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ČÍSLO 187 - BŘEZEN 2014

Z jednání zastupitelstva obce

(od posledního vydání Rad. zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu starosty o získání historic-

kých fotografií na skle z roku 1897 
získané od pana Repašského z Mě-
nína, nalezené na půdě bytu v Brně, 
pozůstatek s největší pravděpodob-
ností po učiteli Milostném

- žádost slečny Kališové o uzavře-
ní smlouvy o smlouvě budoucí na 
budoucí stavební parcelu v novém 
obytném souboru

- žádost manželů Kostečkových o od-
ložení vyčištění Znětíneckého poto-
ka do vyjasnění vlastnických práv 
k parcele č. 1419/2 a zaměření sku-
tečného toku

- žádost pana Mgr. Čapky o nákup 
a  umístění 1 kusu radaru k silnici při  
vjezdu do obce od Ostrova n. Osl.

- žádost ředitelky nemocnice Nové 
Město na Moravě o finanční výpo-
moc pro nemocnici k pořízení no-
vého přístrojového vybavení

zastupitelstvo obce schválilo:
- hospodaření obce Radostín nad 

Oslavou za 4. čtvrtletí roku 2013

- závěrečné rozpočtové opatření obce 
Radostín nad Oslavou č. 7/2013

- výsledek výběrového řízení na do-
davatele akce „Rozšíření hřbitova 
Radostín nad Oslavou II. etapa“, 
nejvýhodnější nabídka firmy Atika 
- Lysý s.r.o. Velké Meziříčí, druhá 
v pořadí nabídka firmy PP Stav s.r.o. 
Radostín nad Oslavou, třetí v pořa-
dí nabídka firmy Gremis s.r.o. Velké 
Meziříčí

- souhlas s uzavřením smlouvy O dílo 
s firmou Atika - Lysý s.r.o. Velké 
Meziříčí na akci „Rozšíření hřbito-
va Radostín nad Oslavou II. etapa“ 
s tím, že dodatkem ke smlouvě bude 
snížen rozsah dodávky - parkovací 
místa z podélného stání na šikmé 
stání a bez plotových výplní a brá-
ny   

- souhlas s uzavřením smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene na akci „Radostín n.O. 
přeložka NN u hasičárny“ s firmou 
E - ON Distribuce a.s. České Budě-
jovice

- cenovou nabídku na technickou in-
frastrukturu - 5 RD Radostín nad 
Oslavou od firmy UNIPROJEKT 

RadostínskýRadostínský
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Žďár nad Sázavou, rozdělenou na 
dokumentaci pro Územní řízení,                       
dokumentaci pro Stavební povolení 
a pro provedení stavby, včetně sou-
hlasu zastupitelstva obce s uzavře-
ním Smlouvy o dílo    

- souhlas s uzavřením příkazní 
smlouvy na provedení stavebního 
dozoru na akci „Modernizace MŠ 
a ZŠ Radostín nad  Oslavou“ s pa-
nem Machovcem, Žďár nad Sázavou 

- cenovou nabídku pro stavební po-
volení a inženýrskou činnost, na 
akci „Protipovodňová opatření 
v obci Radostín nad Oslavou“ od fir-
my Ing. Jiří Ježek,  Pardubice

- Obyčtova o provedení rekonstrukce 
objektu pro stomatologickou praxi v 
čp. 71 v Radostíně nad Oslavou

- příspěvek 140 000,- Kč pro Řím-
skokatolickou farnost, určenou na 
opravu střechy kostela sv. Bartolo-
měje v Radostíně nad Oslavou 

- skácení lípy na parcele č. 2168/2 
u obecního úřadu z důvodu její-
ho velmi špatného zdravotního 
stavu

- rozpočtový výhled obce Radostín 
nad Oslavou na roky 2013 - 2018

- stanovení školského obvodu pro 
Mateřskou školu v Radostíně nad 
Oslavou a to obce Radostín nad Os-
lavou, Zahradiště, Kněževes a Krás-
něves

- vytvoření 5 pracovních míst pro 
veřejnoprospěšné práce v letošním 
roce pro obec Radostín nad Osla-
vou

- konání mimořádného zastupitelstva 
obce v úterý 25.2.2014 od 19,00 hod.

- pořadí přidělení bytu 3+1 v 2. patře 
obecního úřadu Radostín nad Os-

lavou čp.223: 1. místo Jakub Šimek, 
Radostín nad Oslavou   

- souhlas s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace z Regionální-
ho operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod s Regionální radou sou-
držnosti Jihovýchod, Kounicova 13 
Brno, dle podmínek uvedených ve 
smlouvě

- odkup parcely číslo 799/154 (orná 
půda) o výměře 26 726 m2 a par-
cely číslo 799/156 (orná půda) 
o výměře 979 m2 v katastrálním úze-
mí obce Radostín nad Oslavou, od 
soukromého vlastníka do majetku 
obce 

- Obec  Radostín nad Oslavou sou-
hlasí se zařazením do územní pů-
sobnosti Místní akční skupiny Ha-
vlíčkův kraj o.p.s., se sídlem Školní 
500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, 
IČ 27493245 pro období 2014 - 
2020

- uspořádání putovní akce s názvem: 
„Výstava MA21 a obce MAS Ha-
vlíčkův kraj“ v zasedací místnosti 
obecního úřadu v Radostíně nad 
Oslavou v pondělí 27. ledna 2014, 
cílem této aktivity je seznámení ob-
čanů Havlíčkova kraje s programem 
Místní agenda 21 a  Místní akční 
skupina Havlíčkův kraj 

- nákup sanitárního kontejneru  „VE-
RIFLEX - DHWC“ a obytného kon-
tejneru (a instalaci dvou oken ) od 
firmy ALGECO s.r.o., Olšík 586, 763 
64 Spytihněv,  k umístění na hasič-
ské cvičiště 

- skácení 27 kusů topolů na Bejkovni-
ci - parcele č. 1420 a č. 1419/6 v ka-
tastrálním území obce Radostín nad 
Oslavou firmou Švoma, Radostín 



nému záměru „Změna užívání ob-
jektu Radostín nad Oslavou čp. 62 
na prodejnu smíšeného zboží“

zastupitelstvo obce uložilo:
- starostovi v termínu do 20.1.2014 

zveřejnit Petici za zachování pošt a 
text petice připravit k podpisu na 
obecním úřadě a v obchodech

- starostovi zahájit jednání s Měst-
ským úřadem ve Žáru nad Sázavou 
ve věci zařazení parcel č. 799/154 a 
č. 156 do územního plánu obce, jako 
pozemky pro rozvoj bydlení

- starostovi zajistit do příštího jedná-
ní zastupitelstva obce pohledové a 
cenové návrhy na změnu výplní plo-
tových polí z čelní a boční strany u 
stávajícího hřbitova

- starostovi a radě obce připravit v 
termínu do 31.5.2014 ve spolupráci 
s odborným projektantem a MUDr. 
Prouzovou návrh provedení celko-
vých oprav pro stomatologickou 
praxi v obecní budově  čp. 71

Z jednání rady obce 

(od posledního vydání Rad. zpravodaje)

Rada obce vzala na vědomí:
- zprávu starosty o jednání na Měst-

ském úřadě ve Žďáru nad Sázavou 
ve středu 22.1.2014 týkající se pro-
jektu „Podpora meziobecní spolu-
práce“, tento projekt je zaštiťován 
Svazem měst a obcí ČR a městem 
Žďár nad Sázavou a jedná se o usku-
pení měst a obcí k možnosti získání 
dotací z Evropských fondů v dalším 
programovacím období
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nad Oslavou a následný odprodej 
vytěženého dřeva  této firmě 

- připojení obce Radostín nad Osla-
vou k Petici za zachování pošt, or-
ganizovanou Sdružením místních 
samospráv ČR   samospráv ČR   samospráv ČR

- zadání zpracování projektové do-
kumentace na dalších 5 stavebních 
parcel v novém stavebním obvodu, 
firmě UNI Projekt Žďár nad Sáza-
vou

- dovoz sanitárního a obytného kon-
tejneru na hasičské cvičiště firmou 
PKS stavby a.s. Žďár nad Sáza-
vou

- žádost firmy ZERAS a.s. Radostín 
nad Oslavou o vyjádření ke stavbám  
„Stavba pro separaci kejdy na farmě 
živočišné výroby Radostín nad Os-
lavou“, kde stavba bude osazena u 
jímky p.č.543/36 na pozemku p.č. 
543/35 a uvažované „Přístavby skla-
du slámy na p.č. 450, 543/53 a 543/1 
k.ú. Radostín nad Oslavou“

- souhlas s uzavřením dodatku č. 1 
k nájemní smlouvě s firmou Ivana 
Svobodová, Ostrov nad Oslavou 
s tím, že se stanovuje výše nájem-
ného na pronajímané prostory v 
obecní budově čp. 86 na období do 
1.3.2017    

zastupitelstvo obce  neschválilo:
- obchodní nabídku firmy AQUASYS 

Žďár nad Sázavou na uložení mate-
riálu na bývalou skládku V Borovi-
nách

- přidělení bytu 2+1 v 1. patře kultur-
ního domu Radostín nad Oslavou 
čp. 130 žádnému ze zájemců

- žádost pana Dinh Thi Tranga, Sezi-
movo náměstí 65, Polná k uvažova-
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- Oznámení Městského úřadu ve 
Žďáru nad Sázavou o společném 
projednání změny č. 1 Územního 
plánu Městyse Ostrov nad Oslavou 
dne 5.2.2014 na MěÚ Žďár nad Sá-
zavou 

- Oznámení Povodí Moravy s.p. Brno 
o připravovaném kácení dřevin a 
stromů v korytě Znětíneckého poto-
ka, od řeky v délce 900 metrů jako 
přípravné práce pro odbahnění po-
toka

- Protokol č. 1/2013 o výsledku kon-
troly výkonu přenesené působnosti 
obecního úřadu na úseku matriční 
agendy ze dne 21.12.2013, sepsaný 
matrikářkou pověřeného Městského 
úřadu ve  Žďáru nad Sázavou

- usnesení soudního exekutorského 
úřadu Praha, proti povinnému panu 
Turkovi, Ostrov nad Oslavou

- zprávu starosty o průběhu a závě-
rech valné hromady  Svazku obcí 
Pooslaví ze dne 24.2.2014, konané v 
Novém Veselí

- zprávu starosty o jednání ve Žďáru 
nad Sázavou dne 26.2.2014 ohledně 
projektu Meziobecní spolupráce

- usnesení exekutorského úřadu  
Chrudim ve věci exekuce dle vyko-
natelného platebního rozkazu  proti  
povinnému panu Poláčkovi, Rado-
stín nad Oslavou 

- usnesení soudního exekutora Mgr. 
Karafiáta, exekučního úřadu Jihlava 
ve věci dražby nemovitosti proti  po-
vinnému p. Blahovi

- usnesení soudního exekutora Mgr. 
Karafiáta, exekučního úřadu Jihlava 
ve věci dražby nemovitosti proti po-
vinným manželům Blahovým

- rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 

odbor životního prostředí, schvále-
ní havarijního plánu pro areálu ČS 
EUROOIL č. p. 432  Radostín nad 
Oslavou společnosti ČEPRO a.s. 
Praha

- záznam a projednání stanovení hodin 
pro veřejnost od 1.4. 2014 na poště 
v Radostíně nad Oslavou, sepsaný 
zástupci Pošty s. p. - p.s. Jižní Mora-
va, provozní doba místní pošty bude 
pondělí – pátek 8-11 a 13 – 16 hod.

Rada obce  schválila:
- smlouvu o poskytnutí dotace z Re-

gionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod s Regionál-
ní radou soudržnosti Jihovýchod, 
Kounicova 13 Brno

- dodatek č. 3/2014 ke smlouvě o ná-
jmu nebytových prostor čp. 190 s 
firmou Alena Pešková, Radostín nad 
Oslavou s účinností od 1.1.2014

- nájemní smlouvu na byt 3 + 1 v 2. 
patře budovy obecního úřadu čp. 
223 s panem Šimkem, Radostín nad 
Oslavou s účinností od 1.3.2014

- kupní smlouvu s firmou Miloš Švo-
ma, Radostín nad Oslavou čp. 31 na 
vytěžení 27 kusů topolů na obecní 
louce Bejkovnice 

- provedení úpravy terénu po vytěže-
ných topolech na obecní louce Bej-
kovnice a následné vysázení nových 
vhodných stromů  

- kupní smlouvu s firmou ALGECO 
s.r.o, Olšík 586, Spytihněv na nákup 
obytného kontejneru MVS, včetně 
dvou oken a sanitárního kontejneru 
VERIFLEX-DHWC k umístění na 
hasičské cvičiště

- smlouvu o příspěvku na úhradu čás-
ti neinvestičních nákladů ZŠ Rado-
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stín nad Oslavou s obcemi, jejichž 
děti dochází do naší základní ško-
ly 

- smlouvu O dílo s firmou MAZEL 
s.r.o. Velké Meziříčí na dodávku 
a montáž zatahovací rolety k dol-
nímu šenku v místním kulturním 
domě

- zadání vypracování projektové do-
kumentace pro stavební řízení na 
akci Protipovodňové úpravy v obci 
Radostín nad Oslavou firmě Ing. Jiří 
Ježek, Hradec Králové

- obeslání firem Gremis s.r.o. Velké 
Meziříčí, LS Mont Žďár nad Sá-
zavou, PP Stav s.r.o. Radostín nad 
Oslavou, Atika - Lysý s.r.o. Velké 
Meziříčí, VM Intes s.r.o Netín, Ing. 
Roman Trojan Nová Ves u Nového 
Města na Moravě s výzvou k podání 
nabídky na akci Dokončení hřbitova 
Radostín nad Oslavou  

- žádost pana Zdeňka Novotného z 
Havlíčkové Borové o povolení uží-
vání části veřejného prostranství 
před pohostinstvím U Padalíků, za 
účelem prodeje zmrzliny v letních 
měsících 2014   

- příkazní smlouvu č. 1/2014 s p. 
Františkem Machovcem, Žďár nad 
Sázavou

- seznam firem do výběrového řízení 
na stavební  práce na akci „ Moder-
nizace ZŠ a MŠ Radostín nad Osla-
vou“ - PKS stavby a.s. Žďár nad Sá-
zavou, Gremis s.r.o. Velké Meziříčí, 
ATIKA - Lysý  s.r.o. Velké Meziříčí, 
LS MONT s.r.o. Žďár nad Sázavou, 
STAREDO s.r.o. Nové Město na 
Moravě

- dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s  
paní Ivanou Svobodovou na prosto-

ry k provozování restaurace „Obec-
ná škola“ v č.p. 86.

- smlouvu č. 10300136080/002 o 
smlouvě budoucí na zřízení věcného 
břemene s firmou E.ON a.s. České 
Budějovice na akci  „Radostín nad 
Oslavou – přeložka NN u hasičské 
zbrojnice 

- smlouvu č. 6011404111 s firmou 
ZDAR a.s. Žďár nad Sázavou na za-
jištění dopravní obslužnosti o sobo-
tách a nedělích v roce 2014

- zadání vypracování projektové do-
kumentace na stavební úpravy v zu-
bařské ordinaci            v č.p. 71, Ing. 
Janu Zástěrovi, Mělkovice a Jarosla-
vu Novotnému, Žďár nad Sázavou

- uspořádání pietního aktu ke 100. 
výročí  začátku 1.světové války na 
den 8.5. 2014 se začátkem v 18.00 
hod. společnou mší svatou v kos-
tele, 19.00 hod. bude kladení věnce                       
k pomníku padlým a následně pro-
běhne na obecním úřadě beseda k 
tomuto tématu s panem učitelem 
Janem Hladíkem 

- vyčištění protipovodňového příko-
pu na řadovou zástavbou u školy, 
firmou PP Stav s.r.o. Radostín nad 
Oslavou

- provedení přisávacích otvorů vzdu-
chu do bytů v budově obecního 
úřadu č.p. 223, k zajištění dostatku  
vzduchu k plynovým kotlům firmou 
LS MONT s.r.o. Žďár nad Sázavou 

- úhradu části nákladů na veřejné 
bruslení pro děti místní základní 
školy o letošních jarních prázdni-
nách 

- darování dřeva z pokácené lípy u 
obecního úřadu Farnímu úřadu Ra-
dostín nad Oslavou
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- rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou na poskytnutí příspěv-
ku ve výši 616,- Kč obcí Kněževes na 
akci „Rozšíření hřbitova“ Radostín 
nad Oslavou

Rada obce uložila:   
- starostovi zpracovat v termínu do 

10.2.2014  protokoly o výsledcích 
finančních kontrol za rok 2013 a 
odeslat je na Krajský úřad Kraje Vy-
sočina

- starostovi zpracovat dotazníky fir-
my EKO - KOM a.s. Praha týkající 
se tříděných a netříděných odpadů 
za rok 2013 v naší obci a odeslat je 
v termínu do 20.2.2014 na EKO - 
KOM a.s. Praha

Nová  ZELENÁ  ÚSPORÁM  2014
V budově Městského úřadu ve Žďá-

ru nad Sázavou  je již téměř 15 let  bez-
platná energetická poradna pro občany 
i pro podnikatele, která pracuje pod ná-
zvem Městské energetické poradenské 
středisko (MEPS) Ministerstva prů-
myslu a obchodu ČR. Každé pondělí a 
středu – vždy od 13.oo do 17.oo jsou 
odborně fundovaní poradci ochotni 
a hlavně schopni vám poradit. Mimo 
tuto dobu jsou také na telefonu  (731 
515 416, 603 570 536, 736 510 474, 602 
792 923) a podají vám vždy potřebné 
informace.   

Dne 6. ledna 2014 nabyla účinnost 
Směrnice č.1/2014 MŽP ČR o posky-
tování finančních prostředků v rámci 
programu Nová  Zelená úsporám 2014 
(NZÚ 2014) a podprogramu NZU 
2014 – rodinné domy (RD).

Podmínky jsou zhruba stejné jako u 
loni skončené NZU 2013.  Žádostí se 
podávají jen elektronicky prostřednic-
tvím on-line formulářů na stránkách  
MŽP CR. Pro rok 2014 platí zahájení 
přijímaní Žádostí k 1.4.2014, ukonče-
ní je jednak po vyčerpání alokovaných 
finančních prostředků (1,9 mld Kč), 

nejpozději  k 12.oo hod. 31.října 2014.
Cílem podprogramu NZU 2014 RD 

je snížení emisí skleníkových plynů a 
dosažení úspor energie na straně ko-
nečné spotřeby a zlepšení stavu život-
ního prostředí. 

Pro rok 2014 platí tato podporovaná 
opatření (podrobně v Příloze II Směr-
nice):

1. Oblast podpory A – snižování ener-
getické náročnosti stávajících RD

2. Oblast podpory B – výstavba RD 
s velmi nízkou energetickou nároč-
ností

3. Oblast podpory C – efektivní vyu-
žití zdrojů energie

Žádosti, elektronicky podané, bu-
dou vyhodnoceny a teprve po „ak-
ceptaci“ Žádosti Fondem bude žada-
tel doplňovat písemné podklady a to 
POZOR, nejpozději do 3 prac.dnů po 
obdržení „akceptace“ .  Žádosti, které 
nebudou z hlediska úplnosti a soula-
du s podmínkami NZU 2014 RD úpl-
né – nebudou Fondem akceptovány 
a jejich administrace bude ukončena. 
Rada Fondu provede tedy akceptaci či 
neakceptaci, o které písemně vyrozumí 
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žadatele. Za podání Žádosti odpovídá 
žadatel, nikoliv zpracovávající agentu-
ra, projektant či energetický specialista.

Pro oblast podpory A (stavby RD 
schválené k užívání  před 1.7.2007)  
musí být předložen „odborný posu-
dek“, tj. projektová dokumentace revi-
talizace (výměny okenních a dveřních 
otvorů, zateplení fasády, zateplení 
střešního pláště nebo zateplení podlahy 

či stropu nad nejvyšším vytápěným po-
schodím) a energetický posudek. Nut-
né je komplexní řešení, dotaci NELZE 
získat např.jen na výměnu oken. 

Pro oblast podpory B lze získat do-
taci jen na výstavbu nového RD, jejichž 
měrná potřeba tepla na vytápění je 
nižší než 20kW/m2.rok. V tomto pří-
padě bude nutno dodat nejen Odborný 
posudek jako v bodě A, ale i Protokol 
měření průvzdušnosti obálky budovy.

Oblast podpory C má více variant:
C.1 – výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efek-

tivní, ekologicky šetrné zdroje při současné realizaci opatření dle oblasti podpory A. 
Výše dotace je od 18 tis.Kč až do 100 tis.Kč a max.podpora je 75% z investice

C.2– výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efek-
tivní, ekologicky šetrné zdroje bez současné realizace opatření dle oblasti podpory A. 
Výše dotace je od 15 tis.Kč až do 80 tis.Kč a max.podpora je 55% z investice

C.3 – instalace termických solárních systémů (kolektorů) na přípravu Teplé vody 
(TeV) nebo na přípravu TeV a přitápění a to jak pro stávající RD, tak i pro nově sta-
věné RD. Výše dotace je od 10 tis.Kč až do 50 tis.Kč a max.podpora je 40% z investice

C.4 – instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla pro stá-
vající RD pouze při současné realizaci s podporou ad A. Výše dotace je do 100 tis.Kč 
a max.podpora je 75% z investice

C.5 – zpracování Odborného prosudku, pro oblast podpory C.2 (projekt revita-
lizace a energetický posudek)                             

 Jaroslav Miklík, poradce MEPS Žďár n/S

Jak snížit riziko vloupání do domů a bytů, co je důležité 
před odjezdem na dovolenou

Není vhodné sdělovat termín od-
jezdu na dovolenou předčasně a bez-
důvodně někomu říkat své majetkové 
poměry. Zvláště riskantní je zveřej-
ňovat dobu odjezdu na dovolenou 
na sociálních sítích, kam má přístup 
velké množství lidí. Zejména na Face-
booku má mnoho osob velmi konkrét-
ní informace o místě bydliště a o svém 
majetku. V kombinaci s informací o 
přesném termínu odjezdu se riziko 
vloupání do bytu nebo domu výrazně 

zvyšuje. Pozornost je nutné věnovat 
také dětem, kterým by rodiče měli 
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti 
a termín odjezdu na dovolenou zve-
řejňovat na sociálních sítích nebo tyto 
informace komukoli bezdůvodně sdě-
lovat. Je také vhodné jim důvod řádně 
vysvětlit, tak aby si děti uvědomily pří-
padné důsledky.

Po dobu nepřítomnosti v místě by-
dliště by si měli občané své doklady, 
peníze a cenné věci, zejména šper-
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ky, uschovat nejlépe do bezpečnostní 
schránky nebo do domácího trezorku 
pevně zabudovaného ve zdi.

Důležité je zkontrolovat pečlivě 
všechna okna a dveře, zda jsou dobře 
zajištěné, případně zamčené. Obyva-
telé rodinných domů by neměli zapo-
mínat ani na okna ve sklepních a půd-
ních prostorách. Není dobré mít po 
dobu nepřítomnosti v bytě na oknech 
zatažené závěsy nebo stažené rolety 
a žaluzie.

V okolí především rodinného domu 
je dobré uschovat žebříky a jiné ná-
stroje, které by pachatel mohl použít 
při vloupání do domu.

Svěřit klíče od bytu je vhodné spo-
lehlivému sousedovi nebo příbuznému, 
který bude byt nebo dům pravidelně 
kontrolovat a vybírat poštovní schránku.

Policisté varují před podvodníky - 
Pachatelé se zaměřili na seniory

Policisté na Vysočině šetřili v loň-
ském roce 75 trestných činů spácha-
ných na seniorech. Pachatelům se daří 
pomocí různých legend vylákat ze se-
niorů až desetitisícové částky.  

Policisté by chtěli na seniory dů-
razně apelovat, aby byli ve vztahu k 
cizím lidem nebo k osobám, u nichž 
si nemohou osobně ověřit jejich to-
tožnost, více obezřetní. Senioři by ne-
měli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by neměli 
neznámé osoby zvát do svých domovů 
a při každém opuštění domu by za se-
bou měli uzamknout dveře. Pokud je 
telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá 
o půjčení peněz, měl by si senior tuto 
informaci, vždy ještě před předáním 
hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také 
vhodné trvat na předání peněz přímo 
příbuznému, který o půjčku požádal. 
Vydání peněz neznámému člověku 
s sebou vždy nese velké riziko.  

Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina

Oddělení mediální komunikace a PR
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz

Varování občanů před konzumací lihovin z neověřených 
zdrojů a lihovin neověřeného původu

Kriminalisté z oddělení obecné kri-
minality územního odboru Žďár nad 
Sázavou vyšetřují od neděle 23. února 
případ otravy methylalkoholem. 

V souvislosti s vyšetřovaným přípa-
dem tedy znovu apelujeme na širokou 
veřejnost, aby lidé v žádném případě 
nekonzumovali podezřelý rozlévaný al-
kohol, který získají z neověřených zdro-

jů ani žádný alkohol, který je opatřen 
etiketami výrobce Likérka Drak. Pokud 
mají lidé tento neověřený alkohol i z ji-
ných zdrojů ještě doma, měli by ho ra-
ději zlikvidovat. 

kpt. JUDr. Dana Čírtková
                                   vrchní komisař                                                           

oddělení mediální komunikace a PR                                                                        
Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor měl v roce 2013 rekordních 134 
členů. V současné době má sbor 125 
členů z toho 17 do 15ti let.
Kulturních akcí jsme uspořádali 9 :
20. ledna dětský karneval
26. ledna tradiční ples

v únoru masopustní průvod obcí
30. 4.stavění máje
5.-6. července oslavy 120. výročí zalo-
žení sboru
pouťové zábavy v srpnu
30. prosince taneční zábava

��������������� Dětský karneval
Okrsková soutěž se konala 19. květ-

na ve Znětínku a z našeho sboru se zú-
častnila 2 družstva mužů a 1 družstvo 
žen. Muži družstvo juniors se umístilo 
na 1.místě a veteráni na místě 2.   Žen se 
zúčastnila 2 družstva celkem, 1. místo 
Radostín nad Osl., 2. místo Bory. 

Okresní soutěž v požárním sportu se 
konala ve Velkém Meziříčí 25. května, 
které se zúčastnilo 7 družstev mužů. 
Naše družstvo se umístilo na 4. místě. 
Dolnoloučská zima proběhla 24. února, 
které se zúčastnilo i naše družstvo. 

V prosinci byla odvezena na opravu 
sportovní mašina do Želetavy na celko-

vé reparé motoru a čerpadla. Oprava 
stála 104 000 Kč. 

Loni se konal již 18. ročník žďárské 
ligy v požárním sportu, které se účast-
nilo jedno naše družstvo. 

Celkově se družstvo umístilo na 13. 
místě se 47 body.

Mimo žďárské ligy se družstvo zú-
častnilo dalších pohárových soutěží 
a to:
Přibyslavice 1. místo 18,45 s
Tasíc 5. místo 19,01 s
Extraliga Lavičky 22. místo 18,23 s
Petrovice 13. místo 18,13 s
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Mládež
V 15. ročníku Regional cupu mláde-

že se nám oproti loňsku docela dařilo. 
Ubylo nám úrazů, byl pouze jeden váž-
nější a to zlomený kotník nejmenova-
né členky, a tak jsme na soutěže jezdili 
téměř v kompletních sestavách, zvlášť 
tým „A“.

Přibrali jsme dva nové členy: Lukáše 
Peška a Karla Kučeru. Podařilo se nám 
zvládnout všech 10 soutěží. Také jsme 
se zúčastnili „Srandamače“ v Hamrech 
nad Sázavou, kde jsme obsadili krásné 
4. místo. Náš tým se také účastnil pod-

zimního kola hry Plamen, kde jsme na 
průběžném 8. místě.

V RCP tým A podal svůj nejlepší vý-
kon ve Znětínku s časem 13,70s a tým 
B v Kochánově s časem 19,96s. Celkově 
se tým A umístil na 10. místě s 37 body 
a tým B na předposledním 15. místě 
s 11 body. Není to moc slavné, ale letos 
jsme se zaměřili zvláště na Plamen, kde 
se nám dařilo o něco lépe. V požárním 
útoku Plamen dosáhl tým A nejlepšího 
času 13,23s v Kochánově a tým B času 
20,94s ve Stránecké Zhoři. Celkově se 
tým A umístil na 3. místě s 92 body 
a tým B na 12. místě s 21 body.

Letos nás opuští pouze jedna členka 
Aneta Ochranová. Doufáme, že příští 
sezona bude ještě úspěšnější a že po-
vede ke všeobecné spokojenosti nás 
všech, zvláště trenérů. Tímto bychom 
také chtěli poděkovat hlavně Stanisla-
vu Krčovi, který nám obětoval mnoho 
svého času. Také bychom chtěli podě-
kovat svým rodičům, že nás podporují 
v tomto sportu. Věříme, že v příštím 
roce ještě více zdokonalíme své schop-
nosti a budeme lepší než v minulém 
roce.

Z brigádnické činnosti:
Dle potřeby se provádí úpravy na ha-

sičské zbrojnici a hasičském cvičišti. Na 
hasičském cvičišti bylo odpracováno 
75 hodin na odvodnění. Na zbrojnici 
a technice bylo opracováno 83 brigád-
nických hodin. Na hřbitově bylo od-
pracováno 50 hodin na demolici staré 
márnice.

Z činnosti zásahové jednotky
V roce 2013 jednotka zasahovala u de-
víti událostí
12.1. v 7:21 požár nízké budovy Pavlov, 
výbuch v domě
25.4. v 15:42 požár lesa mezi Znětín-
kem, Pavlovem a Telečkovem
30.6. v 02:16 technická pomoc hledání 
pohřešované osoby v Cyrilově
4.8. v 19:50 technická pomoc, stromy 
přes silnici před Borama
5.8. v 06:35 technická pomoc, stromy 
přes silnic před Borama
15.9. v 13:29 požár auta v Pavlově
15.10. v 10:00 požár nízké budovy ma-
teřské školy v Ostrově nad Oslavou
1.12. v 20:39 technická pomoc, výbuch 
v domě v Rousměrově
21.12. v 13:28 technická pomoc, větve 
přes silnici za Radostínem n. O. smě-
rem na Zahradiště

31.5. se jednotka zúčastnila námě-
tového cvičení v lomě v Borech, kde 
se prováděla dálková doprava vody 
směrem na Cyrilov
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Plán práce na letošní rok:
25. ledna hasičský ples
2. února dětský karneval
1. března masopustní průvod obcí

30. dubna stavění máje ?
Červenec – srpen – žďárská liga
Září – regional cup mládeže
30. prosince taneční zábava

TJ Sokol Radostín nad Oslavou

TENIS
pro děti pod vedením profesionálního trenéra

První kurz: květen – červen (event. červenec) 2014
Věková kategorie: 8 – 15 let
��� ������������������������������������������������������������������

zvládnutí základů taktiky a pravidel hry, rozvoj pohybových dovedností 
nutných pro tenis.

�����������������������������ve skupině max. 4 dětí, pravd. dvakrát
v týdnu na tenisových kurtech TJ Sokol Ostrov nad Oslavou.

��� Cena bude stanovena dle počtu zájemců a tréninků.

Zájemci se mohou hlásit na tel. č. :   724 149 493 – Ing. Miroslav Sláma,
          720 366 586 – Mgr. Jolana Smyčková

pro děti pod vedením profesionálního trenéra



R
ozpis fotbalových soutěží pro jaro 2014
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Fotografie z letošní zimy – únor 2014

BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně blahopřejeme všem našim spoluobčanům, kteří se v letošním roce 

dožívají svého životního jubilea. Přejeme Vám stálé zdraví, pohodu a hodně ra-
dostných chvil prožitých  mezi Vašimi blízkými.

Poděkování
Důchodci z Radostína n. Oslavou a Zahradišť děkují za uspořádání Setkání dů-

chodců dne 9.2.2014 v KD v Radostíně nad Oslavou. Touto cestou děkujeme za pěkné 
kulturní vystoupení skupině NATHANAEL, vedení obce za zajištěné občerstvení a za 
pěkné písničky zahrané a zazpívané k poslechu i tanci  místními harmonikáři.



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 38/2014, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 8. 6. 2014. Případné příspěvky vítány.

Víte, že …
- k 31.12.2013 činil počet obyvatel v Radostíně n. Osl. a Zahradištích  958 , z toho 465 

žen a 493 mužů
- v r. 2013 se narodilo 16 dětí
- během loňského roku 4 občané zemřeli, přistěhovalo se 18 občanů, 9 spoluobčanů se 

z naší obce odstěhovalo
- Linka důvěry STŘED pomáhá v obtížných situacích lidem z Vysočiny denně od 9.00 

do 21.00 hodin, tel. 775 22 33 11 nebo 568 44 33 11
- o Tříkrálové sbírce se v Radostíně nad Oslavou vybralo 49.075,-Kč
- firma JSTEL nabízí možnosti úspor za internet a telefonní služby pro naše 

spoluobčany (majitelé pevných linek si mezi sebou volají zdarma) kontakty: 
e-mail: petr.hammerschmied@jstel.cz, tel. 724 859 679

Obecní úřad žádá občany, aby přistavovali popelnice k vývozu již ve čtvrtek, pře-
de dnem vývozu. Firma ODAS Žďár nad Sázavou zajišťující vývoz popelnic musí 
vzhledem k organizačním změnám jezdit některé svozové dny brzy ráno.

Z letošního divadelního plesu místních ochotníků
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