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Z jednání zastupitelstva obce (ze dne 14.4. a 19.5.2016)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-  zprávu starosty o průběhu jednání 

na předsednictvu Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko, kde byly pro-
jednány a schváleny žádosti naší 
obce o zařazení akce „Radostín nad 
Oslavou - Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace na městečku“ a „Rekon-
strukce kanalizace u mostu u hasič-
ského cvičiště“ do plánu investic na 
rok 2017, včetně vypracování pro-
jektové dokumentace v roce 2016 a 
vyřízení územního a stavebního po-
volení

-  zprávu starosty o průběhu jednání 
mezi zástupci obcí a Města Žďár nad 
Sázavou na projektu „Meziobecní 
spolupráce“

-   Oznámení o zahájení řízení o po-
volení odstranění stavby 5 zeměděl-
ských objektů v areálu společnosti 
ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou, 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, stavebním odborem

-   zprávu starosty o pořízení nové 
opony do kulturního domu, která 
byla dodána a instalována v pátek 
6.5.2016 firmou Radovan Preis, 
Studnice 82, 683 08 Vyškov na Mo-
ravě

-  zprávu starosty o dokončení stavby 
základů dalších jedenácti hrobových 
míst v nové části místního hřbitova, 
v příštím týdnu bude dílo protoko-
lárně převzato od dodavatele stavby

-  žádost ředitelky Domova Kamélie 
Křižanov, příspěvkové organizace 
o vytipování vhodné nemovitosti 
nebo pozemku v naší obci pro vý-
stavbu pobytové sociální služby pro 
osoby s mentálním postižením v 
rámci projektu „Transformace soci-
álních služeb Kraje Vysočina“

-  cenovou nabídku firmy GMJ spol. 
s.r.o., Dolní 1, Žďár nad Sázavou na 
výměnu střešní krytiny na hasičské 
zbrojnici v Radostíně nad Oslavou

-  zprávu starosty a pana Ing. Hally o 
jednáních ve věci zřízení dětské sku-
piny při  Centru pro rodiče s dětmi s 
názvem Kopretina

zastupitelstvo obce schválilo: 
-  závěrečný účet Obce Radostín nad 

Oslavou za rok 2015, se závěrem - 
bez výhrad

-  výsledek hospodaření Obce Rado-
stín nad Oslavou za rok 2015, se zá-
věrem - bez výhrad 

-  zprávu o výsledku hospodaření 
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Obce Radostín nad Oslavou za rok 
2015, se závěrem – Při přezkoumá-
ní hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2015 jsme nezjistili 
chyby a nedostatky podle § 10 odst. 
3, písm. b) a c) zákona č. 420/2004 
Sb., včetně účetní závěrky Obce Ra-
dostín nad Oslavou za rok 2015, bez 
výhrad   

-  čerpání rozpočtu Obce Radostín 
nad Oslavou  za 1. čtvrtletí 2016

-  rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č.1/2016

-  Výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2015 

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou o pře-
vedení zlepšeného hospodářského 
výsledku z hlavní a vedlejší hospo-
dářské činnosti za rok 2015 do fon-
dů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou 

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy v Radostíně nad Oslavou o vy-
členění částky 2000,-Kč z rozpočtu 
školy na rok 2016 do fondu repre-
zentace   

-  žádost ředitele Základní a Mateř-
ské školy v Radostíně nad Oslavou 
o souhlas obce s provedením vy-
bavení  knihovny ve vestibulu ZŠ, 
dle provedeného výběrového řízení 
ředitelstvím základní školy – nejvý-
hodnější nabídka firmy Truhlářství 
Josef Poul, Radostín nad Oslavou 44

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy v Radostíně nad Oslavou o 
souhlas obce s realizací taburetů a 
stolků do knihovny ve vestibulu ZŠ, 
dle provedeného poptávkového říze-
ní

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy v Radostíně nad Oslavou o 
souhlas obce s realizací elektropra-
cí do knihovny ve vestibulu ZŠ, dle 
provedeného poptávkového řízení

-  nabídku firmy ENVIPARTNER, 
s.r.o., Brno, Štýřice, Vídeňská 55 na 
vypracování  projektové dokumen-
tace na bezdrátový obecní rozhlas, 
včetně dokladů spojených s po-
dáním žádosti o dotaci a realizací 
celého projektu s názvem „Proti-
povodňová opatření Radostín nad 
Oslavou“   

-  průběh přípravných prací na akci 
„Úprava náměstí a silnice III/35425 
a chodník podél silnice II/354“, kde 
termín objednání konzultace pro-
jektu na Státním fondu dopravní in-
frastruktury bude vzhledem k velké-
mu množství žádostí na letošní rok 
nejdříve v červnu 2016  

-  průběh přípravných prací na akci 
most u hasičského cvičiště a chod-
ník ke KD, projektu „Optimalizace 
energetického hospodaření budovy 
OÚ Radostín nad Oslavou“, „Re-
konstrukce bytu 4 + 1 v nástavbě 
obecního úřadu“, kde je zpracovaná 
projektová dokumentace a je poda-
ná žádost o stavební povolení 

-  průběh neinvestiční akce „Oprava 
místních komunikací za zdravotním 
střediskem a ke Znětínku“, kde pro-
běhly práce na opravách asfaltových 
povrchů

-  žádost MUDr. Stanislava Bartošíka 
o provedení oprav na ordinaci žen-
ského lékaře spočívající ve výmě-
ně umyvadla v šatně žen a výměně 
vstupních dveří do ordinace

-  žádost firmy Jaroslav Holcman, Žďár 



nad Sázavou o umístění prodejního 
stánku s občerstvením v prostorách 
před restaurací U Padalíků v době 
konání pouti v roce 2016

-  odprodej obecního pozemku p.č. 
596/12 v k. ú. Radostín nad Oslavou,                      
o výměře 36 m2 panu  Štěpánkovi, 
594 61 Bory 

-  vyhlášení nabídky obce na pronájem 
obecního bytu 3 + 1 v 1. patře Obec-
ního úřadu v Radostíně nad Osla-
vou    

-  podání žádosti na Krajský úřad Kra-
je Vysočina o poskytnutí dotace na 
nákup nového dopravního automo-
bilu 8 + 1 pro potřeby místního Sbo-
ru dobrovolných hasičů  

-  volbu předsedy kontrolního výboru 
pana Josefa Poula,  Radostín nad Os-
lavou č. 44 ke dni 1.6.2016 

-  průběh přípravných prací na akci 
„Úprava náměstí a silnice III/35425 
a chodník podél silnice II/354“, kde 
se projekt rozšiřuje ještě o objekt SO 
O3 „Chodník u silnice II/354 ke kul-
turnímu domu“ 

-  dokončení neinvestiční akce „Sta-
vební úpravy bytu 2 + 1 v budově 
obecního úřadu“ na byt 3 + 1, kde 
dílo bylo dodavatelskou firmou 
protokolárně předáno obci, drobné 
závady byly dodavatelem odstraně-
ny 

-  obeslání firem GMJ s.r.o. Žďár nad 
Sázavou, Ladislav Dvořák, Bory 234, 
Marek Burda, Nové Dvory 13, Josef 
Šikl, Jámy k podání nabídky na akci 
„Výměna krytiny na střeše hasičské 
zbrojnice“    

-  vstup obce do Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregion Žďársko

-  smlouvu o zřízení Dobrovolného 

svazku obcí Mikroregion Žďársko
-  stanovy Dobrovolného svazku obcí 

Mikroregion Žďársko 
-  rozpočtové opatření Obce Radostín 

nad Oslavou č. 2/2016
-  výsledek výběrového řízení na pro-

vozáře obce v následujícím pořadí: 
1.Pešek Luboš, Radostín nad Osla-
vou, 2. Zárybnický Milan, Nové Ve-
selí, 3. Janků Zdeněk, Radostín nad 
Oslavou   

-  průběh neinvestiční akce „Revita-
lizace zeleně v obci Radostín nad 
Oslavou“, kde k dnešnímu dni jsou 
vysázeny stromy v novém obytném 
souboru, u hřbitova, u fotbalového 
hřiště, malé travnaté hřiště u základ-
ní školy je zrekultivované a zaseté 
trávou 

-  obeslání firem František Zikmund, 
Bory 82, Elektroservis Karel Burget 
ml., Krásněves, Petr Fiala, Habro-
vá 2130/3, 594 01 Velké Meziříčí, 
Elektromontáže Krejčí, Strojírenská, 
Žďár nad Sázavou k podání nabídky 
na akci „Elektrické silnoproudé roz-
vody v obecní bytovce čp. 205“  

-  průběh přípravných prací na akci 
„Radostín nad Oslavou - rekon-
strukce ČOV“ akce, kterou admi-
nistruje Svaz vodovodů a kanalizací 
Žďársko, je vypracovaná projektová 
dokumentace, v brzké době bude vy-
dáno Stavební povolení a proběhne 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by   

-  zrušení žádosti o dotaci z Minister-
stva obrany ČR na opravu pomníku 
padlých v obci 
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zastupitelstvo obce uložilo:
-  starostovi a radě obce provést po-

třebnou administraci dokumentace 
na bezdrátový obecní rozhlas 

-   starostovi a radě obce zpracovat v 
termínu do 30.4.2016 potřebnou do-
kumentaci k nabídkovému řízení na 
byt 3 + 1 v 1. patře Obecního úřadu 
v Radostíně nad Oslavou

-  starostovi vypracovat žádost na rok 
2017 o poskytnutí dotace na nákup 
nového dopravního automobilu 8 + 

1 pro potřeby místního Sboru dob-
rovolných hasičů  a zaslat ji v ter-
mínu do 25.4.2016 na Krajský úřad 
Kraje Vysočina

-  starostovi a radě obce provést v ter-
mínu do příštího zasedání zastu-
pitelstva obce administraci výbě-
rového řízení na dodavatele stavby 
„Výměna krytiny na střeše hasičské 
zbrojnice“ a „Elektrické silnoproudé 
rozvody v obecní bytovce čp. 205“

rada obce vzala na vědomí :
-  žádost o pronájem bytu pana Trung 

Hoang Tien, Tvarožná č.p. 41 s tím, 
že byt v současné době není k dis-
pozici a žádost bude zařazena do po-
řadníku na dobu 1 roku

-  rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor životního prostředí ve věci 
prodloužení doby platnosti vypouš-
tění odpadních vod z ČOV Radostín 
nad Oslavou do toku Oslava 

-  upozornění MěÚ Žďár nad Sáza-
vou, odbor životního prostředí na 
zákonnou povinnost vlastníka lesa 
na  předání souhrnných údajů lesní 
hospodářské  evidence  

-  rozhodnutí KÚ Kraje Vysočina od-
dělení ostatních správních činnosti 
– udělení souhlasu s uzavřením Ve-
řejnoprávní smlouvy mezi Městem 
Žďár nad Sázavou a Obcí Radostín 
nad Oslavou ve  věci  přenesené  pů-
sobnosti  k pozemním komunika-
cím

-  informaci starosty o jednání v rám-
ci projektu Meziobecní spolupráce 
mezi zástupci Žďár nad Sázavou a 
ORP Tišnov

-  zprávu Československé obchodní 
banky a.s., Žďár nad Sázavou, ozna-
mující pojištění vkladů na účtech 
Obce Radostín nad Oslavou

-  pozvánku na kurz „Technik ochrany 
obyvatelstva“ od HZS Kraje Vysoči-
na konající se v Kamenici nad Lipou

-  zaslání protokolu z ústního jednání a 
místního šetření provedeného MěÚ 
Žďár n.S., odbor dopravy, ve věci 
havarijního stavu na silnici II/354 
- svodidla na hrázi „Starozahradišť-
ského“ rybníka v Zahradištích

-  „Protokol o kontrole 306/16/784 o 
plnění povinností nemocenského a 
sociálního pojištění Obce Radostín 
nad Oslavou“ provedeného Okres-
ní správou sociálního zabezpečení 
Žďár n.S.

-  Protokol ve věci povolení k nakládá-
ní s vodami, vypouštění nebezpečné 
závadné látky - rtuť a její sloučeniny 
- ze zubní ordinace MDDr. Radky 
Prouzové do veřejné kanalizační sítě 
obce Radostín n.Osl., vyhotovený 
odborem životního prostředí MěÚ 
Žďár nad Sázavou

-  uvědomění o zahájení vodopráv-

Z jednání rady obce (31.3., 21.4., 12.5.2016)
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ního řízení „Povolení stavby vod-
ního díla - vrtaná studna - investor 
MUDr. Roman a Petra Dvořákovi, 
hájenka v k.ú. Radostín n.Osl.“ vy-
daný MěÚ Žďár n.Sáz., odbor život-
ního prostředí

-  Oznámení projednání návrhu změ-
ny č.2 Územního plánu obce Znětí-
nek zaslané MěÚ Žďár n.Sáz., odbor 
územního plánování

-  výpověď Smlouvy o smlouvě budou-
cí o převodu vlastnictví majetku ČR                    
č. HSJI - 17 - 142 / E 2011 zaslané 
Hasičským záchranným sborem 
Kraje Vysočina

-  rezignaci zastupitele obce pana 
Františka Švomy, Radostín nad Os-
lavou na svůj mandát ke dni 12.5. 
2016,  z důvodu přestěhování mimo 
obec

-  vyjádření účastníka řízení ZNA-
KOM s.r.o. Brno o modernizaci 
úseku silnice v úseku Měřín – Velké 
Meziříčí a stanovení objížďky mimo 
jiné i přes naší obec v termínu 17.6. 
- 17.7. 2016

-  oznámení firmy Jiří Pešek, Radostín 
nad Oslavou o ukončení nájmu ne-
bytových prostor  v budově  č.p. 144  

-  vou, odboru stavebního o přerušení 
územního řízení na stavbu rybníka 
„Vysněný“  do doby odstranění ne-
dostatku podání

rada obce  schválila:
-  společný nákup plynu a elektřiny 

na rok 2017 a 2018 s Městem Nové 
Město na Moravě a  Mikroregionem 
Novoměstsko prostřednictví Kla-
denské burzy 

-  průběh přípravných prací na akcích 
„Úprava náměstí a chodníků“; „Most                           

u hasičského cvičiště“; „Odtěžení 
svahu u č.p. 116“; „Zateplení OÚ a 
výměna oken“; „Revitalizace zeleně 
v obci“   

-  výměnu okenní výplně (LUXFERY) 
za plastové okno a dveří na úniko-
vé schodiště za plastové v kulturním 
domě 

-  zadání stavebních prací při výměně 
okna a dveří na schodišti v kultur-
ním domě firmě I.P. Stavaři Rado-
stín nad Oslavou                                                                            

-  program připravovaného jednání 
zastupitelstva obce, které se uskuteč-
ní 14.4. 2016

-  smlouvu na provedení přezkoumá-
ní hospodaření obce za rok 2016 s 
firmou HB Auditing s.r.o. Žďár nad 
Sázavou        

-  účetní závěrku ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou za rok 2015   

-  zadávací podmínky výběrového ří-
zení na pozici provozáře obce       

-  Nájemní smlouvu s Ing. Krejčím 
na pronájem části obecní parcely 
č. 46/1 a č. 22 o výměře 60 m2 pro 
uskladnění stavebního materiálu na 
novostavbu rodinného domu 

-  Pachtovní smlouvu s paní Poláčko-
vou, Radostín nad Oslavou na pro-
nájem části obecní parcely 1391/2 o 
výměře 129,5 m2 pro účel pěstování 
a sklizně zeleniny   

-  cenovou nabídku a Smlouvu o dílo 
s firmou LS MONT s.r.o., Žďár nad 
Sázavou na výměnu plynového kotle 
v bytě 2+1  v 2. NP budovy OÚ                                                                  

-  zadání vypracování projektové do-
kumentace na opravu napájecích 
elektrických rozvodů a přívodního 
kabelu v bytovce č. 205, projektant p. 
Jaroslav Novotný, Žďár nad Sázavou
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-  zadání vypracování Pasportu pří-
stavby kulturního domu  firmě Ing. 
Jan Zástěra, Mělkovice  

-  Darovací smlouvu s firmou ZERAS 
a.s. na poskytnutí finančního daru 
Obci Radostín nad Oslavou ve výši 
60.000,- Kč, finance budou použi-
ty na opravu místních komunika-
cí   

-  Smlouvu o dílo s firmou Radovan 
Preis, Studnice 82, Vyškov na Mo-
ravě, na zhotovení a dodání nové 
opony s harlekýnem do místního 
kulturního domu

-  Smlouvu o dílo s firmou ENVI-
PARTNER s.r.o., Vídeňská 55, Brno, 
na vypracování projektové doku-
mentace a nezbytných dokladů spo-
jených s podáním žádosti o dotaci                          
s následnou realizací projektu „Pro-
tipovodňová opatření obce Radostín 
n.Osl. - bezdrátový rozhlas“   

-  vyhlášení nabídky na pronájem 
obecního bytu 3+1 po rekonstrukci 
v 1.patře budovy Obecního úřadu 
v Radostíně n.Osl. 223, s termínem 
podávání písemných žádostí o pro-
nájem bytu do 15.6.2016  

-  výměnu umyvadla a vstupních dveří 
v ordinaci ženského lékaře v obecní 
budově č.p. 144, výměnu umyvadla 
provede firma František Večeřa Ra-
dostín n. Osl. a výměnu vstupních 
dveří firma Truhlářství Pešek Rado-
stín n.Osl.   

-  provedení pietního aktu u pomníku 
padlých ve světových válkách, který 
proběhne v pátek 6.5.2016  

-  žádost paní Ivany Svobodové - re-
staurace „Obecná škola“, o souhlas s 
instalací markýzy na obecní budovu 
č.p. 86 - jižní strana    

-  přemístění obecního rozhlasu u 
obecního úřadu z důvodu plánova-
ného zateplení budovy OÚ  

-  nákup umělých tenisových lajn a ko-
tev na tenisové kurty v Radostíně n. 
Osl. od firmy Aleš Podhorský, třída 
Tomáše Bati 950, Napajedla  

-  nákup 2 kusů házenkářských branek 
včetně sítí na dětské hřiště na „Far-
ské zahradě“  

-  opravu chodníku před obecní budo-
vou č.p.190 (pošta) firmou IP stavaři 
Radostín n.Osl.

-  žádost Mysliveckého spolku Rado-
stín nad Oslavou a Znětínek o po-
volení vysazení 50 kusů divokých 
kachen na rybník „Vopršálek“ za 
účelem rozšiřování - zazvěřování 
honitby  

-  nákup ochranného obleku na likvi-
daci sršňů pro místní jednotku Sbo-
ru dobrovolných hasičů  

-  provedení vysprávek děr v místních 
komunikacích asfaltovou balenou 
směsí firmou COLAS a.s. Žďár nad 
Sázavou  

-  převzetí dokončeného bytu - „Sta-
vební úpravy bytu 2+1 na 3+1 v 2. 
NP obecního úřadu“  k 11.5. 2016 od 
dodavatelské firmy                                                                                     

-  osvědčení pana Petra Štegnera, č.p. 
167, o tom, že se dnem 13.5.2016 
stal  členem zastupitelstva Obce Ra-
dostín nad Oslavou                                                                                                             

-  nový Provozní řád sběrného dvora 
v Radostíně nad Oslavou s platností 
od 3.5.2016           

-  cenovou nabídku na rekonstrukci 
domovních audiotelefonů v bytech v 
nadstavbě  obecního úřadu od firmy 
Karel Burget – Elektroservis, Krás-
něves
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Školní rok 2015/2016 se pomalu 
chýlí ke konci. Jeho začátek byl ve zna-
mení usilovné práce. Přes prázdniny 
byla na hlavní (nejstarší) budově pro-
vedena kompletní výměna již zastaralé 
elektroinstalace. Téměř všechny učebny 
byly pak znovu vymalovány a uklizeny. 
Ještě jednou tímto děkujeme obecnímu 
úřadu, firmám, provozním zaměstnan-
cům, učitelům i žákům, kteří se velkou 
měrou podíleli na zdárném dokončení 
této akce a na bezproblémovém zaháje-
ní školního roku. Díky této přestavbě, 
dále rekonstrukci učeben přírodopisu,  
fyziky a chemie, novému osvětlení na I. 
stupni se můžeme učit v moderních a 
pěkných třídách.

Na naší škole se snažíme dosáh-
nout co nejlepších výsledků žáků, ke 
kterým mimo jiné vede i dělení velkého 
počtu vyučovaných hodin. Pro toto dě-
lení jsme se snažili najít nové prostory. 
Využili jsme proto stávajícího spojo-
vacího krčku, byl zpracován projekt v 
hodnotě asi 300000 Kč a do konce červ-
na zde bude umístěna útulná žákovská 
knihovna. Bývalé prostory knihovny 
byly upraveny na třídu, instalovala se 
interaktivní tabule a už se zde děti učí. 
Vylepšena byla i školní jídelna novými 
moderními stoly a židlemi.

Již tradičně se účastníme mnoha 
soutěží a olympiád – sportovní: florbal, 
vybíjená, šplh, přespolní běh, trojboj, 

Informace ze základní školy

-  terénní úpravu svahu za zdravotním 
střediskem firmou Jiří Váša, Rado-
stín nad Oslavou         

-  provedení opravy základů z jižní a 
západní strany budovy zdravotního 
střediska firmou IP Stavaři, Rado-
stín nad Oslavou 230                                         

-  opravu instalace vodovodního potru-
bí v č.p. 86, firmou František Večeřa, 
Radostín nad Oslavou čp.112                                                                                                                    

-  vypracování projektové dokumen-
tace na zastřešení garáží Prefa u Zá-
kladní školy, firmou Ing. Vítězslav 
Gregar, Kněževes                                                        

-  provedení dotačního managementu 
na akci „Úprava náměstí a silnice 
II/35425, včetně chodníků“, firmou 
Ivana Tužínská, Jihlava                                                                        

-  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č.1/2016 s firmou Ing. Leoš Pohan-
ka, Nové Veselí na rozšíření projekč-

ních prací o objekt SO 103 „Chodník 
podél silnice II/354 - ke kulturnímu 
domu“   

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou o sou-
hlas obce s investicí nad 40 000,- Kč 

-  nákup zahradního domku pro po-
třeby mateřské školy            

-  vyhlášení záměru obce na pronájem 
nebytových prostor v čp. 144    

rada obce uložila:     
-  starostovi zveřejnit zákonnou po-

vinnost vlastníka lesa na předání 
souhrnných údajů lesní hospodář-
ské  evidence – MěÚ Žďár nad Sáza-
vou, odbor životního  prostředí

-  starostovi a radě obce organizač-
ně zajistit setkání důchodců dne 
24.4.2016 v místním kulturním 
domě
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…, naukové: angličtina, čeština, mate-
matika, zeměpis, dějepis, přírodopis, 
Jeřabinka, Mladý zahrádkář, soutěž 
mladých cyklistů, Všeználek V. tříd, 
recitační soutěž. Za nejvýraznější úspě-
chy považujeme účast v krajských ko-
lech, v okresních kolech pak medailová 
umístění. Pochvalu si ale určitě zaslouží 
všichni žáci, kteří naši školu zdárně re-
prezentovali v jakékoli soutěži. Všich-
ni budou odměněni na konci školního 
roku na slavnostním shromáždění. 

Škola se dobře prezentuje i na ve-
řejnosti. Letos jsme sehráli dvě zdaři-
lá pohádková divadelní představení. 
První „Popelka“ proběhla v prosinci 
a vystupovali zde žáci z I. stupně, pře-
vážně děti z V. třídy. Druhou pohádku 
„Kouzla králů“ zahráli žáci VIII. třídy 
v červnu. Dále naši žáci vystupují na 
kulturních a společenských akcích v 
obci jako je např. vítání občánků, roz-
loučení s mateřskou školou a s deváťá-
ky, apod. Oblibu získal i celonárodní 
projekt „Celé Česko čte dětem“, které-
ho se kromě dětí účastní i jejich rodi-
če. Tentokrát za pěkné čtení děkujeme 
starším sourozencům žáků. Ocenění 
si také zaslouží žáci 7. ročníku, kteří 
se účastnili projektu Čistá Vysočina, v 
rámci kterého uklízeli okolí silnic. Eko-
logicky působíme na žáky i organizací 
sběru papíru. 

Snažíme se také zpestřovat výuku 
dalšími akcemi jako je návštěva diva-
del Brně (Mahenovo, Reduta, Polárka, 
anglické divadlo ve Velkém Meziří-
čí), exkurze (Dukovany, okresní soud, 
ekologická střediska, Knihovna Velké 
Meziříčí, Festival vzdělávání, dopravní 
hřiště), přednášky (první pomoc, Zá-
chranná služba Velké Meziříčí, zdravý 

životní styl, šikana,…),  koncerty (cim-
bálová muzika Réva), preventivní pro-
gramy, Dětský den, atd.

Na podzim jsme se také zapojili do 
dvou projektů z fondů EU. V rámci prv-
ního (tzv. Výzva 56) třicet našich žáků z 
II. stupně pobývalo na týdenním jazy-
kovém kurzu na Maltě. Díky druhému 
(Výzva 57) jsme mohli dovybavit školní 
dílnu téměř za 150000 Kč.

Nejvíce nás však těší dobré studijní 
výsledky většiny žáků, pochvaly tříd-
ních učitelů a ředitele školy udělené za 
reprezentaci školy, výborné výsledky v 
celostátních srovnávacích testech Scio, 
dobré výsledky přijímacího řízení žáků 
deváté třídy na střední školy. Radost 
však máme především ze slušného cho-
vání dětí a z dobré spolupráce s rodiči. 

Na závěr přejeme všem našim žá-
kům, jejich rodičům, našim zaměst-
nancům, pracovníkům obecních úřadů 
a vůbec všem občanům krásné prázdni-
ny a pohodovou dovolenou.
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Dne 11. 5. 2016 se konal v České re-
publice jubilejní 20. ročník sbírky Ligy 
proti rakovině. Letos se na prodeji po-
dílelo 13 000 dobrovolníků, připrave-
no pro ně bylo 900 000 kvítků. Známá 
„žlutá trička“ se objevila v 1 100 lokali-
tách. I naše obec se jako již tradičně za-
pojila do sbírky LPR a přispěla tak svou 
troškou do mlýna. Výtěžek ze sbírky 
bude věnován onkologickým klubům 
Diana Brno, Violka Třebíč, LPR Hra-
dec Králové a Návrat Nové Město na 
Moravě, kterému bude tento rok přidě-
len díl největší. Děkuji studentům, kteří 
se odtrhli od svých povinností (děvča-
ta měla před zkouškou dospělosti) a s 
ochotou vyrazili nabízet žluté kytičky. 

Policisté radí cyklistům – používejte  
cyklistickou přilbu

Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je poranění hlavy

Loni zahynuli na silnicích Vysočiny tři cyklisté
Policisté budou při preventivní akci rozdávat cyklistům reflexní prvky 

 a blikačky na kolo

Prodali jsme jich 300 a vybrali jsme 6 
313 Kč. Děkuji i těm, kteří si kytičku 
zakoupili a umožnili tak Lize proti ra-
kovině plnit své poslání.   Pešková Jana

KRAJ VYSOČINA - Při dodržování 
zásad bezpečné jízdy na jízdním kole se 
výrazně snižuje nebezpečí úrazů, kte-
ré hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním 
účastníkům silničního provozu. Proto 
by cyklisté měli dodržovat základní pra-
vidla.

Jezděte co nejblíže u pravého okraje 
silnice a sledujte pozorně provoz okolo 
sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo 
zastavit před možným nebezpečím. Ni-
kdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na 
jednom kole. Nevozte předměty, které 
by mohly vás nebo další osoby zranit. 
Nepoužívejte kolo k přepravě nadměr-

ných, neforemných a těžkých nákladů. 
Své úmysly dávejte najevo včas a ta-
kovým způsobem, aby je ostatní řidiči 
i chodci správně pochopili. Při každé 
změně směru jízdy dejte včas a zřetelně 
znamení paží. Před vybočením doleva se 
nezapomeňte ohlédnout. 

Na přechodu pro chodce, zejmé-
na když odbočujete vpravo nebo vlevo, 
dejte přednost přecházejícím chodcům. 
Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní 
kolo raději opatrně po chodníku. Re-
spektujte pokyny policistů, světelné sig-
nály a dopravní značky. Buďte ohledu-
plní k ostatním účastníkům silničního 
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provozu. Nezdržujte provoz zbytečně 
pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním 
řidičům. Při jízdě si vždy chraňte hlavu 
cyklistickou přilbou. 

Za snížené viditelnosti nezapomeň-
te včas rozsvítit světlo. Oblékejte si ba-
revné, reflexní a světloodrážející obleče-
ní. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy 
s ohledem na svůj aktuální zdravotní 
stav. Přihlédněte také k hustotě provozu 
a momentálním podmínkám na silnici. 
Před každou jízdou na kole (i během jíz-
dy) platí zákaz požívání alkoholických 
nápojů stejně tak jako při řízení moto-
rových vozidel. Pravidelně ošetřujte své 
jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby 
bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku 
všechny součásti, které umožňují bez-
pečnou jízdu. Reflexní doplňky v kaž-
dém případě zvyšují bezpečnost cyklistů 
na silnicích. Chovejte se vždy tak, jak 
byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám. 

Proč je nutné používat při 
jízdě cyklistickou přilbu? 

Jednou ze základních příčin zranění 
či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. 

Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů 
hlavy a 88 % úrazů mozku. 

Při střetu vozidla s cyklistou dochází 
nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozov-
ku, kapotu vozidla nebo jinou překážku - 
strom, obrubník, patník… 

V závislosti na síle úderu může pora-
nění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy 
soustředění, bolesti hlavy a problémy s 
rovnováhou, případně ve vážné poškoze-
ní mozku či úmrtí. 

V současném letním počasí vyjíždí na 
kole stále vyšší počet cyklistů. Často ale 
cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost 
a vyjíždějí na kole bez řádného vybavení, 

zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou 
pak rizikem nejen sami pro sebe, ale pře-
devším pro ostatní řidiče, kteří cyklistu 
na silnici spatří na poslední chvíli, kdy 
už bývá často velice obtížně dokázat na 
vzniklou situaci adekvátně zareagovat.

Podle zákona je cyklista, který je 
mladší osmnácti let, povinen použít za 
jízdy ochrannou přilbu. Přilba je to je-
diné, co v případě pádu na komunikaci 
nebo při střetu s jiným vozidlem, chrání 
cyklistovu hlavu a v mnoha případech již 
přilba zachránila svému uživateli život. Je 
vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je 
cyklistovi více jak osmnáct let. 

Riziko dopravní nehody lze také sní-
žit správným vybavením a dobrým tech-
nickým stavem jízdního kola. Cyklisté si 
musí uvědomit, že je musí být v silničním 
provozu dobře vidět. Policisté proto v 
rámci výkonu služby kontrolují povin-
nou výbavu jízdních kol. Funkční brzdy 
na jízdním kole musí být samozřejmostí. 
Policisté se často setkávají s jízdními koly, 
která nejsou vybavena odrazkami a v pří-
padě snížené viditelnosti ani předepsa-
ným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně 
hazardují se svým zdravím. Při doprav-
ních kontrolách nebo při šetření doprav-
ních nehod se policisté také setkávají s 
cyklisty, kteří jsou pod vlivem alkoholu. 
Ti si zřejmě neuvědomují, že cyklista je 
řidič nemotorového vozidla, které nesmí 
řídit pod vlivem alkoholu. Cyklistovi 
může být za tento přestupek uložena ve 
správním řízení pokuta až do výše 50 000 
korun. 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení tisku a prevence
pprap. David Linhart

tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: pio@policievysocina.cz



Novela zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a 
o změně dalších zákonů je v účinnosti 
od 20. února 2016

Mezi nová ustanovení patří napří-
klad i povinnost, kdy řidič nesmí

 ohrozit cyklistu přejíždějícího po-
zemní komunikaci na přejezdu pro 
cyklisty

 řídit vozidlo, na němž jsou nečisto-
ty, námraza nebo sníh, které zabra-
ňují výhledu z místa řidiče vpřed, 
vzad a do stran

 řidič nesmí řídit vozidlo, na němž 
nebo na jehož nákladu je led, který 
by při uvolnění mohl ohrozit bez-
pečnost provozu na pozemních ko-
munikacích.

Přehled dokladů, které musí mít řidič 
motorového vozidla u sebe:
 řidičský průkaz, 
 osvědčení o registraci vozidla
 průkaz profesní způsobilosti řidiče 

nebo obdobný doklad vydaný ji-
ným členským státem nebo Švýcar-
skou konfederací, to neplatí, má-li 
záznam o profesní způsobilosti v 
řidičském průkazu, 

 doklad o zdravotní způsobilosti, 
pokud jde o řidiče, kteří podléha-
jí povinným zdravotním prohlíd-
kám

 doklad prokazující pojištění od-
povědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla podle zákona 
o pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla

Pozor na změny v zákoně o provozu  
na pozemních komunikacích

Všechny tyto doklady je pak řidič 
povinen předložit na výzvu policisty, 
vojenského policisty, strážníka obecní 
policie ve stejnokroji nebo celníka ve 
stejnokroji ke kontrole. 

Novela zákona 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích 
přinesla i další důležité změny jako je 
například možnost zadržení osvědčení 
o registraci vozidla. Dle současné práv-
ní úpravy pokud policista zjistí při kon-
trole technického stavu vozidla nebo 
jízdní soupravy nebo při objasňování 
dopravní nehody nebezpečnou záva-
du, která vzhledem ke své povaze nebo 
rozsahu významně zvyšuje ohrožení 
bezpečnosti provozu na pozemních ko-
munikacích nebo nepříznivé působení 
provozu vozidla nebo jízdní soupravy 
na životní prostředí je oprávněn zadr-
žet osvědčení o registraci vozidla vyka-
zujícího takovou závadu.

O data své účinnosti v roce 2000 
doznal zákon o provozu na pozemních 
komunikacích mnoho změn a každý 
účastník provozu na pozemních komu-
nikacích by se měl seznámit s aktuál-
ním zněním jeho ustanovení. V právu 
totiž stále platí „Neznalost zákona ne-
omlouvá“. 

Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina

Oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Tomáš Procházka

koordinátor prevence
tel:   974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz
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Upozornění firmy ODAS Žďár nad Sázavou
V poslední době se nám množí pří-

pady přetěžování nádob určených na 
odkládání odpadů. Toto přetěžování 
bývá plošně spojené s jarním úklidem, 
kdy v popelnicích končí zbytky po úkli-
du okolí domů, ať už jsou to smetky, ka-
mení, hlína, bioodpad apod. V průběhu 
roku pak někteří obyvatelé ukládají do 
popelnic stavební odpad.

Popelnice jsou nádoby určené pro 
ukládání směsného komunálního od-
padu, což jsou zbytky odpadu z pro-
vozu domácností po vytřídění všech 
odděleně sbíraných složek. Pokud je v 
nádobě uložen odpad, který by mohl 
poškodit svozovou techniku, posádka ji 

nemusí vyvézt a uvědomí o tom maji-
tele nádoby.

Nádoby mají svou nosnost, která je 
výrobcem určená na:
- plastová popelnice  120 l – 60 kg
- plastová popelnice  240 l – 110 kg
- kontejner               1100 l – 360 kg.

V případě přetížení dochází k její-
mu poškození (prasknutí nádoby, ulo-
mení závěsných částí ….), za které však 
zaměstnanci nenesou odpovědnost.

Žádáme proto všechny občany o 
dodržování pravidel pro ukládání od-
padů a současně upozorňujeme, že pře-
tížené popelnice nemusí být v budouc-
nosti vyvezeny.

Poděkování
Děkujeme režisérce Mgr. Jolaně Smyčkové, technické podpoře Mgr. Josefu Fabí-

kovi a dramatickému kroužku žáků 8. ročníku ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou za 
sehrané divadelní představení pohádky Kouzla králů. Malí i velcí diváci svým potles-
kem ocenili vynikající výkony všech účinkujících.
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Mateřská škola děkuje Spolku tvořivých večerů z Radostín nad Oslavou za finanč-
ní podporu, která byla využita na nákup hraček a knih pro děti.

Opětovně žádáme občany, aby nesplachovali do kanalizační 
sítě předměty, které obsahují netkané textilie, především hygie-
nické vlhčené ubrousky.

Upozornění

Víte že …
 - obec jednala s obvodním lékařem MUDr. Šubertem o možnostech způsobu  

 zajišťování  zdravotních služeb v naší obci pro dospělé

 - veřejné projednání návrhu nového územního plánu se bude konat dne   
 14.7.2016 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

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 76/2016, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 5. 9. 2016. Případné příspěvky vítány.


