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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

Radostínský  
zpravodaj 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Vážení a milí spoluobčané,
čas plyne jako voda a nacházíme se téměř na konci dalšího kalendářního roku.  

Je to doba kdy se začínáme otáčet za uplynulým rokem a rekapitulovat. Pro nás všechny 
to byl rok, ve kterém se nás dotkla velká omezení spojená s úpravou návsi, opravou 
mostu u hasičského cvičiště a nyní i opravou Znětínského potoka. Oceňuji a děkuji za 
trpělivost s jakou jste snášeli nepříjemnosti spojené se stavebními činnostmi.    

Chci Vám malým i velkým popřát klidné prožití zbylých dnů ADVENTU a krásné 
chvíle strávené v kruhu rodiny a blízkých o VÁNOCÍCH, nejkrásnějších svátcích v roce. 
V novém roce pak přeji nejen hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak  
v rodinách, tak i v každodenním úsilí.

                                                                     Antonín Váša, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce (21.9. a 23.11.2017)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
- žádost firmy ZERAS a.s. Radostín 

nad Oslavou o souhlas s výstavbou 
objektu SO 07 – Sklad krmných kom-
ponentů v areálu firmy ZERAS a.s.

- žádost Křesťanových, Radostín nad 
Oslavou o skácení smrku u rodinné-
ho domu na parcele č. 2168/1 v ma-
jetku obce

- žádost firmy Holý, České Budějovice 
a firmy Hubený, Dobronín o proná-
jem náměstí na umístění pouťových 
atrakcí o příští farní pouti v roce 
2018

- informace od pana Štourače o návr-
hu barevnosti fasády budovy ordina-
ce zubařky, realizace bude připravo-
vána na jarní měsíce roku 2018

- osloveny k podání nabídky na po-
skytnutí úvěru na financování ná-
kupu nemovitostí  (odkup ideální 
poloviny stavební parcely č. 104/1 
včetně budovy č.p.62 a parcely č. 61 
v k.ú. Radostín nad Oslavou, odkup 
ideální poloviny parc.č. 2196/29 – 
93 m2, p.č.2099/2 – 1455 m2,  ostat-
ní plocha, ostatní komunikace v 
k.ú. Radostín nad Oslavou), (odkup  
parc.č. 1222 – 662 m2, p.č.1223 – 
20032 m2, p.č.1224 – 158 m2, parc.č. 
1227 – 4715 m2, p.č.1228 – 953 m2, 
p.č.1229 – 5550 m2, p.č.1242/9 – 
2282 m2, p.č.1242/10 – 459 m2 orná 
v k.ú. Radostín nad Oslavou) byly 
banky ČSOB a.s., KB a.s., Česká spo-
řitelna a.s., UniCredit Bank a.s., Rei-
ffaisenn Bank a.s., Moneta Bank a.s,  
FIO Banka a.s., nabídku podaly ban-
ky ČSOB a.s. Žďár n.S., KB a.s. Žďár 
n.S..

- žádost pana Fabíka Radostín n.O. 
o odkup parcel č.1424/13 – výměra 
16 m2, 1424/47 -  výměra 8 m2 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou

- žádost paní Willischové Radostín 
n.O. o odkup parcel č.1424/12 - vý-
měra 16 m2, č.1424/13 – výměra 16 
m2, 1424/46 -  výměra 8 m2, 1424/47 
-  výměra 8 m2 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou

- žádost firmy E-ON a.s. České Bu-
dějovice o souhlas s výstavbou nové 
trafostanice na obecní parcele č.6/13 
v k.ú. Radostín nad Oslavou

- zápis z jednání konaného 13.11.2017 
s  Křesťanovými ve věci zachování 
studní na parcele č.411/1 a č.411/2

 
zastupitelstvo obce schválilo:
- přidělení bytu 1+kk v nástavbě obec-

ního úřadu v Radostíně nad Oslavou 
slečně Smetanové a  panu Večeřovi, 
Radostín nad Oslavou, náhradník 
pan Horký, Žďár nad Sázavou

- nejvýhodnější nabídku firmy Jakeš, 
Česká Bělá, na akci „ Modernizace 
tělocvičny v ZŠ Radostíně n.O., včet-
ně souhlasu s uzavřením smlouvy o 
dílo

- zrušení usnesení č. 23 – 1057 na pro-
nájem terasy u fotbalového hřiště TJ 
SOKOL Radostín nad Oslavou

- vyhlášení záměru obce na zřízení 
věcného břemene - služebnost uží-
vacího práva na terasu par.č.st. 474 a 
části parcely č.1372/2 v majetku obce 
a k.ú. Radostín nad Oslavou

- schválení žádosti paní Sobotkové, 
Ostrov nad Oslavou o pronájem kan-
celáře v 1.patře budovy Obecního 
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úřadu v Radostíně n.O. ke kancelář-
ské činnosti

- zrušení universální služby (telefonní 
stanice u Jednoty) provozované fir-
mou O2 Czech Republic a.s. Praha 4, 
na parcele č. 2168/1

- žádost firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou o souhlas s výstavbou 
objektu  SO 07 – Sklad krmných 
komponentů v areálu firmy ZERAS 
a.s.                 

- žádost pana Bartoše, Radostín nad 
Oslavou o souhlas s projektem „Pří-
střešky na zemědělské stroje“ na 
parcele č. 2229/2 v k.ú.Radostín nad 
Oslavou

- žádost Křesťanových Radostín nad 
Oslavou o pokácení smrku u rodin-
ného domu na parcele č. 2168/1 v 
majetku obce

- odkup ideální poloviny stavební par-
cely č. 104/1 včetně budovy č.p.62 
a parcely č. 61 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou do majetku obce, od paní 
Fišarové Jersín, za cenu stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1814 od Ing. 
Šlechtického, Jihlava, včetně souhla-
su s uzavřením kupní smlouvy                        

- odkup ideální poloviny parc.č. 
2196/29 – 93 m2, p.č.2099/2 – 1455 
m2,  ostatní plocha, ostatní komu-
nikace v k.ú. Radostín nad Oslavou 
do majetku obce od paní Fišarové, 
Jersín, včetně souhlasu s uzavřením 
kupní smlouvy

- odkup  parc.č. 1222 – 662 m2, 
p.č.1223 – 20032 m2, p.č.1224 – 158 
m2, parc.č. 1227 – 4715 m2, p.č.1228 
– 953 m2, p.č.1229 – 5550 m2, 
p.č.1242/9 – 2282 m2, p.č.1242/10 
– 459 m2 orná, v k.ú. Radostín nad 
Oslavou do majetku obce, od pana 

Ondráčka, Radostín nad Oslavou, 
včetně souhlasu s uzavřením kupní 
smlouvy

- nejvýhodnější nabídku ČSOB a.s. 
Žďár nad Sázavou na poskytnutí 
úvěru k financování nákupu nemo-
vitostí  (odkup ideální poloviny sta-
vební parcely č. 104/1 včetně budovy 
č.p.62 a parcely č. 61 v k.ú. Radostín 
nad Oslavou, odkup ideální poloviny 
parc.č. 2196/29 – 93 m2, p.č. 2099/2 – 
1455 m2,  ostatní plocha, ostatní ko-
munikace v k.ú. Radostín nad Osla-
vou),  (odkup  parc.č. 1222 – 662 m2, 
p.č.1223 – 20032 m2, p.č.1224 – 158 
m2, parc.č. 1227 – 4715 m2, p.č.1228 
– 953 m2, p.č.1229 – 5550 m2, 
p.č.1242/9 – 2282 m2, p.č.1242/10 – 
459 m2 orná v k.ú. Radostín nad 
Oslavou), včetně souhlasu s uzavře-
ním úvěrové smlouvy

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecních parcel č.1424/13 – výměra 
16 m2, č.1424/47 -  výměra 8 m2, v 
k.ú. Radostín nad Oslavou k výstav-
bě řadové garáže

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecních parcel č.1424/12 - výměra 
16 m2, 1424/46 -  výměra 8 m2, v k.ú. 
Radostín nad Oslavou k výstavbě řa-
dové garáže 

- žádost firmy Holý, České Budějovi-
ce, o pronájem náměstí na umístění 
pouťových atrakcí o příští farní pouti 
v roce 2018

- cenovou nabídku firmy TOMIREKO 
s.r.o. Třebíč na opravu mostku u Ja-
nových a Poulových    
 

zastupitelstvo obce uložilo:
- radě obce vypracovat v termínu do 

15.10.2017 ve spolupráci s právní zá-



stupkyní obce smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
- služebnost užívacího práva na terasu 
par.č.st. 474 a části parcely 1372/2 v ma-
jetku obce a k.ú. Radostín nad Oslavou

- radě obce vypracovat v termínu do 
31.10.2017 nájemní  smlouvu s paní  
Sobotkovou, Ostrov nad Oslavou,  na 
pronájem kanceláře v 1.patře budovy 
Obecního úřadu v Radostíně n.O. ke 
kancelářské činnosti

- starostovi a radě obce průběžně řešit 
s Dopravním inspektorátem a Měst-
ským úřadem, odborem dopravy, 
Žďár nad Sázavou možnost zřízení 
přechodu pro chodce u mostu u ha-
sičského cvičiště přes silnici II/354

- starostovi a radě obce a finančnímu 
výboru, připravit do příštího jednání 
zastupitelstva obce návrh rozpočtu 
Obce Radostín nad Oslavou na rok 
2018

- starostovi v termínu do 15.12.2017 
zveřejnit záměr obce na prodej obec-
ních parcel č.1424/13– výměra 16 
m2, č.1424/47 -  výměra 8 m2, v k.ú. 
Radostín nad Oslavou k výstavbě řa-
dové garáže                                                                                                  

- starostovi v termínu do 15.12.2017 
zveřejnit záměr obce na prodej obec-
ních parcel č.1424/12 - výměra 16 
m2, 1424/46 -  výměra 8 m2, v k.ú. 
Radostín nad Oslavou k výstavbě řa-
dové garáže
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Z jednání rady obce  (11.9., 5.10., 26.10., 22.11., 24.11.)

Rada obce vzala na vědomí:
- sdělení – kolaudační souhlas s užívá-

ním stavby na akci „Snížení energetické 
náročnosti budovy OÚ Radostín nad 
Oslavou“, vydaný MěÚ odborem sta-
vebním, Žďár nad Sázavou

- protokol o výsledku veřejnoprávní kon-
troly na použití veřejné finanční podpo-
ry z rozpočtu Kraje Vysočina, kontrola 
se týkala financování akceschopnosti 
JPO a financování oprav místních ko-
munikací za rok 2016 se závěrem bez 
závad, kontrolu provedl Krajský úřad 
Kraje Vysočina

- protokol o konečném přidělení podpo-
ry od Státního fondu životního prostře-
dí České republiky na akci „Revitalizace 
zeleně v obci“

- protokol o přidělení dotace pod č. 
014D241007215 Radostín nad Oslavou 
na dopravní automobil pro zásahovou 
jednotku místních dobrovolných hasi-
čů v částce 446 818,50 Kč

- upozornění na závadu na komunikaci 
v obci Zahradiště (chybějící svislá do-
pravní značka č. P4 – Dej přednost v 
jízdě!) od Policie ČR Žďár nad Sázavou 

- výzvu na odstranění závady – chybějící 
značka P4 v osadě Zahradiště, vydanou 
MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem do-
pravy

- dopis od Kraje Vysočina, odbor zdra-
votní, ohledně šetření zajištění zdravot-
ní péče v naší obci obvodním lékařem 
pro dospělé MUDr. Šubertem se závě-
rem, zdravotní péče je v naší obci zajiš-
těna dostatečně 

- rozhodnutí pověřeného člena revizní 
komise České lékařské komory ve věci 
šetření stížnosti obce na provozování 
zdravotní péče pro dospělé v naší obci, 
zaslané Českou lékařskou komorou 
Praha

- vyhlášení voleb prezidenta ČR, které 
se budou konat v termínu: I. kolo 12.-
13.1.2018 a II. kolo 26.-27.1.2018 
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- přidělení kmitočtu k bezdrátovému 
rozhlasu v naší obci od Českého teleko-
munikačního úřadu 

- protokol o skartačním řízení a záznam 
o předání archiválií z Obecního úřadu 
Radostín nad Oslavou, od Moravského 
zemského archívu, pracoviště Žďár nad 
Sázavou

- souhlas s dočasným přemístěním za-
stávky autobusu do prostoru u restau-
race U Padalíků v termínu od 23.10.-
3.11.2017, vydaný Krajským úřadem 
Kraje Vysočina, odborem dopravy a 
silničního hospodářství

- podání žádosti o dotaci na opravu míst-
ní komunikace ke Kotlasům z Progra-
mu obnovy a rozvoje venkova na rok 
2018 na Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene - služebnosti  uží-
vacího práva s TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou

- smlouvu o dílo č.10/2017 s firmou Ja-
keš, Česká Bělá na modernizaci tělo-
cvičny ZŠ Radostín nad Oslavou

- žádost Mysliveckého spolku Radostín 
nad Oslavou a Znětínek na pronájem 
kulturního domu k uspořádání veliko-
noční a pouťových zábav v roce 2018

- žádost o povolení skácet 1 kus břízy u 
silnice č.II/354, par.č. 2196/1, v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou od Krajské správy 
údržby silnic Kraje Vysočina, pobočka 
Žďár nad Sázavou

- nařízení vlády číslo 340/2017 a nařízení 
vlády číslo 341/2017 o platových pomě-
rech zaměstnanců ve veřejných službách 

- kolaudační souhlas na akci „Rekon-
strukce ČOV Radostín nad Oslavou“ 
vydaný Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem stavebním

- kolaudační souhlas s přeložkou rozvo-
dů nízkého napětí na návsi Radostín 
nad Oslavou, vydaný Městským úřa-
dem Žďár nad Sázavou, odborem sta-
vebním

- registraci akce „Dotace na modernizaci 
tělocvičny ZŠ“ ve výši 1 386 000,- Kč od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rada obce  schválila:
- smlouvu č. 527/B2/2017 o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2017 na akci „Objekt S101 úprava 
návsi a silnice III/354“

- smlouvu č. 527/B3/2017 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2017 na akci „Objekt S102 rozšíření 
chodníku podél silnice II/35425“

- smlouvu č. 527/B1/2017 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2017 na akci „Objekt S103 rozšíření 
chodníku podél silnice II/35425 ke kul-
turnímu domu“

- smlouvu se svazkem  Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko, Žďár nad Sázavou 
na příspěvek obce na rekonstrukci ka-
nalizace a vodovodů na náměstí

- smlouvu s firmou O2 Czech republic 
a.s. Praha 4 na ekologickou likvidaci 
telefonní hovorny před nákupním stře-
diskem

- smlouvu s firmou Zeměměřický úřad 
ČR Praha 8 na bezplatné poskytnutí 
polohopisných a výškopisných dat a 
Databáze geografických jmen ČR

- provedení elektroinstalace v suterénu 
budovy kulturního domu

- dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 
20.3.2017“ s SVK Žďársko, Žďár nad 



Sázavou na finanční příspěvek na re-
konstrukci ČOV v Radostíně nad Osla-
vou 

- smlouvu o nájmu bytu 1+kk v nadstav-
bě obecního úřadu se slečnou  Smeta-
novou a panem Večeřou, Radostín nad 
Oslavou

- smlouvu o poskytnutí dotace z Progra-
mu obnovy venkova Kraje Vysočiny na 
rekonstrukci chodníku u mostu (most 
u hasičského cvičiště)

- složení inventarizační komise: staros-
ta, místostarostové, radní obce, účetní 
obce, ředitel ZŠ a MŠ a velitel jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů

- dohodu mezi Obcí Radostín nad Osla-
vou a firmou Chládek a Tintěra Pardu-
bice a.s. o předčasném užívání stavby 
– chodník ke hřbitovu 

- žádost ředitele základní a mateřské ško-
ly o souhlas s realizací oprav podlahové 
krytiny v učebnách č. 78 a č. 80 ZŠ Ra-
dostín nad Oslavou

- vytěžení polomového dřeva z obecních 
lesů firmou Švoma Radostín nad Osla-
vou

- kupní smlouvu o koupi ideální poloviny 
nemovitostí (budova č.p. 62 a cesta k Vr-
bovému mlýnu) parc.č. st. 104/1, parc.č. 
61, parc.č 2099/2 a parc.č. 2196/29, v ka-

tastrálním území Radostín nad Oslavou 
do majetku obce Radostín nad Oslavou 
s paní Fišarovou Jersín

- smlouvu o koupi nemovité věci 
(pole-orná) par.č.1222, par.č.1223, 
par.č.1224, par.č.1227, par.č.1228, 
par.č.1229, par.č.1242/9, par.č.1242/10 
v katastrálním území Radostín nad 
Oslavou do majetku obce Radostín nad 
Oslavou s panem Ondráčkem Radostín 
nad Oslavou

- smlouvu o úvěru č. 1348/17/5638 na 
koupi nemovitostí parc.č. st. 104/1, parc. 
č. 61, parc.č 2099/2, parc.č. 2196/29, 
par.č.1222, par.č.1223, par.č.1224, 
par.č.1227, par.č.1228, par.č.1229, 
par.č.1242/9, par.č.1242/10 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou do 
majetku obce Radostín nad Oslavou s 
ČSOB a.s. Radlická 333/150, Praha 5, 
pobočka Jihlava

      
Rada obce uložila:   
- starostovi zajistit osazení značky č. P4 v 

obci Zahradiště v termínu do15.10.2017
- starostovi zajistit organizačně průběh 

voleb prezidenta ČR v naší obci
- starostovi vypracovat povolení na ská-

cení 1 kusu břízy u silnice č.II/354, par.č. 
2196/1, k.ú. Radostín nad Oslavou

Poděkování
V závěru roku mi dovolte vyslovit poděkování organizacím, spolkům i jednotlivcům, 

kteří přispěli i v letošním roce ke společenskému, sportovnímu, kulturnímu i duchovní-
mu životu v obci. Uznání a dík patří Sboru dobrovolných hasičů, TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou, Sdružení přátel ledu, Českému zahrádkářskému svazu, Mysliveckému sdružení, 
divadelnímu souboru Becheráček, ženám z Tvořivých večerů, Římskokatolické farnosti 
i Diecézní charitě Žďár nad Sázavou. Rovněž Základní a mateřské škole Radostín nad 
Oslavou, která přispěla velice pěkným předvánočním divadelním představením.

Velice mě těší, jak dokážete rozdávat radost a potěšení i svému okolí.  Do nového 
roku Vám přeji hodně chuti a elánu pro další činnost.            Antonín Váša, starosta obce

6



7

Obecní úřad děkuje Sboru dobrovolných hasičů, jejich rodinným příslušníkům 
a všem aktérům, kteří pro nás v místním kulturním domě připravili výstavu téměř 
devadesáti betlémů a nádherně naaranžovaný živý betlém.

Poděkování jim patří také za pečlivě připravené vánoční tvoření. Díky vám si 
užili příjemnou předvánoční atmosféru děti i dospělí z naší obce i okolí.
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NaROZENé dĚtI
Tobiáš Halla, Radostín nad Oslavou 304
Štěpán Pibil, Radostín nad Oslavou 309
Samuel Učeň, Radostín nad Oslavou 53

Rodičům srdečně blahopřejeme.

BECHERÁČEK - BLaHOPŘÁNÍ
V říjnu letošního roku oslavila významné životní jubileum paní Věra  

Ambrožová - naše obdivuhodná režisérka místních ochotníků.

Milá Věro, do dalších let Ti přejeme pevné zdraví, nekonečnou chuť do  
režírování a trvalou životní pohodu.

                                                                                            Tvoji Becheráčci     

aktuálně ze ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou
Od pátku 8.12. do neděle 10.12. odehráli naši malí herci ze III. - V. třídy divadelní 

představení „Dvě veselé pohádky“. 
Chválíme všechny děti, které v pohádkách účinkovaly, a zároveň děkujeme za 

krásné předvánoční naladění.

Obrovský dík zaslouží i paní učitelky, které se na představení podílely. 
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TJ SOKOL Radostín nad Oslavou 
 
Tabulky mužstev po odehrané podzimní části fotbalové sezony 2017-2018 
 
 
přípravka – okresní přebor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vložit foto č. 4 – fotbal-přípravka 
 
žáci – okresní přebor 

 Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Měřín 7 48:3 21 

2 Dolní Heřmanice 7 12:11 16 

3 Bohdalec 7 17:11 15 

4 Osová Bitýška 7 10:13 12 

5 Bory 7 10:16 9 

6 Bohdalov 7 5:12 6 

7 Křižanov 7 5:16 3 

8 Radostín nad Oslavou 7 2:27 1 

 
dorost – krajská soutěž I. B třída 

 Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Nová Ves 10 53:10 28 

2 Rozsochy 10 32:17 23 

3 Bystřice nad Pern. 10 44:16 22 

4 Radostín nad O. 10 27:18 22 

5 Náměšť n.O.-Vícenice/Hartvíkovice 10 34:20 15 

6 Jaroměřice nad R./Myslibořice 10 26:20 15 

7 Předín/Opatov 10 27:34 14 

8 Výčapy/Šebkovice 10 20:35 9 

9 JEMNICKO/Třebelovice 10 13:49 6 

10 M. Budějovice 10 14:47 4 

11 Velká Bíteš 10 10:34 3 

 
 
 

 Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Velké Meziříčí B 16 109:41 43 

2 Měřín 16 176:38 42 

3 Radostín nad Oslavou 16 96:53 36 

4 Osová Bítýška 16 108:50 30 

5 Bory 16 90:119 21 

6 Křižanov 16 71:81 18 

7 Dolní Heřmanice 16 69:116 12 

8 Jívoví 16 52:168 7 

9 Křoví 16 30:135 6 

dorost – krajská soutěž I. B třída

muži B – okresní soutěž IV. třída 
 Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Radostín nad Oslavou B 9 41:8 27 

2 Velké Meziříčí C 9 47:17 20 

3 Křoví B 9 28:28 15 

4 Křižanov B 9 27:17 14 

5 Tasov 9 16:24 14 

6 Osová Bítýška B 9 20:22 9 

7 Měřín C 9 16:28 9 

8 Olší nad Oslavou 9 22:33 8 

9 Jívoví B 9 19:28 7 

10 Bory B 9 13:44 3 

 
muži A – okresní přebor 

 Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Bystřice nad Pernštejnem B 13 38:20 25 

2 Křižanov 13 31:21 23 

3 Počítky 12 32:28 21 

4 Radostín nad Oslavou 13 31:23 20 

5 Jívoví 13 42:39 20 

6 Dolní Rožínka 13 27:31 20 

7 Hamry nad Sázavou 12 33:31 19 

8 Bobrová 13 25:28 19 

9 Bory 13 31:31 17 

10 Osová Bítýška 13 25:21 16 

11 Svratka 13 23:27 16 

12 Nová Ves B 13 33:30 15 

13 Rozsochy 13 27:25 15 

14 Křoví 13 32:75 10 

 
Přejeme příjemné prožití Vánoc, šťastný vstup do nového roku, všem hodně úspěchů v osobním životě a 
sportovcům podařené výkony v celém příštím roce. 

výkonný výbor TJ   
 
Aktuálně ze ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou 
 
Od pátku 8.12. do neděle 10.12. odehráli naši malí herci ze III. - V. třídy divadelní představení "Dvě veselé pohádky".  

Chválíme všechny děti, které v pohádkách účinkovaly, a zároveň děkujeme za krásné předvánoční 
naladění. 

 
Obrovský dík zaslouží i paní učitelky, které se na představení podílely.  

vložit foto č. 5 – Dvě veselé pohádky 
 
vložit dokument č. 6 - SDH (text a foto - samostatná příloha) 
 
 
Tvořivé večery - Rozsvěcování vánočního stromu 
 
První adventní neděli 3.12.2017 proběhlo v naší obci již tradiční rozsvěcování vánočního 
stromu a adventního věnce. U vánočního stromu zazpíval dětský chrámový sbor a příjemnou 
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 Družstvo Záp. Skóre Body 

1 Velké Meziříčí B 16 109:41 43 

2 Měřín 16 176:38 42 

3 Radostín nad Oslavou 16 96:53 36 
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9 Křoví 16 30:135 6 

žáci – okresní přebor

Přejeme příjemné prožití Vánoc, šťastný vstup do nového roku, všem hodně úspěchů v 
osobním životě a sportovcům podařené výkony v celém příštím roce.

výkonný výbor TJ
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SdH Radostín nad Oslavou
V sobotu 21. října 2017 se sešly 

týmy hasičů, kteří se v letošním roce 
účastnily soutěže „Žďárská liga v po-
žárním útoku“, v kulturním domě v 
Netíně.  Zde od 16 hod. probíhalo slav-
nostní vyhlášení soutěže za přítomnos-
ti starosty OSH Žďár nad Sázavou pana 
Luboše Zemana a náměstka starosty 
pana Miroslava Jágrika. Na této slav-
nostní akci byly promítány prezentační 
videa mužů, žen i juniorů. Po ukonče-
ní oficiální části programu jsme měli 
příležitost oslavit naše úspěchy na ta-
neční zábavě. Letošních 12 soutěží se 
zúčastnilo 15 týmů žen, 48 týmů mužů 
a 12 týmů juniorů. Největšího úspě-
chu dosáhlo naše družstvo juniorů, 
které ve své kategorii obsadilo 1. mís-
to. Naše děvčata vybojovala 6. místo a 
tým mužů se umístil na 3. místě. Muži 
dosáhli nejlepšího času 16,41 sek. na 
soutěži v Herolticích, ženám se nejlépe 
dařilo na soutěži v Maršovicích s časem 
18,78 sek.a junioři vyhráli soutěž v Tr-
navě s časem 18,14 sek. 

Cenné zkušenosti získávali muži i v 
účasti na devíti závodech Extraligy ČR 
v požárním útoku. Tato soutěž probíhá 
v rámci celé České republiky a my jsme 
obsadili 18. místo z 222 zúčastněných 
družstev.

SDH obcí Krásněves, Bory, Cyrilov, 
Kněževes, Znětínek, Zadní Zhořec, Pav-
lov a Radostín nad Oslavou, které tvoří 
Okrsek Radostín nad Oslavou, změřily 
svoje síly dne 13. 5. na tradiční Okrskové 
soutěži v Radostíně nad Oslavou. Domá-
cí družstva mužů i žen obsadily 1. místa 
a postoupily do Okresního kola, které se 
uskutečnilo v Hamrech nad Sázavou. 

Ani tým našich „Veteránů“ nezůstal 
pozadu a dokázal, že požární sport lze 
provozovat v každém věku. Dne 3. června 
vybojovali na soutěži „O pohár starosty 
okresního sdružení“ ve Lhotkách krásné 
2. místo.

Děkujeme všem našim příznivcům 
za podporu a členům SDH za obětavou 
pomoc při pořádání soutěží na domácím 
hasičském cvičišti.

SDH Radostín nad Oslavou 

Ohlédnutí za sezónou 2017 

     V sobotu 21. října 2017 se sešly týmy hasičů, kteří se v letošním roce účastnily soutěže „Žďárská 
liga v požárním útoku“, v kulturním domě v Netíně.  Zde od 16 hod. probíhalo slavnostní vyhlášení 
soutěže za přítomnosti starosty OSH Žďár nad Sázavou pana Luboše Zemana a náměstka starosty 
pana Miroslava Jágrika. Na této slavnostní akci byly promítány prezentační videa mužů, žen i juniorů. 
Po ukončení oficiální části programu jsme měli příležitost oslavit naše úspěchy na taneční zábavě. 
Letošních 12 soutěží se zúčastnilo 15 týmů žen, 48 týmů mužů a 12 týmů juniorů. Největšího úspěchu 
dosáhlo naše družstvo juniorů, které ve své kategorii obsadilo 1. místo. Naše děvčata vybojovala 6. 
místo a tým mužů se umístil na 3. místě. Muži dosáhli nejlepšího času 16,41 sek. na soutěži 
v Herolticích, ženám se nejlépe dařilo na soutěži v Maršovicích s časem 18,78 sek.a junioři vyhráli 
soutěž v Trnavě s časem 18,14 sek.  

     Cenné zkušenosti získávali muži i v účasti na devíti závodech Extraligy ČR v požárním útoku. Tato 
soutěž probíhá v rámci celé České republiky a my jsme obsadili 18. místo z 222 zúčastněných 
družstev. 

     SDH obcí Krásněves, Bory, Cyrilov, Kněževes, Znětínek, Zadní Zhořec, Pavlov a Radostín nad 
Oslavou, které tvoří Okrsek Radostín nad Oslavou, změřily svoje síly dne 13. 5. na tradiční Okrskové 
soutěži v Radostíně nad Oslavou. Domácí družstva mužů i žen obsadily 1. místa a postoupily do 
Okresního kola, které se uskutečnilo v Hamrech nad Sázavou.  

     Ani tým našich „Veteránů“ nezůstal pozadu a dokázal, že požární sport lze provozovat v každém 
věku. Dne 3. června vybojovali na soutěži „O pohár starosty okresního sdružení“ ve Lhotkách krásné 
2. místo. 

     Děkujeme všem našim příznivcům za podporu a členům SDH za obětavou pomoc při pořádání 
soutěží na domácím hasičském cvičišti.  
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družstvo Radostín „a“, které soutěží v kategorii mladší, je ve složení: Lenka Bartošová, 
Jaroslav Fabík, Mariana Trčová, Štěpán Požár, Jakub Fabík, Viktorie Vrbková, Zdeněk Bartoš, 
Matěj Poul, Jakub Poul

družstvo Radostín „a“, které soutěží v kategorii starší, je ve složení: Jan Karásek, Vojtěch 
Cejnek, Martin Poul, Sára Dvořáková, Vendula Poulová, Jan Fabík, Lukáš Pešek

12

Výsledkové listiny našich nejmladších hasičů: 

 

 

 

Družstvo Radostín „A“, které soutěží v kategorii mladší, je ve složení: Lenka Bartošová, Jaroslav 
Fabík, Mariana Trčová, Štěpán Požár, Jakub Fabík, Viktorie Vrbková, Zdeněk Bartoš, Matěj Poul, Jakub 
Poul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družstvo Radostín „A“, které soutěží v kategorii starší, je ve složení: Jan Karásek, Vojtěch Cejnek, 
Martin Poul, Sára Dvořáková, Vendula Poulová, Jan Fabík, Lukáš Pešek 

Soutěž podle Hry Plamen - MLADŠÍ 
  

Družstvo Stránecká 
Zhoř Lavičky Blízkov Lomnička Znětínek Radostín Hamry Štěpáno-

vice 
Dolní 

Loučky Celkem 

1. Kochánov 20 15 13 13 20 17 5 17 17 137 

2. Uhřínov "A" 17 20 15 20 17 0 17 20 1 127 

3. Zadní Zhořec "A" 8 5 17 4 15 15 20 5 20 109 

4. Stránecká Zhoř "A" 5 17 1 17 13 13 15 12 6 99 

5. Pavlínov 12 13 10   12 12 13 15 2 89 

6. Lavičky "A" 10 10 20 3 10 20 2 4 8 87 

7. Lomnička "A" 4 4 7 9 8 7 6 13 12 70 

8. Znětínek 13 12 4 15 3 4 10 2 7 70 

9. Uhřínov "B" 1 9 2 8 9 3 12 9 15 68 

10. Lavičky "B" 1 8 5 12 1 5 1 10 13 56 

11. Dolní Loučky "A" 7 3 1 7 2 10 7 8 9 54 

12. Radostín "A" 3 2 12 6 1 9 4 7 10 54 

13. Štěpánovice 9 1 6 10 4 0 9 3 4 46 

14. Žďár  2 0 9 5 7 0 3 0 5 31 

Regional Cup mládeže - STARŠÍ 

Výsledkové listiny našich nejmladších hasičů:
Výsledkové listiny našich nejmladších hasičů: 

 

 

Soutěž podle Hry Plamen - MLADŠÍ 
  

Družstvo Stránecká 
Zhoř Lavičky Blízkov Lomnička Znětínek Radostín Hamry Štěpáno-

vice 
Dolní 

Loučky Celkem 

1. Kochánov 20 15 13 13 20 17 5 17 17 137 

2. Uhřínov "A" 17 20 15 20 17 0 17 20 1 127 

3. Zadní Zhořec "A" 8 5 17 4 15 15 20 5 20 109 

4. Stránecká Zhoř "A" 5 17 1 17 13 13 15 12 6 99 

5. Pavlínov 12 13 10   12 12 13 15 2 89 

6. Lavičky "A" 10 10 20 3 10 20 2 4 8 87 

7. Lomnička "A" 4 4 7 9 8 7 6 13 12 70 

8. Znětínek 13 12 4 15 3 4 10 2 7 70 

9. Uhřínov "B" 1 9 2 8 9 3 12 9 15 68 

10. Lavičky "B" 1 8 5 12 1 5 1 10 13 56 

11. Dolní Loučky "A" 7 3 1 7 2 10 7 8 9 54 

12. Radostín "A" 3 2 12 6 1 9 4 7 10 54 

13. Štěpánovice 9 1 6 10 4 0 9 3 4 46 

14. Žďár  2 0 9 5 7 0 3 0 5 31 

            

Regional Cup mládeže - STARŠÍ 

  Družstvo Stránecká 
Zhoř Lavičky Blízkov Lomnička Znětínek Netín Radostín Hamry Štěpáno-

vice 
Dolní 

Loučky Celkem 

1. Stránecká Zhoř "A" 20 0 0 15 20 20 13 20 17 20 145 
2. Milešín 17 20 0 17 17 1 17 17 6 17 129 
3. Hamry "A" 13 15 20 8 15 10 12 15 20 0 128 
4. Netín "A" 10 9 17 20 13 17 20 0 15 2 123 
5. Zadní Zhořec 9 5 5 10 7 13 8 5 12 12 86 
6. Žďár  1 17 13 1 1 1 15 12 13 1 75 
7. Bory "A" 2 0 15 13 12 7   1 9 15 74 
8. Lomnička "A" 1 13 8 12 9 15 1 9 2 3 73 
9. Znětínek "A" 15 1 9 9 1 12 5 1 5 7 65 
10. Radostín "A" 5 0 1 1 10 8 1 13 10 13 62 
11. Blízkov "A" 12 12 10 1 8 6 1 3 0 1 54 
12. Lavičky "B" 6 8 12 1 3 3 9 1 1 9 53 
13. Lavičky "A" 8 10 0 3 1 1 1 10 1 10 45 
14. Dolní Loučky "A" 0 1 6 7 4 4 10 1 1 6 40 
15. Netín "B" 1   0 5 6 5 3 4 7 5 36 
16. Stránecká Zhoř "B" 1 4   1 5 1 7 6 8 1 34 
17. Pavlínov  1 6 1 6 0 1 6 1 4 8 34 
18. Radostín "B" 0 0 1 1 1 2 4 8 1 1 19 
19. Bory "B" 1 3 7 1 2 1   1   1 17 
20. Kochánov 1 1 3   1 1 2 2   4 15 
21. Lomnička "B" 1 2 2 2 1 1 1 1 3   14 
22. Blízkov "B" 4 1   1 1 1 1 1 1 1 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  

 

 

 

 

Zásahová činnost jednotky SDH obce Radostín n.O. 
     V letošním roce vyjela naše zásahová jednotka dosud k 17 událostem. Ve třech případech 
se jednalo o požáry, a to požár osobního automobilu u Znětínka, požár obilí u obce Lavičky a 
požár lesního porostu v katastru obce Bory. Ostatní zásahy byly technické pomoci, především 
odstranění vyvrácených stromů následkem vichřice, pomoc při opravě střechy na budově 
základní školy, likvidace nebezpečného hmyzu, čistění kanalizace a komunikací v katastru 
naší obce. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Díky dotaci z Ministerstva vnitra, Krajského úřadu a za přispění Obce Radostín nad Oslavou 
bylo naší jednotce pořízeno nové zásahové vozidlo FORD TRANZIT. Jedná se o devítimístný 
dopravní automobil určený zejména k přepravě osob. Zásahové vozidlo MAN CAS 15 bylo 
vybaveno tabletem, který nám slouží k lepší komunikaci s krajským operačním střediskem. 

 

     Děkujeme všem členům zásahové jednotky za jejich odvedenou práci, kterou vykonávají 
nad rámec svého volného času a všem občanům klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 
do nového roku 2018. 

 

     V letošním roce vyjela naše 
zásahová jednotka dosud k 17 
událostem. Ve třech případech 
se jednalo o požáry, a to požár 
osobního automobilu u Znětín-
ka, požár obilí u obce Lavičky a 
požár lesního porostu v katastru 
obce Bory. Ostatní zásahy byly 
technické pomoci, především 
odstranění vyvrácených stromů 
následkem vichřice, pomoc při 
opravě střechy na budově základ-
ní školy, likvidace nebezpečného 
hmyzu, čistění kanalizace a ko-
munikací v katastru naší obce.

Zásahová činnost jednotky SdH obce Radostín n.O.

Díky dotaci z Ministerstva vnit-
ra, Krajského úřadu a za přispě-
ní Obce Radostín nad Oslavou 
bylo naší jednotce pořízeno nové 
zásahové vozidlo FORD TRAN-
ZIT. Jedná se o devítimístný do-
pravní automobil určený zejmé-
na k přepravě osob. Zásahové 
vozidlo MAN CAS 15 bylo vyba-
veno tabletem, který nám slouží 
k lepší komunikaci s krajským 
operačním střediskem.
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družstvo Radostín „B“, 
které soutěží v katego-
rii starší, je ve složení: 
Jana Poulová, František 
Pokorný, Matyáš Martin 
Čapka, Josef Fabík, Voj-
těch Pavliš, Jiří Špaček, 
Josef Rimeš



tvořivé večery - Rozsvěcování vánočního stromu
První adventní neděli 3.12.2017 proběhlo v naší obci již tradiční rozsvěcování 

vánočního stromu a adventního věnce. U vánočního stromu zazpíval dětský chrámo-
vý sbor a příjemnou atmosféru doplnil horký vánoční punč.

tvořivé večery - vánoční výstava
Zájmové sdružení žen Tvořivé večery uspořádaly již tradiční vánoční výstavu pod 
názvem „Stromečky naděje“. Děkujeme všem, kteří přišli a tím podpořili naši akci  
a snažení. Výtěžek z této výstavy bude jako každoročně věnován na dobročinné účely. 
O konkrétním využití se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
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VOLBa PREZIdENta ČR 2018
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil termín volby prezidenta České republiky na 
pátek 12.ledna 2018 a sobotu 13.ledna 2018 (případné II.kolo voleb 26.ledna 2018 a 
27.ledna 2018). Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 
od 8:00 do 14:00 hodin. 

Informace pro voliče:
Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem 
České republiky).

Každému voliči budou dodány 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. Volič, 
který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen po 
prokázání totožnosti a státního občan-
ství tento průkaz odevzdat okrskové 
volební komisi. Voliči, který se neode-
bral do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, okrsková volební 
komise hlasování neumožní. 

Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů, obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební 
schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. Při hlasování postupují čle-
nové okrskové volební komise tak, aby 
byla zachována tajnost hlasování. 

Při pobytu ve zdravotnickém zaříze-
ní nebo v jiném obdobném zařízení 
může oprávněný volič rovněž uplatnit 

své aktivní volební právo. V případě, že 
lze předpokládat, že bude volič dlou-
hodobě v nemocnici nebo obdobném 
zařízení, osoba stojící v čele tohoto 
zařízení by měla voliče informovat  
o možnosti zápisu do zvláštního se-
znamu voličů, na základě kterého by 
potom mohl uplatnit své volební prá-
vo. Volič v takovém případě hlasuje do 
přenosné volební schránky, se kterou 
se za voličem dostaví členové okrskové 
volební komise ustanovené v územním 
obvodu příslušného zařízení. Hlasovací 
lístky i úřední obálku mu vydá okrsko-
vá volební komise před hlasováním.

V případě krátkodobého pobytu nebo 
v případě, že volič neví, kde se přesně 
ve dny volby prezidenta bude nacházet 
(např. předpokládaná hospitalizace), se 
jeví jako nejvhodnější vyřízení volič-
ského průkazu, na který může volit  
v jakémkoliv volebním okrsku na úze-
mí ČR.

dojde-li k hospitalizaci voliče v zaří-
zení mimo území volebního okrsku, 
kde má volič trvalý pobyt, po uzavře-
ní stálého seznamu voličů, tj. ode dne 
10. ledna 2018, v případě druhého 
kola volby 24. ledna 2018, od 16.00 
hodin, a volič nemá voličský průkaz, 
je tato skutečnost považována za fak-
tickou překážku ve výkonu volebního 
práva. 
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Voličský průkaz 
Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ČR ve volebním okrsku 
v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém 
volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR - více na 
www.mvcr.cz.

Žádost lze podat: 
•	 písemně - žádost musí být doručena nejpozději  do pátku 5.1.2018 do 

16.00 hodin (II.kolo voleb do pátku 19.1.2018) na adresu Obecního úřadu 
v Radostíně nad Oslavou a opatřena úředně ověřeným podpisem voliče 
(úkon ověření podpisu – legalizace – je osvobozen od správního poplatku)

•	 nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
(datová schránka musí být soukromá a patřící žadateli)

•	 nebo osobně v budově Obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou, nejpozději 
ve středu 10.1.2018 do 16:00 hodin (II.kolo voleb do 24.1.2018 do 16.00 
hodin)

VYdÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKaZŮ PRO VOLBU PREZIdENta ČR 
od 28.12.2017 do 10.1.2018 (16:00 h)

•	 osobně 
•	 osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 

o vydání voličského průkazu nebo
•	 poštou do vlastních rukou voliče na adresu uvedenou v žádosti

PŘI ZtRÁtĚ NEBO OdCIZENÍ VOLIČSKéHO PRŮKaZU NELZE VYdat dUPLIKÁt.

Z tISKOVé ZPRÁVY K VIdItELNOStI CHOdCŮ Na VYSOČINĚ
aUtOR: Mgr. Veronika Vošická Buráňová, Krajský koordinátor BESIP

Používání tzv. reflexního materiá-
lu je od začátku roku 2016 povinné pro 
všechny chodce mimo obce a města. 
Mnoho testů však prokazuje velký vý-
znam nošení podobných materiálu prá-
vě i v centrech měst, kdy na sebe chodci 
mohou ještě vice upozornit řidiče, kteří 
jedou za snížené viditelnosti, ale zároveň 
jejich zrak oslňují světla pouličních lam, 
reklamní poutače i protijedoucí vozy. 

Celé kouzlo používání reflexní ma-
teriálů spočívám v tom, že prodlužujete 

svoji viditelnost mnohonásobně víc, než 
chodec v tmavém oblečení. Pokud se 
tedy někdo dobrovolně vypraví do pro-
vozu v černé bundě, je pro řidiče vidět 
zhruba na 10x kratší vzdálenost, než 
zodpovědný chodec s reflexní páskou. 

Mít reflexní pásku však nezname-
ná, že jsem dobře vidět. Mnohem víc 
je důležité, kam si tento prvek umístíte. 
Velmi často se při preventivních akcích 
setkáváme s tím, že například ženy mají 
pásku na kabelce v místě, kde vlastně 
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vůbec není vidět. Nejlepším místem pro 
umístění je tedy noha v oblasti kotníku a 
zápěstí. Obě části těla se hýbou a moto-
risty poutají. 

Pokud ještě nevlastníte nějaký pr-
vek z reflexního materiálu, můžete jej 

získat na preventivních akcích, nebo jej 
zakoupit na celé řadě míst. Investice v 
řádu maximálně pár desítek korun se 
vyplatí víc než pokuta 2500 Kč a rozhod-
ně víc než újma na zdraví, či životě. 

autorství a zdroj www.ibesip.cz

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad upozorňuje občany, že je v zimním období zakázáno parkovat na 

místních komunikacích. Při nedodržení tohoto zákazu se komunikace nebude v zimě 
udržovat. Je možný i odtah vozidla na náklady provozovatele.

slavnostní přestřižení pásky

-  v pátek 15.12.2017 v 11.00 hodin bylo slavnostně uvedeno do užívání nově 
upravené náměstí s přilehlými chodníky a zrekonstruovaný most u hasičské-
ho cvičiště přestřižením pásky před nákupním střediskem

Víte, že …



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 151/2017, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 3. 2018. 
Případné příspěvky vítány.
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-  v sobotu 6.1.2018 se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka

-  v sobotu 13. ledna 2018 uspořádá Římskokatolická farnost Radostín nad 
Oslavou farní ples 

-  v sobotu 20. ledna 2018 se koná v kulturním domě v Radostíně nad Oslavou 
19. maškarní ples ochotníků, k tanci i poslechu Vám zahraje skupina PETR-
KYT BAND

-  v sobotu 27. ledna 2018 uspořádá místní Sbor dobrovolných hasičů v kultur-
ním domě hasičský ples

-  v neděli 4. února 2018 uspořádá místní Sbor dobrovolných hasičů v kultur-
ním domě Dětský karneval

-  v roce 2017 bylo uloženo na skládku komunálních odpadů v Ronově nad 
Doubravou 155,34 tun odpadů z naší obce? (loni 124,21 tun), cena za ulože-
nou tunu odpadu byla 895,- Kč

-  v roce 2017 bylo odvezeno na kompostárnu akciové společnosti ZERAS Ra-
dostín nad Oslavou  138 tun bioodpadů z naší obce (loni to bylo 134 tun).

-  od 1.12.2017 je v naší obci ve zkušebním provozu nový bezdrátový rozhlas, 
který je již automaticky napojen na dispečink hasičského záchranného sboru 
v Jihlavě, kromě obecních hlášení bude rozhlas vyhlašovat poplach místní 
zásahové jednotce hasičů i když se nebude   jednat o ohrožení přímo v naší 
obci a každou první středu v měsíci bude probíhat automatická zkouška roz-
hlasu současně se sirénou, zároveň jsou testovány nové znělky oznamující 
hlášení, prosíme občany aby nedostatky nového rozhlasu (špatná slyšitel-
nost, silné hlášení, názor na znělky) nahlašovali na obecní úřad a následně 
mohlo být provedeno donastavení      

 


