
Radostínský
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 184  -  ZÁŘÍ 2013

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 •  zprávu z jednání rady obce
 •  žádost pana Vrby, Žďár nad Sáza-

vou a pana Vrby, Měřín o odprodej 
pozemku p. č. 19/4 o výměře 15m2 
v k.ú. Zahradiště

 •  ceník vstupného na pouťové atrakce 
za rok 2012 a na rok 2013, zaslaný 
firmou Jaroslav Holý, České Budějo-
vice

 •  nabídku firmy VEMEX a.s. Praha na 
společné dodávky plynu a elektřiny 
pro firmy i jednotlivé zájemce z obce, 
tato nabídka je zajímavá tím, že na-
bídková cena bude stanovena podle 
celkového objemu spotřeby – součet 
obec, podnikatelé, občané

 •  vyhodnocení krajského kola soutěže 
„Vesnice roku“, kde naše obec obdr-
žela diplom za činnost divadelního 
spolku, spojený s finanční odměnou 
ve výši 25 000,- Kč od Kraje Vysoči-
na

 •  zprávu starosty ohledně vývoje po-
volovacího řízení na akci „Výstavba 
2 kusů velkokapacitních jímek na ke-
jdu v areálu ZERAS a.s. Radostín nad 
Oslavou“

zastupitelstvo obce schválilo: 
 •  hospodaření obce Radostín nad 

Oslavou  za 1. pololetí 2013
 •  rozpočtové opatření obce Radostín 

nad Oslavou č.3/2013 a č.4/2013
 •  průběh investiční akce „Rozšíření 

hřbitova Radostín nad Oslavou“, kde 
v červenci 2013 proběhlo kolaudační 
řízení a stavba 1. etapy je dokončena

 •  zbourání staré márnice a dopojení 
chodníků na místním hřbitově za-
čátkem srpna členy místního Sboru 
dobrovolných hasičů 

 •  žádost pana Pibila a slečny Tomano-
vé o změnu orientace novostavby ro-
dinného domu v Obytném souboru 
27 rodinných domů

 •  vyhlášení záměru obce na směnu 
části pozemku p.č. 802 (orná) u Tří 
křížů v soukromém vlastnictví o vý-
měře asi 3000 m2 za obecní parcelu 
č. 1257/2 (orná) o výměře 3592 m2,  
v katastrálním území Radostín nad 
Oslavou

 •  vyhlášení záměru obce na odprodej 
obecního pozemku p. č. 19/4 (zasta-
věná plocha) o výměře 15m2 v katas-
trálním území Zahradiště
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 •  provedení přeložky elektrického ve-
dení u hasičské zbrojnice firmou E.
ON a.s. České Budějovice, pobočka 
Nové Město na Moravě, z důvodu 
uvolnění prostoru pro výstavbu no-
vého chodníku ke zdravotnímu stře-
disku čp. 144 

 •  rozsah projektu „Úprava návsi  
a chodníků“ od firmy Ing. Leoš Po-
hanka, Nové Veselí

 •  zakoupení sazenic skalníku (popína-
vých rostlin) na svah mezi hřbitovní 
zdí nové části hřbitova a pozemkem 
pana Humpolíka

 •  přidělování hřbitovních míst v nové 
části hřbitova a to směrem od staré-
ho hřbitova, s návazností číslování 
řad a označení hrobových míst 

 •  posunutí termínu realizace výstavby 
komunikace v Obytném souboru II. 
etapa 6 RD na jaro 2014

 

zastupitelstvo obce uložilo:
 •  starostovi a radě obce připravit do 

příštího jednání zastupitelstva aktu-
alizovaný řád veřejného pohřebiště  
o novou část místního hřbitova

 •  starostovi a radě obce připravit pře-
hledný orientační plán nových hro-
bových míst, včetně jejich očíslování a 
po dohodě s místním farním úřadem 
zajistit vysvěcení nové části hřbitova 

 •  starostovi a radě obce zahájit jedná-
ní s místním farním úřadem ve věci 
možnosti zřízení dětského hřiště na 
farské zahradě

 •  starostovi a radě obce zahájit jednání 
vedoucí k úhradě dlužného nájem-
ného a služby za byt 3+1 v nástavbě 
obecního úřadu

 •  starostovi nechat zpracovat cenovou 
nabídku na provedení jednotných 
základů pro nová hrobová místa na 
novém hřbitově

Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

Rada obce vzala na vědomí:
 • zprávu starosty o zjištění  černé 

skládky v Borovinách na pozemku 
Johan a Maria Podstatzský Lichten-
stein

 • výzvu účastníkům řízení k uplatnění 
práva vyjádřit se k podkladům roz-
hodnutí na stavbu skladovacích jí-
mek na kejdu v areálu firmy ZERAS
a.s. Radostín nad Oslavou od MěÚ 
stavebního odboru Žďár nad Sáza-
vou

 • sdělení KÚ Kraje Vysočina odboru 
vnitřní kontroly s tím, že petice se 
sdělením zastupitelstva obce Rado-
stín nad  Oslavou k připravované 
akci Stavba skladovacích jímek na 
kejdu v areálu ZERAS a.s. Radostín 

nad Oslavou  byla předána místně 
příslušnému MěÚ Žďár nad Sázavou 
k vyřízení

 • sdělení tajemníka MěÚ Žďár nad Sá-
zavou ing. Havlíka ve věci petice

 • sdělení stanoviska zastupitelstva 
obce  Radostín nad Osl. k připravo-
vané akci Stavba skladovacích jímek 
na kejdu v areálu firmy  ZERAS a.s.
Radostín nad Oslavou

 • oznámení MěÚ Žďár nad Sázavou 
odboru rozvoje a územního plá-
nování ve věci společného jednání  
o  návrhu změny č.1 územního plánu 
Kotlasy

 • pozvání starosty obce Jámy na slav-
nostní vyhlášení výsledků krajského 
kola soutěže Vesnice roku 2013 dne 
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20. 8. 2013 v kulturním domě v Já-
mách, za naši obec se zúčastní  sta-
rosta a p. Věra Ambrožová 

 • dopis paní Brabcové s žádostí o se-
psání a uzavření nájemní smlouvy na 
hrobové místo na veřejném pohře-
bišti v Radostíně nad Oslavou

 
Rada obce  schválila:
 • smlouvu č.130 015 64 s firmou E.ON

Distribuce a.s. České Budějovice,  
o přeložce části distribuční soustav - 
rozvodů elektrické energie u hasičské 
zbrojnice z důvodu uvolnění místa 
pro chodník   

 • darovací smlouvu s Krajem Vysočina 
na udělení daru od Kraje Vysočina 
ve výši 30.000,-Kč ZŠ Radostín nad 
Oslavou za 2. místo v Krajském kole 
dopravní soutěže mladých cyklistů

 • darovací smlouvu s Krajem Vysoči-
na na poskytnutí finančního daru od
Kraje Vysočina ve výši 25.000,-Kč, 
obci Radostín nad Oslavou v souvis-
losti s oceněním v rámci krajského 
kola soutěže Vesnice roku 2013 za 
činnost divadelního spolku

 • souhlas s poskytnutím daru ve výši 
30 000,- Kč od Kraje Vysočina, Zá-
kladní a mateřské škole Radostín nad 
Oslavou za 2. místo v Dopravní sou-
těži mladých cyklistů Kraje Vysočina 
dne 15. 5. 2013

 • zadání provedení geologického prů-
zkumu  firmě ENVIRO Ekoanaliti-
ka s.r.o., Velké Meziříčí v nové části 
hřbitova z důvodu upřesnění  tlecí 
doby do hřbitovního řádu

 • nákup dvojité nástěnky pro potřeby 
místního hřbitova  

 • osazení zamykatelné zásuvky 400/
16A/5 + 230 V do  přístřešku na kon-

tejnery u nové márnice na místním 
hřbitově

 • provedení dokončovací práce na 
investiční akci „Rozšíření hřbitova 
Radostín nad Oslavou“, osazení dvou 
svítidel veřejného osvětlení do vnitř-
ní části nového hřbitova

zastupitelstva obce Radostín nad  Oslavou k připravované akci Stavba skladovacích jímek na 
kejdu v areálu ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou  byla předána místně příslušnému MěÚ 
Žďár nad Sázavou k vyřízení 
- sdělení tajemníka MěÚ Žďár nad Sázavou ing. Havlíka ve věci petice – sdělení stanoviska 
zastupitelstva obce  Radostín nad Osl. k připravované akci Stavba skladovacích jímek na 
kejdu v areálu firmy  ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou 
-  oznámení MěÚ Žďár nad Sázavou odboru rozvoje a územního plánování ve věci 
společného jednání o  návrhu změny č.1 územního plánu Kotlasy 
- pozvání starosty obce Jámy na slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2013 dne 20.8. 2013 v kulturním domě v Jámách, za naši obec se zúčastní  
starosta a p. Věra Ambrožová  
– dopis paní Brabcové s žádostí o sepsání a uzavření nájemní smlouvy na hrobové místo na 
veřejném pohřebišti v Radostíně nad Oslavou 
  
Rada obce  schválila: 
– smlouvu č.130 015 64 s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, o přeložce části 
distribuční soustavy – rozvodů elektrické energie u hasičské zbrojnice z důvodu uvolnění 
místa pro chodník    
– darovací smlouvu s Krajem Vysočina na udělení daru od Kraje Vysočina ve výši 30.000,-
Kč ZŠ Radostín nad Oslavou za 2. místo v Krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů 
– darovací smlouvu s Krajem Vysočina na poskytnutí finančního daru od Kraje Vysočina ve 
výši 25.000,-Kč, obci Radostín nad Oslavou v souvislosti s oceněním v rámci krajského kola 
soutěže Vesnice roku 2013 za činnost divadelního spolku   
– souhlas s poskytnutím daru ve výši 30 000,- Kč od Kraje Vysočina, Základní                    a 
mateřské škole Radostín nad Oslavou za 2. místo v Dopravní soutěži mladých cyklistů Kraje 
Vysočina dne 15.5.2013       
– zadání provedení geologického průzkumu  firmě ENVIRO Ekoanalitika s.r.o., Velké 
Meziříčí v nové části hřbitova z důvodu upřesnění  tlecí doby do hřbitovního řádu 
– nákup dvojité nástěnky pro potřeby místního hřbitova   
– osazení zamykatelné zásuvky 400/16A/5 + 230 V do  přístřešku na kontejnery u nové 
márnice na místním hřbitově 
- provedení dokončovací práce na investiční akci „Rozšíření hřbitova Radostín nad Oslavou“, 
osazení dvou svítidel veřejného osvětlení do vnitřní části nového hřbitova 

 
Nový hřbitov po kolaudaci

 • odstranění závad z kolaudace akce 
„Bezbariérový vstup do OÚ“ a to 
protiskluzový nástřik dlažby, osaze-
ní madel na dveře a stěnu přístupové 
cesty a nalepení bezpečnostní fólie 
na skla vstupních dveří do obecního 
úřadu 

 • cenovou nabídku na zpracování 
průkazu energetické náročnosti na 
budovy ZŠ a MŠ Radostín nad Osla-
vou od   Ing. Jaroslava Janovského, 
Brněnská 34, Žďár nad Sázavou

 • žádost ředitele ZŠ Radostín nad 
Oslavou o souhlas s provozem ma-
teřské školy v době hlavních a vedlej-
ších prázdnin - pokud je přihlášeno 
nejméně 7 dětí, které odebírají pře-
snídávku a oběd, pokud počet dětí 
poklesne pod 5 dětí je MŠ uzavřena, 
v době vánočních prázdnin a od 5. 
týdne v době hlavních prázdnin je 
též MŠ uzavřena

 • žádost Krajské správy a údržby silnic 
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Kraje Vysočina, středisko Žďár nad 
Sázavou o povolení skácení 1 ks ja-
voru, 1 ks lípy, a  1 ks jasanu – stromy 
jsou uschlé, u silnic v majetku Kraje 
Vysočina a katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou

 • poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 5.000,-Kč Středisku ranné péče 
Brno na podporu a péči handicapo-
vaných dětí  

 • vyhotovení geometrického plánu na 
oddělení parcel v lokalitě Tři kříže v 
k.ú. Radostín nad Oslavou

 • přípravné práce na projektu „Úprava 
náměstí včetně chodníků“, doplnění 
projektu  o veřejné osvětlení, odvod-
nění prostoru před hasičskou zbroj-
nicí a doplnění parkovacích míst 
před č.p. 35 a 39

 • zaslání oznámení o ukončení náj-
mu manželům Friedlovým ke dni  
1. 12. 2013 a předání bytu ke dni  
2. 12. 2013

 • podání stížnosti na Českou inspek-
ci životního prostředí Havlíčkův 
Brod ve věci šíření zápachu z areálu 
ZERAS, a.s. i při vývozu kejdy na 
pole v okolí obce v letních měsí-
cích 

 • návrh nájemní smlouvy s paní Brab-
covou, Žďár nad Sázavou na hrobové 
místo  na veřejném pohřebišti v Ra-
dostíně nad Oslavou   

 • umístění toulavého psa do psího 
útulku v Polné, včetně úhrady nákla-
dů na umístění

 • přemístění recyklované drti na pří-
jezdovou cestu ke sběrnému dvoru 
na stavební suť  u ZERASu firmou
Jiří Váša, Radostín nad Oslavou  
 

Rada obce uložila:     
 • starostovi kontaktovat Policii ČR ke 

zjištění pachatele černé skládky v Bo-
rovinách

 • místostarostovi a radnímu p. Drápe-
lovi organizačně zajistit farní pouť, 
včetně vybírání poplatku dne 25. 8. 
2013

 • starostovi zajistit v termínu do  
15. 11. 2013 položkový rozpočet na 
realizaci zbývající části hřbitova, včet-
ně vybudování hrobových základů

 • starostovi  zajistit u projektanta pro-
jektovou dokumentaci na připravova-
nou akci „Úprava náměstí a chodníků“ 
ke zveřejnění na úřední desce obce  
k případným připomínkám občanů

Nařízení obce Radostín nad Oslavou  
č. 1/2013 – Tržní řád – článek 8: 

Zakázané druhy prodeje zboží a posky-
tování služeb
1. Na celém území obce Radostín nad 
Oslavou je zakázán tzv. podomní a pou-
liční prodej a nabídky služeb.
2. Podomním a pouličním prodejem  
a nabídkou služeb se pro účely tohoto 
nařízení rozumí takový prodej a nabídka 
služeb, kdy je bez předchozí objednávky 
dům od domu nabízeno a prodáváno 

zboží či služby (např. nabídky energetic-
kých společností, pojišt‘ovací a finanč-
ní služby, agitátory jednotlivých církví  
a sekt a jiné.



Přejete si dostávat novinky obce na Váš email?
Máte delší pracovní dobu a neslyšíte hlášení obecního rozhlasu?
Přihlaste se pomocí formuláře umístěného na webových stránkách naší obce 

(www.radostinnnadoslavou.cz) v pravém dolním rohu, a o všech aktualitách  
a prodejích budete včas informováni na Váš email.

Rez hrušňová
Někteří pěstitelé hrušní v naší obci 

si mohli všimnout nepěkných rezavých 
skvrn na listech stromů. Jedná se o „rez 
hrušňovou‘‘, která přezimuje v zimních 
měsících na jalovcích, aby z nich na jaře 
mohla opět přeskočit (pomocí větru) 
na hrušeň a pokračovat tak v oslabová-
ní stromu. Pokud jste kamarádi chemie, 
zkuste stříkat jalovec i hrušeň. Dlouhodo-
bé důsledky jsou ale zřejmé: rez hrušňová 
se stává časem imunní a Vy zvýšíte množ-
ství nebezpečných jedů na své zahrádce  

i ve svém těle. Odborníci, kterým nejde  
o zisk z koupi chemických přípravků, 
proto doporučují odstranit jalovce z okolí 
hrušně v okruhu minimálně 200 metrů. 
Prvotní rozhodnutí pokácet jalovce je 
jistě bolestné, zkusme si ale uvědomit, ze 
kterých rostlin máme větší užitek. Je lepší 
pěstovat na zahradě jehličnany, které od 
pradávna patří do lesní kyselé půdy, ane-
bo budeme více postrádat hrušně, které 
nám dávají hrušky a hruškovici?  Více in-
formací na stránkách:

http://www.ireceptar.cz/zahrada/co-se-deje-s-hrusnemi/
http://www.zahrada.cz/forum/hrusne/rez-hrusova-vim-jak-na-ni--07163/?rete-
zec=hru%9An%EC%20v%EDm%20jak%20na%20ni
http://www.garten.cz/a/cz/5104-rostlinolekar-rez-hrusnova/

P ČR opětovně upozorňuje na přípa-
dy, ve kterých dochází k šíření škodlivé-
ho kódu a infikování počítačů tzv. „troj-
ským koněm“. Tento „trojský kůň“ po 
aktivaci upozorní dotčeného uživatele, 
že byl jeho počítač zablokován Policií 
České republiky údajně z důvodů

porušování autorského práva, naklá-
dání s materiály s dětskou pornografií
či šíření spamu. Upozornění obsahuje  
i nabídku, že uživatel má možnost slo-
žit kauci v podobě zaplacení pokuty. Na 
podobné výzvy nereagujte a ignorujte 
instrukci, která je uváděna v závadové 

zprávě. Pro hlášení závadového obsa-
hu a závadových aktivit na internetu 
byl dne 1. srpna 2012 na interneto-
vých stránkách policie spuštěn provoz  
on-line formuláře, kde můžete oznámit  
i toto šíření tzv. „trojského koně“.

Policie varuje - šíření počítačového viru
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Jako každý rok měli občané obce 
Radostín nad Oslavou to štěstí se i le-
tos v létě zúčastnit dechových cvičení 
pod názvem „Radostínská kejdotera-
pie“, která se konají pod patronátem 
společnosti ZERAS. Letošní ročník se 
obzvláště vydařil (konkurovat by mu 
mohl snad jen, nebojím se říci, již le-
gendární pouťový ročník). 

Letošní akce se uskutečnila na pře-
lomu července a srpna v době, kdy 
teploty přes den atakovaly tropickou 
čtyřicítku. Účast byla vskutku hojná. 
Neodolali ani ti, kteří se jindy této lé-
čebné kúře snaží vyhnout a uzavřou se 
ve svých obydlích. Alespoň v nočních 
hodinách si i oni před usnutím vpustili 
do svých ložnic blahodárnou směs ply-
nů. Zaznamenal jsem mnoho pozitiv-

ních ohlasů. Uvedu snad jen jeden za 
všechny: „Myslela jsem, že se nedožiju 
rána.“, uvedla jedna z účastnic nadše-
ná přesným zacílením a koncentrací 
léčby. 

Je opravdu nespravedlivé, že přes-
polní  členové vedení ZERASu ne-
mohou sami ocenit účinky terapie na 
svou tělesnou a duševní pohodu. Rádi 
jim proto příští rok vyčleníme pod-
krovní pokojík a pozveme zájemce na 
několikadenní ozdravný pobyt v době 
kejdobraní. Ložní prádlo provoněné 
letním vánkem je samozřejmostí. Sní-
dat a obědvat lze na venkovní terase a 
večer můžeme společně posedět u tá-
boráku. Hlaste se, prosím, brzy. Místa, 
jsem si jist, budou brzy rozebrána.

Martin Kujal

Radostínská aromaterapie 2013 – poděkování

Podání stížnosti pro překročení přípustné míry 
obtěžování zápachem

V případě středních a větších zdro-
jů znečištění lze podat stížnost pro 
překročení přípustné míry obtěžování 
zápachem, a to České inspekci život-
ního prostředí. Překročení přípustné 

míry obtěžování zápachem se po-
suzuje na základě písemné stížnosti 
osob bydlících nebo pracujících v ob-
lasti, ve které k obtěžování zápachem 
dochází.

Jak se bránit nadměrnému zápachu
Přípustná míra obtěžování zápachem 

je překročena vždy, pokud si na obtěžo-
vání zápachem stěžuje více než 20 osob 
a pokud alespoň u jednoho z provozo-
vatelů stacionárních zdrojů bylo proká-
záno porušení povinnosti uložené z. č. 
86/2002Sb., o ochraně ovzduší (zejm. § 
3, 11 a 12 tohoto zákona), které překro-
čení přípustné míry obtěžování zápa-
chem způsobilo.

Dalšími možnostmi jak postupovat 
může být:

Podat petici - Pokud se na území 
obce nachází zdroj, který dlouhodobě 
emituje pachové látky, je možné, aby 
občané sepsali petici, kterou následně 
předají příslušnému úřadu. Právo pe-
tiční upravuje zákon č. 85/2005 Sb.

V případě nespokojenosti s postupem 
úřadu se obrátit na Veřejného ochránce 

6
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práv, který může pomoci, pokud se v 
nějaké otázce správní úřad podle našich 
názorů dopouští nezákonností nebo 
nesprávného úředního postupu apod. 
Veřejný ochránce práv postupuje podle 
pravidel stanovených v zákoně č., 349/
1999 Sb., o veřejném ochránci práv. Jak 
podat podnět a odpovědi na další otázky 
najdete na www.ochrance.cz.

Založit občanské sdružení - Určitou 
formou hájení svých práv může také být 
založení občanského sdružení. Právo 
sdružovací je na ústavní úrovni zakot-
veno v Listině základních práv a svobod 
(čl. 20). Podrobnější úpravu najdeme v 
zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování ob-
čanů.

OP MUŽŮ   III.TŘ. MUŽŮ 
1. RADOSTÍN  26 18 3 5 84 : 33 57 bodů  1. POČÍTKY  26 19 3 4 82 : 35 60 bodů 
2. HAMRY N.S.  26 17 2 7 69 : 40 53  2. VĚCHNOV  26 15 6 4 68 : 43 50 
3. R.SVRATKA  26 16 5 5 68 : 37 53  3. BOHDALEC  26 14 7 5 70 : 55 49 
4. MORAVEC  26 15 3 8 69 : 50 48  4. VÍR  26 15 3 8 67 : 39 48 
5. ROSOCHY  26 14 6 6 52 : 41 48  5. D.ROŽÍNKA  26 14 4 8 84 : 48 46 
6. NOVÁ VES B  26 11 5 10 66 : 54 38 6. RADOSTÍN B  26 13 5 8 71 : 42 44 
7. BORY  26 9 8 9 65 : 58 35  7. POHLEDEC  26 12 7 7 70 : 38 43 
8. SVRATKA  26 9 7 10 54 : 52 34  8. MĚŘÍN B  26 12 4 10 62 . 45 40 
9. NEDVĚDICE  26 9 5 12 50 : 70 32  9. SNĚŽNÉ  26 11 3 11 48 : 65 36 
10.O.BITÝŠKA  26 7 6 13 42 : 65 27  10. JIMRAMOV  26 6 7 13 46 : 73 25 
11.BOBROVÁ  26 7 5 14 47 : 63 26  11. ROZSOCHY B  26 7 3 16 36 : 72 24 
12.ROVEČNÉ  26 7 5 14 41 : 63 26  12. JÍVOVÍ  26 6 4 16 52 : 89 22 
13.ROŽNÁ  26 7 1 18 51 : 86 22  13. KŘIŽANOV B  26 5 2 19 36 : 87 18 
14.UJČOV  26 4 3 19 49 : 95 15  14. JABLOŇOV  26 2 4 20 43 : 109 10 
Přeborník okresu = POSTUP DO I.B TŘ. RADOSTÍN N.O. 

I. třída dorostu skupina A  TABULKA
1. Třešť 26   20  2  4        117: 50  62
2. V.Beranov 26   14  6 6        89: 46   48
3. Ždírec nad D. 26   15  3 8        69: 35   48
4. Kamenice n.L. 26   15  3 8        97: 60   48
5. Luka nad J. 26   11  6 9        79: 55   39
6. Přibyslav 26   11  2 13      55: 73  35
7. Rozsochatec 26   10  5 11      55: 53  35
8. Radostín nad O. 26   9    8 9        46: 53  35
9. Ledeč nad S. 26   9    5 12     52: 77   32
10 Měřín 26   8    8 10      37: 53  32
11. Počátky 26   7    5 14      49: 91  26
12. Světlá nad S. 26   7    3 16      45: 87  24
13. Štoky 26   6    6 14      53: 88  24
14. Jeřišno 26   5    8 13       55: 77 23
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I. třída žáků skupina A - starší  TABULKA
1.Přibyslav  14   12   1  1   82: 19   37
2. Budišov-Nárameč 14   11  0 3    64: 25    33
3.  Nedvědice  14   9  0 5    44: 27    27
4. Náměšť n.O.-Vícenice 14   7  2 5    58: 28    23
5. Okříšky  14   6  2 6    39: 23    20
6. Bystřice nad P.  14   6  1 7    49: 48    19
7. Jemnicko  14   1  1 12   20:103   4
8. Radostín nad O. 14   0  1 13    12: 95   1

I. třída žáků skupina A - mladší
1.  Přibyslav  14   13 0 1     89: 15    39
2.  Okříšky  14   11 0 3     70: 19    33
3.  Nedvědice  14   10 1 3    68: 20      31
4.  Bystřice nad P.  14   8 2 4    68: 20      26
5.  Radostín nad O. 14   4 1 9    28: 67     13
6.  Budišov-Nárameč 14   4 0 10    37: 59    12
7.  Náměšť n.O.-Vícenice 14   3 0 11    25:103   9
8.  Jemnicko  14   1 0 13    13: 95    3

OP STARŠÍCH PŘÍPRAVEK SK. A   OP STARŠÍCH PŘÍPRAVEK SK. B 
1. RADOSTÍN  14 11 2 1 79 : 26 35  1. V.BÍTEŠ  16 14 0 2 87 : 22 42 
2. R.SVRATKA  14 11 1 2 68 : 24 34  2. BORY   16 13 1 2 106 : 21 40 
3. SVRATKA  14 9 1 4 73 : 26 28   3. MĚŘÍN   16 10 0 6 76 : 30 30 
4. HAMRY N.S.  14 8 2 4 56 : 28 26   4. NEDVĚDICE  16 8 1 7 58 : 50 25 
5. ROŽNÁ  14 5 2 7 52 : 44 17  5. KŘIŽANOV  16 8 0 8 61 : 30 24 
6. NOVÁ VES  14 4 3 7 50 : 48 15   6. D.ROŽÍNKA  16 8 0 8 60 : 45 24 
7. POHLEDEC  14 2 1 11 27 : 69 7   7. D.HEŘMANICE  16 6 1 9 64 : 53 19 
8. BOBROVÁ  14 0 0 14 7 : 147 0   8. KŘOVÍ   16 1 1 14 12 : 113 4 
9. UJČOV   16 1 0 15 6: 178 3 

KONEČNÉ POŘADÍ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK 
1. RADOSTÍN  - přeborník okresu
2. V.BÍTEŠ 
3. BORY 
4. R.SVRATKA 
5. MĚŘÍN 
6. SVRATKA 
7. NEDVĚDICE 
8. HAMRY N.S. 
9. KŘIŽANOV 
10 . ROŽNÁ 
11. NOVÁ VES 
12. D.ROŽÍNKA 
13. POHLEDEC 
14. D.HEŘMANICE 
15. KŘOVÍ 
16. BOBROVÁ 
17. UJČOV
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Na koncertě Společná věc Tomáše Pfeiffera můžete zažít krásu, tajemnost i hlubo-
kou výpověď filmového příběhu s všelidskými tématy, který doprovází rezonanční 
tóny Vodnářského zvonu.
Koncert se koná v Městském divadle Žďár nad Sázavou 18.10.2013  
v 18.30 hod.  Předprodej vstupenek na e-shop: www.dub.cz nebo informační cet-
rum Stará Radnice, nám. Republiky 24, Žďár nad Sázavou, tel: 566 625 808.

Pozvánka na koncert Společná věc

KONEČNÉ POŘADÍ STARŠÍCH PŘÍPRAVEK  
1. RADOSTÍN  - přeborník okresu 
2. V.BÍTEŠ  
3. BORY  
4. R.SVRATKA  
5. MĚŘÍN  
6. SVRATKA  
7. NEDVĚDICE  
8. HAMRY N.S.  
9. KŘIŽANOV  
10 . ROŽNÁ  
11. NOVÁ VES  
12. D.ROŽÍNKA  
13. POHLEDEC  
14. D.HEŘMANICE  
15. KŘOVÍ  
16. BOBROVÁ  
17. UJČOV 

 
 
Pozvánka na koncert Společná věc 
Na koncertě Společná věc Tomáše Pfeiffera můžete zažít krásu, tajemnost i hlubokou 
výpověď filmového příběhu s všelidskými tématy, který doprovází rezonanční tóny 
Vodnářského zvonu. 
Koncert se koná v Městském divadle Žďár nad Sázavou 18.10.2013   
v 18.30 hod.  Předprodej vstupenek na e-shop: www.dub.cz nebo informační cetrum Stará 
Radnice, nám. Republiky 24, Žďár nad Sázavou, tel: 566 625 808. 

 
 
 
 
Víte že. . . 
  
- ve výloze Nákupního střediska Jednota je vystaven Návrh úpravy náměstí a chodníků 
na městečku, připomínky a náměty k této věci je možno podat na obecní úřad, nebo přímo 
přednést při projednávání v zastupitelstvu obce 
- nadále pokračuje sběr víček z PET lahví – pro Kristýnku se vybralo 80 kg, nyní se 
víčka sbírají pro nemocného chlapečka ze Žďáru nad Sázavou 
- pro dřeviny rostoucí v zahradách není třeba povolení ke kácení dřevin dle § 3   
odst. d) zák. čís. 189/2013 Sb. 

Víte že …
- ve výloze Nákupního střediska Jednota je vystaven Návrh úpravy náměstí a chodníků 

na městečku, připomínky a náměty k této věci je možno podat na obecní úřad, nebo 
přímo přednést při projednávání v zastupitelstvu obce

- nadále pokračuje sběr víček z PET lahví – pro Kristýnku se vybralo 80 kg, nyní se 
víčka sbírají pro nemocného chlapečka ze Žďáru nad Sázavou

- pro dřeviny rostoucí v zahradách není třeba povolení ke kácení dřevin dle § 3 odst. d) 
zák. čís. 189/2013 Sb.

-  v sobotu 7. září 2013 se uskutečnil na tenisových kurtech v Radostíně n.Osl. 13 roč-
ník tenisového turnaje ve čtyřhrách mužů. Za krásného slunečného počasí sehrálo 22 
mužů vyřazovací utkání ve skupinách a pak ve čtvrtfinále, semifinále, o třetí místo a 
finále.

Výsledky turnaje na prvních čtyřech místech :

1. HAVLÍČEK MILAN, TESAŘ JIŘÍ
2. MGR. SLOUKA JIŘÍ, PÁLKA FRANTIŠEK

3. ING. RYBA DRAHOSLAV, ING. HAVLÍČEK JIŘÍ
4.MGR. FABÍK JOSEF, POUL ŠTĚPÁN
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