
Radostínský
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 194  -  PROSINEC 2015

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
- zprávu starosty obce ve věci nutnosti 

vybudování základů k dalším hrobo-
vým místům, protože na novém hřbito-
vě zbývá už pouze jeden volný dvojhrob

- žádost o přidělení obecního bytu od 
paní Ivany Peškové, Sklené nad Osla-
vou  č. 30

- žádost o přidělení obecního bytu 2+1 
od paní Moniky Poláčkové, Radostín 
nad Oslavou 223

- žádost o finanční příspěvek od Čes-
kého zahrádkářského svazu Radostín 
nad Oslavou na vybudování pasteri-
začního zařízení

- žádost firmy ZERAS a.s. Radostín nad 
Oslavou o vyjádření k projektové doku-
mentaci pro stavební povolení ,,Dostav-
ba farmy dojnic Radostín nad Oslavou“

- plán rozvoje Základní a Mateřské 
školy, přednesený ředitelem školy 
panem Mgr. Janem Hladíkem

Vážení spoluobčané,

rychle ubíhá doba adventní 
a s velkým očekáváním se blíží 
nejkrásnější svátky v roce VÁ-
NOCE. Chci Vám všem, malým 
i velkým, popřát jejich klidné a 
požehnané prožití. 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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- informaci starosty obce o průběhu 
projektu „Meziobecní spolupráce“                                     
a připravovaného projektu „Cen-
trum společných služeb“ při ORP 
Žďár nad Sázavou

zastupitelstvo obce schválilo:    
- dokončení neinvestiční akce 

„Oprava elektrických rozvodů ZŠ“ 
a „Zhotovení minerálních akustic-
kých podhledů v ZŠ“, kde obě akce 
byly kompletně dokončeny doda-
vatelskou firmou PKS Stavby a.s., 
Žďár nad Sázavou ve velmi dobrém 
provedení a předány předávacími 
protokoly 25. srpna 2015 bez zá-
vad  

- rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č. 4/2015

- nabídku firmy Stolařství František 
Krejčí, Radostín nad Oslavou č. 142 
na výrobu a montáž nábytku do kan-
celáře matriky v budově obecního 
úřadu Radostín nad Oslavou

- nabídku firmy Truhlářství Pavel Pešek, 
Radostín nad Oslavou 228 na výměnu 
vstupních dveří do obecní bytovky čp. 
205 v Radostíně nad Oslavou 

- nabídku firmy PKS Okna na výměnu 
a montáž vstupních dveří do obecní 
budovy  čp. 190 (pošta a obchod) 

- smlouvu se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko na poskytnutí 
finančního příspěvku od obce Ra-
dostín nad Oslavou na vyhotovení 
projektové dokumentace na akci: 
„Rekonstrukce vodojemu Radostín 
nad Oslavou“   

- smlouvu o zřízení věcného břemene 
s firmou E-ON Distribuce a.s. České 
Budějovice na zemní vedení rozvodu 
elektrické energie do obecních po-

zemků u hasičské zbrojnice  a zdra-
votního střediska   

- projekt ozelenění před Základní a 
Mateřskou školou v Radostíně nad 
Oslavou od Ing. Václavy Rozmaríno-
vé, Vídeň, včetně souhlasu s uzavře-
ním Smlouvy o dílo

- nabídku firmy PP Stav s.r.o. Radostín 
n. Osl. na provedení odvodňovacích                     
a drenážních prací k zamezení pro-
nikání vlhkosti do základů obecního 
domu čp. 86, včetně souhlasu s uza-
vřením Smlouvy o dílo

- nabídku firmy Ing. Jiří Ježek, Na 
Hrádku 2578, Pardubice na vyhoto-
vení dokumentace pro územní řízení 
a provedení inženýrské činnosti, na 
akci „Poldr v obci Radostín nad Os-
lavou“, včetně souhlasu s uzavřením 
Smlouvy o dílo

- finanční příspěvek ve výši 60 000,- 
Českému zahrádkářskému svazu 
Radostín nad Oslavou na částečnou 
úhradu nákladů spojených s vybu-
dováním pasterizačního zařízení                 
v místní moštárně ovoce  

- skácení 1 kusu javoru rostoucího na 
obecní parcele č. 2181/3 u Kotlaské-
ho rybníka, z důvodu špatného zdra-
votního stavu, na místo budou dosá-
zeny 3 kusy nových stromů

- žádost firmy Jaroslav Holý, České 
Budějovice o pronájem veřejného 
prostranství k umístění pouťových 
atrakcí v roce 2016 

- zadání vypracování projektové doku-
mentace firmě UNI Projekt s.r.o. Žďár 
nad Sázavou na provedení stavebních 
úprav v obecním bytě 2 + 1 v prvním 
patře obecního úřadu čp. 223

- zadání vypracování projektové do-
kumentace firmě UNI Projekt s.r.o. 



Žďár nad Sázavou na provedení 
rekonstrukce obecního bytu 4 + 1 
v druhém patře obecního úřadu                    
čp. 223, na dva menší byty

- vydání nesouhlasného stanoviska 
obce k žádosti firmy ZERAS a.s. Ra-
dostín nad Oslavou o vyjádření k 
projektové dokumentaci pro stavební 
povolení ,,Dostavba farmy dojnic Ra-
dostín nad Oslavou“, z důvodů dalšího 
navýšení stavu dojnic v areálu firmy o 
dalších 337 dobytčích jednotek (cca 
300 krav ), vybudování 3. velkokapa-
citní jímky na kejdu o obsahu 7 235 
m3, vybudování nové produkční stáje 
dojnic o kapacitě 486 kusů na kejdové 
technologii, dalším nepominutelným 
faktem je, že projektová dokumenta-
ce neřeší hlavní problém a to unikání 
zápachu ze stávajících dvou velkoka-
pacitních jímek, ani unikání zápachu 
ze stávajících dvou přečerpávajících 
jímek na kejdu a máme oprávněnou 
obavu ze snížení kvality bydlení a ži-
votního prostředí obyvatelů obce, po-
kud se projekt uskuteční  

- Výroční zprávu Základní a Mateř-
ské školy v Radostíně nad Oslavou 
za školní rok 2014 až 2015, předne-
senou ředitelem školy panem Mgr. 
Janem Hladíkem 

- hospodaření Obce Radostín nad Os-
lavou za 3. čtvrtletí 2015 

- rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č. 5/2015  

- souhlas obce se zapojením Základ-
ní a Mateřské školy Radostín nad 
Oslavou do Místních akčních plánů 
vzdělávání v rámci Obce s rozšířenou 
působností Žďár nad Sázavou

- Veřejnoprávní smlouvu s Českým 
zahrádkářským svazem v Rado-

stíně nad Oslavou na poskytnutí 
příspěvku od obce na úhradu části 
nákladů pasterizační linky v moš-
tárně ovoce v Radostíně nad Osla-
vou

- odprodej obecního třístranného 
sklápěče, Multikáry M 25 - 10 obci 
Obyčtov za částku 78 000,- Kč  
 

zastupitelstvo obce uložilo:
- starostovi, radě obce a finančnímu 

výboru připravit do příštího jednání 
zastupitelstva obce návrh rozpočtu 
obce na rok 2016

- starostovi a radě obce připravit do 
prosincového jednání zastupitelstva 
obce cenovou kalkulaci na zhotovení 
jedenácti ks základů nových hrobo-
vých míst 

- starostovi vyhotovit v termínu do 
konce října rozhodnutí na  skácení 
1 kusu javoru rostoucího na obecní 
parcele č. 2181/3 u Kotlaského ryb-
níka

- radě obce provést administraci 
smlouvy s firmou Jaroslav Holý Čes-
ké Budějovice na pronájem veřej-
ného prostranství k umístění pou-
ťových atrakcí o farní pouti v roce 
2016

- starostovi a radě obce vydat v termí-
nu do 14.11.2015 nesouhlasné sta-
novisko obce k projektu ,,Dostavba 
farmy dojnic Radostín nad Oslavou“ 
firmy ZERAS a.s. Radostín nad Osla-
vou  

- starostovi, radě obce a finančnímu 
výboru připravit do příštího jednání 
zastupitelstva obce návrh rozpočtu 
obce na rok 2016

- starostovi a radě obce zajistit v termí-
nu do 11.12.2015 vyúčtování finanč-
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ních příspěvků poskytnutých obcí na 
základě uzavřených Veřejnoprávních 
smluv

- starostovi zajistit sběr nebezpečných 
odpadů ve středu 4.11.2015 v Rado-
stíně nad Oslavou a Zahradištích

Rada obce vzala na vědomí:
- obdržené Rozhodnutí č. 06851532 o 

poskytnutí finančních prostředků ze 
Státního fondu životního prostředí 
ČR ve výši 267.466,- Kč na akci “Re-
vitalizace zeleně v obci Radostín nad 
Oslavou“

- Protokol z odborné technické kont-
roly, provedené na dětských hřištích                              
v Radostíně n. Osl.,  firmou NOKA-
SPORT Novohradský Marek, Kuřim

- Oznámení společného jednání o ná-
vrhu změny č.2 ÚP Znětínek, zaslané 
Městským úřadem Žďár nad Sázavou, 
odbor rozvoje a územního plánování

- Ohlášení o provedení hydrogeolo-
gického vrtu na par.č. 709 v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou, vlastníkem par-
cely je MUDr. Roman Dvořák CSc, 
Dvořáková Petra a Dvořáková Eliška

- Sdělení Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina, odbor školství, mládeže a spor-
tu o poskytnutí dotace ZŠ Radostín 
nad Oslavou ve výši 220.850,- Kč z 
Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 

- Nabídku poradenských služeb IPI 
s.r.o., Žďár nad Sázavou na projekt 
„Optimalizace energetického hos-
podaření  budovy OÚ Radostín nad 
Oslavou“

- Oznámení o zahájení územního ří-
zení na „Terénní úpravy u chodníku 
podél silnice č.II./354 v Radostíně 
nad Oslavou“ vydané MěÚ Žďár nad 
Sázavou, odborem stavebním

Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

- Nařízení vlády č. 278/2015, kterým 
se mění nařízení vlády č. 564/2006 
Sb., o platových poměrech  zaměst-
nanců ve veřejných službách a sprá-
vě, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce  schválila:
- Smlouvu o zřízení věcného břemene 

s firmou E.ON Distribuce a.s. České 
Budějovice na rozvody NN v obec-
ních parcelách u hasičské zbrojnice 
č.p. 144 

- smlouvu se Svazem vodovodů a ka-
nalizací Žďársko na finanční příspě-
vek obce na vypracování projektové 
dokumentace na akci „Rekonstruk-
ce vodojemu Radostín nad Osla-
vou“    

- dohodu o ukončení nájmu bytu (2 
+ 1) v 1.NP obecního úřadu s man-
žely Jakubem a Danou Pibilovými k 
30.9.2015

- Smlouvu o dílo s truhlářstvím Fran-
tišek Krejčí, Radostín nad Oslavou 
č.p.142 na kompletní vybavení kan-
celáře matriky dle cenové nabídky                           

- smlouvu s PKS MONT a.s. Žďár nad 
Sázavou na výrobu a montáž vstup-
ních dveří do obecního objektu č.p. 
190 (objekt pošty) dle cenové nabídky              

- demontáž a zednické zapravení no-
vých vstupních dveří do obecní bu-
dovy č.p.190 firmou PKS MONT a.s. 
Žďár nad Sázavou dle cenové nabídky            

- Smlouvu o pronájmu veřejného pro-
stranství s firmou Jaroslav Holý Čes-
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ké Budějovice na umístění pouťo-
vých atrakcí o farní pouti v roce 2016              

- žádost Krajské správy a údržby silnic 
Vysočiny Žďár nad Sázavou o po-
volení skácení jednoho kusu javoru 
na pozemku par.č. 2175/1 v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou a jednoho kusu 
lípy na pozemku par.č. 115/2 v k.ú. 
Zahradiště z důvodu špatného zdra-
votního stavu

- Smlouvu o dílo s firmou Ing. Václava 
Rozmarínová, Vídeň na provedení 
výsadby zeleně před mateřskou škol-
kou v Radostíně nad Oslavou

- Smlouvu o výpůjčce s Hasičským 
záchranným sborem Kraje Vysočina 
Jihlava na zapůjčení 2ks dýchacích 
přístrojů SATURN S2 pro místní zá-
sahovou jednotku

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
garáže v obecní budově č.p. 205

- nákup 3 ks nádob 220 l na posypový 
materiál pro zimní měsíce od firmy 
AB – Store s.r.o., Choťánky 191, Po-
děbrady a jejich umístění na kopec u 
Lavických, Uchytilových a k zadní-
mu vjezdu do Základní a Mateřské 
školy

- zadání zpracování položkového roz-
počtu na zhotovení základů nových 
hrobových míst v nové části hřbito-
va, od Ing. Jana Kyncla, Nové Město 
na Moravě 

- nákup elektrocentrály ARCTOS 
9000 B CEL od firmy ALFA IN Nová 
Ves, Okříšky pro místní zásahovou 
jednotku místní Sboru dobrovolných 
hasičů

- prodloužení Dohody o zřízení ve-
řejně pracovních příležitostí do 
31.3.2016 s Úřadem práce Jihlava, 
pobočka Žďár nad Sázavou

- prodloužení pracovní smlouvy s paní 
Škapovou, Radostín nad Oslavou 
(pracovnicí zaměstnanou na VPP u 
obce) do 31.3.2016

- žádost o ukončení nájemního vzta-
hu pana Jakuba Tlustoše k proná-
jmu garáže v domě č.p. 205,  k 31.10. 
2015  

- podání žádosti na Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR do programu Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova o do-
taci na obnovu části komunikace č. 
2181/3 ke Kotlasům

- zadání vypracování projektové 
dokumentace na Obnovu povrchu 
části komunikace ke Kotlasům, 
firmě Ing. Leoš Pohanka, Nové 
Veselí

- Studii úpravy bytu 2+1 a bytu 4+1 v 
budově Obecního úřadu čp. 223 vy-
pracované firmou UNIPROJEKT 
s.r.o. Žďár nad Sázavou s tím, že u 
bytu 2+1 se schvaluje varianta č. 2  

- text vyjádření k projektové doku-
mentaci pro stavební povolení na 
akci „Dostavba farmy dojnic Rado-
stín nad Oslavou“

- Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci ve-
řejně prospěšných prací s Úřadem  
práce ČR, Žďár nad Sázavou na pro-
dloužení poskytnutí příspěvku do 
31.3. 2016

- opravu základových pásů ze západní 
a jižní strany u obecní budovy č. 144, 
firmou PP Stav s.r.o.,  Radostín nad 
Oslavou

- vytěžení stromů napadených kůrov-
cem v obecním lese Na Stráni a od-
prodej vytěženého dřeva – provede 
firma Miloslav Švoma, Radostín nad 
Oslavou 31 
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- Kupní smlouvu s firmou ALFA IN 
a.s. Nová Ves u Okříšek, na nákup 
elektrocentrály pro potřeby zásahové 
jednotky místního Sboru dobrovol-
ných hasičů

- 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, velitel 
SDH Hromek Miloš, Mgr. Hladík Jan 
(majetek ZŠ a MŠ) k provedení inven-
tarizace obecního majetku

- spoluúčast obce na slavnostním 
rozžíhání Vánočního stromu dne 
29.11.2015 v naší obci, včetně úhrady 
nákladů na občerstvení z obecních 
prostředků

- zaslání výzvy na podání nabídky na 
terénní úpravy u chodníku podél 
silnice II/354 firmám PP Stav s.r.o. 
Radostín n.Osl. 144, Jiří Benáček Ra-
dostín n.Osl. 166, Jiří Váša Radostín 
n.Osl. 163 a firmě VM INTES s.r.o., 
Netín 28   

-  Smlouvu o dílo s firmou Ing. Tomáš 
Pohanka,  Dolní 35 , Nové Veselí na 
vypracování projektu “ Snížení ener-
getické náročnosti budovy Obecního 
úřadu “ Radostín nad Oslavou

- Smlouvu o dílo č. 8/2015 s firmou 
Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35, Nové 
Veselí na akci “ Terénní úpravy u 
chodníku podél silnice II/354 “ v Ra-
dostíně nad Oslavou

- Smlouvu o dílo č.7/2015 s firmou 
Ing. Leoš Pohanka, Dolní 35,Nové 
Veselí na akci  “Oprava místní komu-
nikace ke Kotlasům“

- Darovací smlouvu s firmou Ing. Leoš 
Pohanka, Dolní 35,Nové Veselí na fi-

nanční dar Obci Radostín nad Osla-
vou ve výši 20.000,- Kč  

- Příkazní smlouvu č. 2015058 s fir-
mou IPI s.r.o., Strojírenská 34, Žďár 
nad Sázavou na administraci projek-
tu “Optimalizace energetického hos-
podaření budovy obecního úřadu v 
Radostíně nad Oslavou“ 

- Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č. 
0240/15/5638 s ČSOB a.s. Praha 5, 
dodatek se týká uzavření čerpání 
úvěru na akci “ Modernizace infra-
struktury pro vzdělávání v  Mateřské 
a Základní škole Radostín nad Osla-
vou “ z důvodu ukončení akce

- mobilní tarif  GRAND 2015 od firmy 
STARLIFE s.r.o. Hostivice na služeb-
ní telefon starosty, dále datový tarif 
ZERO 33 společně se SIM kartou, 
do zásahového automobilu  jednotky 
Sboru dobrovolných hasičů Radostín 
n. Osl. 

- zadání vypracování geometrické-
ho plánu firmě GEOSET s.r.o. Žďár 
n.Sáz. na zaměření skutečného stavu 
místní komunikace v řadové zástav-
bě za školou

- nákup odsavače par do kulturního 
domu v Radostíně n. Osl. do dolního 
výčepu, od firmy Promtinvest spol. 
s.r.o., Žďár nad Sázavou

- Dodatek č.1 ke Kolektivní smlou-
vě, uzavřené mezi členskými obce-
mi sdruženého sociálního fondu 
Měřín 

- zadání vypracování projektové doku-
mentace  Ing. Arch. Haně Dítětové, 
Žďár nad Sázavou, na modernizaci 
vybavení kanceláře starosty a účetní 
v místním obecním úřadě  
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Rada obce uložila:   
- starostovi vydat rozhodnutí o po-

volení skácení jednoho kusu javo-
ru na pozemku par.č. 2175/1 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou a jednoho 
kusu lípy na pozemku par.č. 115/2 

v k.ú. Zahradiště  v termínu do 
31.10.2015

- inventarizačním komisím provést 
inventarizaci obecního majetku v 
termínu do 30.1.2016

PODĚKOVÁNÍ
Tímto si dovolím velmi poděkovat 

paní Čapkové, všem ženám z „Tvoři-
vých večerů“ a místním hasičům za 
pěkné nazdobení vánočního stromu i 
program spojený se slavnostním roz-

žehnutím stromu. Poděkování patří 
též Janě Lacinové a dětskému pěvec-
kému sboru a všem malým i velkým, 
kteří přišli i když počasí bylo velmi 
nevlídné. 

V sobotu 12.12.2015 a v nedě-
li 13.12.2015 se v místním kulturním 
domě uskutečnilo dětské divadelní 
představení Popelka, které zdařile pro-

vedli žáci naší základní školy. Paní uči-
telce Evě Prudkové a všem učitelům, 
kteří divadlo připravovali moc a moc 
děkujeme.       Josef Fabík, starosta obce 
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Krásná byla též vánoční výstava BA-
REVNÉ VÁNOCE, kterou uspořádali 
„tvořivé ženy“ v Obecné škole od 11. do 

13. 12. 2015 a navíc výtěžek vstupného 
věnovaly dětskému oddělení nemocni-
ce v Novém Městě na Moravě.

Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou přeje všem svým 
členům a příznivcům sportu všeho druhu klidné prožití vánočních svátků, pevné 

zdraví a mnoho úspěchů v novém roce. 

Tenisový oddíl
Konečná tabulka Okresní přebor 2015

1.Nové Město n/M „B“
2.Velká Bíteš
3.Velké Meziříčí
4.Radostín nad Oslavou
5.Nové Sady „A“
6.Rožná
7.Nové Sady „B“

Všechny zápasy odehráli Milan Havlíček, Pavel Dvořák, Martin Dvořák

Dne 25.9.2015 pořádal Tenisový oddíl turnaj ve dvouhrách. Zúčastnilo se 9 hráčů.
Pořadí na prvních místech:

1.Pavel Martínek  (Nové Město n/M)
2.Martin Dvořák  (Krásněves)

3.Petr Jurek  (Ostrov n/O)



Obec Obyčtov pořádá veřejnou 
sbírku pro čtyřletého občánka obce 
Richarda Humlíčka. Chlapec one-
mocněl spinální svalovou atrofií a 
pomoci mu může léčba experimentál-
ní terapií kmenových buněk. Finanč-
ní prostředky shromážděné během 
sbírky na transparentním účtu bu-
dou použity na potřebnou léčebnou 
proceduru v Izraeli. Více o Ríšovi, 

jeho onemocnění, léčbě a naději na 
jeho uzdravení se dozvíte z článku 
Pomoc pro Ríšu. Veřejná sbírka je za-
hájena a oznámena od 15.10.2015 do 
30.11.2017, místem konání je Česká 
republika.

Číslo transparentního účtu je: 
115-1123100217/0100.

Ríšova rodina předem děkuje za 
jakoukoliv Vaši finanční pomoc.

Informace obce Obyčtov
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Ve farním kostele v Radostíně nad Oslavou uspořádala  22. listopadu 2015 Schola 
Nathanael  benefiční koncert. Díky velké návštěvnosti na tomto koncertu bylo vy-
bráno 29.200,-Kč. Výtěžek bude věnován pro čtyřletého občánka obce Obyčtov Ríšu 
Humlíčka.

Touto cestou děkujeme Schole Nathanael nejen za nádherný kulturní zážitek, ale 
také za jejich příkladný čin. 



10

Předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů zpracovaných VO-
DÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s., divizí Žďár nad Sázavou, schválilo 
cenu vody pro vodné a stočné na rok 2016 s účinností od 1. 1. 2016.rok 2016 s účinností od 1. 1. 2016. 

 
 Vodné Stočné Celkem 
Cena s DPH 2016 53,00 Kč/m3 39,60 Kč/m3 92,60 Kč/m3 

Cena bez DPH 2016 46,09 Kč/m3 34,43 Kč/m3 80,52 Kč/m3 

Cena s DPH 2015 51,20 Kč/m3 38,70 Kč/m3 89,90 Kč/m3 

Cena bez DPH 2015 44,52 Kč/m3 33,65 Kč/m3 78,17 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny s DPH 1,80 Kč/m3 0,90 Kč/m3 2,70 Kč/m3 

Absolutní nárůst ceny bez DPH 1,57 Kč/m3 0,78 Kč/m3 2,35 Kč/m3 

Procentní nárůst s DPH 3,5% 2,3% 3% 
 
Níže uvedený graf dokumentuje aktuální strukturu skladby ceny vodného a stočného: 
 

 
 

Varování policie České republiky 

Policisté v souvislosti s blížícím se adventem a nákupy dárků pod stromeček vyzývají 
všechny občany kraje Vysočina ke zvýšené obezřetnosti. 

Mějte proto neustále své věci pod kontrolou! 
 tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti, nenoste na zádech, kam nevidíte, 
 svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu, 
 nenoste své osobní doklady v peněžence a identifikační číslo platební karty (PIN) 

mějte zásadně odděleně od samotné karty, 
 kabelku noste pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla, 
 uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte je stále na očích, 
 ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů, 
 fyzicky se přesvědčte, že máte auto uzamčeno 
 buďte obezřetní a všímaví  

rok 2016 s účinností od 1. 1. 2016. 
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Policisté v souvislosti s blížícím se 
adventem a nákupy dárků pod strome-
ček vyzývají všechny občany kraje Vy-
sočina ke zvýšené obezřetnosti.

Mějte proto neustále své věci pod 
kontrolou!
 tašky či batohy, kde máte peníze 

nebo jiné cennosti, nenoste na zá-
dech, kam nevidíte,

 svá zavazadla nikdy nespouštějte z 
dohledu,

 nenoste své osobní doklady v peně-
žence a identifikační číslo platební 

karty (PIN) mějte zásadně odděle-
ně od samotné karty,

 kabelku noste pokud možno u těla 
a využívejte různá zapínání a zdr-
hovadla,

 uložíte-li zavazadlo v obchodě do 
nákupního vozíku, mějte je stále na 
očích,

 ve vozidle nenechávejte věci, které 
mohou upoutat pozornost zlodějů,

 fyzicky se přesvědčte, že máte auto 
uzamčeno

 buďte obezřetní a všímaví 

Varování policie České republiky



-  v sobotu 9.1.2016 se v naší obci uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka
-  v sobotu 16.1.2016 uspořádá Římskokatolická farnost Radostín nad Oslavou                        

v našem kulturním domě Farní ples
-  v sobotu 23.1.2016 uspořádá  místní Sbor dobrovolných hasičů v kulturním domě 

Hasičský ples 
-  v sobotu 30.1.2016 uspořádají divadelní ochotníci z Becheráčku tradiční Maškar-

ní ples v našem kulturním domě
-  v neděli 7.2.2016 uspořádá  místní Sbor dobrovolných hasičů v kulturním 

domě Dětský karneval
-  v roce 2015 bylo uloženo na skládku komunálních odpadů v Ronově nad Doubra-

vou 151,86 tun odpadů z naší obce ? (loni 142,65 tun)
-  v roce 2015 bylo odvezeno na bioplynovou stanici firmy ODAS Žďár nad Sázavou 

33,9 tun bioodpadů z naší obce ? (loni 73,85 tun)
-   vzhledem k vyšší produkci komunálních odpadů a plastů v letošním roce oproti 

létům minulým, se s největší pravděpodobností po pěti letech stejné ceny zvýší 
cena poplatku za komunální odpad na rok 2016 na 500,- Kč na osobu a rok ?

-  v prodejně Potravin paní Peškové i nadále probíhá sběr plastových víček

Víte že …

Vydal Obecní úřad Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg. značka: OkÚ Žďár nad Sázavou 37140494. 
Tiskne Horácká tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 157/2015, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 5. 3. 2016. Případné příspěvky vítány.
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Kriminalisté opětovně varují ob-
čany, aby byli v případě inzerátů zve-
řejněných na internetových stránkách 
velmi obezřetní. Takovéto nabídky 
se objevují i na zavedených českých 
internetových serverech. Na první 
pohled působí věrohodně a seriózně. 
Prodejce často uvádí, že v případě ne-
vyhovujícího zboží je možné ho vrátit 
s garancí vrácení peněz. Jediné, co je 

Pozor na podvodné nabídky na internetu
na těchto inzerátech nápadné, je vý-
razně výhodná cena. Lidé by neměli v 
souvislost s lákavými nabídkami po-
sílat na bankovní účty zřízené u za-
hraničních bank finanční prostředky 
jako různé zálohy na koupi, pojištění, 
nebo zálohy na převoz zboží do České 
republiky. Mohou se tak stát oběťmi 
podvodníků a přijít i o velmi vysoké 
finanční částky.

Informace zubní ordinace MDDr.Radky Prouzové:
 Zubní lékařka MDDr.Radka Prouzová sděluje občanům, že od 7.9.2015 již nere-
gistruje nové pacienty, včetně těch, kteří chodili k paní MUDr.Havlíčkové, a během 
15.měsíců se doposud nezaregistrovali. Vyjímku tvoří pacienti, kteří jsou již ke vstup-
nímu vyšetření objednáni.


