
ČÍSLO 200  -  ČERVEN 2017

Vážení a milí přátelé,
na schůzi zastupitelstva obce 8.6.2017 jsem ze zdravotních důvodů podal rezignaci na 
funkci starosty obce, kterou jsem se snažil celá léta vykonávat jako službu občanům 
obce. Ne vždy se vše podařilo ke spokojenosti všech a tak se jim tímto omlouvám a 
prosím o laskavé „přivření oka“ pokud vše nebylo podle jejich představ. Na stejné schůzi 
jsem se ucházel o post neuvolněného místostarosty a zastupitelé obce mě do této funkce 
schválili. Rád bych v této pozici pomohl novému starostovi zejména s investicemi obce, 
které jsou v této době skutečně masivní, ale i se zapracováním do chodu úřadu. Jsem 
hluboce přesvědčen, že nový pan starosta bude tím správným mužem na svém místě, ku 
prospěchu obce a jejich občanů. Dovolím si vysoce ocenit jeho rozhodnutí jít z jistého za-
městnání do pozice velmi odpovědné, ale existenčně nejisté a popřát mu mimo dobrého 
zdraví i prozíravého ducha a osvícené spolupracovníky.

Fabík Josef 

ČÍSLO 198  -  PROSINEC 2016

Vážení a milí spoluobčané,
 Chci Vám malým i velkým popřát klidné a požehnané prožití zbylých dnů  
ADVENTU a nejkrásnějších svátků v roce VÁNOC. V novém roce pak přeji nejen 
hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak v rodinách, tak i v každodenní 
práci.
                 Fabík Josef, starosta obce

Radostínský  
zpravodaj 

 
Číslo 198 – prosinec 2016 
 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

 Chci Vám malým i velkým popřát klidné a požehnané prožití zbylých dnů 
ADVENTU a nejkrásnějších svátků v roce VÁNOC. V novém roce pak přeji 
nejen hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak v rodinách, tak i v 
každodenní práci. 

 Fabík Josef, starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z jednání zastupitelstva obce  ( 22.9. a 10.11. 2016 ) 
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Z jednání zastupitelstva obce (29.3.2017, 4.5.2017 a 8.6.2017)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
-  rezignaci pana Josefa Fabíka na funkci 

starosty obce Radostín nad Oslavou
-  rezignaci pana Antonína Váši na 

funkci 1. místostarosty obce Ra-
dostín nad Oslavou

-  odborný výklad projektanta Ing. 
Arch. Jana Psoty a Ing. Dariny Fa-
ronové k opakovanému veřejnému 
projednání Územního plánu Ra-
dostín nad Oslavou

-  v souladu s ustanovením § 172 odst. 
4 správního řádu vypořádání připo-
mínek uplatněných při projednání 
Územního plánu Radostín nad Osla-
vou ve smyslu kap.13 textové části 
odůvodnění územního plánu

-  žádost TJ Sokol Radostín nad Osla-
vou o pronájem terasy, která je umís-
těna na parcelním čísle stav. 474 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou

-  zprávu starosty obce, že akce „Rekon-
strukce vstupních objektů čistírny od-
padních vod v Radostíně nad Oslavou“ 
je kompletně připravena, realizační fir-
ma Gremis s.r.o. Velké Meziříčí zahájí 
práce v průběhu června 2017

-  zprávu starosty obce, že Povodí Mo-
ravy a.s. Brno připravuje projekt na 
úpravu koryta Znětíneckého potoka 
v Radostíně nad Oslavou, v části od 
řeky Oslavy po most na silnici II/354 
u hasičského cvičiště

zastupitelstvo obce schválilo:
-  volbu pana Antonína Váši do funkce 

starosty obce Radostín nad Oslavou, 
jako neuvolněného člena zastupitel-
stva obce, s účinností od 9.6.2017 

-  volbu pana Josefa Fabíka do funkce 1. 
místostarosty obce Radostín nad Osla-
vou jako neuvolněného člena zastu-
pitelstva obce s účinností od 9.6.2017 
s tím, že  bude zastupovat starostu v 
době jeho nepřítomnosti nebo v době, 
kdy starosta nevykonává funkci, spolu 
se starostou bude připravovat a realizo-
vat investiční a neinvestiční akce obce, 
spolu se starostou bude podepisovat 
právní předpisy obce  

-  zastupitelstvo obce schvaluje pově-
ření 1. místostarosty k zastupování 
obce na valných hromadách, ve kte-
rých má obec majetkovou účast

Slovo nového starosty …
Milí spoluobčané,

v  prvních chvílích na místě starosty bych chtěl poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem vyjádřili svoji podporu mému nejednoduchému rozhodování převzít pozici prv-
ního muže obce.

Následně všem zastupitelům za vyjádření jednotné podpory svým hlasováním.
Ubezpečuji Vás, že vynaložím veškeré své úsilí, um a dosud získané zkušenosti k dobré-
mu fungování, rozvoji, zvelebování celé obce a tím i spokojenosti Vás občanů.
Doufám, že i nadále budu mít podporu zastupitelů, se kterými dokážeme při různos-
ti názorů na řešení vyvstalých problémů a úkolů nacházet společná řešení, která nás 
všechny budou posouvat kupředu.                     

                                                                                          Antonín Váša
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-  obeslání firem IWA s.r.o. Žďár nad 
Sázavou, LS Mont s.r.o. Žďár nad 
Sázavou, Stylstav s.r.o. Křižanov a 
Staredo s.r.o. Nové Město na Moravě, 
k podání nabídky na akci „Stavební 
úpravy objektu občanské vybavenos-
ti č.p.223 v Radostíně nad Oslavou“

-  zadání provedení výběrového řízení 
na dodavatele stavby „Stavební úpravy 
objektu občanské vybavenosti č.p.223 
v Radostíně nad Oslavou“ firmě Ing. 
Hana Veselá, Žďár nad Sázavou 

-  zprávu starosty o přípravě akce 
„II/354 Radostín nad Oslavou – most 
ev. č. 354-022“ a SO 103.1 Chodník u 
mostu“, kde začátek realizace stavby 
bude kolem 20.července 2017 z dů-
vodu povolení objížděk a uzavírek 
silnic v okrese a kraji Vysočina, před 
touto akcí musí proběhnout oprava 
komunikace Zahradiště – Pavlov  

-  nejvýhodnější nabídku firmy Chlá-
dek a Tintěra, Pardubice a.s. na akci 
„Úprava náměstí a silnice III/35425 a 
chodník podél silnice II/354“, včetně 
souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo

-  nejvýhodnější nabídku firmy LS 
Mont s.r.o., Žďár nad Sázavou na akci 
„Stavební úpravy objektu občanské 
vybavenosti č.p.223 v Radostíně nad 
Oslavou“, včetně souhlasu s uzavře-
ním smlouvy o dílo

-  nejvýhodnější nabídku firmy Chlá-
dek a Tintěra, Pardubice a.s. na akci 
„II/354 Radostín nad Oslavou – most 
ev. č. 354-022“, SO 103.1 Chodník u 
mostu, včetně souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo 

-  závěrečný účet Obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2016 a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením 
obce a to bez výhrad

-  výsledek hospodaření Obce Radostín 
nad Oslavou za rok 2016, bez výhrad

-  zprávu o výsledku hospodaření Obce 
Radostín nad Oslavou za rok 2016, se 
závěrem – Při přezkoumání hospo-
daření Obce Radostín nad Oslavou 
za rok 2016 jsme nezjistili chyby a 
nedostatky podle § 10 odst. 3, písm. 
b) a c) zákona č. 420/2004 Sb., včetně 
účetní závěrky Obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2016, bez výhrad

-  čerpání rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou  za 1. čtvrtletí 2017

-  průběh prací na akci „Optimalizace 
tepelného hospodaření Obecního 
úřadu Radostín nad Oslavou“, kde 
zhotovitelská firma do 8.6.2017 pro-
vedla výměnu oken v celé budově, 
mimo velké okno v hale, dokončeny 
jsou parapety, včetně zednického za-
pravení, stropy ve sklepě jsou zatep-
leny skelnou vatou a jsou natažené 
fasádním lepidlem, venkovní stěny 
jsou kompletně osazené fasádním 
polystyrenem, povrch je opatřen per-
linkou a natažen lepidlem  

-  pronájem části obecního pozemku 
p.č. 1391/2 o výměře 130 m2, paní 
Suchoňové, Radostín nad Oslavou  k 
pěstování zeleniny

-  úpravu vstupu do obecního úřadu 
nainstalováním tepelného izolantu, 
včetně probarvené fasády a úpravu 
soklu obecního úřadu nainstalová-
ním tepelného izolantu, včetně po-
vrchové úpravy systémem MARMO-
LIT, dodavatelskou firmou VESTAV 
s.r.o. Vyškov   

-  nabídku firmy Maleček Martin a Lu-
káš Prokop, Radostín nad Oslavou na 
opravu pergoly nad pískovištěm na 
dětském hřišti u tenisových kurtů  



-  nabídku firmy Maleček Martin a Lu-
káš Prokop, Radostín nad Oslavou na 
opravu střechy autobusové čekárny na 
městečku – stříška nad vstupem      

-  přidělení bytu 2 + 1 v nástavbě obec-
ního úřadu v Radostíně nad Oslavou 
223 manželům Vojtěchovi a Marii 
Novotným, Radostín nad Oslavou, 
přidělení bytu 2 + 1 v obecní bytovce 
čp. 205 paní Brychtové, Lavičky, při-
dělení bytu 1 + 1 v nástavbě obecní-
ho úřadu v Radostíně nad Oslavou 
223 panu Minsterovi, Radostín nad 
Oslavou    

-  žádost manželů Ondřeje Hladkého, 
Radostín nad Oslavou a Ing. Sláv-
ky Hladké, Velké Meziříčí o udělení 
souhlasu obce pro vlastníka parcely 
č. 799/169 pana Jiřího Pytlíka, k je-
jímu odprodeji do vlastnictví man-
želů Ondřeje a Slávky Hladkých za 
podmínek stejných, jako když tuto 
parcelu odkupoval od obce Radostín 
nad Oslavou 

-  žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou o povolení výjimky z počtu 
dětí ve školním roce 2017/2018 v 
Mateřské škole Radostín nad Osla-
vou – v 1. třídě zvýšení počtu dětí o 
3 na celkový počet 27 dětí, ve 2. třídě 
zvýšení počtu dětí o 4 na celkový po-
čet 28 dětí   

-  Rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č. 3/2017  

-  Výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2016

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou o pře-
vedení zlepšeného hospodářského 
výsledku z hlavní a vedlejší hospo-
dářské činnosti za rok 2016 do fondů 

příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou, dle přílohy 

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou o vyčle-
nění částky 2000,-Kč z rozpočtu školy 
na rok 2017 do fondu reprezentace 

-  odkup parcely číslo 1424/12 o vý-
měře 16 m2,  parcely číslo 1424/13 o 
výměře 16 m2,  parcely číslo 1424/46 
o výměře 8 m2,  parcely číslo 1424/47 
o výměře 8 m2 od manželů Uchytilo-
vých, Radostín nad Oslavou 

-  Smlouvu o právu provést stavbu na 
cizím pozemku s panem Krejčím, 
Uhřínov a paní Svatoňovou, Horní 
Radslavice, na připojení novostav-
by rodinného domu na parcele č. 
1937/3  na vodovodní a kanalizační 
řad umístěný v obecních pozemcích

-  provedení opravy kanalizačního ve-
dení a drobných stavebních úprav ve 
sklepních prostorách čp. 144 firmou 
Jiří Pešek, Radostín nad Oslavou a 
využití sklepních prostor k usklad-
nění různého materiálu obce  
    

zastupitelstvo obce uložilo:
-  starostovi a radě obce v termínu do 

příštího jednání zastupitelstva obce 
zajistit provedení výběrového říze-
ní na akci „Úprava náměstí a silnice 
III/35425 a chodník podél silnice 
II/354“ a „Stavební úpravy objektu 
občanské vybavenosti č.p.223 v Ra-
dostíně nad Oslavou“  

-  radě obce projednat do 15.5.2017 s 
dodavatelem díla úpravy soklu bu-
dovy a sladění barevnosti a povrchu 
s nadzemními podlažími budovy 
obecního úřadu 

-  starostovi a radě obce v termínu do 
příštího jednání zastupitelstva obce 
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Z jednání rady obce (16.3., 20.4., 25.5. a 9.6.2017)

zveřejnit záměr obce na pronájem 
terasy u fotbalového hřiště 

-  starostovi a radě obce vypracovat 
v termínu do 15.7.2017 Pachtovní 
smlouvu na pronájem části obecního 
pozemku p.č. 1391/2 o výměře 130 
m2 s paní Suchoňovou, Radostín nad 
Oslavou  

-  starostovi a radě obce vypracovat 
v termínu do 15.8.2017 nájemní 
smlouvy s nájemníky obecních bytů 
v čp. 223 a 205

-  starostovi a radě obce zahájit ozná-
mení o nedostatečné lékařské péči 
MUDr. Šuberta v místním obvodu 
lékaře pro dospělé, 

zastupitelstvo obce rozhodlo:
-  podle ustanovení § 172 odst. 5 zá-

kona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), o námitkách uplatně-
ných při veřejném projednání a při 
opakovaném veřejném projednání 

k Územnímu plánu Radostín nad 
Oslavou

zastupitelstvo obce vydalo:
-  po ověření podle ustanovení § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), že ná-
vrh Územního plánu Radostín nad 
Oslavou není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje České republiky 
ve znění Aktualizace č. 1, Zásada-
mi územního rozvoje Kraje Vysoči-
na, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3, 
se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, jako orgán příslušný podle 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) sta-
vebního zákona za použití ustano-
vení § 43 odst. 4 stavebního zákona 
a v souladu s ustanoveními § 171 až 
174 správního řádu Územní plán Ra-
dostín nad Oslavou   

Rada obce vzala na vědomí:
-  zápis z jednání – projednání návrhu 

autobusových jízdních řadů zaslány 
Krajem Vysočina, odborem dopravy 
na zajištění dopravní obslužnosti v 
roce 2019 

-  Uvědomění o zahájení vodoprávního 
řízení od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odbor životního prostředí, ve 
věci stavebního povolení na akci „Re-
konstrukce kanalizace u mostu na sil-
nici II/354“, „Rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace na náměstí“ a „Rekonstrukce 
kanalizace u kulturního domu“

-  Sdělení Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina o účinnosti novely zákona č. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, včetně 
úkolů ze zákona, vyplývajících pro 
obce a příspěvkové organizace obce

-  Sdělení Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina o schválení zákona č. 23/2017 
Sb. o pravidlech rozpočtové odpo-
vědnosti (pravidlo dluhové brzdy 
státu a jeho uplatnění v případě pře-
sáhnutí dluhu sektoru veřejných in-
stitucí nad 55 % Hrubého domácího 
produktu)

-  registraci akce o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace z operačního pro-
gramu Životní prostředí od Mini-
sterstva životního prostředí ČR na 



akci „Protipovodňová opatření obce 
Radostín nad Oslavou“

-  registraci akce o rozhodnutí o po-
skytnutí dotace z operačního progra-
mu Životní prostředí od Minister-
stva životního prostředí ČR na akci 
„Optimalizace energetického hos-
podaření budovy OÚ Radostín nad 
Oslavou“

-  závěrečné vyhodnocení akce „Oprava 
elektrických rozvodů v ZŠ Radostín 
nad Oslavou“ pod č. 117D815003166 
vydané Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR

-  sdělení Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina, odbor sekretariátu hejtmana o 
poskytnutí dotace ve výši 300 000,- 
Kč naší obci, na pořízení dopravního 
automobilu pro místní jednotku po-
žární ochrany

-  zprávu starosty obce o sběru nebez-
pečných odpadů dne 12.4.2017 v obci 
Radostín nad Oslavou a Zahradiště

-  zprávu starosty obce o úklidu odpad-
ků v příkopech u silnic na Kněževes, 
Krásněves, Ostrov nad Oslavou, Za-
hradiště, Pavlov a Znětínek, který 
provedli žáci 7. ročníku a učitelé naší 
ZŠ v rámci programu „Čistá Vysoči-
na“, akce proběhla dne 12.4.2017

-  rozhodnutí - stavební povolení na 
akci „Rekonstrukce vodovodů a ka-
nalizace na náměstí“ vydaný MěÚ 
Žďár nad Sázavou, odbor životního 
prostředí

-  aktualizovaný ceník za ukládání a 
skladování komunálního odpadu na 
skládce Ronov n.S. od města Přiby-
slav, cena za uloženou tunu je pro 
letošní rok 1012,- Kč

-  kolaudační souhlas s užíváním stav-
by pod názvem „Sklad sportovních 

potřeb a terasa pro objekt sportov-
ních kabin č.p. 267“, vydaný MěÚ 
Žďár nad Sázavou, odbor stavební  

-  „Registrační list“ o přiznání dotace 
na pořízení auta pro Sbor dobrovol-
ných hasičů Radostín nad Oslavou 
od Ministerstva vnitra, Gen. ředitel-
ství Hasičského záchranného systé-
mu ČR Praha

-  „Předvolání ve věci opatrovnictví 
pana Blahy Radostín nad Oslavou k 
Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sá-
zavou na den 22.6.2017 v 10,30 ho-
din

-  „Protokol z provedené kontroly pra-
covnicí Státního fondu životního 
prostředí ČR“ na akci „Revitalizace 
zeleně v obci Radostín nad Oslavou“

Rada obce  schválila:
-  smlouvu o dílo č. 1706 s firmou VE-

STAV group s.r.o. Vyškov na prove-
dení akce „Optimalizace tepelného 
hospodaření Obecního úřadu Ra-
dostín nad Oslavou“

-  příkazní smlouvu s p. Františkem 
Machovcem, Žďár nad Sázavou na 
provedení technického dozoru na 
akci „Optimalizace tepelného hos-
podaření Obecního úřadu Radostín 
nad Oslavou“

-  příkazní smlouvu s Ing. Miroslavem 
Vávrou, Žďár nad Sázavou na pro-
vedení koordinátora BOZP  na akci 
„Optimalizace tepelného hospoda-
ření Obecního úřadu Radostín nad 
Oslavou“

-  smlouvu o dílo s firmou Ing. Tomáš 
Pohanka, Nové Veselí na provedení 
autorského dozoru na akci „Optima-
lizace tepelného hospodaření Obec-
ního úřadu Radostín nad Oslavou“        
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-  smlouvu o finančním podílu obce 
Radostín nad Oslavou ve výši 207 
370,- Kč se Svazem vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, na akci „Radostín 
nad Oslavou – rekonstrukce čistírny 
odpadních vod“

-  smlouvu o dílo s firmou Ing. Marie 
Psotová, Studio P, Žďár nad Sáza-
vou, na zpracování dokumentace pro 
opakované projednání Územního 
plánu Radostín nad Oslavou

-  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
3/I/12 s Ing. Arch. Janem Psotou a 
Ing. Marií Psotovou, Nádražní 52, 
Žďár nad Sázavou k Územnímu plá-
nu obce Radostín nad Oslavou

-  darovací smlouvu na finanční dar 
obce ve výši 15.000,- Kč s Domácím 
hospicem Vysočina, Nové Město na 
Moravě

-  dodatek č.1 k dohodě o vytvoření 
pracovní příležitosti v rámci VPP č. 
ZRA – VZ – 2017/2016 s Úřadem 
práce Žďár nad Sázavou

-  vytvoření dvou pracovních míst v 
rámci Veřejně prospěšných prací, s 
účinností od 1.4.2017

-  pojmenování záchytné vodní nádrže 
nad obecním rybníkem Benýšek, na 
Horní Benýšek

-  vypracování projektové dokumen-
tace pro stavební řízení na Vodní 
záchytnou nádrž Horní Benýšek, 
zpracovatelem Ing. Jiřím Ježkem, Na 
Hrádku 2578, Pardubice  

-  objednávku statického posouzení 
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou u 
firmy Energie Benefit Centre a.s., 
Praha 

-  uspořádání humanitární sbírky v bu-
dově obecního úřadu dne 7.4.2017 
pro Diakonii Broumov  

-  smlouvu o dílo s firmou Chládek a 
Tintěra Pardubice a.s., na akci „Most 
II./354-022-SO 103.1 – chodník u 
mostu“

-  zadání opravy výtluků v místních ko-
munikacích asfaltovou emulzí Kraj-
ské správě a údržbě silnic Vysočiny, 
středisko Žďár nad Sázavou

-  opravu hasičské přenosné stříkačky 
PS 12 pro místní jednotku požár-
ní ochrany, firmou Martin Vraspír, 
Žďár nad Sázavou

-  zadání zhotovení mříží do dvou oken 
zubní ordinace v obecní budově čp. 
71 v naší obci firmě Jiří Ondráček, 
Radostín nad Oslavou

-  dokoupení 100 sad tašek na tří-
děný komunální odpad u firmy  
EKO-KOM a.s., Praha

-  zveřejnění záměru obce na pronájem 
části obecního pozemku u bytovky 
č.p. 135, par.č. 1391/2 o výměře 130 
m2 na pěstování zeleniny

-  příkazní smlouvu s panem Fran-
tiškem Machovcem na provedení 
technického dozoru na akci „Most 
č. II./354-022-SO 103.1 – chodník u 
mostu“  

-  smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2017 s firmou 
HB Auditing s.r.o., Žďár nad Sázavou

-  dohodu o vytvoření pracovních pří-
ležitostí č. ZRA-VZ-2013/2017 v 
rámci Veřejně prospěšných prací s 
Úřadem práce ČR, pracoviště Žďár 
nad Sázavou, na vytvoření dvou ve-
řejně prospěšných míst v termínu od 
1.4. do 31.10.2017

-  darovací smlouvu na poskytnutí fi-
nančního daru Krajem Vysočina na 
podporu vzdělávacích činností míst-
ní základní školy
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-  obeslání firem na podání nabídky na 
dodávku dopravního auta pro SDH 
Radostín nad Oslavou : Požární bez-
pečnost Jihlava,  Auto Trutnov, Fro-
lík a Rataj, Kutnohorská 204/8, 109 
00 Praha 10

-  zadání vypracování výběrového řízení 
na dodávku dopravního auta pro SDH 
Radostín nad Oslavou, firmou  Ing. 
Hana Veselá, Žďár nad Sázavou 

-  podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci Programu obnovy venkova 
Vysočina, na vybudování chodníku u 
silnice II / 354 ke kulturnímu domu, 
SO 103.1 chodník u mostu 

-  „Smlouvu o dílo SP7-3664“ s firmou 
PKS okna Žďár nad Sázavou na zho-
tovení nového okna do č.p. 71 – zub-
ní ordinace – poškozeného po násil-
ném vniknutí neznámou osobou

-  „Smlouvu o poskytnutí dotace z roz-
počtu Kraje Vysočina“ na udržení 
akceschopnosti zásahové jednotky 
SDH Radostín nad Oslavou 

-  žádost firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou o povolení skácení 12 
ks suchých topolů v areálu firmy 

-  zavedení slaboproudých rozvodů, 
rozvod televizního signálu do bytů v 
nástavbě budovy OÚ čp. 223, firmou 
Karel Burget, Krásněves

-  opravu výtluků balenou asfaltovou 
směsí, na silnici ke Znětínku, firmou 
Colas a.s. Žďár nad Sázavou

-  nákup nového smaltovaného státní-
ho znaku a označení „Obecní úřad“ 
na fasádu budovy Obecního úřadu 
Radostín nad Oslavou 

-  smlouvu o dílo s firmou Chládek 
a Tintěra, Pardubice a.s. na akci 
„Úprava náměstí a silnice III/35425 a 
chodník podél silnice II/354“

-  smlouvu o dílo s firmou LS Mont 
s.r.o., Žďár nad Sázavou na akci „Sta-
vební úpravy objektu občanské vy-
bavenosti č.p.223 v Radostíně nad 
Oslavou“

                 
Rada obce uložila:   
-  starostovi v termínu do 20.3.2017 

vypracovat a podat žádost na zřízení 
2 míst veřejně prospěšných prací na 
Úřad práce  ve Žďáru nad Sázavou

-  starostovi zúčastnit se vodoprávního 
jednání na MěÚ Žďár nad Sázavou, 
dne 22.3. 2017, ke stavebnímu povo-
lení na akci „Rekonstrukce kanali-
zace u mostu na silnici II/354“, „Re-
konstrukce vodovodu a kanalizace 
na  náměstí“ a „Rekonstrukce kana-
lizace u kulturního domu“

-  radě obce organizačně zajistit setká-
ní důchodců obce dne 22.4.2017 v 
místním kulturním domě

-  starostovi zúčastnit se krajského se-
tkání Svazu měst a obcí ČR v Jihlavě 
dne 5.5. 2017, setkání je zaměřené 
zejména na novely zákonů týkajících 
se obcí

-  starostovi zúčastnit se jednání ve věci 
opatrovnictví pana Blahy, Radostín 
nad Oslavou  u Okresního soudu ve 
Žďáru nad Sázavou dne 22.6.2017 v 
10,30 hodin

-  starostovi vydat rozhodnutí o povo-
lení skácení 12 ks suchých topolů v 
areálu firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou do 20.6.2017
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA
kancelář ředitele krajského ředitelství

oddělení tisku a prevence

Policisté doporučují cyklistům – používejte cyklistickou přilbu
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů bývá poranění hlavy

Při dodržování zásad bezpeč-
né jízdy na jízdním kole se výrazně 
snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí 
nejen cyklistům, ale i ostatním účast-
níkům silničního provozu. Proto by 
cyklisté měli dodržovat základní pravi-
dla bezpečné jízdy.

- Jezděte co nejblíže u pravého okra-
je silnice a sledujte pozorně provoz 
okolo sebe, abyste mohli včas zpo-
malit nebo zastavit před možným 
nebezpečím. 

- Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani 
dva na jednom kole. Nevozte před-
měty, které by mohly vás nebo další 
osoby zranit. 

- Nepoužívejte kolo k přepravě nad-
měrných, neforemných a těžkých 
nákladů. Své úmysly dávejte naje-
vo včas a takovým způsobem, aby 
je ostatní řidiči i chodci správně 
pochopili. Při každé změně směru 
jízdy dejte včas a zřetelně znamení 
paží. Před vybočením doleva se ne-
zapomeňte ohlédnout. 

- Na přechodu pro chodce, zejména 
když odbočujete vpravo nebo vlevo, 
dejte přednost přecházejícím chod-
cům. 

- Tam, kde je hustý provoz, veďte 
jízdní kolo raději opatrně po chod-
níku. Respektujte pokyny policistů, 
světelné signály a dopravní značky. 
Buďte ohleduplní k ostatním účast-
níkům silničního provozu. 

- Nezdržujte provoz zbytečně poma-
lou jízdou a nepřekážejte ostatním 
řidičům. Při jízdě si vždy chraňte 
hlavu cyklistickou přilbou. 

- Za snížené viditelnosti nezapomeň-
te včas rozsvítit světlo. 

- Oblékejte si barevné, reflexní a svět-
lo odrážející oblečení. 

- Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy 
s ohledem na svůj aktuální zdravot-
ní stav. Přihlédněte také k hustotě 
provozu a momentálním podmín-
kám na silnici. 

- Před každou jízdou na kole (i během 
jízdy) platí zákaz požívání alkoho-
lických nápojů stejně tak jako při 
řízení motorových vozidel. 

- Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a 
dbejte zejména na to, aby bylo řádně 
vybaveno a mělo v pořádku všechny 
součásti, které umožňují bezpečnou 
jízdu. Reflexní doplňky v každém 
případě zvyšují bezpečnost cyklistů 
na silnicích. 

- Chovejte se vždy tak, jak byste chtě-
li, aby se ostatní chovali k vám. 

Při dopravních kontrolách nebo při 
šetření dopravních nehod se policisté 
také setkávají s cyklisty, kteří jsou pod 
vlivem alkoholu. Ti si zřejmě neuvědo-
mují, 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.
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Senioři, čtěte!
Od začátku letošního roku do 10. 

května evidují policisté v Kraji Vysočina 
11 případů, kdy se pachatelům podařilo 
okrást seniory. Za kalendářní rok 2016 
policisté těchto skutků v našem kraji 
zaznamenali na 50. Pachatelé se přitom 
snaží vylákat peníze od starších lidí růz-
nými způsoby. V poslední době je velmi 
častá legenda o vrácení různých přeplat-
ků za dodávky elektřiny, vody nebo ply-
nu. Způsobů, jak se zloději mohou do-
stat do bytů a rodinných domků je více. 
Podvodníci se vydávají například za pra-
covníky různých energetických společ-
ností. Poškozenému uvedou, že na jeho 
odběrném místě je evidován nedoplatek 
za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu 
a požadují jej zaplatit zpět s výhružkou 
odpojení energií. Senioři většinou pod 
tímto nátlakem požadovaný finanční 
obnos zaplatí. 

Je třeba, aby si lidé uvědomili, že 
komunikace mezi energetickou společ-
ností a zákazníkem probíhá v dnešní 
době písemnou formou prostřednictvím 
České pošty. Může se samozřejmě stát, 
že nedojde k zaplacení zálohy za odebra-
né energie ze strany zákazníka. V tomto 
případě zákazník dostane poštou upo-
mínku, případně další, kde je již upo-
zorněn na možnost odpojení od dodá-
vek energií. Rozhodně za zákazníky ale 
nechodí žádný pracovník těchto firem 
s tím, že vybírá nedoplatky nebo vrací 
přeplatky za odebrané energie.

Pachatelé se především pod výše 
uvedenými legendami snaží dostat do 
bytu či domu oběti. Jakmile se pod-
vodník dostane do bytových prostor, 
tak velmi rychle lokalizuje prostor, kde 

má senior uloženy své úspory a násled-
ně je odcizí. V tomto případě policisté 
doporučují nemít doma velké finanční 
obnosy a samozřejmě nikoho cizího si 
do bytu nebo domu nepouštět. Bylo by 
dobré, kdyby každý senior měl ve svém 
mobilním telefonu uložené číslo napří-
klad na starostu obce, své dospělé děti a 
na Policii České republiky. V případě, že 
dojde k takové situaci, kdy u dveří sto-
jí neznámý člověk a chce se dostat pod 
nějakou záminkou do bytu, může senior 
zavolat přímo těmto osobám a požádat 
je o pomoc nebo alespoň o radu.

Policisté by chtěli na seniory důraz-
ně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím 
lidem nebo k osobám, u nichž si nemo-
hou osobně ověřit jejich totožnost, více 
obezřetní. Senioři by neměli otevírat 
dveře domu nebo bytu, aniž by se pře-
dem přesvědčili, kdo za nimi je. V žád-
ném případě by neměli neznámé osoby 
zvát do svých domovů a při každém 
opuštění domu by za sebou měli uzamk-
nout dveře. Pokud je telefonicky kontak-
tuje příbuzný a žádá je o půjčení peněz, 
měl by si senior tuto informaci, vždy ješ-
tě před předáním hotovosti, osobně ově-
řit. Je také vhodné trvat na předání pe-
něz přímo tomu člověku, který o půjčku 
požádal. Vydání peněz neznámé osobě s 
sebou totiž nese velké riziko.  

Je důležité mít na paměti, že pacha-
telé jsou velmi dobře připravení a budou 
o krok před vámi. Dokáží velmi rychle 
reagovat i na nečekané situace, nevypa-
dají většinou na první pohled podezřele, 
mají příjemné vystupování, jsou komu-
nikativní, milí, slušně oblečení a působí 
dobrým a seriózním dojmem. 
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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Kancelář ředitele
Oddělení tisku a prevence
nprap. David Linhart
vrchní inspektor
tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475
e-mail: david.linhart@pcr.cz

POLICIE VARUJE - NEBEZ-
PEČNÁ INTERNETOVÁ HRA 
MODRÁ VELRYBA

V dubnu t. r. informovala Policie ČR 
o tom, že se v České republice na sociál-
ních sítích šíří informace o výskytu in-

ternetové hry s názvem Modrá velryba. 
Hra je určena především mládeži a její 
náplní je plnit úkoly. Vítěz je pak údaj-
ně donucen administrátorem spáchat 
sebevraždu. Některá média zveřejnila 
zprávy, že P ČR zveřejněním informací 
o této hře šíří hoax. Policie toto tvrzení 
odmítá. Informace o fenoménu „Mod-
rá velryba“ měla ještě před zveřejněním 
výzvy od svých zahraničních partne-
rů. Vzhledem k závažnosti informací 
a potenciálnímu nebezpečí pokládala 
za nezbytné informovat veřejnost, a to 
především rodiče nezletilých uživatelů 
internetu. Obecný článek k této proble-
matice přináší i síť „Insafe“.

NAROZENÉ DĚTI
Evelína Babáková, Zahradiště 3

Mikoláš Vondrák, Radostín nad Oslavou 203

Rodičům srdečně blahopřejeme.

MŠ Radostín nad Oslavou
Děkujeme Spolku tvořivých večerů za knihy a hračky.

Děti a učitelky z mateřské školy v Radostíně nad Oslavou
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HODNOCENÍ KONČÍCÍHO ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ
     Další školní rok pomalu končí, hod-
notíme, co se nám podařilo, v čem 
máme rezervy.
I v letošním školním roce čekalo děti, 
učitele a ostatní provozní pracovní-
ky hodně práce. Celý podzim byl ve 
znamení příprav na oslavu 80. výročí 
otevření budovy základní školy. Chys-
tali jsme program, zkrášlovali prostory 
školy, sháněli fotografie, dokončovali 
vydání Almanachu, připravovali třídy 
na prohlídku, zajištovali občerstvení, 
...  Práce to byla nelehká, ale odměnou 
nám byly pochvalné ohlasy spokoje-
ných návštěvníků. Těch jsme napočítali 
více než 800. Chtěli bychom ještě jed-
nou všem učitelům, provozním zaměst-
nancům, panu starostovi, vystupujícím 
žákům a také Radostínské kapele podě-
kovat za zdárný průběh celé akce.
     Každoročně se účastníme mnoha 
soutěží a olympiád jak sportovních tak 
naukových. Naši žáci získávají výbor-
ná umístění v okrskových, okresních i 
krajských kolech. Jmenujme alespoň ty, 
kteří se v okresních kolech umístili do 
třetího místa: Vojtěch Doležal ze 6. tří-
dy - 1. místo v matematické olympiádě, 
Jaroslav Svoboda z 9. třídy – dokonce 
dvě 3. místa – zeměpisná olympiáda a 
v německém jazyce, Petra Vaňková z 9. 
třídy – 3. místo v matematické olym-
piádě (ta zastupovala naši školu i náš 
okres v krajském kole). Sportovní sou-
těže: družstvo dívek z 8. a 9. třídy – 3. 
místo ve florbale, družstvo z 9. třídy 
2. místo v soutěži Mladých cyklistů, 3. 
místo chlapců 8., 9. v minifotbale. Po-
chvalu si ale určitě zaslouží všichni žáci, 
kteří naši školu i obec zdárně reprezen-

tovali v jakékoli soutěži. Všichni budou 
odměněni na konci školního roku na 
slavnostním shromáždění. 
    Dále naši žáci vystupují na kultur-
ních a společenských akcích v obci jako 
je např. vítání občánků, rozloučení s 
mateřskou školou a s deváťáky, apod. S 
rodiči a veřejností se setkáváme na spo-
lečných akcích jako je například Slav-
nost slabikáře, kde naši prvňáčci před-
vádějí, co se za jeden rok stihli naučit. 
Před Vánocemi nás v rámci projektu 
„Celé Česko čte dětem“ četbou zajíma-
vých knih potěšili tatínkové našich dětí, 
za což jim ještě jednou děkujeme. Oce-
nění si opět zaslouží žáci 7. ročníku, 
kteří se účastnili projektu Čistá Vyso-
čina, kdy uklízeli okolí silnic. Podporu 
nejen žáků ale i občanů si stále více zís-
kává i  sběr papíru, který zajišťuje pan 
školník a pan učitel Fabík. 
     Výuku zpestřujeme návštěvou di-
vadel, kina, exkurzemi, přednáškami. 
Mezi potřebné patří určitě preventivní 
programy s tématy šikany, spolupráce, 
vandalismu, drogových závislostí. Žáky 
oceňované jsou programy Českého čer-
veného kříže a Záchranné služby Velké 
Meziříčí. Zvláště poslední uvedené se-
mináře jsou pro další život žáků důle-
žité.
      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, 
kde naši deváťáci dosáhli nadprůměr-
ných výsledků ve všech oblastech, stej-
ně jako v testování České školní inspek-
ce. Všichni  se navíc dostali na zvolené 
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střední školy, letos bylo na gymnázia 
přijato 15 žáků. V měsíci červnu jsme 
pro zvýšení dovedností v anglickém 
jazyce zajistili zájemcům kurzy s rodi-
lými mluvčími. Jsme sami zvědavi, jak 
budou děti hodnotit jejich přínos. 
     Radost máme i ze spolupráce s pa-
nem starostou a celým obecním za-
stupitelstvem. Ti vynaložili úsilí i fi-
nanční prostředky na podání projektu 
„Infrastruktura základních škol“ v rám-
ci IROP. Pokud bude schválen, škola by 

v půdní vestavbě hlavní budovy získala 
nové učebny: matematiku, jazykovou 
a kmenovou učebnu a školní dílnu. 
Vzhledem k vysokému dělení tříd na 
skupiny je navýšení učebních prostor 
nutné.
     Prázdniny a dovolené se blíží, přeje-
me proto všem dětem, jejich rodičům, 
našim zaměstnancům, pracovníkům 
obecních úřadů a vůbec všem občanům 
jejich příjemné a pohodové prožití.

Mgr. Eva Prudková

Zájmové sdružení „Tvořivé večery“
Jako spolek žen – Tvořivé večery, jsme uspořádaly již tradiční 

Velikonoční výstavu.
Zájmové sdružení „Tvořivé večery“ 

Jako spolek žen – Tvořivé večery ,jsme uspořádaly již tradiční Velikonoční výstavu . 

 

 

 

 

Zájmové sdružení „Tvořivé večery“ 

Jako spolek žen – Tvořivé večery ,jsme uspořádaly již tradiční Velikonoční výstavu . 

 

 

 

 Výtěžek z této akce byl věnován na podporu činnosti
Střediska rané péče Brno, pracoviště Žďár nad Sázavou

http://www.ranapece.cz/brno/
 Část výtěžku z velikonoční výstavy byla věnována na dovybavení herny v  

Mateřské škole Radostín nad Oslavou 

 

 

Další naší akcí ,která měla za cíl připomenutí lidových tradic bylo  

Vynášení Morany a přinášení létečka 2017 

 

 

 

 

 

 Část výtěžku z velikonoční výstavy byla věnována na dovybavení herny  
v Mateřské škole Radostín nad Oslavou
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Výtěžek z této akce byl věnován na podporu činnosti 

Střediska rané péče Brno,procoviště Žďár nad Sázavou 

http://www.ranapece.cz/brno/ 

 

 

 

 

Výtěžek z této akce byl věnován na podporu činnosti 

Střediska rané péče Brno,procoviště Žďár nad Sázavou 

http://www.ranapece.cz/brno/ 

 

 

 

 

Výtěžek z této akce byl věnován na podporu činnosti 

Střediska rané péče Brno,procoviště Žďár nad Sázavou 

http://www.ranapece.cz/brno/ 
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 Část výtěžku z velikonoční výstavy byla věnována na dovybavení herny v  

Mateřské škole Radostín nad Oslavou 

 

 

Další naší akcí ,která měla za cíl připomenutí lidových tradic bylo  

Vynášení Morany a přinášení létečka 2017 

 

 

 

 

 

 Část výtěžku z velikonoční výstavy byla věnována na dovybavení herny v  

Mateřské škole Radostín nad Oslavou 
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Vynášení Morany a přinášení létečka 2017 

 

 

 

 

 

Další naší akcí, která měla za cíl připomenutí lidových tradic bylo

 Část výtěžku z velikonoční výstavy byla věnována na dovybavení herny v  

Mateřské škole Radostín nad Oslavou 

 

 

Další naší akcí ,která měla za cíl připomenutí lidových tradic bylo  

Vynášení Morany a přinášení létečka 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem,kteří  podporují naše tvoření,účastní se našich akcí a tím nám dávají možnost 
připomínat a udržovat lidové tradice a zvyky.Zároveň nám tím umožnují,alespoň v malé míře 

pomáhat tam,kde je to třeba. 

 

Vaše Tvořivé večery 

Děkujeme všem, kteří podporují naše tvoření, účastní se našich akcí a tím nám dá-
vají možnost připomínat a udržovat lidové tradice a zvyky. Zároveň nám tím umožňují, 
alespoň v malé míře pomáhat tam, kde je to třeba.

Vaše Tvořivé večery



Z činnosti KOPRETINY-CENTRUM  
PRO RODIČE S DĚTMI 

pletení z pedigu

Vydal Obecní úřad Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg.značka: MK ČR E 11294. Tiskne Horácká 
tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 66/2017, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 9. 2017. 
Případné příspěvky vítány.

výuka na dopravním hřišti  
ve Žďáře nad Sázavou

dětský den kurz šití 

velikonoční tvoření 
aranžování živých květin 
pletení pomlázek 
vyrábění z keramiky - stojánek na tužky 
kurz angličtiny 
uspořádání přednášky s vybranou 
tématikou 
sehrání pohádky o perníkové chaloupce 
uspořádání setkání společenství manželů 

Rodiče s dětmi jste srdečně zváni  
ke tvoření, hraní, učení ...
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