
ČÍSLO 188  -  ČERVEN 2014

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-   nabídky fi rem Bittner Milan, ener-

getický poradce, Nové Město na 
Moravě a Terra Group Investment 
a.s. Brno na provedení elektronické 
aukce pro domácnosti obce Radostín 
nad Oslavou, kde je možnost snížit 
náklady na elektřinu a zemní plyn

-   žádost manželů Poulových, Radostín 
nad Oslavou o navýšení kapacity ma-
teřské školy

-   zprávu starosty o nutnosti výměny kot-
lů ústředního topení ve čtyřech bytech 
umístněných v II. patře Obecního úřa-
du v Radostíně nad Oslavou čp. 223

zastupitelstvo obce schválilo:
-   souhlas s uzavřením Smlouvy pří-

kazní s fi rmou Mgr. Ing. Ladislav Ka-
vřík,  Vídeňská 7, Brno na provedení 
výběrového řízení na akci „Moderni-
zace infrastruktury pro vzdělávání v 
MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou – sta-
vební práce“ a „ Modernizace infra-
struktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ 
Radostín nad Oslavou – dodávky“

-   souhlas s uzavřením Dodatku č.1 ke 
smlouvě O dílo s fi rmou Atika - Lysý 

s.r.o. Velké Meziříčí na akci „Rozšíře-
ní hřbitova Radostín nad Oslavou II. 
etapa“

-   návrh řešení a cenovou nabídku fi r-
my Kazda, Stránecká Zhoř na akci 
„Oprava oplocení hřbitova Rado-
stín nad Oslavou“, včetně souhlasu 
s uzavřením  smlouvy O dílo 

-   podání přihlášky do programu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR, 
do soutěže obcí s názvem „Vesnice 
roku“, včetně úhrady poplatku ve 
výši 2,- Kč na jednoho obyvatele 
obce 

-  odkup parcely číslo 393/2 (zahrada) 
o výměře 11 m2 v k. ú. Radostín nad 
Oslavou od paní Sýkorové, Radostín 
nad Oslavou 

 - odprodej parcely číslo 181/78 (tr-
valý travní porost) o výměře 124 m2

a parcely číslo 181/79 (trvalý travní 
porost) o výměře 51 m2 v k. ú. Ra-
dostín nad Oslavou, panu Ing. Hu-
benému, Radostín nad Oslavou 

-   provedení výběrové řízení na doda-
vatele plynu do obecních budov na 
rok 2015 společně s obcemi mikro-
regionu Pooslaví  
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-   zprávu o výsledku přezkoumání hos-
podaření obce Radostín nad Oslavou 
za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

-   rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č.1/2014

-   výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2013

-   žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy o převedení zlepšeného hospo-
dářského výsledku z hlavní a vedlejší 
hospodářské činnosti za rok 2013 do 
fondů příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou, dle přílohy 

-   výsledek  výběrového řízení na do-
dávku prvků dětského hřiště na akci 
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou, nejvýhodnější nabídka fi r-
my Benjamin s.r.o., Buchlovice, 2. 
Dřevoartikl spol.s r.o., Znojmo, 3. 
Tewiko systems s.r.o., Liberec, vylou-
čena ze soutěže byla nabídka fi rmy 
Alestra s.r.o. Kuřim pro nedodržení 
zadávacích podmínek, výběrové ří-
zení na stavební práce ( došla pou-
ze   1 nabídka ) a dodávky didaktické 
techniky ( žádná nabídka ) se ruší a 
bude vypsáno nové výběrové řízení

-   souhlas s uzavřením smlouvy na pro-
vedení inženýrské činnosti s fi rmou 
Ing. Miroslav Vávra, Žďár nad Sáza-
vou, na akci „Rozšíření hřbitova Ra-
dostín nad Oslavou II. etapa 

-   závěrečný účet obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2013, bez výhrad, při 
přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2013 byla zjištěna chyba – chyb-
né účtování o transferech, opravné 
opatření vyplývající ze zákona č. 
420/2004 Sb., bylo provedeno účet-
ním dokladem  č. 920002

-   výsledek hospodaření obce Ra-
dostín nad Oslavou za rok 2013, 
bez výhrad 

-  účetní závěrku obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2013

-  čerpání rozpočtu obce Radostín 
nad Oslavou  za 1. čtvrtletí 2014

-  rozpočtové opatření obce Rado-
stín nad Oslavou č.1/2014

- průběh prací na akci „Rozšíření 
hřbitova Radostín nad Oslavou 
– II. etapa“, kde dodavatelská fi r-
ma dokončila úpravu parkova-
cích míst, dokončuje se výstavba 
podezdívek na zbývajících dvou 
stranách oplocení, připravuje se 
výstavba základů hrobových míst 
a části chodníku uvnitř hřbitova

- průběh prací na dokončení komuni-
kace, rozšíření veřejného osvětlení, 
prodloužení STL plynovodu, zhoto-
vení přípojkového pilíře a přípojky 
vody k parcelám č. 799/169 a 799/
176 v obytném souboru Radostín 
nad Oslavou – II. etapa

-   odkup parcely číslo 410/2 (orná 
půda) o výměře 526 m2 v k. ú. Rado-
stín nad Oslavou od pana Kujínka a 
Matějkové, Radostín nad Oslavou, 
pozemek bude určen pro rozšíření 
chodníku k místnímu hřbitovu 

-   zadání vypracování projektové do-
kumentace na Rozšíření chodníku 
v rozsahu z městečka od čp. 33 až k 
Pivničkovým (u hřbitova) fi rmě Ing. 
Leoš Pohanka, Nové Veselí

-   souhlas s uzavřením Smlouvy o ná-
jmu prostoru sloužícího podnikání                          
s MDDr. Radkou Prouzovou od 
1.7.2014 na provoz stomatologické 
praxe v čp. 71



Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)
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-   žádost ředitele základní a mateřské 
školy Mgr. Jiřího Slouky o udělení 
výjimky z počtu dětí podle § 23 odst. 
4 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zá-
kon) ve školním roce 2014-2015 v 1. 
třídě MŠ zvýšení o 3 děti a v 2. třídě 
MŠ zvýšení o 4 děti (celkem 55 dětí                
v mateřské škole – cílová kapacita)

-   odpracování 250 hodin Obecně pro-
spěšných prací panem Vokounem u 
naší obce  

-   žádost fi rmy Drimex Trade, s.r.o., 
Primátorská 296/38, Praha o pro-
nájem obecní plochy pro umístě-
ní stánku s točenou zmrzlinou na 
obecním pozemku č. 2168/1 (na 
městečku)

-   zadání vypracování studie bezpečné-
ho přechodu pro chodce od komu-
nikace u kostela přes silnici II/354 k 
nákupnímu středisku Jednota další-
mu projektantovi

-   výměnu plynových kotlů ústřední-
ho topení ve čtyřech bytech umíst-
něných v II. patře obecního úřadu 
v Radostíně nad Oslavou čp. 223 a 

současně začít zpracovávat žádost o 
dotaci do programu Zelená úsporám 
na výměnu kotlů, zateplení budovy a 
výměnu oken

      
zastupitelstvo obce uložilo:
-   radě obce vypracovat v termínu do 

15.4.2014 smlouvu na provedení in-
ženýrské činnosti s fi rmou Ing. Mi-
roslav Vávra, Žďár nad Sázavou na 
akci „Rozšíření hřbitova v Radostíně 
nad Oslavou II. etapa“

-   starostovi a účetní obce průběžně 
provést opravu údajů v účtování, dle 
závěrečného přezkoumání hospoda-
ření obce

-   radě obce vybrat a oslovit projektan-
ta na zpracování studie bezpečného 
přechodu  pro chodce od komunika-
ce u kostela přes silnici II/354 k ná-
kupnímu středisku Jednota

-   radě obce vypracovat smlouvu o ná-
jmu prostoru sloužícího podnikání s 
MDDr. Radkou Prouzovou na pro-
voz stomatologické praxe v obecní 
budově čp. 71

Rada obce vzala na vědomí:
-  zprávu starosty o průběhu sběru dat 

pro společné výběrové řízení Svazku 
obcí Pooslaví na dodavatele elektric-
ké energie a zemního plynu

-  zprávu starosty o jednání se staros-
ty sousedních obcí ohledně projektu 
Meziobecní spolupráce

-  dopis p. Brabcové z 21.3. 2014 se 
žádostí o poskytnutí informací dle 
zákona 106/1999 Sb., včetně schvá-
lení odpovědi starosty na tuto žá-
dost 

-  postoupení stížnosti paní Brabcové 
z Krajského úřadu Kraje Vysočina  k 
vyřízení naší obci s tím, že stížnost je 
neoprávněná a nezakládá se na prav-
dě 

-  oznámení paní Poláčkové, Radostín 
nad Oslavou č.p. 223 o ukončení 
nájmu v bytu 4+1 v č. p. 223 ke dni 
30.4.2014

-  stanovení dopravního značení (ra-
dar) u kulturního domu Radostín 
nad Oslavou od odboru dopravy 
MěÚ Žďár nad Sázavou 
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-  zprávu starosty, že v pondělí 14.4. 
2014 proběhla akce „Čistá Vysočina“ 
sběr odpadků ve strouhách u komu-
nikací směrem na Ostrov nad Osla-
vou, Zahradiště, Znětínek, Pavlov, 
Kněževes, sběr provedou učitelé a 
žáci 7. tříd naší Základní školy

-  usnesení exekutorského úřadu Jihla-
va o přerušení exekutorského řízení 
proti panu Blahovi, exekuční dražba 
nemovitých věcí, řízení se odročuje 
na  neurčito 

-  oznámení Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru dopravy - rozhod-
nutí o úplné uzavírce průtahu obcí 
Znětínek od 16.4. 2014 do 1.6. 2014, 
I. etapa a v termínu 16.6. 2014 – 20.7. 
2014,  II. etapa

-  oznámení Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru dopravy o zahá-
jení řízení o uzavírce silnice II/40 v 
obci Ostrov nad Oslavou od  22.4. - 
7.6. 2014

-  stanovení termínu voleb do Evrop-
ského parlamentu prezidentem re-
publiky na dny 23.5. a 24.5. 2014

-  zprávu starosty obce, že dne 
19.5.2014 proběhne v Brně otevírání 
obálek na veřejnou zakázku „Mo-
dernizace infrastruktury MŠ a ZŠ v 
Radostíně nad Oslavou“, za obec se 
zúčastní starosta a místostarosta

-  upozornění KÚ Kraje Vysočina, 
odboru kontroly, na novelu zákona                                   
o přezkoumávání hospodaření obcí 
a povinností s tím spojených

-  zaslání návrhu zprávy o uplatňování 
Územního plánu Kněževes od MěÚ 
Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a 
územního plánování

-  Rozhodnutí o uzavírce silnice I/37 a 
nařízení objížďky v Městyse Ostrov 

nad Oslavou, vydaného KÚ Kraje 
Vysočina, odborem dopravy a sil-
ničního hospodářství, v termínu od 
22.4. do 7.6.2014

-  zprávu starosty obce o sběru ne-
bezpečného odpadu v naší obci dne 
15.4.2014

Rada obce  schválila:
-  dodatek č.1 ke smlouvě O dílo s fi r-

mou ATIKA - Lysý s.r.o. Velké Me-
ziříčí na akci rozšíření hřbitova II. 
etapa

-  smlouvu příkazní na provedení inže-
nýrské činnosti  s fi rmou Ing. Miro-
slav Vávra, Žďár nad Sázavou na akci  
„Rozšíření hřbitova II. etapa 

– příkazní smlouvu  K 00067 s fi rmou 
Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát 
Vídeňská 7, Brno na provedení vý-
běrového řízení na akci „Moderni-
zace infrastruktury pro vzdělávání 
v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou 
– stavební práce“ a „ Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ 
a ZŠ Radostín nad Oslavou – do-
dávky“ 

-  zapuštění kanalizačních poklopů u 
čp. 45 do úrovně vozovky fi rmou 
Vodárenská a.s. Žďár nad Sázavou

-  zhotovení geometrického plánu na 
oddělení pozemku parc. č. 410/2 pro 
budoucí rozšíření chodníku ke hřbi-
tovu fi rmou GEOSET s.r.o., Žďár 
nad Sázavou

-  smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
rok 2014 s Diecézní charitou Brno 

-  Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
na poskytnutí příspěvku dennímu 
stacionáři  NESA ve Velkém Mezi-
říčí na částečné hrazení  provozních 
nákladů   
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-  smlouvu o poskytnutí příspěvku na 
rok 2014  s Diecézní charitou Brno 

-  Oblastní charita Žďár nad  Sázavou 
na poskytnutí příspěvku  Centru pro 
rodiny s dětmi – Kopretina na čás-
tečné hrazení  provozních nákladů

-  obeslání 5 fi rem na dodávku a mon-
táž dětských prvků na akci moderni-
zace MŠ a ZŠ Radostín nad  Oslavou 
– Benjamín s.r.o., Hradišťská 849, 
687 08 Buchlovice, Bonita Group 
Service s.r.o., Koráb 131, 666 01 
Tišnov, ALESTRA s.r.o., Tišnovská 
305 (Areál státního statku), 664 34 
Kuřim, DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., 
Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo, 
LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 
40, 384 01 Nebahovy

-  obeslání 5 fi rem na dodávku a mon-
táž didaktické techniky na akci mo-
dernizace MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou - T – E – V Pardubice s.r.o., 
Čechovo nábřeží 516, 530 03 Pardu-
bice, COMIMPEX spol. s r.o., Haš-
kova 17, 638 00 Brno, ENGEL s.r.o., 
Mikšíčkova 44, 615 00 Brno, Projek-
tmedia s.r.o., U Břehu 19, Praha 10, 
Hostivař 102 00, PMVIA s.r.o., Prů-
myslová 591, 682 01 Vyškov

-  znění nových nájemních smluv s ná-
jemníky obecních bytů tak, aby byly  
v souladu s novým Občanským zá-
koníkem

-  smlouvu o nájmu pozemku č. 12014 
s fi rmou Maria Podstatzká-Lichten-
stein, Velké Meziříčí na pronájem 
pozemku č.p. 40 v Zahradištích, k 
využití jako dětského hřiště na dobu 
5 roků

-  smlouvu s fi rmou UNI projekt s.r.o. 
Žďár nad Sázavou na zpracová-
ní projektové dokumentace stavby  

„Technická infrastruktura – 5 rodin-
ných domů Radostín nad Oslavou 
– 5. etapa“

-  smlouvu  „O zajištění zpětného od-
běru a využití obalů z odpadu“ s fi r-
mou EKO-KOM a.s. Praha (tříděné 
odpady z naší obce)

-  dodatek č.1 ke Smlouvě o zajiště-
ní zpětného odběru a využití obalů 
z odpadů, pověření fi rmy Miloslav 
Odvárka – ODAS s.r.o., Žďár nad 
Sázavou na sběr tříděných odpadů z 
naší obce

-  žádost pana Ludvíka Hesse o příspě-
vek na Babybox ve Svitavské nemoc-
nici, výše příspěvku 1.000,-Kč, včet-
ně darovací smlouvy pro nadační 
fond pro odložené děti  Statim Pra-
ha

-  smlouvu na provedení přezkoumání 
hospodaření obce s fi rmou HB Au-
diting s.r.o. Žďár nad Sázavou za rok 
2014

-  nákup 1 ks sloupu veřejného osvět-
lení a 2 ks svítidel LED pro veřejné 
osvětlení k č.p. 191 a  č.p. 172

-  uhrazení nákladů na soutěž „Vesni-
ce roku“, která v naší obci proběhne 
dne 21.5.2014

-  smlouvu o zřízení věcného břemene 
s fi rmou RWE GasNet s.r.o., Ústí nad 
Labem na přeložku STL plynovodu 
umístěnou na parcele č. 181/50 a 
181/51 v katastrálním území obce 
Radostín nad Oslavou

-  vytyčení hranic parcel p.č. 181/61 
a p.č. 181/67 u fotbalového hřiště u 
Základní školy

-   obchodní nabídku na dodávku ply-
nu pro obecní budovy na rok 2015 
od fi rmy VEMEX ENERGIE a.s. 
Praha



Pořadí vítězů krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2014 v Kraji Vysočina

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Ořechov, okres: Žďár nad Sáza-
vou 
Modrá stuha – za společenský život
Obec: Martínkov, okres: Třebíč 

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Radostín nad Oslavou, 
okres: Žďár nad Sázavou 

Oranžová stuha – za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu
Obec: Lípa, okres: Havlíčkův Brod
Zelená stuha – za péči o zeleň a život-
ní prostředí
Obec: Jakubov u Moravských Budějo-
vic, okres: Třebíč 
Cena naděje pro živý venkov – Cena naděje pro živý venkov – Cena naděje pro živý venkov za 
místní spolkový život a občanskou spo-
lečnost v obcích
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-  nákup sazenic stromů a jejich zasá-
zení na obecní pozemek u Kujínko-
vých 

-  žádost Mysliveckého sdružení Ra-
dostín nad Oslavou o povolení pořá-
dání velikonoční a pouťové zábavy v 
roce 2015

-  účetní závěrku Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou za rok 
2013

Rada obce uložila:     
-  starostovi zajistit u fi rmy Vodárenská 

a.s. Žďár nad Sázavou zapuštění 2 ks 
kanalizačních poklopů do úrovně 
komunikace u č.p. 45 ( Kučerových )

-  starostovi a p. Muchové zajistit sběr 
nebezpečného odpadu  15.4. 2014  v 
Radostíně nad Oslavou a Zahradiš-
tích 

-  starostovi zabezpečit veškeré úkoly 
spojené s volbami do Evropského 
parlamentu

-  starostovi a radě obce organizačně 
zajistit dne 21.5.2014 průběh a pre-
zentaci Vesnice roku

Rada obce neschválila:
 - žádost p. Holcmana, Žďár nad Sá-

zavou na pronájem obecního prosto-
ru na umístění prodejního stánku s 
občerstvením před restaurací U Pa-
dalíků v termínu konání farní pouti 
2014

Rada obce zrušila:
-  body usnesení RO č. 49-1050, 49-

1051 a 49-1052 z důvodu stažení 
žádosti o ukončení nájmu paní Po-
láčkovou

Poděkování zastupitelstva obce ! 
Jménem zastupitelstva obce Radostín nad Oslavou tímto děkuji za obětavou péči             

o náš chrup paní  MUDr. Věře Havlíčkové, zubní lékařce, která v naší obci působí už 36 
roků a ke konci června bude odcházet do důchodu.

Naše uznání a poděkování též patří paní Mgr. Marii Kališové, která 10 roků úžas-
ným způsobem vedla obecní kroniku.

Fabík Josef, starosta obce
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Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad 
Sázavou 
Zlatá cihla v Programu obnovy ven-
kova za příkladné stavby na venkově, 
realizované v duchu Programu obnovy 
venkova
Kategorie A – obnova či rekonstruk-
ce památkově chráněných objektů a 
památek místního významu 
Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad 
Sázavou
Kategorie B – obnova či rekonstrukce 
staveb venkovské zástavby
Obec: Blízkov, okres: Žďár nad Sázavou
Kategorie C – nové venkovské stavby
Obec: Nové Syrovice, okres: Třebíč 
Diplom za vzorné vedení obecní 
knihovny

Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov 
Diplom za vzorné vedení obecní 
kroniky
Obec: Bohuňov, okres: Žďár nad 
Sázavou
Diplom za systematický rozvoj obce 
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod
Diplom za plnohodnotnou péči o 
místní části 
Obec: Libice nad Doubravou, okres: 
Havlíčkův Brod

Čestné uznání za společenský život
Obec: Sobíňov, okres: Havlíčků Brod
Čestné uznání za péči o kulturní 
odkaz předků
Obec: Kralice nad Oslavou, okres: 
Třebíč 

Vítězství v kategorii činnost mládeže - „Bílá stuha“ opravňuje naši obec žádat                   
v příštím roce dotaci do výše  600 000,- Kč z programu Ministerstva pro místní roz-
voj s názvem „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, na investiční nebo neinvestiční 
akci v obci.

Za tento významný úspěch chci poděkovat všem členům komise Vesnice roku, ze-
jména však vedení, učitelům a žákům Základní a mateřské školy. Velmi dobrý dojem 
udělala pěkně upravená obec s posečenými trávníky a místy krásnými květinami, za což 
chci poděkovat všem obyvatelům a pracovníkům obce.

Fabík Josef, starosta obce

Hodnotící komise soutěže Vesnice roku.
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Zprávy ze ZŠ – co se podařilo v končícím šk. roce:
 Adaptační kurz žáků VI. třídy
 Divadelní představení žáků 5., 6. a 

7.. ročníku „Sněhurka, zvířátka a 7 
mužíčků“

 Pokračování  projektu „Celé Česko 
čte dětem“ – tentokrát poděkování 
zaslouží dědečkové dětí z jednotli-
vých tříd I. stupně, kteří krásně dě-
tem četli

 Vánoční hrátky poslední den před 
vánočními prázdninami spojené s 
varhanním koncertem v místním 
kostele a zakončené volejbalovým 
turnajem žáci versus učitelé

 Velikonoční turnaj ve vybíjené pořá-
daný pro okolní školy (Bory, Netín)

 Zapojení VII. třídy do krajského 
projektu „Ukliďme si Vysočinu“

 Oslava Dne dětí plná soutěží a her 
spojená se zhlédnutím historické-
ho vystoupení skupiny Pernštejni 
„První Přemyslovci“, bohužel letos 
nám příliš nepřálo počasí, proto den 
pokračoval v prostorách školy a tělo-
cvičny

 Plavecký výcvik 3. a 4. třídy
 Exkurze –  ekologické exkurze ve V. 

Meziříčí, Festival vzdělávání Žďár n. 
S., Dopravní hřiště Žďár n. S., zámek 
Žďár n. S. i Velké Meziříčí,  Úřad 
práce Žďár n. S., Terezín - holocaust, 
Hvězdárna Brno,

 Koncerty, semináře, přednášky:  ško-
lení první pomoci, Záchranná služba 
V. Meziříčí, prevence patologických 
jevů: 7. a 9. ročník – Ponorka Žďár n. 
S., přednáška MUDr. Bartošíka, …

 Návštěvy divadelních představení v 
Mahenově divadle v Brně: Jak je dů-
ležité míti Filipa a Ostrov pokladů, 

divadelní vystoupení v MŠ pro prv-
ňáčky, …

 Pěkné -  nadprůměrné  výsledky v 
celostátních srovnávacích testech 
Scio v 5., a 9. ročníku

 Práce dětí v kroužcích – keramický, 
taneční, anglický, volejbalový, spor-
tovní, psaní všemi deseti, 

 Dokončení realizace projektu „Mo-
derní škola“ v rámci  „EU peníze do 
škol“, který  přinesl škole 1 317 000 
Kč, které byly převážně použity na 
modernizaci vyučovacího procesu 
(interaktivní tabule, dataprojektory, 
počítače), vybudování moderní ja-
zykové učebny

 Slavnostní „Pasování prvňáčků na 
čtenáře“ společně s rodiči dětí

 Pěvecká soutěž „Zlatý slavík aneb 
Superstar“, na kterou byla pozvána 
i veřejnost. Nejlepší pěvecké výkony 
mohli rodiče a zájemci vyslechnout 
i v podvečerní přehlídce nejlepších 
zpěváků

 Projektový den I. stupně „Den 
Země“ s ekologickou tématikou, s 
jehož realizací pomáhali žáci 9. roč-
níku

 Spolupráce s obecním úřadem – vy-
stoupení na vítání občánků,  loučení 
s předškoláky, rozloučení s deváťá-
ky, pomoc při organizaci prezenta-
ce školy a obce v soutěži „Vesnice 
roku“

 Na střední školy bylo v letošním 
školním roce přijato všech 19 žáků 
9. ročníku, z 5. třídy odchází na ví-
celeté gymnázium 1 žák.  V I.A  a v I. 
B třídě bude 2. září přivítáno 32 dětí, 
do 6. ročníku přijde z malotřídní 



9

školy Ostrov nad Oslavou jeden žák
 Spolupráce se Střední technickou 

školou Žďár nad Sázavou a Biskup-
ským gymnáziem ve Žďáře v rámci 
projektu středních škol, který má 
vést k zvýšení žáků a studentů o 
technické a přírodovědné obory

 Pokračování v soutěži ve sběru papí-
ru, které využívá i veřejnost

 Aktivita a umístění žáků v různých 
soutěžích a olympiádách

 O prázdninách se škola chystá na 
rozsáhlou rekonstrukci učeben 

přírodopisu a fyziky a chemie, in-
stalaci nového osvětlení a rolet v 
učebnách v přístavbě, zbudování 
dětského hřiště pro mateřskou ško-
lu, dále venkovní úpravy sportov-
ního areálu: dráha na sprint 60 m, 
volejbalové hřiště, sektor pro skok 
daleký a vrh koulí – vše s umělým 
povrchem. Finanční prostředky zís-
kal obecní úřad podáním projektu 
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“

Vystoupení žáků ZŠ při soutěži Vesnice roku.



Policie varuje 
-  Chce po vás přítel peníze?

Pozor - na Facebooku se šíří dal-
ší podvod. Policisté na různých mís-
tech republiky zaznamenali nový druh 
podvodného jednání na sociální síti. 
V čem spočívá? Uživatel může dostat 
v rámci chatu nebo emailu zprávu od 
svého existujícího „facebookového pří-
tele“. Ten, kdo se za něj vydává, žádá o 
drobnou fi nanční výpomoc, kterou je 
nutné zaplatit platební kartou. Pachatel 
ho pak přesvědčuje, že jde o pouhých 
padesát korun na doplnění kreditu na 
sázky nebo jiné služby, které on sám 
kvůli zablokované kartě nemůže zapla-

tit. Po dohodě pak zasílá odkaz, kterým 
se webová stránka přesměruje jinam, 
resp. na podvržené stránky, jež ale vy-
padají velmi reálně, mohou kopírovat 
stránky existujících společností. Uživa-
tel zde vypíše své údaje o platební kartě 
způsobilé k platbám v internetové síti. 
O zaplacení nepatrné částky však nejde 
- platební údaje pachatel či pachatelé 
využijí k jiným, větším platbám, z účtů 
jsou odčerpány postupně další a další 
fi nanční prostředky!

Setkáte-li se s obdobnou situací, 
žádné fi nanční prostředky neplaťte a 
okamžitě informujte nejbližší služebnu 
Policie ČR.

-  Otrava osob oxidem uhelnatým
Policisté přijali v letošním roce již 

pět oznámení o otravě osob oxidem 
uhelnatým v bytech. Tři osoby na ná-
sledky otravy zemřely. Policisté apelu-
jí na občany, aby dodržovali základní 
bezpečnostní pravidla při používání 
plynových spotřebičů.

Oxid uhelnatý vzniká spalováním 
paliv. Je bezbarvý a bez zápachu a proto 
je lidskými smysly velmi obtížně zjisti-
telný. Prvními příznaky otravy oxidem 
uhelnatým je bolest hlavy a nevolnost. 
Policisté apelují na občany, aby jako 
prevenci před takovými případy dodr-
žovali základní bezpečnostní pravidla 
pro používání plynových spotřebičů v 
bytech a rodinných domech. Na veš-
kerých plynových kotlích a karmách 
je nutné provádět pravidelné odborné 
revize dle návodu k užívání spotřebi-
če. Vysoké hodnoty oxidu uhelnatého 
produkují znečištěné plynové spo-

třebiče.   Kontrolovat je třeba i cesty 
odvádějící spaliny. Veškeré opravy a 
zásahy do plynových spotřebičů je 
třeba nechat na odborných fi rmách a 
vyškolených pracovnících. Na ty by se 
měl obrátit každý uživatel, kterému se 
zdá, že spotřebič nefunguje správně. 
Obecně lze uvést, že je zapotřebí pro-
vést takovouto kontrolu spotřebiče mi-
nimálně jednou ročně.

 Velmi důležité je také časté větrání 
a to v každém ročním období, aby byl 
zajištěn stálý přísun čerstvého vzduchu 
do domácnosti, kde je plynový spo-
třebič umístěn. V domácnostech, kde 
došlo k výměně oken, zateplení fasády 
či výměně vchodových dveří, dochází 
ke změnám vnitřní cirkulace vzduchu 
a jeho nedostatku v prostorách. V pří-
padech takovýchto rekonstrukcí dopo-
ručujeme provést revize spalinových 
cest, zda mají dobré tahové podmínky. 
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Pozor na používání různých ventilá-
torů a digestoří (nové digestoře mají 
vyšší výkony), které mohou způsobit, 
že spaliny ze spotřebiče místo odvodu 
ven budou vtahovány zpět do bytu. 
Velmi dobrou prevencí je instalování 
detektoru CO v bytě. Jedná se o čidlo, 
které měří výskyt oxidu uhelnatého a 
v případě zvýšení koncentrace na to 
obyvatele bytu upozorní alarmem.

 Je v zájmu celé společnosti, aby se 
podobné případy neopakovaly a aby na 
otravy oxidem uhelnatým neumírali 
lidé. 
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

TJ SOKOL Radostín nad Oslavou
Vážení příznivci Tělovýchovné jed-

noty SOKOL Radostín nad Oslavou a 
zejména příznivci fotbalu.

Touto cestou bych Vám všem chtěla 
poděkovat za Vaši přízeň a doufám, že 
nám zůstanete i nadále příznivě naklo-
něni.

Zejména bych chtěla poděkovat 
sponzorům, tedy následujícím společ-
nostem především za fi nanční podpo-
ru:

- JCZ s.r.o. Maršovice, 
- Content s.r.o. Brno, 
- OptiSolutions s.r.o., 
- VHS Žďár nad Sázavou, 
- LS MONT Žďár nad Sázavou,
- Střechokomplex s.r.o. 

Dále místnímu obecnímu zastupitel-
stvu v čele s panem starostou Josefem 
Fabíkem.

A díky patří i ostatním lidem v po-
zadí, bez nichž bychom nemohli fun-
govat:

- trenérům
- rodičům
- a hráčům samotným.
Všem dalším, na které už v tomto 

poděkování nezbylo místo, se omlou-
vám.

Vaše fi nanční dary jsme použili na 
nákup světelné tabule, údržbu hřiště, do-
plnění výzbroje, cestovné, startovné atd.

Za členy TJ děkuje Hana Bradáčo-
vá, předseda.

Žákovská družstva fotbalistů
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Žákovská družstva fotbalistů

Jak, čím, v čem a proč správně topit?
Kotel na uhlí (černé či nekvalitní hnědé)uhlí (černé či nekvalitní hnědé)uhlí
 Kotel Vám zničí kyselina sírová, 

která se tvoří při spalování uhlí¹
 Emise (látky vypouštěné do ovzduší 

při spalování uhlí jako CO2, SOx, 
NOx, VOC, PAU, PM²) nám působí 
dle studie vypracované Aliancí 
pro zdraví a životní prostředí 
(2013)³  problémy s dýchacím, 
kardiovaskulárním, nervovým 
systémem a vedou ke klimatickým 
změnám⁴

 Zvažujete výměnu? V současnosti 
je k dispozici 1,9 mld. Kč, příjem 
žádostí začal 1. dubna a má končit 
31. října 2014¹⁰ 

Kotle na dřevo/biomasu
 Při dokonalém spalování vzniká 

pouze CO2 (který strom absorboval 
za svůj život) a PM, ovšem při 
nedokonalém spalování se tvoří i 

VOC a PAU²
 I kvalitní dřevo tedy při nedostatku I kvalitní dřevo tedy při nedostatku I kvalitní dřevo tedy

vzduchu dehtuje viz spravný postup 
při zatápění pro různé typy kotlů a 
kamen ⁵  ⁶  ⁷  ⁸  ⁹

 Výhřevnost dřeva 
• při 50% vlhkosti (po skácení) je asi 

6.5 MJ/kg , 
• při 25 % vlhkosti (za rok po kácení) 

je kolem 13 MJ/kg, 
• při 15 % vlhkosti (vysychá 2 roky) 

je přibližně 15 MJ/kg, čímž se 
dostaneme na stupeň využití paliva 
(neboli účinnost) přes 110 %¹

Teplovodní krb
 Vysoká účinnost 80% s nízkými 

emisemi, výhřevnost domu i 
akumulačního zásobníku¹

 Při vložení výměníků nedochází 
k přetápění domu a lze zvýšit 
účinnost až přes 95%¹

12



13

1) http://www.tzb-info.cz/3291-vytapeni-biomasou-v-rodinnych-domcich-s-
ucinnosti-pres-110-sen-a-nebo-realita

2) http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=jake_maji_jednotliva_paliva_
emise&site=energie   

3) http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_-
_how_coal_power_plants_make_us_sick_fi nalpdf.pdf  

4) http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/268127-osn-globalni-oteplovani-ohrozi-
nase-zdravi-jidlo-i-domovy/ 

5) http://www.biomasa-info.cz/cs/doc/Topeni.pdf 
6) http://forum.tzb-info.cz/121053-zatapeni-v-kotli-atmos-c-18s 
7) http://levne-topeni.kvalitne.cz/dakon/kotel-dor.php 
8) http://topenidrevem.sweb.cz/T.rezim/index.htm 
9) http://kamna.astranet.cz/shops/3790/disk/jak-topit.htm 
10) http://www.novazelenausporam.cz/clanek/10-nejcastejsich-otazek-a-odpovedi-

k-programu-nova-zelena-usporam/ 
Autorka: Olga Kališová

NOVÁ  SLUŽBA  NAŠIM  OBČANŮM
Připravíme vám balíčky se zbožím dle vašich požadavků, vyberete 

si kusy, které se vám budou líbit a zbývající nám vrátíte zpět.
Nabízíme: ponožky, silonkové a punčochové zboží, bačkory 

a bačkorky, pantofl e, botičky BEFADO, gumáčky, gumáky a sněhulky 
DEMAR, cvičky, prádlo EVONA.

K dispozici jsou katalogy výrobků a osobní poradenství.
Kontakt: Iva Straková, mobil 777 694 252 – vpodvečer, 

mail: nozkyvsuchu@seznam.cz, Osobně: v pondělí 17 – 19 hod., 
v sobotu 9 – 11 hod. – v Obchůdku v garáži. 

Ostatní dle předchozí domluvy.

UPOZORNĚNÍ: 
 měsíci srpnu bude pravidelná pracovní doba po – pá 9.00-11.00  

a 13.00 – 16.00, so 9.00 – 11.00 nebo dle předchozí domluvy. Přímo 
na místě – v Obchůdku v garáži- bude možno zakoupit cvičky, 

tenisky, bačkorky, přezůvky do školy.



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 84/2014, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího 
čísla 8. 9. 2014. Případné příspěvky vítány.

Kytičkový den
Dne 14.5.2014 se naše obec zapojila 

do sbírky Český den proti rakovině, 
zaměřené na prevenci nádoru plic a 
boj proti kouření. Prodalo se 200 ks 
kytiček, vybraná částka činila 4 107,- 
Kč. Z této částky obdrží 4 onkologické 
kluby (Diana Brno, LPR Hradec 
Králové, Violka Třebíč a Návrat Nové 
Město na Moravě) 30 % na svoji 

činnost. Ostatní vybrané 
peníze využije LPR 
Praha na onkologickou 
výchovu, výzkum a 
vybavení onkologických 
pracovišť.

Mladým prodejcům 

Víte že …
- nové telefonní číslo zubní ordinace v Radostíně nad Oslavou je 799 505 925
- s vedoucí pošty v Radostíně n. Osl. NELZE řešit nedostatky a stížnosti na doručování 

-  poštovní doručovatelky spadají pod vedení na poště ve Velkém Meziříčí, kam je 
třeba se v případě stížnosti obracet 
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kytiček patří velký dík za dobře 
odvedenou práci.


