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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
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zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu starosty o průběhu a opat-

řeních obce k omezení hluku z 
akce „Narozeninová párty“, která se 
uskutečnila v lesním kempu Zahra-
diště ve dnech 11.-13.září 2016

- zprávu ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou o přípravě oslavy 80. 
let měšťanské školy v Radostíně, 
která se uskuteční v místní škole 
26.11.2016

- žádost paní Kerestešové, Zahradiště 
o vyřešení nesrovnalostí v částech 
pozemků v k.ú. Zahradiště v jejím a 
obecním vlastnictví

- žádost pana Pavlase, Zahradiště a 
pana Zisso, Praha o odprodej dvou 
částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Za-
hradiště

- žádost paní Brabcové, Žďár nad 
Sázavou o odprodej pozemku  č. 
2096/7, dvou částí pozemku 2168/1 
zastavěné budovou čp. 62, část po-
zemku p.č. 2168/1 mezi čp. 62 a čp. 
60, část pozemku p.č. 2168/1 před 
vjezdem do dvora čp. 62, část po-
zemku p.č. 104/2 za čp. 190  (pošta)

 - žádost paní Brabcové, Žďár nad Sá-
zavou o umožnění a souhlas s parko-
váním na parcele 2168/1, pro zákaz-
níky, kteří budou nakupovat v domě 
čp. 62 v Radostíně nad Oslavou

 - žádost paní Brabcové, Žďár nad Sá-
zavou o pronájem hrobových míst č. 
7/20 a č. 7/21 na hřbitově v Radostí-
ně nad Oslavou

- žádost pana Hladkého, Radostín 
nad Oslavou o pronájem části obec-
ní parcely č. 1397/3 o výměře 500 m2 
k sekání trávy

- žádost Českého zahrádkářského 

svazu, místní organizace Radostín 
nad Oslavou o pronájem části po-
zemku p.č. 129 v k. ú. Radostín nad 
Oslavou 

- upozornění Městského úřadu, od-
boru životního prostředí na kontroly 
technického stavu a provozu spalo-
vacích stacionárních zdrojů (kotlů) 
na pevná paliva v domácnostech

- zprávu starosty obce o schválení do-
tace z Operačního programu životní 
prostředí na obecní akce „Optima-
lizace energetického hospodaření 
budovy OÚ Radostín nad Oslavou“ 
(to je zateplení budovy a výměna 
oken) a „Protipovodňová opatření 
Radostín nad Oslavou“ (mimo jiné, 
bezdrátový obecní rozhlas)

- zápis z dílčího přezkoumání hospo-
daření Obce Radostín nad Oslavou, 
za období leden až září 2016

- žádost pana Poula, Radostín nad 
Oslavou o odprodej obecní parcely 
č. 546/1 v katastrálním území Rado-
stín nad Oslavou

zastupitelstvo obce schválilo: 
- souhlas s uzavřením Smlouvy o pře-

ložce zařízení distribuční soustavy                       
č. 13007279 s E.ON Distribuce a.s., 
České Budějovice – přeložka vedení 
NN na městečku 

- zprávu starosty o průběhu příprav-
ných prací na investiční akce pláno-
vané na roky 2017 až 2018

- Hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za 1. pololetí 2016

- Rozpočtový výhled Obce Radostín 
nad Oslavou na roky 2015 - 2020

- Rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č. 5/2016

Z jednání zastupitelstva obce  ( 22.9. a 10.11. 2016 )



- zprávu starosty a místostarosty o do-
končení neinvestiční akce „Oprava 
elektrických rozvodů v obecní by-
tovce čp.205“

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
části pozemku o výměře 225 m2 z 
p.č. 129 v k. ú. Radostín nad Oslavou 
k zahrádkářské činnosti

- vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecní parcely č. 117/1 o vý-
měře 39 m2, části obecní parcely č. 
30/1 o výměře 35 m2 v katastrálním 
území Zahradiště  -

- odkup části parcely č. 30/3  o výmě-
ře 64 m2 v katastrálním území obce 
Zahradiště ze soukromého vlastnic-
tví do majetku obce

- podání písemné žádosti na odkup čás-
ti parcely č. 799/153 o výměře 4 500 m2 
do majetku obce, majitelce pozemku, 
paní Brabcové, Žďár nad Sázavou 

- nabídku č. 166/ZZ/2016 firmy 
Energe Benefit Centre a.s., Podě-
bradova 285/109, 612 00 Brno na 
zpracování dokumentace I. a II. eta-
py akce „Půdní vestavba a přístavba 
výtahu na objektu ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou“  

- pronájem části obecní parcely  č. 
1397/3 o výměře 500 m2 k sekání 
trávy panu  Hladkému, Radostín 
nad Oslavou

- Výroční zprávu Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou, za škol-
ní rok 2015/2016

- Hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za 3. čtvrtletí 2016

- Rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č. 6/2016

- průběh přípravných prací na inves-
tiční akce plánované na roky 2017 až 
2018

- souhlas s uzavřením smlouvy o po-
skytnutí příspěvku obce se Svazem 
vodovodů  a kanalizací Žďársko, na 
vypracování projektové dokumenta-
ce na akci „Radostín nad Oslavou – 
kanalizace u kulturního domu“

- zadání provedení výběrového řízení 
na akci „Protipovodňová opatření 
obce Radostín nad Oslavou“  firmě 
ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 
639 00 Brno

- zadání provedení výběrového řízení 
na akci „Optimalizace energetického 
hospodaření budovy OÚ Radostín 
nad Oslavou“ firmě IPI s.r.o., Strojí-
renská 34, Žďár nad Sázavou

- smlouvu o společnosti veřejných za-
davatelů, Krajskou správou a údrž-
bou silnic Jihlava, se Svazem vo-
dovodů a kanalizací Žďársko, Žďár 
nad Sázavou a Obcí Radostín nad 
Oslavou, na akci: „II/354 Radostín 
nad Oslavou – most ev.č. 354 – 022“, 
jejímž předmětem je rekonstrukce 
mostu, přilehlého vodovodu, kana-
lizace a výstavba chodníku 

- průběh a dokončení neinvestiční 
akce „Oprava střešní krytiny na bu-
dově hasičské zbrojnice“ v Radostí-
ně nad Oslavou

- žádost Českého zahrádkářského sva-
zu Radostín nad Oslavou o pronájem 
části obecního pozemku p.č. 129 o 
výměře 225 m2, v k. ú. Radostín nad 
Oslavou, k zahrádkářské činnosti

- žádost paní Kerestešové, Zahradiště 
o odprodej části obecní parcely č. 
117/1 (nově vzniklou 117/4) o vý-
měře 35 m2 a část obecní parcely č. 
30/1 (nově vzniklou p.č. 30/7 o vý-
měře 13 m2 a p.č. 30/8 o výměře 24 
m2) v katastrálním území Zahradiště
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- vyhlášení záměru obce na odprodej 
dvou částí obecní parcely č. 30/1 
(nově vzniklou p.č. 30/5 o výměře 
179 m2 a p.č. 30/6 o výměře 15 m2) v 
katastrálním území Zahradiště

- odkup části parcely č. 30/3 (nově 
vzniklou p.č. 30/11 o výměře 60 m2)                     
v katastrálním území obce Zahra-
diště ze soukromého vlastnictví do 
majetku obce

- odkup části parcely č. 33/2 (nově 
vzniklou p.č. 33/3 o výměře 40 m2 

zastavěných místní komunikací) 
v k.ú. Zahradiště od soukromého 
vlastníka do majetku obce

- odkup parcely č. 562 o výměře 2 362 
m2 a parcely č. 561/1 o výměře 732 
m2 v katastrálním území Radostín 
nad Oslavou od soukromých vlast-
níků do majetku obce

- vyhlášení záměru obce na odprodej 
části pozemku p.č. 1171/1 o výměře 
3 600 m2 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou

- žádost paní Mikulecké, Pavlov o 
pronájem nebytových prostor v čp. 
223 k provozování kadeřnictví

- žádost firmy Jaroslav Holý, České 
Budějovice o pronájem veřejného 
prostranství na náměstí k umístění 
pouťových atrakcí v roce 2017

- nákup 200 sad tašek na tříděný ko-
munální odpad od firmy EKO KOM, 
a.s., Praha a jejich bezplatnou distri-
buci do jednotlivých domácností v 
Radostíně n. Osl. a Zahradištích

- potřebnou výši dofinancování z 
rozpočtu obce k dotaci od Minister-
stva vnitra a Kraje Vysočina, na nákup 
nového  transportního vozidla pro po-
třeby Sboru dobrovolných hasičů Ra-
dostín nad Oslavou   

zastupitelstvo obce uložilo:
- starostovi a radě obce vypracovat 

v termínu do 30.9.2016 Pachtovní 
smlouvu na pronájem části obecní 
parcely č. 1397/3 o výměře 500 m2

- starostovi a radě obce vypracovat v 
termínu do 20.12.2016 smlouvu na 
pronájem nebytových prostor v čp. 
223 k provozování kadeřnictví

- starostovi a radě obce vypracovat v 
termínu do 20.12.2016 Pachtovní 
smlouvu na pronájem části obecní-
ho  pozemku p.č. 129 o výměře 225 
m2, v k. ú. Radostín nad Oslavou

- starostovi a radě obce a finančnímu 
výboru, připravit do příštího jedná-
ní zastupitelstva obce návrh rozpoč-
tu obce Radostín nad Oslavou na 
rok 2017

- starostovi a radě obce zajistit v ter-
mínu do 12.12.2016 vyúčtování fi-
nančních příspěvků poskytnutých 
obcí na základě uzavřených Veřej-
noprávních smluv

- starostovi a členům zastupitelstva 
obce sejít se 20.11.2016 k posouzení 
vhodnosti vykácení části stromů u 
obytného souboru v Radostíně nad 
Oslavou

- starostovi a radě obce vypracovat v 
termínu do 16.12.2016 smlouvu na 
pronájem veřejného prostranství k 
umístění pouťových atrakcí v roce 
2017
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rada obce vzala na vědomí:
- Seznámení s přípravou projektu tý-

kající se akce Půdní vestavba v pů-
vodní budově ZŠ Radostín nad Os-
lavou, od projektanta Ing.Vítězslava 
Gregara 

- Oznámení o ukončení provozovny 
kadeřnictví v budově obecního úřa-
du čp. 223 k 31.10. 2016, od  nájem-
nice paní Hintenausové, Pavlov

- Informaci o účelových investičních 
dotacích obcím na rok 2017 v rámci 
programu Dotace SDH obcí, zaslané  
generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru ČR

- Rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor stavební, ve věci povolení od-
stranění Základnové stanice Veřej-
né radiotelefonické stanice Eurotel 
28427 Žďár nad Sázavou, ROS Ra-
dostín nad Oslavou

- Výzvu od Krajské správy a údržby 
silnic Kraje Vysočina ve věci od-
stranění nebezpečného stromu na 
pozemku  č. 2196/5 ( mez u silnice 
II/354 směrem k Zahradištím )

- Protokol z ústního jednání spoje-
ného s místním šetřením, sepsaný 
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor sta-
vební, ve věci vydání kolaudačního 
rozhodnutí pro stavbu : Přístavba 
kulturního domu č.p. 130 Radostín 
nad Oslavou

- Oznámení o zahájení územního ří-
zení o umístění stavby: II/354 Rado-
stín nad Oslavou – most ev.č. 354-
022, vydané MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor stavební

- Rozhodnutí ve věci uzavírky a ob-
jížďky silnice II/602 Velké Meziříčí, 

v rámci stavby okružní křižovat-
ky na Třebíčské křižovatce, vydané 
MěÚ Velké Meziříčí, odbor dopravy 
a silničního hospodářství 

- Protokol vydaný Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odbor životní 
prostředí, ve věci prodloužení plat-
nosti stavebního povolení vodního 
díla „Protipovodňová úprava v obci 
Radostín nad Oslavou“

- Usnesení Krajského soudu v Brně 
pobočka Jihlava č.j. 54CO334/2016-
92 ve věci omezení svéprávnosti a 
opatrovnictví posuzovaného Josefa 
Blahy 

- Zprávu starosty obce o průběhu sbě-
ru nebezpečných odpadů a elektro 
odpadů v Radostíně n.O. a v Zahra-
dištích dne 2.11.2016

- Oznámení o zahájení řízení Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina, odboru ži-
votního prostředí, ve věci vydání vý-
jimky podle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny na 
odběr a držení vzorků živočichů na 
území Kraje Vysočina, pro Akade-
mií věd České republiky, Brno

- Zprávu starosty obce o jednání na 
Krajském úřadě Kraje Vysočina ve 
věci rekonstrukce mostu u hasičské-
ho cvičiště

- Sdělení k trvalému odnětí zeměděl-
ské půdy pro stavbu chodníku po-
dél silnice č. II/354 ke kulturnímu 
domu, vydané MěÚ Žďár nad Sáza-
vou, odbor životního prostředí 

- Sdělení starosty obce k nutnosti po-
řízení nové Ortofoto mapy naší obce 
do katastrálního programu, Dispro

Z jednání rady obce ( 27.9., 20.10., 9.11. 2016 )
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rada obce  schválila:
- Smlouvu o přeložce zařízení distri-

buční soustavy č. 13007279, s firmou 
E.ON Distribuce a.s., České Budějo-
vice, na akci „Přeložka NN rozvodů 
na městečku“                                  

- Smlouvu o dílo, na administra-
ci dotace na objekty SO.01, SO.02 
a SO.03, Úprava náměstí a silnice 
III/35425; Rozšíření chodníku ke 
hřbitovu a Chodník ke kulturnímu 
domu   s Ing. Ivanou Tužínskou, Tol-
stého 1567/13, Jihlava                                    

- Smlouvu zakládající právo provést 
stavbu na cizím pozemku s Krajem 
Vysočina, na akci „Úprava návsi, 
Rozšíření chodníku a Chodník ke 
kulturnímu domu“

- Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci Veřejně prospěš-
ných prací a poskytnutí příspěvku,  
spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního 
fondu, s Úřadem práce ČR, pobočka 
Žďár nad Sázavou                                 

- Smlouvu o výpůjčce s Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina 
na vozidlovou radiostanici HT 6991 
DC, pro potřeby zásahové jednotky 
místního sboru dobrovolných hasi-
čů

- Pachtovní smlouvu s panem Hlad-
kým, Radostín nad Oslavou na pro-
nájem části  Obecního pozemku p.č. 
1397/3 o výměře 500 m2

- nákup 2ks kontejnerů na tříděné 
plasty o objemu 1100 litrů, u firmy 
Kricner s.r.o., Praha

- Žádost ředitele Základní školy o 
schválení vyčleněné částky z rozpoč-
tu školy na zabezpečení oslavy 80. 
výročí  založení školy  

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
místnosti v přízemí obecního úřadu 
pro provoz kadeřnictví

- zhotovení přívodu pro osvětlení na 
nově provedený adventní věnec u 
vánočního stromu na městečku

- vyřazení 2 ks nádob (1100 litrů) na 
tříděný odpad pro jejich neopravi-
telnost

- nákup váhy pro potřeby sběrny sta-
rého papíru u místní Základní školy               

- Pověření Základní a Mateřské školy 
Radostín nad Oslavou k provádění 
sběru starého papíru na sběrném 
místě – v autobusové čekárně u 
školy   

- Cenovou nabídku firmy CETIN Čes-
ká telekomunikační infrastruktura, 
na provedení přeložky telefonního 
vedení v prostoru náměstí v rámci 
akce „Úprava náměstí a chodníků“ 
- Zásady pro zpracování, oběh a pře-
zkoumání účetních dokladů Obecní-
ho úřadu v Radostíně nad Oslavou

- Smlouvu o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací s firmou 
Česká telekomunikační infrastruktu-
ra a.s. Praha na přeložku telefonních 
kabelů v části úpravy náměstí obce

- Smlouvu se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko na finanční pří-
spěvek obce, potřebný k vyhotove-
ní projektové dokumentace na akci 
„Radostín nad Oslavou – kanalizace 
u kulturního domu“

- Příkazní smlouvu č. 04-16-409 s 
firmou Energy Benefit Centre a.s. 
Praha, na akci „Půdní vestavba a 
přístavba výtahu na objektu ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou“

- Žádost manželů Rybových č.p. 29 
o povolení skácení 2 kusů stromů 
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rostoucích mimo les na par.č. 49/1 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou, z důvo-
du špatného zdravotního stavu 

- Žádost Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny o povolení skácení stromu 
(bříza) rostoucí mimo les na par.č. 
2196/5 v k.ú. Radostín nad Oslavou z 
důvodu špatného zdravotního stavu

- nákup dvou kusů prodejních stánků 
(2x3m) od firmy Profipartystan, Veľ-
ký Lapáš 

- nákup dvou kusů šípových pne-
umatik na obecní malotraktor 
VEGA 47 HP od firmy Autoservis 
– pneuservis, Marie Kutlvašrová, 
Velké Meziříčí, pobočka Ostrov nad 
Oslavou

- Smlouvu o společnosti veřejných za-
davatelů, Krajskou správou a údrž-
bou silnic Jihlava, se Svazem vo-
dovodů a kanalizací Žďársko, Žďár 
nad Sázavou a Obcí Radostín nad 
Oslavou, na akci : „II/354 Radostín 
nad Oslavou – most ev.č. 354 – 022“, 
jejímž předmětem je rekonstrukce 
mostu, přilehlého vodovodu, kana-
lizace a výstavba chodníku

- Smlouvu se Svazem vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, 
na poskytnutí fin. příspěvku obce na 
vyhotovení projektové dokumentace 
na akci „Radostín nad Oslavou – ka-
nalizace u kulturního domu“

- Smlouvu se Svazem vodovodů  
a kanalizací Žďársko, Žďár nad Sá-
zavou, souhlas obce s umístěním  
a provedením stavby „Radostín nad 
Oslavou – rekonstrukce vodovodu a 
kanalizace na náměstí“    

- Smlouvu se Svazem vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou, 
souhlas obce s umístěním a provede-

ním stavby „Radostín nad Oslavou – 
kanalizace u kulturního domu“

- Smlouvu se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko, Žďár nad Sá-
zavou, souhlas obce s umístěním a 
provedením stavby „Radostín nad 
Oslavou – rekonstrukce kanalizace 
u mostu na silnici II/354“

- Smlouvu o užití Ortofoto mapy pro 
potřeby obce Radostín nad Oslavou 
se Zeměměřičským úřadem České 
republiky, Praha 8

- zadání zpracování návrhu barevné-
ho řešení fasády budovy obecního 
úřadu panu Jiřímu Štouračovi

- 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. Hladík 
Jan (majetek ZŠ a MŠ) k provedení 
inventarizace obecního majetku

- spoluúčast obce na slavnostním 
rozžíhání Vánočního stromu dne 
27.11.2016 v naší obci, včetně úhra-
dy nákladů na občerstvení ( čaj ) z 
obecních prostředků

- Žádost TJ Sokol Radostín nad Osla-
vou o povolení pořádání pouťových 
tanečních zábav v roce 2017

- nákup 100 kusů polystyrenových 
ozdob na výzdobu Vánočního stro-
mu, od firmy Stoklasa, Textilní ga-
lanterie s.r.o., Kravaře

- podání žádosti na Kraj Vysočina, 
odbor dopravy a silničního hospo-
dářství, o prodloužení spoje č. 37 
linky č. 840214 s odjezdem v 15:40 
hodin ze Žďáru nad Sázavou do Ra-
dostína nad Oslavou
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rada obce uložila:   
- Ing. Tomáši Poulovi a veliteli jednot-

ky SDH p. Miloši Hromkovi zúčast-
nit se dne 24.10.2016 školení týkající 
se dotací z programu „Dotace SDH 
obcím“ v roce 2017  

- starostovi obce vydat v termínu do 
konce měsíce října 2016 Rozhodnutí 
o povolení kácení 2 kusů stromů na 
par.č. 49/1 v k.ú. Radostín nad Osla-

vou, z důvodu špatného zdravotního 
stavu

- starostovi obce vydat v termínu do 
konce měsíce října 2016 Rozhodnutí                    
o povolení kácení stromu na par.č. 
2196/5 v k.ú. Radostín nad Oslavou, 
z důvodu špatného zdravotního stavu

- inventarizačním komisím provést 
inventarizaci obecního majetku  
v termínu do 31.12.2016

Poděkování
Využívám této příležitosti blížícího se konce kalendářního roku a dovolím si poděko-

vat všem organizacím a spolkům i jednotlivcům, kteří obohacovali letošní společenský, 
sportovní, kulturní i duchovní život v obci. Dík a naše uznání patří Sboru dobrovolných 
hasičů, TJ Sokol Radostín nad Oslavou, Českému zahrádkářskému svazu, divadelnímu 
souboru Becheráček, ženám z Tvořivých večerů, Sdružení přátel ledu, Mysliveckému 
sdružení, Římskokatolické farnosti i Diecézní charitě Žďár nad Sázavou. Mimořádný 
byl letošní příspěvek Základní a mateřské školy, který vyvrcholil slavnostním progra-
mem 26. listopadu 2016 ve škole. Ještě jednou přátelé vám za vše upřímně děkuji a mám 
radost, že nepracujete jen pro sebe, ale dokážete obdarovat i ty druhé kolem sebe.

Josef Fabík, starosta obce
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SDH RaDOStÍN NaD OSLavOu

NaROZENé DětI
Natali Křesťanová, Radostín nad Oslavou 83
Michael Kališ, Radostín nad Oslavou 249
Slavomír Dočekal, Radostín nad Oslavou 24
Zdeňka Humpolíková, Radostín nad Oslavou 236

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.

Ohlédnutí za uplynulou sezónou 2016

V sobotu 15. října 2016 proběhlo v 
kulturním domě v Uhřínově slavnost-
ní vyhlášení Žďárské ligy v požárním 
útoku. Letošních 12 soutěží se zúčast-
nilo 16 týmů žen a 30 týmů mužů. Nej-
většího úspěchu dosáhla naše děvčata, 
která se v celkovém hodnocení umísti-
la celkově na 3. místě s 61 body. Druž-
stvo mužů „Radostín nad Oslavou 
B“ vybojovalo 6. místo se 102 body a 
družstvo mužů „Radostín nad Oslavou 
A“ 16. místo s 18 body. 

 Týmy SDH Radostín nad Oslavou 
se účastnily i dalších soutěží, kde do-
sáhly skvělých výsledků.  V okrskové 
soutěži, která se uskutečnila v Radostí-
ně nad Oslavou, vybojovaly družstva 
mužů i žen 1. místo a postoupily na 
okresní soutěž do Bystřice nad Pern-
štejnem, kde skončily na krásném 3. 
místě. 

Cenné zkušenosti jsme získali i 
účastí na dvou závodech Extraligy v 
požárním útoku ve Chvalovicích a 
Pasohlávkách, kde jsme s časy 17,15 
sekund a 17,01 sekund obsadili 17. a 
12. místo. Dále jsme se zúčastnili Velké 

ceny Blanenska a několika pohárových 
soutěží, např. ve Svatoslavi jsme s ča-
sem 17,47 sekund obsadili 1. místo, v 
Sedlejově s časem 17,26 sekund 9. mís-
to a v Kameničce s časem 18,11 sekund 
2. místo.

Nejzdařilejší akcí uplynulé sezóny 
byla soutěž „O pohár starosty OSH 
ČMS“ v Petrovicích. Této soutěže se 
zúčastnili i naši veteráni, hasiči nad 35 
let věku.  Vyhráli jsme vše, co se vyhrát 
dalo, ženy a muži „B“ vyhráli 1. místo, 
družstvo mužů „A“ skončilo na 3. mís-
tě. Družstvo našich veteránů vyhrálo 
1. místo ve své kategorii a zároveň i 
putovní pohár za celkově nejlepší čas 
soutěže. Z toho plyne, že požární sport 
se dá dělat v každém věku. Radost z 
těchto výsledků je možné vidět na uve-
dené fotografii.

Už nyní se těšíme na další sezó-
nu a doufáme, že bude alespoň tak 
úspěšná jako ta letošní. Děkujeme 
všem našim příznivcům za podporu a 
členům SDH za obětavou pomoc při 
pořádání soutěží na domácím hasič-
ském cvičišti. 
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I tento rok se naše kolektivy mla-
dých hasičů zúčastnily soutěže Regi-
onál Cupu mládeže. Letošní sezónu 
RCM jsme zakončili 18.9. poslední 
soutěží v Dolních Loučkách, kde také 
proběhlo celkové vyhlášení výsledků. 
Starší družstvo, a to tým A, se celkově 
umístilo na 1. a 2. místě a naši nejmlad-
ší z týmu B získali 16. a 19. místo. Dále 
se naše družstvo zúčastnilo jarního a 
nedávno i podzimního kola hry pla-
men a také dalších vedlejších soutěží, 
jako například „Hamerský Srandamač“, 

či přátelská noční soutěž v Borech. Celý 
rok na tréninky pravidelně docháze-
lo zhruba 20 dětí, které také jezdily na 
soutěže, moc jim děkujeme za jejich 
práci a úsilí. Největší dík samozřejmě 
patří trenérovi Stanislavovi Krčovi, kte-
rý už několikátým rokem pečlivě a kva-
litně trénuje mladé hasiče z Radostína a 
Jaroslavu Bartákovi, který nám rovněž 
pomáhá. Nyní nastane pečlivá zimní 
příprava v prostorách tělocvičny naší 
školy, aby příští sezóna byla alespoň z 
části tak úspěšná jako ta letošní.
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SDH Radostín nad Oslavou 

Vás srdečně zve na 

Výstavu betlémů 
Dne 18.12.2016 

Od 14 hodin 
V kulturním domě v Radostíně 
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Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu

Na podzim letošního roku jsme v 
areálu základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu  provedli sá-
zení ovocných stromků při zakládání 
školícího sadu.  Tento sad jsme zalo-
žili s cílem  učit děti a mládež pěstovat 
ovocné stromy. Na podporu této čin-
nosti s mládeží jsme získali finanční 
příspěvek  ve výši 13.750,- Kč od firmy 
Hettich k.s., Žďár nad Sázavou v rámci 
projektu Aktivity dobrovolníků. 

Dne 28. října 2016 jsme zasáze-
li různé druhy ovocných stromků za 
účasti přizvaného odborníka, který 
také zodpověděl dotazy návštěvníků z 
řad veřejnosti  a poskytl mnoho prak-
tických rad. Tato akce se vydařila.

Na tuto akci navážeme na jaře, kdy 
proběhne ukázka jarního řezu ovoc-
ných stromků, opět za účasti odbor-
níka. 

Závěrem bych chtěl ještě jednou 
poděkovat firmě Hettich k.s. za finanč-
ní dar a Obecnímu úřadu v Radostíně 
nad Oslavou za podporu naší činnosti 
a pronájem pozemku pro sad. Podě-
kování patří také členům ZO, kteří se 
aktivně zapojili při přípravě a provede-
ní našeho záměru. Mladým zahrádká-
řům přeji mnoho radosti z jejich bu-
doucí úrody ovoce. 

Petr Štegner 
Předseda ZO ČZS
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tělovýhovná jednota SOKOL 
Radostín nad Oslavou

Chtěli bychom poděkovat členům 
Sboru dobrovolných hasičů – zejména 
Miloši Hromkovi a Stanislavu Krčovi 
za nezištnou výpomoc se závlahou fot-
balového hřiště při poruše závlahového 
systému.

Přejeme všem svým členům a pří-
znivcům sportu všeho druhu klidné 
prožití vánočních svátků, pevné zdra-
ví a mnoho úspěchů v novém roce.

 předseda Hana Bradáčová

V předvánočním období policie nabá-
dá občany ke zvýšené opatrnosti a obe-
zřetnosti:
 Kabelky a batohy nenoste na zá-
dech, kde na ně nevidíte. Mějte je dobře 
zapnuté a neustále na očích. Nikdy je 
neodkládejte na pultech nebo nákup-
ních vozících a to ani na krátký oka-
mžik.
 Peněženky a mobilní telefony ne-
noste v zadních kapsách kalhot. Ide-
álním místem je vnitřní kapsa bundy 
nebo na dně dobře uzavřené příruční 
tašky.
 Nedávejte si své cenné věci do tašek, 
které se nedají uzavřít.
 PIN kód a platební kartu nikdy ne-
mějte pohromadě.
 V případě krádeže ihned vše oznam-
te policii a platební kartu si zablokujte. 

Další nebezpečí číhá na parkoviš-
tích u nákupních center a obchodů. Ve 
svých vozidlech by lidé neměli nechávat 
nic, co by zloděje mohlo přilákat. Pečli-
vě si vše uschovejte nebo raději vezmě-
te do obchodu s sebou. Vždy si pečli-
vě vozidlo uzamkněte, i když jdete jen 
odvézt nákupní vozík do stojanu. Buďte 
obezřetní i při ukládání nákupu do za-

KRaJSKé ŘEDItELStvÍ POLICIE KRaJE vYSOČINa
vazadlového prostoru nebo usazování 
dětí do autosedaček. Nechávejte kabel-
ky, mobilní telefony nebo peněženky 
jen tak na sedadlech, kde jsou zlodějům 
přímo na očích. Ti se pak do auta do-
stanou jakýmkoli nešetrným způsobem 
a nejen že odcizí vaše cennosti, ale na-
víc vám vozidlo i značně poškodí. 

Někteří lidé namísto tlačení se v ka-
menných obchodech dávají přednost 
výběru dárků na internetových portá-
lech. To sice přináší řadu výhod, ale i 
zde je potřeba se mít na pozoru. Ušetří-
te čas i peníze, můžete si porovnat ceny 
a zboží vám bude dodáno až do domu. 
Avšak ne vždy probíhá vše tak hladce 
a zákazníci často již nikdy neuvidí ani 
objednané zboží ani své peníze.    
 Nenechte se zlákat nápadně nízkou 
cenou nebo výhodnými podmínkami.
 Předem si pečlivě pročtěte obchod-
ní podmínky a reklamační řád.
 Nakupujte jen u známých nebo ově-
řených prodejců.
 Za zboží předem plaťte jen u důvě-
ryhodných obchodníků.
 Uchovávejte si průběh internetové 
komunikace, včetně potvrzení objed-
návky a údaje o provedené platbě.  
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Policisté jako každý rok zvýší v advent-
ním období kontroly v rizikových mís-
tech, ale i přesto by každý z nás měl být 
více opatrný na své věci a mít na pamě-
ti, že obezřetnosti není nikdy dost.   

Krajské ředitelství policie 
kraje vysočina

Oddělení tisku a prevence
por. Mgr. tomáš Procházka 

koordinátor prevence
tel: 974 261 208

e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

Restaurace Obecná škola
Blíží se konec roku a přichází čas 

hodnocení, účtování  a plánování  
roku příštího.

V restauraci Obecná škola jsme 
se snažili o spokojenost našich hostů 
a doufáme, že se náš záměr alespoň 
zčásti zdařil.

Hostili jsme společnosti při příleži-
tostech veselých, jako jsou křtiny, ku-
laté narozeniny, srazy spolužáků, tak i 
při příležitostech smutných, jako jsou 
hostiny pohřební.

Proběhly akce plánované i spon-
tánní, bujaré i komorní, naučné i od-
počinkové, pro mládež odrostlejší. 

Hosté měli možnost ochutnat různá 
speciální piva, vína, mohli posoudit 
a porovnat lahodné chutě soutěžních 
štrúdlů. O pouti si pochutnali na dob-
rotách z grilu. Náš salonek využívaly 
různé spolky ke svým zasedáním. U 
stolu štamgastů proběhly hodiny poli-
tických debat, na které je krátký i po-
řad Otázky Václava Moravce.

V létě bylo možno se v naší hos-
půdce ochladit a skrýt před horkým 
sluncem, v zimě se návštěvníci mohou 
zahřát horkým nápojem u kamen.

 Za to, že jsme se dokázali postarat 
o všechny návštěvníky, vděčíme také 
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vánoční provozní doba v NEKuŘÁCKé restauraci „Na hřišti“
Pátek  23. 12. 17 - 22 
Sobota  24. 12. 10 - 13
Neděle  25. 12. 17 - 22
Pondělí  26. 12. 17 - 22
Úterý  27. 12. 17 - 21
Středa  28. 12. 17 - 21
Čtvrtek  29. 12. 17 - 21
Pátek  30. 12. 17 - 22
Sobota  31. 12. 14 - 24:00
Neděle  1.   1.  17- 21

našim pomocnicím: Ivance Orlové, 
Jíti Smetanové, Haně a Elišce Bradá-
čovým. Bez kuchařského umu zaměst-
nanců kuchyně firmy Zeras by to také 
nešlo. Děkujeme jim za pomoc, výbor-
né jídlo a těšíme se na další spolupráci.

Do konce letošního roku nás čekají 
ještě dvě akce: 
28.12. FabíkFest - posezení pro mi-
lovníky lidové hudby 

30.12.  Odpoledne deskových her

Do příštího roku přejeme všem 
hodně  zdraví , štěstí ,  spokojenosti a 
těšíme se na Vaši návštěvu.

            manželé Svobodovi

Vánoční provozní doba v restauraci 
Obecná škola

Sobota    24. 12. Zavřeno

Neděle    25. 12.    9 - 12, 17 - 22

Pondělí   26. 12. 17 - 22

Úterý       27. 12. 17 - 22

Středa     28. 12. 17 - 22

Čtvrtek   29. 12. 17 - 23

Pátek      30. 12. 17 - 23

Sobota   31. 12. Zavřeno

Neděle     1.    1.    9 - 12, 17 - 21

v pátek 23.12. od 18:30 hod. proběhne 
Vánoční žolíkový turnaj; prezentace od 
18:00 hod. 

v sobotu 7.1.2017 od 15:30 hod. pro-
běhne Novoroční šipkový turnaj, pre-
zentace od 15:00 hod.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
     
  Hana Bradáčová

Regionální muzeum Horního Pooslaví připravuje první 
stálou expozici zaměřenou na dějiny Radostínska

Regionální muzeum Horního Po-
oslaví se sídlem na tvrzi v Kněževsi 
připravuje první stálou expozici. Ex-
pozice bude zaměřena na dějiny měs-
tečka Radostína a území historického 
Radostínska. Své umístění nalezne v 
nově zrekonstruovaných prostorech v 
patře někdejšího paláce původní stře-
dověké kněževeské tvrze. První stálá 

expozice bude zaměřena na historický 
vývoj obcí a jejich stavebních památek, 
dále na vybavení domácností, řemesla, 
zemědělství, tradice a zvyky či na ději-
ny farností.

Regionální muzeum Horního Po-
oslaví je oficiální sbírkotvornou orga-
nizací, která svoji sbírkovou evidenci 
vede a o sbírky pečuje podle zákona 
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č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-
zejní povahy a zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči. Ve sbírkách 
muzea dnes naleznete například cír-
kevní umění, předměty s vazbou na ra-
dostínské cechy či renesanční kamen-

nou půlkruhovou kašnu pocházející ze 
zámku ve Stránecké Zhoři. Mezi po-
slední sbírkové předměty patří napří-
klad stabilní mlátička „Ježek Blansko“, 
kterou muzeu v nedávné době daroval 
pan Vladimír Hladík z Kněževsi čp. 1.

!!! Žádáme veřejnost o pomoc !!!
v rámci přípravy nové stálé expozice i 
v rámci sbírkotvorné činnosti našeho 
muzea si vás dovolujeme touto cestou 
oslovit s pomocí – vznik nové expozi-
ce i sbírkotvornou činnost muzea mů-
žete podpořit nabídnutím předmětu.
Pro novou expozici sháníme zejména:
Národopisné sbírky
- vybavení domácnosti (nábytek – 

skříně, truhly, police, postele, stoly, 
židle, lavice aj., kuchyňské vybavení 
/nádobí a keramika, kuchyňské náči-
ní aj./, kamna /kachlová, litinová aj./, 
máselnice, textilie, drobné vybavení 
atd.)

- řemesla a cechy (vybavení pekař-
ské, řeznické, obuvnické, sedlářské, 
krejčovské, provaznické, stolařské, 
kovářské, tesařské a kolářské dílny  
a mlynářské vybavení a pomůcky)

- vybavení zámečnické dílny a histo-
rickou elektroinstalaci pro expozici 
„Radostín – rozvoj drobné průmysl-
né výroby v letech 1850 až 1950“

- předměty s vazbou na myslivost  
a lesnictví

- vybavení obchodů, pohostinství  
a trafik

- vybavení škol, školní pomůcky
- zařízení a pomůcky na zpracování 

zemědělských produktů
- zemědělské stroje a nástroje
- umělecké předměty (obrazy, sochy aj.)
- hudební nástroje

- zbraně, vybavení pro hasiče
- dobové knihy, fotografie a doku-

menty
Do muzejní knihovny dále přijmeme 
knihy zaměřené na historii, památko-
vou péči, umění a architekturu. 
Předměty i knihy mohou být i v poško-
zeném stavu. U předmětů postupně zajis-
tíme opravu, restaurování či konzervaci.
Předměty můžete nabídnout osobně 
nebo za vámi po domluvě přijedeme. 
Oslovit nás můžete telefonicky, a to 
na telefonním čísle +420 778 011 143 
nebo pomocí e-mailu muzeum@mu-
zeumhp.cz, případně korespondenč-
ně na adresu Regionální muzeum 
Horního Pooslaví, Kněževes 3, CZ – 
594 44 Radostín nad Oslavou.
Osobně nás můžete navštívit každou 
středu od 8:00 do 14:00 v budově Re-
gionálního muzea Horního Pooslaví, 
Kněževes 3 (kancelář se nachází v prv-
ním patře), případně kdykoliv po před-
chozí telefonické domluvě. 
Navštivte také naše oficiální interne-
tové stránky www.muzeumhp.cz.

Předem velice děkujeme za vaši ochotu 
a pomoc a zároveň vám přejeme požehna-
né svátky vánoční a vše dobré v roce 2017.

Jiří Niesyt
Regionální muzeum Horního Pooslaví
Kněževes 3
CZ – 594 44, Radostín nad Oslavou
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25. března, 14:00 – Malování kraslic 
pro děti i dospělé
-  zdobení vyfouknutých vajíček růz-

nými technikami
-  povídání o velikonočních zvycích a 

tradicích
-  malé občerstvení
-  možnost prohlídky tvrze
13. května, 14:00 – Osazování a zdo-
bení truhlíků a květináčů
-  osazování truhlíků sazenicemi jar-

ních květin, popřípadě bylinek
-  dozdobování květináčů různými 

přírodninami
-  výroba zápichů do květináčů
červenec - srpen
-  otevření stálé expozice v obnove-

ných prostorách tvrze
10. červenec, 9:00 – výlet do okolí 
Kněževsi
-  dobrodružný výlet pro rodiče s dět-

mi do bývalé vrchnostenské obory 
mezi Kněževsí a Rousměrovem

-  povídání o barokní krajině 
23. červenec, 14:00 – sv. anna
-  bohoslužba ke sv. Anně na nádvoří 

tvrze

-  přednášky 
-  občerstvení
-  možnost zakoupení upomínkových 

předmětů
-  prohlídky tvrze
26. srpna, 18:00 – Hradozámecká noc
-  večerní prohlídky tvrze s výkladem
-  opékání špekáčků, beseda u ohně
-  hry pro děti
21. října, 14:00 – Podzimní tvoření 
pro celou rodinu
-  vydlabávání dýní
-  tvorba podzimních věnečků
-  povídání o dušičkách
-  grog, káva, čaj
26. prosince, 14:00 – tradiční vánoce 
na tvrzi
-   výstava betlémů
-  prohlídky vánočně vyzdobené tvrze
-  zpívání tradičních českých koled za 

doprovodu hudebníků
-  rozsvícení betlému s promluvou 

pana faráře
-  vánoční občerstvení

Změna programu vyhrazena.

Regionální muzeum Horního Pooslaví se sídlem v Kněževsi 
vás srdečně zve na program muzea v roce 2017

INFORMaCE KE KOMuNÁLNÍM ODPaDŮM
V blízké budoucnosti by měla začít 

platit novela zákona o odpadech, která 
bude od roku 2018 každoročně poměrně 
dramaticky navyšovat cenu za uloženou 
tunu odpadů na skládkách. Tuto cenu 
bude možné snižovat nárůstem vytří-
děného množství využitelných odpadů 
a snižováním tonáže uložených odpadů 

na skládkách. Ukládání komunálních 
odpadů na skládkách bude možné pou-
ze do roku 2024, potom se budou od-
pady jenom spalovat ve spalovnách. To 
však bude jistě o podstatně vyšších ce-
nách. Informace o dalším vývoji v odpa-
dovém hospodářství budeme průběžně 
zveřejňovat, dle jejich aktuálnosti.
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víte že …
-  v sobotu 7.1.2017 se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka
-  v sobotu 14. ledna 2017 uspořádá místní Sbor dobrovolných hasičů v kulturním 

domě Hasičský ples 
-  v sobotu 18. února 2017 uspořádají divadelní ochotníci z Becheráčku Maškarní 

ples v našem kulturním domě
-  v neděli 26. února 2017 uspořádá místní Sbor dobrovolných hasičů v kulturním 

domě Dětský karneval
-  v roce 2016 bylo uloženo na skládku komunálních odpadů v Ronově nad Doubra-

vou 124,21 tun odpadů z naší obce ? ( loni 151,86 tun ), cena za uloženou tunu 
odpadu byla 895,- Kč, v roce 2017 bude pravděpodobně o 50,- Kč vyšší

-  v roce 2016 bylo odvezeno na kompostárnu akciové společnosti ZERAS Radostín 
nad Oslavou  134,3  tun bioodpadů z naší obce?  

-  naši občané dobře třídí odpady (obec patří k nejlepším v Kraji Vysočina)                          
a s největší pravděpodobností se cena poplatku za komunální odpad na rok 2017 
nezvýší a bude stejná jako v letošním roce?

INFORMaCE O POvINNOStI 
PROvEDENÍ KONtROLY ZDROJŮ tEPLa

(např. kotel, krbová vložka s výmění-
kem)

Městský úřad Žďár nad Sázavou, 
odbor životního prostředí upozorňuje, 
že provozovatel stacionárního zdroje na 
pevná paliva (např. kotel, krbová vložka 
s výměníkem) je povinen dle platné-
ho zákona ovzduší (č. 201/2012 Sb., § 
41, odst.15) zajistit provedení kontro-
ly technického stavu tohoto zdroje do 
31.12.2016. Seznam odborně způsobi-
lých osob je zveřejněn na adrese : www.
aptt.cz . Doklad o provedení kontroly 
je provozovatel povinen předkládat na 
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností, což je pro naši obec 
Městský úřad Žďár nad Sázavou. Nespl-

něním této povinnosti se fyzická osoba 
dopouští přestupku, za který lze uložit 
pokutu do 20 tisíc korun.

Více informací poskytne pracovnice 
odboru životního prostředí Ing. Jitka 
Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@
zdarns.cz, tel. : 566 688 345.

Několik občanů se na mě obrátilo 
se žádostí o zajištění seznamu odborně 
způsobilých osob. Tímto se chci všem 
omluvit, že tuto službu nezajistím, pro-
tože nabídnutí soukromých subjektů je 
věcí subjektivního posouzení každého 
občana a tím i věcí někdy konfrontační.

Děkuji za pochopení.

Josef Fabík, starosta obce


