚ Žďár nad Sá-
zavou, odboru  rozvoje a územního 
plánování

-   vydání stavebního povolení na akci 
Protipovodňová úprava v obci Rado-
stín nad Oslavou, Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odborem životní-
ho prostředí 

-   sdělení firmy Miloslav Odvár-
ka, ODAS Žďár nad Sázavou, že 
18.11.2014 proběhne v obci Rado-
stín nad  Oslavou a Zahradiště sběr 
nebezpečného odpadu 

-   rozhodnutí o uzavírce silnice v obci 
Bory v době od 29.10. - 10.11. 2014, 
vydané odborem dopravy, MěÚ Vel-
ké Meziříčí 

-   průběh přípravných prací na pro-
jektu „Modernizace infrastruktury a 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín  nad 
Oslavou“, kde k dnešnímu dni probí-
hají administrativní práce při dopl-
ňování podkladů, po projednání se 
zástupci Regionálního operačního 
programu NUTS II jihovýchod 

-   zprávu místostarosty o průběhu pří-
pravy projektu „Rekonstrukce elek-
trického  vedení v původní budově 
ZŠ“, včetně doporučení vybudování 
podhledů v chodbách  1. a 2. nad-
zemního podlaží 

-   obsah písemného zápisu z veřejného 
projednání a zveřejnění na internetu, 
týkající se  projektu „Farma chovu 
dojnic Radostín nad Oslavou“, zasla-
ného Krajským úřadem Kraje Vyso-

čina, odborem životního prostředí a 
zemědělství 

-   ústní stížnost p. Škapy na přerostlé 
stromy (dle jeho názoru) rostoucí 
v těsné blízkosti  pozemku v jeho 
vlastnictví u cesty na Kotlasy ( blízko 
Kotlaského rybníka)

-   zprávu starosty o dokončení a předá-
ní stavby „Prodloužení plynovodu, 
včetně dvou přípojek k rodinným 
domům“ (III. etapa výstavby inže-
nýrských sítí v obytném souboru) 
do správy JMP Net, a.s. Brno dne 
18.11.2014

-   žádost p. Roberta Klímy o pronájem 
obecního bytu s tím, že vhodný byt                        
v současné době není k dispozici

-   žádost starostky obce Sazomín na 
posunutí odjezdu autobusového spo-
je ze Žďáru nad Sázavou vyjíždějící-
ho ve 14.50 hod. o 10 minut s tím, že 
žádost po projednání s ředitelem ZŠ 
a odpovědnou pracovnicí ZDAR a.s. 
bude řešena v rámci úpravy odjezdu 
jiného spoje

-   nařízení vlády č. 224/2014, kterým se 
mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,                         
o platových poměrech  zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, ve 
znění  pozdějších předpisů

-   zprávu starosty o nutnosti pořízení 
nového křovinořezu na sečení trávy 
na obecní plochy

-   zprávu starosty obce o přípravě stu-
die záchytné nádrže na přívalovou 
vodu a bahno nad rybníkem Benýšek 
od odborného projektanta Ing. Jiřího 
Ježka, Pardubice 

-   text návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu obce Znětínek, od 
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Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru rozvoje a územního plánování

-   zprávu starosty obce z jednání sta-
rostů k problematice odpadů z do-
mácností a volitelnému tématu 

-   právní a administrativní pomoc ob-
cím, v rámci projektu Meziobecní 
spolupráce, obvodu Žďár nad Sáza-
vou na MěÚ Žďár nad Sázavou dne 
26.11.2014  

-   zprávu starosty obce o sběru ne-
bezpečného odpadu v Radostíně 
nad Oslavou a Zahradištích dne 
18.11.2014

 
rada obce  schválila:
-   zpracování námitek JUDr. Alešem 

Kobylkou, a Ing. Alenou Karkoško-
vou  pro obec Radostín nad Oslavou 
k Posudku o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí – Farma chovu doj-
nic Radostín nad Oslavou, zpracova-
ného Ing. Nešporem, Veleň

-   skácení javoru u čp. 44, který svými 
kořeny narušuje statiku základů ro-
dinného domu a 1 ks suché jedle a 
smrku na parcele č. 33 v těsné blíz-
kosti č.p. 68  

-   žádost Krajské správy a údržby silnic 
Kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad 
Sázavou  o povolení skácení 1 ks su-
chého javoru u silnice II/354 (parcela 
č. 2175/44 u silnice směrem na Ost-
rov nad Oslavou)   

-   kupní smlouvu  s firmou Benjamin 
s.r.o. Buchlovice na dodávku dětských 
prvků na akci „Modernizace infra-
struktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

-   kupní smlouvu s firmou T-E-V s.r.o. 
Pardubice  na dodávku a instalaci 

vnitřního vybavení modernizace 
učeben v rámci projektu akce „Mo-
dernizace infrastruktury pro vzdělá-
vání v MŠ  a ZŠ Radostín nad Osla-
vou“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy  

-   smlouvu o dílo s firmou Stylstav  
s.r.o. Křižanov na provedení staveb-
ních prací na akci „Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ 
a ZŠ Radostín nad Oslavou“  a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy 

-   smlouvu o dílo s firmou Ing. Leoš 
Pohanka, Nové Veselí na provedení 
autorského dozoru na akci „Moder-
nizace infrastruktury pro vzdělávání 
v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“

-   vybudování základu, včetně vydláž-
dění a přívodu veř. osvětlení pro Mi-
sijní kříž firmou PP Stav s.r.o. Rado-
stín nad Oslavou

-   výrobu Misijního kříže firmou Truh-
lářství Josef  Poul, Radostín nad Os-
lavou č. 44

-   nákup zemního svítidla na nasvětlení 
misijního kříže od firmy PKS  stavby 
a.s., Žďár nad Sázavou

-   zadání provedení výpočtu daňových 
výnosů naší obce, včetně výnosu na 
jednoho žáka MŠ a ZŠ u firmy Regi-
onservis a.s. Praha  
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-   smlouvu s firmou ZERAS a.s. Rado-
stín nad Oslavou na prohrnování sně-
hu v zimním období 2014 – 2015 

-   smlouvu o využívání služby ČSOB 
Bussiness Banking 24 s ČSOB a.s. 
Praha  u našeho obecního úřadu 

-   zřízení nového stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad na okraji parcely 
číslo 150/2 v majetku p. Petra Šteg-
nera a přestěhování kontejnerů od 
myslivecké klubovny, včetně uvede-
ní stávajícího místa po kontejnerech 
do původního stavu,  firmou PP Stav 
s.r.o.  Radostín nad Oslavou

-   podání žádosti na Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko o posunutí ter-
mínu realizace investiční akce ČOV 
Radostín nad Oslavou – Rekonstruk-
ce čerpací stanice a dosazovacích ná-
drží v plánu investic SVK Žďársko z  
roku 2014 na 2015

-   zadání zpracování pasportu komuni-
kace na hasičském cvičišti Ing. Kar-
lem Táborským, Žďár nad Sázavou

-   skácení 2ks bříz a 1ks javoru na mezi 
u č.p. 116 z důvodu budoucího rozši-
řování chodníku ke hřbitovu

-   složení inventarizační komise, její-
miž členy jsou: starosta Fabík Josef, 
místostarosta Váša Antonín, mís-
tostarosta Kališová Marie, účetní obce 
Inwaldová Eva, administrativní pra-
covnice obce Havlíčková Hana, velitel 
SDH Hromek Miloš, Mgr. Slouka Jiří 
(majetek ZŠ a MŠ) k provedení inven-
tarizace obecního majetku 

-   nabídku Nadace Partnerství, Mende-
lova univerzita v Brně a Společnost 
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 
o.s., v rámci Výzvy k předkládání 
žádostí o ukázkové ošetření stromů 
v projektu Zdravé stromy pro zítřek, 

včetně bezplatného zpracování od-
borného posudku na dvě památné 
lípy u kostela v naší obci 

-   zadání vypracování projektové do-
kumentace na přeložku veřejného 
osvětlení od č.p.35 k moštárně, firmě 
Alexandra Večeřová, Žďár nad Sáza-
vou 

-   opravu obložení na topení v prostoru 
sálu kulturního domu 

-   spoluúčast obce na slavnostním 
rozžíhání Vánočního stromu dne 
30.11.2014 v naší obci, včetně úhrady 
nákladů na občerstvení z obecních 
prostředků   

-   podání žádosti na ROP NUTS II Ji-
hovýchod Jihlava na provedení změ-
ny – souhlas s posunutím termínu 
plnění na akci „Modernizace infra-
struktury vzdělávání MŠ a ZŠ Rado-
stín nad Oslavou“ do 30.6.2015 

-   Dohodu o zániku závazku z Příkaz-
ní smlouvy č. 1/2014 s p. Františkem 
Machovcem z Chotěboře, stavebním 
dozorem na akci „Modernizace in-
frastruktury vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou“ z důvodu 
prošlého termínu plnění  

-   Příkazní smlouvu s p.Františkem 
Machovcem na provedení technic-
kého dozoru na akci „Modernizace 
infrastruktury vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou“ v termínu od 
12/2014 – 06/2015

-   žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou o souhlas zřizovatele se za-
koupením vybavení odborných uče-
ben dle přílohy a s nákupem nábytku 
pro 1. třídu MŠ v r. 2015

-   nákup 2 ks vánočních LED řetězů na 
vánoční strom na náměstí v interne-
tovém obchodu Ráj svítidel



Chtěl bych touto cestou velice po-
děkovat paní Čapkové a všem ženám z 
„Tvořivých večerů“ za nádhernou vý-
stavu s názvem Vánoční andělé, kterou 
uspořádaly v 1. patře „Obecné školy“ 
ve dnech 28.11. až 30.11.2014. Výstava 
pak byla zakončena slavnostním roz-
svícením Vánočního stromu v parku na 

uskutečnila Vánoční besídka žáků naší 
základní školy, kde nás děti potěšily 
moc pěknými zpěvy, tanečky a scénka-
mi i krásnou vánoční výzdobou. Paní 
učitelce Evě Prudkové a všem učitelům, 
kteří tuto besídku připravovali moc a 
moc děkujeme.

Josef Fabík, starosta obce 

Poděkování
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-   nákup 2 ks 30 m prodlužovacích ka-
belů 230 V na místní hřbitov 

-   Nájemní smlouvu na pronájem plo-
chy 20 m2 zahrady p.č. 150/2 pro 
umístění kontejnerů na tříděné od-
pady, s majitelem p. Petrem Štegne-
rem, Radostín nad Oslavou 167

-   nákup 1 ks průmyslového vysavače 
SPRINTUS N 51/1 KPS a vybavení 
místní jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů, dle přiloženého seznamu 

-   žádost paní Aleny Vondráčkové, 
Martinice o povolení skácení 1 ks ja-
voru ve dvoře a 1 ks jasanu na zahra-
dě čp. 28 v Radostíně nad Oslavou

-   žádost manželů Vališových, Radostín 

nad Oslavou o povolení kácení 1 ks 
smrku, rostoucího na jejich zahradě  
   

rada obce uložila:     
-   starostovi vypracovat v termínu do 

31.10.2014 rozhodnutí na skácení 
stromů u čp. 44 a čp. 68

-   starostovi zajistit  sběr nebezpečného 
odpadu dne 18.11.2014 V Radostíně 
n. Osl, a Zahradištích

-   inventarizačním komisím provést in-
ventarizaci obecního majetku v ter-
mínu do 30.1.2015

-   starostovi vyhotovit v termínu do 
20.11.2014 rozhodnutí na povolení 
skácení 2 ks bříz  a 1 ks javoru na 
mezi  u č.p. 116

městečku, kde u této 
příležitosti zazpíval 
dětský pěvecký sbor 
pod vedením Jany 
Lacinové. Moje po-
děkování patří všem, 
kteří tuto slavnost 
připravovali – ženám 
z „Tvořivých večerů“, 
zpěvákům a hasičům, 
kteří vánoční strom 
dovezli a postavili.

V neděli 
14.12.2014 se v míst-
ním kulturním domě 
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Sbor dobrovolných hasičů
I v letošní sezoně 2014 měl náš sbor 

mládež zastoupenou dvěma týmy. Oba 
týmy objely všechny závody soutěže 
Regional cupu mládeže a podaly dobré 
výkony. Tým „B“ se v celkovém pořadí 
umístil na 11. a 13. místě a tým „A“ ob-
sadil v obou kategoriích celková krásná 
první místa. Mimo RCM jsme se zú-

častnili i několika pohárových soutěží a 
někteří jedinci byli soutěžit i v závodě 
na 100m překážek v Brně. A jako každý 
rok jsme se úspěšně zapojili do Hry Pla-
men, kde jsme aktuálně po podzimním 
kole umístili jako sedmí.

Po letošní sezoně naše řady museli z 
důvodů dosažení věkové hranice opus-
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tit tři členové, ale na druhé straně nás 
doplnilo několik nových mladších dětí. 
Letošní sezonu hodnotíme jako velice 
úspěšnou a jsme s našimi výkony spo-
kojeni. Nesmíme ale také zapomenout 
na našeho trenéra Standu Krču, který 
nám věnoval hodně svého času a jemu a 
všem, kteří nám pomáhali, tímto chce-
me poděkovat.

V letošní sezoně 2014 se družstvo 
našich mužů zúčastnilo všech 13 soutě-
ží Žďáské ligy v požárním útoku, získa-
lo 106 bodů a umístilo se na celkovém 
8. místě. Nejlepší výsledek v této soutěži 
se nám podařil v Jasenici, kde jsme se s 

časem 17:72 umístili na 3. místě.  Velmi 
cenné zkušenosti jsme  také získali na 
Velké ceně Blanenska, kde se nám po-
dařilo vybojovat v Němčicích 2. místo  
a v Žernovníku 3. místo. Zde jsme zá-
roveň dosáhli našeho zatím nejlepšího  
času 17:48.  Za velký úspěch považuje-
me i 2. místo na noční soutěži v Přiby-
slavicích, 1. místo na okrskové soutěži v 
Radostíně na Oslavou a účast na okresní 
soutěži ve Velkém Meziříčí. Sezona pro 
nás byla velmi úspěšná, oproti loňskému 
roku jsme se v soutěži Žďárská liga  po-
sunuli o 5 míst blíže ke stupním vítězů. 
A to je pro nás výzva na příští rok…

Velkou radost nám udělaly naše děv-
čata, kdy po roční odmlce utvořily tým 
a opět se aktivně zapojily do soutěže 
Žďárská liga. Zde se zúčastnily 12 sou-
těží, celkem získaly 16 bodů a  umístily 

se na krásném 9. místě. Nejlepší výsle-
dek se jim podařil v Litavě, kde s časem 
19:04 obsadily  5. místo. Dívky  také 
podaly skvělý výkon v okrskové soutěži, 
kterou vyhrály.



•	 Škola	 se	 stále	modernizuje.	V	 pod-
zimních měsících byly pořízeny dal-
ší 3 interaktivní tabule na I. stupeň, 
jsou obnovovány učební pomůcky. 
O hlavních prázdninách 2015 by 
měla být zrekonstruována elektrická 
síť v hlavní budově, na kterou obec-
ní úřad přispěje částkou 600000 Kč, 
kterou získal obdržením „Bílé stuhy“ 
v soutěži „Vesnice roku“. Na získání 
této ceny se nemalou měrou také po-
díleli učitelé a žáci naší školy. 

•	 Realizace	 projektu	 OÚ	 v	 hodnotě	
více jak 4 miliony Kč, jehož cílem 
bude přestavba a  modernizace uče-
ben přírodopisu, fyziky a chemie, 
dále osvětlení na nové budově, vy-
budování dětského hřiště před ma-
teřskou školou a další úpravy, bude 
realizována v I. pololetí 2015. 

•	 Žáci	II.	stupně	se	již	druhým	rokem	
účastní projektu Střední školy tech-
nické Žďár nad Sázavou a Biskup-
ského gymnázia v programu „Vzdě-
lání pro konkurenceschopnost“ pod 
názvem Přírodní a technické obory 
– výzva pro budoucnost. Jedná se o 
projekt, jehož cílem je podpořit zá-
jem žáků o technické obory. Zájemci 
se účastní činnosti kroužků v těchto 
školách, všechny třídy projdou zají-
mavými exkurzemi. V tomto škol-
ním roce tento projekt končí.

•	 V	 prvních	 třech	 měsících	 se	 naši	
žáci účastnili již několika soutěží: 
např.  žáci 6. – 9. třídy  přírodopis-
né soutěže Jeřabinka, dále florbalu, 
kde jsme dosáhli výrazného úspě-
chu – naši osmáci a deváťáci zvítězili 
v okrskovém kole, porazili všechna 
mužstva v okresním kole a postupují 

do krajského kola! Děvčata z 6. a 7. 
třídy v tomto sportu také zabodovala 
– v okrskovém kole vyhrála, v okres-
ním kole obsadila čtvrtou příčku.  
Ve  stolním tenisu byli žáci třetí, dále 
děti závodily v přespolním běhu, 
v pětiboji,  v čtyřboji – zde někteří 
naši sportovci zápolili v krajském 
kole. Na naukové olympiády se žáci 
připravují pod vedením vyučujících. 
Přejeme jim hodně úspěchů!

•	 Již	pátým		rokem	se	také	účastníme	
národního projektu „Celé Česko čte 
dětem“.  Letos zveme všechny na tuto 
akci ve čtvrtek 18. prosince v 16 ho-
din do jednotlivých tříd I. stupně. 
Moc se těšíme, protože v tento den 
budou číst dětem jejich maminky. 

•	 Žáci	 9.	 ročníku	uspořádali	 pro	 děti	
prvního stupně mikulášskou nadíl-
ku. Den před Mikulášem učitelky 
I. stupně zorganizovaly Mikulášský 
turnaj ve vybíjené, kde bojovaly děti 
z Radostína, Netína a Borů.

•	 V	mateřské	škole	je	pro	děti	připra-
veno vánoční posezení u stromečku, 
kde budou obdarovány malými dá-
rečky.

•	 Všichni	se	už	těšíme	na	čtrnáctiden-
ní vánoční prázdniny. Přejeme  na-
šim žákům, rodičům a všem obyva-
telům obce krásné prožití svátků a v 
novém roce hodně pohody, zdraví a 
radosti!

Zprávičky ze Základní školy Radostín nad Oslavou
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Policie České republiky připravi-
la zajímavou aktivitu pro žáky vyšších 
ročníků základních škol a středních 
škol. Jde o preventivní tour s finalistou 
soutěže Česko hledá SuperStar Micha-
lem Hudčekem a moderátorem Jose-
fem Kudrnou, která se týká aktuálních 
otázek dětí a mládeže k tématům drog, 
hazardu,rizik internetu a sociálních sítí 
a úskalí kariéry mladých umělců. Orga-

nizátoři zajímavou formou školákům 
přiblížují a nenásilně předávají rady, jak 
se připravit na kritické životní situace. 
Upozorňují na zlomová období, kdy se 
mladí začleňují do společnosti, hledají 
si nové kamarády a budují nové vztahy. 
Pro mnohé je to první setkání s Policií 
ČR a měli by vědět, že Policie ČR je tady 
i pro ně, že se na tuto instituci mohou 
kdykoliv obrátit.

Policie apeluje - Nepokoušej osud

Kdo je obět?
„Každou osobu, která se cítí být obě-

tí spáchaného trestného činu, je třeba 
považovat za oběť, pokud nevyjde naje-
vo opak nebo se nejedná o zcela zjevné 
zneužití postavení oběti podle zákona. 
Na postavení oběti nemá vliv, zda byl 
pachatel zjištěn nebo odsouzen.

Právě takto definuje oběť trestného 
činu Zákon č. 45 /2013 Sb. – „O obě-
tech trestného činu“. Za jeden rok, kdy 
je zákon v účinnosti, se na jihlavskou 
poradnu Probační a mediační služby 
obrátilo více jak sedmdesát pět lidí, 
kteří se ocitli v nelehké životní situaci. 
Poradkyně paní Mgr.Karásková a Mgr. 
Kuklová  pomáhají lidem se zoriento-
vat v oblasti trestního řízení a vyrovnat 
se s dopady trestného činu. V rámci 
komplexnosti poskytovaných služeb 
obětem je nabízena i právní a psycho-
sociální podpora, včetně návazné psy-
choterapie. 

Obětí trestného činu se rozumí člo-
věk, jemuž byla nebo měla být způso-
bena majetková 

či nemajetková újma  anebo pokud 
se na jeho úkor pachatel trestného 
činu nezákonně obohatil.

Samostatnou kategorií jsou takzva-
ně zvlášť zranitelné oběti. Těmi jsou 
děti, mentálně, fyzicky či psychicky 
postižení lidé anebo oběti sexuálních 
trestných činů. Mezi ně například pa-
tří i oběti domácího násilí nebo oběti 
trestného činu obchodování s lidmi. 
Zvlášť zranitelné oběti mají v rámci 
zákona zajištěnou vyšší míru podpory 
a práv. 

Služby obětem trestného činu jsou 
pro všechny klienty bezplatné a ano-
nymní. Poradenství je nabízeno všem 
lidem bez ohledu na druh trestného 
činu nebo na stav trestního řízení. 

V rámci projektu „Proč zrovna já“ 
je  PMS hradí díky dotaci Evropské-
ho strukturálního fondu v operačním 
programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost..

 
Veřejnost se může obrátit na stře-

disko Probační a mediační služby, tř. 
Legionářů 9, Jihlava, 

tel: 567 563 371 nebo 567 563 374, 
e-mail:  mkaraskova@pms.justice.cz, 
hkuklova@pms.justice.cz. 
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Děkujeme všem, kteří se přišli po-
dívat na vánoční výstavu a přispěli 
na dobrovolném vstupném. Z vy-
braných peněz jsme se rozhodly při-
spět na dobročinnou akci. A to tak, 
že v rámci dalších Tvořivých večerů 
nakoupíme materiál na vyšívání a 
budeme se podílet na vzniku „deky 
z lásky“. Jde o projekt, na kterém se 
podílí dobrovolníci a dárci z celé re-
publiky i Slovenska a Polska. Z vyší-
vaných nebo našitých obrázků vzni-

kají patchworkovou technikou deky, 
které jsou zasílány konkrétním dě-
tem se zdravotním postižením. Po-
kud by se chtěl někdo připojit nebo 
jinak přispět, více informací najdete 
na: www.dekyzlasky.cz. 

Dále posíláme 2 000,- Kč na dět-
ské oddělení nemocnice v Novém 
Městě na Moravě. 

Srdečně děkují pořadatelé Tvoři-
vých večerů

Deky z lásky 



Víte že …
-  v neděli 21. prosince 2014 uspořádá místní Sbor dobrovolných hasičů  v kul-

turním domě Tvořivé odpoledne pro děti, začátek v 13,00 hod.

-  v sobotu 10.1.2015 se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka

-  v neděli 18.1.2015 uspořádá  místní Sbor dobrovolných hasičů v kulturním domě 
Dětský karneval

-  v sobotu 24.1.2015 uspořádá  místní Sbor dobrovolných hasičů v kulturním domě 
Hasičský ples 

-  v neděli 1.2.2015 uspořádá obecní úřad v místním kulturním domě setkání 
důchodců, na toto setkání všechny důchodce srdečně zveme !!!

-  v sobotu 7.2.2015 uspořádají divadelní ochotníci z Becheráčku, tradiční maškarní 
ples v našem kulturním domě

-  v roce 2014 bylo uloženo na skládku komunálních odpadů v Ronově nad Doubra-
vou 142,65 tun odpadů z naší obce  (loni 170 tun)

-  v roce 2014 bylo odvezeno na bioplynovou stanici firmy ODAS Žďár nad Sázavou 
73,85 tun bioodpadů z naší obce  (loni 65 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 2015 a bude už pátý rok ve stejné výši, 
to je 480,- Kč na osobu 
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