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Vážení a milí spoluobčané,
 Chci Vám malým i velkým popřát klidné a požehnané prožití zbylých dnů  
ADVENTU a nejkrásnějších svátků v roce VÁNOC. V novém roce pak přeji nejen 
hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak v rodinách, tak i v každodenní 
práci.
                 Fabík Josef, starosta obce

Radostínský  
zpravodaj 
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každodenní práci. 

 Fabík Josef, starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 Letecký snímek - červen 2018

Přicházející prázdninové měsíce jsou časem dovolených  
a odpočinku. Všem občanům přeji klidné prožití a načerpání 
nových sil do další části roku.

 Antonín Váša, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce (26. 4. 2018, 14. 6. 2018)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
-  žádost o darování pozemku pod komu-

nikací II/354  parc.č. 2175/34 – 493 m2, 
ostatní plocha komunikace v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou a v 
majetku obce Radostín nad Oslavou do 
majetku Kraje Vysočina a Krajské sprá-
vy údržby silnic Jihlava

-  žádost firmy ZERAS a.s. Radostín nad 
Oslavou o vyjádření ke změně projek-
tové dokumentace Stavba pro separaci 
kejdy na farmě Radostín nad Oslavou, 
a to zvětšení půdorysu stavby z původ-
ních 4x7 m na 5,6x10,3 a posun stavby 
na parcele č.543/35 mezi jímky  

-  žádost o finanční příspěvek Domova sv. 
Josefa, Žíreč u Dvora Králové nad La-
bem

-  dopis z 5.3.2018 od VZP regionální po-
bočky Brno ohledně prověření přítom-
nosti lékaře pro dospělé MUDr. Šuberta 
v ordinaci v době ordinační doby

-  zprávu ředitele ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou o průběhu a výsledcích zápisu 
dětí do MŠ na školní rok 2018/2019

-  žádost o dotaci na činnost Myslivec-
kého spolku Radostín nad Oslavou a 
Znětínku 

-  žádost o dotaci na dokončení rozšíření 
kapacit pasterovny Českého zahrádkář-
ského svazu Radostín nad Oslavou 

-  znění dopisu zaslaného České lékařské 
komoře v Novém Městě na Moravě

-  informaci starosty obce o nezískání 
dotace na opravu místní komunikace 
směrem ke Kotlasům, která byla po-
dána Ministerstvu pro místní rozvoj z 
programu Obnova venkova

 

zastupitelstvo obce schválilo:
-  závěrečný účet obce, včetně zprávy o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 
2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad

-  účetní závěrku na základě před-
ložených výkazů, sestavených k 
31.12.2017, Rozvaha, Výkaz zisku a 
ztráty, Příloha, Inventarizace majet-
ku, Inventarizační zpráva a Zpráva o 
výsledku přezkoumání  hospodaření 
obce za rok 2017

-  zprávu o výsledku hospodaření Obce 
Radostín nad Oslavou za rok 2017, se 
závěrem:

 Při přezkoumání hospodaření Obce 
Radostín nad Oslavou za rok 2017 jsme 
nezjistili chyby a nedostatky podle § 10 
odst. 3, písm. b) a c) zákona č. 420/2004 
Sb., včetně účetní závěrky Obce Ra-
dostín nad Oslavou za rok 2017, bez 
výhrad 

-  čerpání rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou za 1. čtvrtletí 2018, rozpočtové 
opatření Obce Radostín nad Oslavou 
č.2/2018

-  obeslání firem STAREDO s.r.o., Mar-
šovská 1358, Nové Město na Moravě, 
INSTAV a.s. Tyršova 833, Hlinsko, PKS 
stavby a.s. Brněnská 126/38, Žďár nad 
Sázavou, Chládek a Tintěra, Havlíčkův 
Brod a.s., START – Vlastimil Zelený, 
Horní Město 5, Brtnice, Building cent-
rum -HSV, s.r.o. Velké Meziříčí, Gremis, 
s.r.o. Velké Meziříčí, Podzimek a syno-
vé, s.r.o. Třešť, k podání nabídky na rea-
lizaci akce „Stavební úpravy v ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou“             

-  pronájem části obecního pozemku p.č. 
1391/2 (zahrada) o výměře 130 m2, paní 
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Skryjové, Radostín nad Oslavou, k pěs-
tování zeleniny

-  pronájem části obecního pozemku p.č. 
59/1 (trvalý travní porost) o výměře 
25 m2, panu Malečkovi, Radostín nad 
Oslavou, k postavení jednoduchého 
přístřešku pro automobil  

- odkup  parc.č. 2196/27 – 115 m2, 
p.č.2196/28 – 122 m2, p.č. 2099/4 – 172 
m2 vše ostatní plocha ,v k.ú. Radostín 
nad Oslavou do majetku obce, od pana 
Vrby, Žďár nad Sázavou, včetně souhla-
su s uzavřením kupní smlouvy              

-  odkup  části parc.č. 276/26 – 437 m2, 
orná půda, v k.ú. Radostín nad Oslavou 
do majetku obce, od pana Blahy, Ra-
dostín nad Oslavou, z důvodu přístupu 
obce k novému stavebnímu obvodu, 
včetně souhlasu s uzavřením kupní 
smlouvy  

-  vyhlášení záměru na darování pozemku 
pod komunikací II/354  parc.č. 2175/34 
– 493 m2, ostatní plocha, komunikace v 
katastrálním území Radostín nad Osla-
vou a v majetku Obce Radostín nad 
Oslavou 

-  žádost o vyjádření ke změně projektové 
dokumentace Stavba pro separaci kejdy 
na farmě Radostín nad Oslavou, a to 
zvětšení půdorysu stavby z původních 
4x7 m na 5,6x10,3 a posun stavby na 
parcele č.543/35 mezi jímky 

-  stanovení počtu členů zastupitelstva 
obce po volbách na podzim 2018, počet 
zastupitelů zastupitelstva obce bude 15 
členů 

-  podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Kraje Vysočina na 
Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava na 
pořízení příkopového mulčovače, za-
metacího kartáče a přepravní plošiny k 
obecnímu malotraktoru VEGA

-  žádost o finanční příspěvek, Domova 
sv. Josefa, Žíreč u Dvora Králové nad 
Labem

-  obecně závaznou vyhlášku, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
4/2004 Požární řád obce, ze dne 16. 
12. 2004, obecně závazná vyhláška č. 
1/2006 O závazné části územního plá-
nu Obce Radostín nad Oslavou ze dne 
4. 5. 2006 a obecně závazná vyhláška 
č. 1/2009 O ochraně nočního klidu a 
regulaci hlučných činností ze dne 9. 7. 
2009

- obecně závaznou vyhlášku obce č. 
2/2018, O regulaci hlučných činností

-  požární řád obce, který bude přílohou a 
součástí dokumentace požární ochrany 
obce

- nejvýhodnější nabídku firmy GREMIS 
s.r.o. Velké Meziříčí, nabídnutá cena 33 
089 532,- Kč, na akci „ Stavební úpravy 
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou“, včetně 
souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo

-  žádost ředitele základní a mateřské ško-
ly o povolení výjimky na zvýšení počtů 
dětí o 4 v 1. a 2. třídě MŠ ve školním 
roce 2018/2019 a prodloužení provozní 
doby MŠ od 6,15 – 15,45 hod. 

-  pořízení změny č. I Územního plá-
nu Radostín nad Oslavou za použití 
ustanovení § 55 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů Změna č. I 
Územního plánu Radostín nad Osla-
vou bude pořizována zkráceným po-
stupem. Změna č. I Územního plánu 
Radostín nad Oslavou bude obsaho-
vat:

 Zachovat základní urbanistickou kon-
cepci, která je stanovena v ÚP Radostín 
nad Oslavou 



 Aktualizovat katastrální mapu a zasta-
věné území. 

 Prověřit možnost vymezení zastavitelné 
plochy pro rozšíření sběrného dvora na 
pozemcích p.č. 564/1, p.č. 563, p.č. 562 a 
p.č. 561/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou

- žádost obce o pořizování změny č. I 
územního plánu podle ust. § 6 odstav-
ce 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

-  určeného zastupitele p. Antonína Vášu, 
který bude spolupracovat s pořizova-
telem v procesu pořizování změny č. I 
Územního plánu Radostín nad Osla-
vou v souladu s ust. § 52 až 53 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů

-  podání žádosti o dotaci na Ministerstvo 
životního prostředí ČR z programu 
OPŽP, na vybudování nového sběrného 
dvora v obci

-  zprávu starosty o přípravě akce Výměna 
kanalizace v silnici II/354 od městečka 
po odbočku ke hřbitovu, kde projektan-
ti upravují projektovou dokumentaci 
tak aby mohlo být vypsáno výběrové 
řízení a výměna mohla proběhnout v 
podzimních měsících roku 2018 a zbylá 
část – výměna kanalizace a vodovodu 
pod komunikací 35425/III (směr ke 
Kněževsi) v roce 2019 souběžně s při-
pravovanou akcí Oprava opěrné zdi na-
proti hasičské zbrojnici

- zprávu starosty o přípravě akce Nový 
obytný soubor 4. a 5. etapa Radostín 
nad Oslavou, kde  projektanti  dokonču-
jí projektovou dokumentaci a do konce 
měsíce června bude vypsáno výběrové 
řízení na dodavatele stavby

- zprávu starosty o průběhu připravova-
né akce Zateplení čp. 86 bývalé MŠ a 
čp. 130  KD, kde jsou k dnešnímu dni 
dokončeny projekční podklady pro žá-
dost o dotaci a v nejbližších dnech bude 
žádost podána na fond SFŽP

-  zprávu starosty o přípravě akce Opra-
va chodníku k ZŠ a MŠ, kde v sobotu 
26.5.2018 proběhlo místní šetření s pro-
jektanty, po zpracování projekční studie 
bude tato zveřejněna k dalšímu projed-
nání

-  zprávu starosty o přípravě akce Oprava 
fasády a řešení vnitřní vlhkosti v budově 
zubní ordinace č.p. 71

-  cenovou nabídku na opravu komuni-
kace k Vrbovu mlýnu v úseku lesa na 
parc.č. 2196/27, parc.č. 2196/28, parc.č. 
2196/29, parc.č. 2099/2 a parc.č. 2099/4 
od firmy Colas CZ a.s. Žďár nad Sáza-
vou, oprava proběhne v letních měsí-
cích 2018, včetně souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo 

-  cenovou nabídku na opravu komunika-
ce podél Znětíneckého potoka v úseku 
od mostku u čp. 114 po rodinný dům 
čp. 45 od firmy REACOM s.r.o. Třebíč, 
včetně souhlasu s uzavřením smlouvy 
o dílo, oprava proběhne v měsíci srpnu 
2018

-  vypracování projektové dokumentace 
na zřízení přechodu pro chodce přes 
silnici II/354 u čp. 180, od fi. Ing. Tomáš 
Petr, Jimramov

-  rozpočtové opatření č.3/2018  
-  uzavření a znění smlouvy o vytvoření 

svazku „Mikroregion Žďársko, dobro-
volný svazek obcí“, vstup obce do toho-
to svazku a znění stanov tohoto svazku 

- darování pozemku pod komunikací 
II/354  parc.č. 2175/34 – 493 m2, ostat-
ní plocha, komunikace v katastrálním 

4
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území Radostín nad Oslavou a v majet-
ku Obce Radostín nad Oslavou do ma-
jetku Kraje Vysočina a Krajské správy 
údržby silnic Jihlava   

-  vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecní parcely č. 2200/1 – o výmě-
ře 21 m2

-  vyhlášení záměru obce na pronájem 
části obecní parcely č. 1391/2 – o výmě-
ře 130 m2 za účelem pěstování zeleniny

-  žádost o dotaci na činnost Myslivec-
kého spolku Radostín nad Oslavou a 
Znětínek, včetně uzavření Veřejnopráv-
ní smlouvy

-  žádost o dotaci na dokončení rozšíření 
kapacit pasterovny Českého zahrád-
kářského svazu Radostín nad Oslavou, 
včetně uzavření Veřejnoprávní smlouvy

   
zastupitelstvo obce uložilo:
-  vyhlášení záměru na darování pozemku 

pod komunikací II/354  parc.č. 2175/34 
– 493 m2, ostatní plocha komunikace v 
katastrálním území Radostín nad Osla-
vou a v majetku Obce Radostín nad 
Oslavou do majetku Kraje Vysočina a 
Krajské správy údržby silnic Jihlava v 
termínu do 15.5.2018

-  radě obce uzavřít pachtovní smlou-
vu s paní Hanou Skryjovou, Radostín 
nad Oslavou čp.166, na pronájem části  

parc.č.1391/2  o výměře 130 m2 k pěsto-
vání zeleniny v termínu do 25.5.2018

-  radě obce uzavřít nájemní smlouvu s 
panem Martinem Malečkem, Radostín 
nad Oslavou čp.110, na pronájem části  
parc.č.59/1  o výměře 25 m2 k postavení 
jednoduchého přístřešku pro automo-
bil v termínu do 25.5.2018

-  starostovi a zastupitelstvu obce provést 
společné jednání s MUDr. Šubertem o 
situaci fungování obvodního lékaře pro 
dospělé v termínu do 20.5.2018

-  vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecní parcely č. 2200/1 ostatní 
plocha o výměře 21 m2      

-  starostovi a místostarostovi vyvolat 
jednání se starosty obcí, ze kterých do-
chází děti do naší ZŠ, k jejich zapojení 
do projektu „Stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou

- vyhlášení záměru na pronájem části 
obecního pozemku na parc.č. 1391/2 
(zahrada) o výměře 130 m2 za účelem 
pěstování zeleniny               

-  starostovi obce zveřejnit na úřední des-
ce obecního úřadu do 30ti dnů od pod-
pisu Veřejnoprávní smlouvy s Českým 
zahrádkářským svazem Radostín nad 
Oslavou, Mysliveckým spolkem Ra-
dostín nad Oslavou a Znětínek, na po-
skytnutí individuální dotace v roce 2018
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Setkání důchodců 21.4.2018

Z jednání rady obce (22. 3., 19. 4., 10. 5. a 7. 6. 2018)

Rada obce vzala na vědomí:
-  dopis hejtmana Krajského úřadu 

Kraje Vysočina s informací o při-
pravovaném návrhu na provedení 
digitální mapy infrastruktury Kraje 
Vysočina

-  pozvánku od Krajského úřadu Kra-
je Vysočina na krajskou konferenci 
k problematice předcházení vzniku 
odpadů a využití tříděného odpadu, 

konanou dne 10.4.2018 na Krajském 
úřadu Kraje Vysočina

-  oznámení o zahájení řízení o povolení 
odstranění stavby – budova vysokotla-
ké regulační stanice plynu a oplocení, 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem stavebním

-  usnesení o odstranění nežádoucí vege-
tace pomocí herbicidu podél vodních 
toků (Znětínský potok a řeka Oslava). 
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vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem životního prostředí

-  oznámení o zahájení řízení o povole-
ní odstranění stavby č.p. 107, vydané 
Městským úřadem Žďár nad Sázavou, 
odborem stavebním

-  rozhodnutí o povolení výjimky firmě 
Ekosfér Solution s.r.o. Třebechovice 
pod Orebem pro chytání, sbírání, pře-
mísťování mlžů, raků, obojživelníků, 
plazů, ryb a mihulí, vydané Krajským 
úřadem Kraje Vysočina, odborem 
životního prostředí a zemědělství - 
upozornění na zákonnou povinnost 
vlastníka lesa - předcházet, bránit vý-
voji, šíření a přemnožování kůrovců v 
lesích, vydané Městským úřadem Žďár 
nad Sázavou, odborem životního pro-
středí 

-  územní souhlas vydaný Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odbor sta-
vební, ve věci vybudování nové pří-
pojky NN k nemovitosti čp. 151 v Ra-
dostíně nad Oslavou

-  územní souhlas vydaný Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odbor sta-
vební, ve věci vybudování dvou pří-
střešků pro uskladnění zemědělských 
strojů, stavebníka pana Vladimíra 
Bartoše, Radostín nad Oslavou čp.55, 
na pozemku za benzinkou v jeho vlast-
nictví

-  rozhodnutí vydané Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odbor stavební, ve 
věci povolení odstranění stavby, země-
dělské usedlosti čp. 107 v Radostíně 
nad Oslavou

-  protokol ze dne 3.5.2018 o výsledku 
kontroly na úseku výkonu matriční 
činnosti u Obce Radostín nad Oslavou 
za období 1.1.2017-2.5.2018, vydaný 
Krajským úřadem Kraje Vysočina Jih-

lava, oddělení ostatních správních čin-
ností - se závěrem bez závad

-  návrh vládní vyhlášky o rozhodnutí 
optimalizace matriční činnosti ke dni 
1.1.2019 v naší obci, zaslané Minister-
stvem vnitra České republiky 

-  rozhodnutí o povolení výjimky k zá-
sahu do vývoje živočichů raka říční-
ho a raka bahenního pro Jihočeskou 
univerzitu, Fakultu rybářství Vodňany, 
vydané Krajským úřadem Kraje Vyso-
čina Jihlava, odborem životního pro-
středí a zemědělství

-  veřejnou vyhlášku ve věci daně z ne-
movitosti, vydanou Finančním úřa-
dem Kraje Vysočina Jihlava, pracoviště 
Žďár nad Sázavou

-  rozhodnutí o udělení souhlasu na 
odstranění nežádoucí vegetace a in-
vazivních rostlin pomocí herbicidu 
Roundup v okolí vodních toků Oslavy, 
Znětinského potoka a Bohdalovské-
ho potoka, vydané Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odborem životního 
prostředí

- kolaudační rozhodnutí na povole-
ní užívání novostavby garáže pro p. 
Hallu, Radostín nad Oslavou na par.č. 
477, vydané Městským úřadem Žďar 
nad Sázavou, odborem stavebním

- vyjádření účastníků řízení ke stanove-
ní objížďky Pavlov – průtah obcí (sil-
nice č.III/35429) v termínu 15.6.-13.9., 
vydaný firmou ZNAKOM Vysočina 
s.r.o. Jihlava

-  sdělení Krajského úřadu Kraje Vysoči-
na Jihlava, odbor dopravní obslužnosti 
ve věci nových jízdních řádů od roku 
2019 a povinnosti zřídit novou autobu-
sovou zastávku v obci Zahradiště

- protokol o technické kontrole č. 
58/2018 na dětských prvcích, které se 
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nacházejí na dětských hřištích v obci 
Radostín nad Oslavou firmou NO-
KASPORT Kuřim, panem Novohrad-
ským

-  stížnost pana Marka Novotného, Ra-
dostín nad Oslavou na pokousání jeho 
psa jiným psem, tato stížnost byla po-
stoupena k projednání přestupkové 
komisi pověřeného Městského úřadu 
ve Žďáru nad Sázavou 

-  rozhodnutí vydané Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odbor stavební, ve 
věci odstranění pěti zemědělských ob-
jektů v areálu ZERAS a.s. Radostín nad 
Oslavou 

-  rozhodnutí vydané Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odbor stavební, ve 
věci odstranění stavby regulační stani-
ce plynu pro firmu GAS NET s.r.o. Ústí 
nad Labem

-  oznámení o zahájení správního řízení 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odbor životního prostředí, ve 
věci aplikace závadné látky Roundup 
za účelem likvidace dřevin a rostlin ko-
lem vodních toků v k.ú Radostín nad 
Oslavou a Zahradiště, pro s.p. Povodí 
Moravy

-  usnesení Okresního soudu ve Žďáru 
nad Sázavou ve věci zaplacení dlužné 
částky paní Marií Blahovou obci Ra-
dostín nad Oslavou, stanovena byla 
měsíční splátka ve výši 500,- Kč

- oznámení o vyhlášení komunálních vo-
leb presidentem republiky na dny 5.10 
– 6.10.2018 

    
Rada obce  schválila:
-  smlouvu na zpracování žádosti o dotaci 

a manažerskou přípravu na akci „Za-
teplení budovy č.p. 86“ (bývalá MŠ) s 
firmou Ing. David Plíštil Ph.D. Mělník

-  smlouvu na zpracování žádosti o do-
taci a manažerskou přípravu na akci 
„Zateplení budovy č.p. 130“ (kulturní 
dům)  s firmou Ing. David Plíštil Ph.D. 
Mělník

- smlouvu na provedení projektové pří-
pravy k žádosti o dotaci, včetně ener-
getického auditu na akci „Zateplení 
budovy č.p. 86 “ (bývalá MŠ) s firmou 
Energomex s.r.o. Praha

-  smlouvu na provedení projektové pří-
pravy k žádosti o dotaci, včetně ener-
getického auditu na akci „Zateplení 
budovy č.p. 130 “ (kulturní dům) s fir-
mou Energomex s.r.o. Praha

-  smlouvu o dílo č. 2018-021 – servisní 
smlouva na zajištění lokálního výstraž-
ného systému v obci (stavoznak vody) 
s firmou Kocman  Envimonitoring 
s.r.o. Brno

- smlouvu na finanční příspěvek dle 
stanov Svazku vodovodů a kanali-
zací Žďársko na akci „Radostín nad 
Oslavou - rekonstrukce kanalizace u 
mostu na silnici II/354“ se Svazkem 
vodovodů a kanalizací Žďársko, Žďár 
nad Sázavou 

-  žádost o umístění prodejního stánku 
s občerstvením o farní pouti v roce 
2018 panu Jaroslavu Holcmanovi 
Žďár nad Sázavou

-  podání žádosti na výpůjčku pohonné 
hydraulické jednotky LUKAS, hydrau-
lického rozpínáku a hydraulických nů-
žek na Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina 

-  úhradu nákladů za fotografie a doku-
mentačního materiálu z důvodu archi-
vace akcí naší obce

-  výměnu zámkové dlažby za slepec-
kou dlažbu před vjezdem do garáže 
u č.p. 33   



-  darovací smlouvu na darování částí 
obecních pozemků p.č. 411/3 – 1 m2, 
p.č. 2168/21 – 118 m2, p.č. 2175/66 – 22 
m2, p.č. 2175/68 – 40 m2, p.č. 1956/2 – 
3 m2, p.č. 2206/2 – 2 m2, p.č. 30/3 – 2 
m2, p.č. 2239 – 4 m2, Kraji Vysočina, 
zastavěných komunikací II/354 při in-
vestiční akci Úprava náměstí a chodní-
ků v Radostíně nad Oslavou

-  darovací smlouvu na darování částí 
pozemků p.č. 2175/61 – 48 m2, parc.č. 
2175/62 – 62 m2, parc.č. 2169/4 – 14 
m2, parc.č. 2175/69  - 16 m2, parc.č. 
2175/67 – 17 m2, parc.č. 2175/65 – 73 
m2, parc.č. 2196/31 – 125 m2, parc.č. 
2196/32 – 24 m2, parc.č. 2175/64 –  48 
m2, parc.č. 2175/63 – 2 m2  zastavěných 
chodníky, Obci Radostín nad Oslavou, 
Krajem Vysočina, při investiční akci 
Úprava náměstí a chodníků v Radostí-
ně nad Oslavou

- návrh smlouvy o věcném břemeni č. 
NM – 014330047254/001 s firmou 
YPM Service s.r.o. Moravské Knínice 
na přeložku rozvodů NN na investiční 
akci Úprava náměstí a chodníků v Ra-
dostíně nad Oslavou

-  smlouvu o přezkoumání hospodaře-
ní Obce Radostín nad Oslavou za rok 
2018 s firmou HB Auditing s.r.o. Žďár 
nad Sázavou

-  dodatek ke smlouvě o technické pod-
poře s firmou TRIADA s.r.o. Praha, na 
provedení zabezpečení ochrany osob-
ních údajů v počítačích Obecního úřa-
du Radostín nad Oslavou

-  smlouvu s firmou XART s.r.o. Velké 
Meziříčí, na provedení zabezpečení 
ochrany osobních údajů v obecních 
webových stránkách

-  dodatek k Licenční smlouvě s firmou 
TRIADA s.r.o. Praha, na provedení za-

bezpečení ochrany osobních údajů v 
počítačích Obecního úřadu Radostín 
nad Oslavou

-  zrušení stávajícího Spisového a skartač-
ního řádu Obecního úřadu v Radostí-
ně nad Oslavou účinného od 1.1.2006

-  nový Spisový a skartační řád Obecní-
ho úřadu v Radostíně nad Oslavou, s 
nabytím účinnosti 1.5.2018

-  jmenování pana Mgr. Luboše Klimen-
ta, Žďár nad Sázavou, pověřencem pro 
ochranu osobních údajů pro Obec Ra-
dostín nad Oslavou

-  smlouvu s Mgr. Lubošem Klimentem, 
Žďár nad Sázavou, na výkon pověřen-
ce pro Obecní úřad v Radostíně nad 
Oslavou, k řešení problematiky a úkolů 
vyplývajících z GDPR

-  darovací smlouvu na poskytnutí fi-
nančního daru ve výši 2 000,- Kč na 
zřízení nového Baby boxu v Jihlavě, 
firmě Baby box pro odložené děti – 
Statim z.s., Praha

-  cenovou nabídku firmy MALPRO Ra-
dostín nad Oslavou, na opravu pergoly 
nad dětským pískovištěm na školních 
pozemcích, nákup písku do dětských 
pískovišť v obci, včetně kačírku do do-
padové plochy na dětské hřiště na far-
ské zahradě

-  zprávu starosty obce o průběhu přípra-
vy akce „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou“, kdy k dnešnímu 
dni byla od zhotovitele předána prová-
děcí projektová dokumentace a zaslána 
na kontrolu na Ministerstvo pro místní 
rozvoj

-  zprávu starosty obce o průběhu akce 
„Úprava návsi a rozšíření chodníků“, 
kdy k dnešnímu došlo k dosypání ze-
miny a osetí travinou, oprava spár u 
chodníků a silnice
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-  zprávu starosty obce o průběhu pří-
pravných prací na akci „Nový sběrný 
dvůr“, kdy k dnešnímu dni byl osloven 
projektant a zaslány podklady na změ-
nu územního plánu

-  zprávu starosty obce o stavu obnovy 
lesa v obecním lese Na stráni - zalesně-
ní, kdy k dnešnímu dni byly provedeny 
oplocenky

-  kupní smlouvu č. 103-2018 na nákup 
příslušenství k malotraktoru VEGA a 
to: příkopový mulčovač, zametací kar-
táč a přepravní plošinu s firmou Pavel 
Šálek s.r.o., Prostějov

-  smlouvu o dílo č. 10-2018 na rozšíření 
hřbitova Radostín nad Oslavou – pod-
kladní desky pod hrobová místa (10 
dvouhrobů) s firmou Atika- Lysý s.r.o., 
Velké Meziříčí

-  darovací smlouvu na poskytnutí fi-
nančního daru Krajem Vysočina Jih-
lava na podporu vzdělávacích činností 
místní základní a mateřské školy

-  smlouvu o centralizovaném zadání 
– nákup plynu pro rok 2019 s firmou  
ZERAS a.s.

-  smlouvu na zpracování žádosti o do-
taci a manažerskou přípravu projektu 
na akci „Pořízení decentrální vzdu-
chotechniky v ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou ve 4.NP“ s firmou Ing. David 
Plíštil Ph.D., Mělník

-  směrnici č.5/218 o ochraně osobních 
údajů na Obecním úřadu Radostín 
nad Oslavou, vyplývajících z GDPR

-  zásady ke zpracovávání osobních úda-
jů na Obecním úřadu Radostín nad 
Oslavou

-  vypracování projektové dokumentace 
na výstavbu autobusové zastávky v Za-
hradištích s firmou Ing. Leoš Pohanka, 
Nové Veselí

-  nákup bezpečnostních tokenů, odpo-
vídajících normě EDIS, na zabezpe-
čení certifikátu pro potřeby obce (el. 
podpis)

-  opravu místních komunikací asfalto-
vými směsmi

-  podání žádosti na Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
ve Žďáru nad Sázavou na převod 
parcely č. 2215/1 a 2215/2 v k.ú 
Radostín nad Oslavou, do majetku 
obce

-  smlouvu o dílo s Ing. Česlavem Vese-
lým, Žďár na Sázavou, na provedení 
činnosti koordinátora bezpečnosti 
práce na akci „Stavební úpravy ZŠ a 
MŠ Radostín nad Oslavou“

-  nové smlouvy s Vodárenskou akcio-
vou společností a.s. Žďár nad Sáza-
vou, na dodávku pitné vody do všech 
obecních objektů

-  smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 
30 000,- Kč s Krajem Vysočina, na 
zajištění akceschopnosti zásahové 
jednotky SDH Radostín nad Oslavou 
v roce 2018

-  příkazní smlouvu o vedení účetnictví 
obce s firmou MID, daňový a účet-
nický servis s.r.o. Praha, dle nových 
standardů GDPR, včetně zrušení pů-
vodní smlouvy

-  darovací smlouvu s firmou ZERAS 
a.s. Radostín nad Oslavou, na po-
skytnutí částky 60 000 ,- Kč na opra-
vu obecních komunikací

- souhlas se stavbou „Novostavba ro-
dinného domu“ manželů Hladkých, 
Radostín nad Oslavou 279 

-  cenovou nabídku firmy A – INVEST 
s.r.o. Horažďovice, na dodávku a in-
stalaci rekuperačních jednotek do 
ordinace praktické zubní lékařky v 
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obecní budově čp. 71 v Radostíně 
nad Oslavou

-  provedení plošné deratizace v kana-
lizaci v celé obci Radostín nad Osla-
vou, ve druhé polovině letošního 
roku

-  smlouvu o dílo s Ing. Rozmarínovou, 
Vídeň, na ozelenění svahu nad chodní-
kem ke hřbitovu, včetně vysázení živé-
ho plotu u kulturního domu

-  nákup jednofázové elektrocentrály, 3 
kWh pro potřeby Obecního úřadu Ra-
dostín nad Oslavou

-  nákup jednoho domíchávače betonu 
na zhotovení plochy pod štěrky a písek 
za místním zdravotním střediskem

-  nákup a umístění betonových květiná-
čů na parkoviště u kulturního domu v 
Radostíně nad Oslavou

             
Rada obce uložila:   
-  starostovi zúčastnit se ve dne 10.4.2018 

krajské konference k problematice 
předcházení vzniku odpadů a využití 
tříděného odpadu na Krajském úřadu 
Kraje Vysočina

-  starostovi a místostarostovi zahájit jed-
nání s vlastníky pozemku na výstavbu 
nové autobusové zastávky v Zahradištích

-  starostovi průběžně zajistit úkoly, vy-
plývající ze zákona o konání komunál-
ních voleb dne 5.10. – 6.10. 2018

Černá skládka v prostoru nad vodojemem
V minulosti byly v prostoru nad vodo-

jemem před 1. květnem tradičně páleny 
„čarodenice“, bohužel v posledních letech 
a obzvláště v letošním roce se tato tradice 
zvrhla v místo kde občané začali odkládat 
kromě ořezaných větví a nezávadných 
spalitelných materiálů i věci, které s hoře-
ním nemají nic společného (kamení, stav. 
suť apod.) anebo nebezpečné látky (dřevo 
s nátěry, sedačky atd.) nehledě 
na to, že s tímto „vypomáhali“ 
i občané okolních obcí, kde je 
toto již nějaký čas zakázané.

Z tohoto důvodu byl prostor 
nad vodojemem uklizen a upo-
zorňujeme občany, že je zde 
zakázáno ukládat jakýkoliv 
odpad! Jedná se o zemědělský 
pozemek a tudíž jakékoli ulo-
žení odpadu, byť jen ořezaných 
větví ze stromů je považováno 
za černou skládku!!!

Podle § 69 zákona č. 185/2001Sb., o 
odpadech, lze za založení černé skládky 
uložit pokutu 50.000,- Kč! Rovněž upo-
zorňujeme občany, že prostor je monito-
rován záznamovým zařízením.

Pro likvidaci odpadu funguje v obci 
sběrné místo za benzínkou, kde je možné 
ukládat i ořezané větve ze stromů, které 
budou zeštěpkovány.

Antonín Váša, starosta obce
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ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Poslední měsíc školního roku je v 
plném proudu, děti se už těší na za-
sloužené prázdniny a pracovníci školy 
hodnotí uplynulé období. Zdá se to být 
krátká chvíle, kdy jsme v pondělí 4. září 
přivítali 32 nových prvňáčků ve dvou 
I. třídách. Hned následující den zača-
la pro všechny žáky každodenní škol-
ní práce. Při ní získávají děti příslušné 
znalosti a dovednosti nejenom v tradič-
ních hodinách. Rozvíjet se mohou i při 
dalších akcích a aktivitách. Hned v září 
šesťáci absolvují adaptační kurz, kde se 
seznamují s novými spolužáky z Ostro-
va nad Oslavou, učí se více spolupra-
covat a hlavně prohlubují či navazují 
přátelské vztahy. V době po vyučování 
nabízíme dětem činnost v mnoha krou-
žcích. Letos pracovaly kroužky: anglic-
ký, sportovní, volejbal, florbal, taneční, 
hra na klávesy, hra na dechové nástroje, 
keramický, příprava na přijímací zkouš-
ky, psaní všemi deseti. 

Po celý školní rok dostávají všechny 
děti v rámci projektů „Ovoce a mléko 
do škol“ zdarma ovoce, zeleninu, mléko 
či mléčné výrobky. Většina dětí si toto 
zpestření jídla pochvaluje, bohužel mu-
síme řešit i plýtvání dodanými potravi-
nami.

V současné době se v naší společnos-
ti stále více rozmáhají negativní jevy – 
různé závislosti – kouření, alkohol, dro-
gy, počítačové hry, šikana, ... Snažíme 
se těmto problémům předcházet, proto 
pro děti zajišťujeme různé preventivní 
programy, besedy a přednášky. Jsou to 
například: „Bezpečný internet“, „Než 
užiješ alkohol, užij si mozek“, „Nenič 
své chytré tělo“, „Domácí násilí!, „Zuři-
vec“, semináře první pomoci, prevence 
dětských úrazů, dopravní hřiště. Ne vše 
se však v této oblasti daří k naší spoko-
jenosti, museli jsme dokonce sáhnout k 
zákazu používání mobilních zařízení ve 
škole.

Prázdniny se blíží, školní rok pomalu končí

Krásné počasí, sucho, voda
V posledních létech a v letošním 

roce obzvláště přechází zimní období 
přímo do příjemných letních teplot. 
Bohužel tento jev přináší i úbytek jak 
povrchové tak i spodní vody v krajině.

Dovídáme se, že v některých ob-
lastech nepršelo třeba celý měsíc a 
vysychají pole, zahrádky, lesy, studny.  
V takovéto vážné situaci v našem kra-
ji zatím nejsme, ale i nás se týká úby-
tek vody v potocích, řekách, studních, 
ale i prameništi pro obecní vodovod.

Dosud nebylo vydáno žádné ome-
zení v odběru vody z vodovodního 
řádu, i když v některých obcích toto 
platí již od nástupu teplého počasí. 
Čekají nás však nejteplejší měsíce 
roku, kdy srážek může být ještě méně 
a z tohoto důvodu vedení obce apelu-
je na vás občany, aby jste s vodou za-
cházeli hospodárně a šetrně a nemu-
selo dojít k regulaci a omezení.

Antonín Váša, starosta obce
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K environmentální výchově slouží 
např. exkurze v ekologickém středisku 
Ostrůvek a Baliny, v Jaderné elektrárně 
Dukovany, v Planetáriu v Brně. Nema-
lou měrou k této výchově přispívá i tra-
diční účast našich sedmáků v projektu 
Čistá Vysočina, dále sběr druhotných 
surovin, který organizují naši pracovní-
ci. V rámci Dne Země naši osmáci vy-
sázeli 650 sazenic smrků a modřínů. Za 
vše si naši žáci i zaměstnanci zaslouží 
poděkování.

V centru naší pozornosti je i výcho-
va k volbě povolání. Žáci se pravidelně 
účastní Festivalu vzdělávání, programu 
na Úřadu práce a letos navíc všechny 
třídy II. stupně absolvovaly program v 
rámci technické (pracovní) výchovy na 
SPŚ Žďár nad Sázavou. 

Nezapomínáme ani na kulturní akce. 
Děti z prvních tříd zhlédly několik 
představení  v mateřské škole, ti starší 
navštívili divadlo Radost v Brně a Ho-
rácké divadlo v Jihlavě. Zájemci si zdo-
konalili svou angličtinu na představení 
ve Velkém Meziříčí. Učitelky I. stupně 
před Vánocemi navíc nacvičily s dětmi 
zdařilé divadelní představení Dvě ve-
selé pohádky, které sklidilo zasloužený 
úspěch.  Ke Dni dětí jsme zajistili pro-
gram o dravých ptácích, který žákům 
zajímavým způsobem zpestřil oslavu. 
Další zábavu a soutěže připravili star-
ší spolužáci těm mladším a měli jsme 
opravdovou radost, s jakým zaujetím a 
vynalézavostí se tohoto úkolu zhostili.

Účastnili jsme se také mnoha soutěží 
a olympiád jak sportovních tak nauko-
vých. Naši žáci získali výborná umístě-
ní v okrskových, okresních i krajských 
kolech, za což si zaslouží velkou po-
chvalu, vždyť ukazují, že dovednosti 

žáků venkovské školy jsou srovnatelné, 
ba i mnohdy předčí výkony spolužáků 
z velkých městských škol a víceletých 
gymnázií. Všichni budou odměněni 
na konci školního roku na slavnostním 
shromáždění. 

Dále naši žáci vystupují na kultur-
ních a společenských akcích v obci jako 
je např. vítání občánků, setkání s dů-
chodci, rozloučení s mateřskou školou 
a s deváťáky, apod. S rodiči a veřejnos-
tí se setkáváme na společných akcích 
jako je například „Slavnost slabikáře“, 
kde naši prvňáčci předvádějí, co se za 
jeden rok stihli naučit, dále na „Dnech 
otevřených dveří“, besídkách a vystou-
peních.

Nejvíce nás však těší dobré studijní 
výsledky většiny žáků, pochvaly tříd-
ních učitelů a ředitele školy udělené za 
reprezentaci školy a výborné studijní 
výsledky. Potěšila nás i závěrečná zprá-
va z lednové kontroly ČŠI, ve které je 
naše škol ohodnocena velice dobře. 

Bohužel jsme museli sáhnout i k ne-
gativním kázeňským opatřením, jako 
jsou důtky třídního učitele a ředitele 
školy. Nevhodné chování žáků, vul-
gární vyjadřování a vandalismus – to 
je to, co nás v naší práci mrzí a trápí. 
Při zmírňování těchto negativních jevů 
je nutná dobrá spolupráce s rodiči i ve-
řejností, která ne vždy probíhá podle 
našich představ a k nápravě věci.

Výborná je spolupráce s panem 
starostou a celým obecním zastupi-
telstvem. Ti vynaložili úsilí i finanční 
prostředky na podání projektu „In-
frastruktura základních škol“ v rámci 
IROP, který byl schválen, a měli by-
chom tak do června 2019 nástavbou 
staré budovy získat nové učebny: mate-
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matiku, jazykovou a kmenovou učebnu 
a školní dílnu. Dále byla v listopadu a 
prosinci zcela zrekonstruovaná podla-
ha v tělocvičně – projekt OÚ v rámci 
Obnovy venkova.

Na závěr přejeme všem dětem, je-
jich rodičům, našim zaměstnancům, 
pracovníkům obecních úřadů a všem 
občanům klidné a odpočinkové prázd-
ninové měsíce.       

                Mgr. Eva Prudková

NAROZENé dĚtI
Anna Vondráčková, Radostín nad Oslavou 307

Tomáš Hubený, Radostín nad Oslavou 229
Daniel Tomeš, Radostín nad Oslavou 55

Rodičům srdečně blahopřejeme.

tVOřIVé VEČERy
Ve dnech 8.12. - 9.12.2017 proběhla 

v naší obci vánoční výstava „Stromeč-
ky naděje“. Dobrovolné vstupné a část 
výtěžku byla použita na potřeby dvěma 
mladým ženám - vozíčkářkám, které 
statečně bojují se svým těžkým osudem.

Výtěžek a dobrovolné vstupné z „Tra-
diční jarní výstavy“, která se konala 23.3.- 
24.3. 2018 bude použito, po domluvě s 

panem primářem dětského oddělení ne-
mocnice v Novém Městě na Moravě, na 
dovybavení nových pokojů v nově vysta-
věné budově dětského oddělení.

Děkujeme všem ženám, které nás 
podpořily svými výrobky a hlavně 
všem nakupujícím, kteří přišli a náku-
pem podpořili dobrou věc.

Vaše „tvořivé večery“

tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou
Výsledky fotbalových soutěží

Okresní přebor
přípravka jednotná

1 Měřín 
2 Jimramov 
3 Rozsochy 
4 Velké Meziříčí B 
5 Rožná 
6 Radostín nad Oslavou 
7 Počítky  
8 Osová Bítýška 
9 Svratka
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Okresní přebor 
 – starší žáci
1. Baník Dolní Rožínka
2. Rozsochy
3. Jiskra Měřín
4. Jiskra Bohdalec
5. Nová Ves
6. SK Dolní Heřmanice
7. Sokol Bohdalov
8. FK Železárny Štěpánov
9.   Jiskra Vír
10. SK Osová Bítýška
11. SK FC Křižanov
12. SK Svratka
13. Družstevník Bory
14. Sokol Radostín nad Oslavou
15. Sokol Sněžné

Okresní přebor – přípravka jednotná 
 
1 Měřín  
2 Jimramov  
3 Rozsochy  
4 Velké Meziříčí B  
5 Rožná  
6 Radostín nad Oslavou  
7 Počítky   
8 Osová Bítýška  
9 Svratka   
vložit obrázek 6 
 
Okresní přebor – starší žáci 
 
1. Baník Dolní Rožínka 
2. Rozsochy 
3. Jiskra Měřín 
4. Jiskra Bohdalec 
5. Nová Ves 
6. SK Dolní Heřmanice 
7. Sokol Bohdalov 
8. FK Železárny Štěpánov 
9. Jiskra Vír 
10. SK Osová Bítýška 
11. SK FC Křižanov 
12. SK Svratka 
13. Družstevník Bory 
14. Sokol Radostín nad Oslavou 
15. Sokol Sněžné 
 
Krajská soutěž dorostu – I. B třída 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Nová Ves 20 18 2 0 101:22 56 

2 Rozsochy 20 14 3 3 76:28 45 

3 Radostín nad O. 20 14 1 5 56:32 43 

4 Bystřice nad Pern. 20 13 1 6 80:36 40 

5 Náměšť n.O.-Vícenice/Hartvíkovice 20 11 1 8 76:50 34 

6 Předín/Opatov 20 9 2 9 60:68 29 

7 Jaroměřice nad R./Myslibořice 20 7 0 13 33:65 21 

8 Velká Bíteš 20 6 1 13 35:63 19 

9 Výčapy/Šebkovice 20 5 1 14 41:69 16 

10 M. Budějovice 20 3 1 16 27:92 10 

11 JEMNICKO/Třebelovice 20 3 1 16 30:90 10 

Krajská soutěž dorostu – I. B třída

Okresní soutěž mužů – IV. třída
Okresní soutěž mužů – IV. třída 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Radostín nad Oslavou B  18 17 0 1 81:18 51 

2 Velké Meziříčí C 18 13 2 3 86:34 41 

3 Křižanov B 18 9 2 7 64:34 29 

4 Křoví B 18 7 5 6 50:66 26 

5 Měřín C 18 7 4 7 38:48 25 

6 Olší nad Oslavou 18 7 2 9 48:49 23 

7 Tasov 18 6 5 7 36:46 23 

8 Jívoví B 18 4 4 10 44:78 16 

9 Osová Bítýška B 18 4 2 12 30:40 14 

10 Bory B 18 3 0 15 27:91 9 

Postup mužstva do okresní soutěže mužů – III. třída 
Nejlepší střelec soutěže – Císař Pavel (34 gólů) 
vložit obrázek 7 
 
Okresní přebor mužů – II. třída 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Počítky  26 16 2 8 68:47 50 

2 Hamry nad Sázavou 26 16 1 9 84:58 49 

3 Křižanov 26 15 3 8 59:48 48 

4 Radostín nad Oslavou 26 14 4 8 57:40 46 

5 Bystřice nad Pernštejnem B 26 11 8 7 79:58 41 

6 Bobrová 26 12 4 10 63:62 40 

7 Dolní Rožínka 26 11 3 12 54:71 36 

8 Svratka 26 11 2 13 53:47 35 

9 Jívoví 26 10 4 12 71:73 34 

10 Nová Ves B 26 10 4 12 61:68 34 

11 Bory 26 9 4 13 59:77 31 

12 Křoví 26 9 3 14 84:119 30 

13 Rozsochy 26 8 4 14 50:53 28 

14 Osová Bítýška  26 5 4 17 41:62 19 

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
 
Policisté se po celou letní sezónu zaměří na chování řidičů motocyklů   
   
Teplé jarní počasí láká na silnice tradičně větší počet motocyklistů. S tím by měli počítat 
nejen samotní motocyklisté, ale také všichni ostatní účastníci silničního provozu. Samotní 
motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti a nepřeceňovat svoje schopnosti zvlášť, když 
vyjíždějí na silnice po delší zimní přestávce. Proto policie všechny řidiče motocyklu 

Postup mužstva do okresní sou-
těže mužů – III. třída
Nejlepší střelec soutěže – Císař 
Pavel (34 gólů)
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Okresní soutěž mužů – IV. třída 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Radostín nad Oslavou B  18 17 0 1 81:18 51 

2 Velké Meziříčí C 18 13 2 3 86:34 41 

3 Křižanov B 18 9 2 7 64:34 29 

4 Křoví B 18 7 5 6 50:66 26 

5 Měřín C 18 7 4 7 38:48 25 

6 Olší nad Oslavou 18 7 2 9 48:49 23 

7 Tasov 18 6 5 7 36:46 23 

8 Jívoví B 18 4 4 10 44:78 16 

9 Osová Bítýška B 18 4 2 12 30:40 14 

10 Bory B 18 3 0 15 27:91 9 

Postup mužstva do okresní soutěže mužů – III. třída 
Nejlepší střelec soutěže – Císař Pavel (34 gólů) 
vložit obrázek 7 
 
Okresní přebor mužů – II. třída 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Počítky  26 16 2 8 68:47 50 

2 Hamry nad Sázavou 26 16 1 9 84:58 49 

3 Křižanov 26 15 3 8 59:48 48 

4 Radostín nad Oslavou 26 14 4 8 57:40 46 

5 Bystřice nad Pernštejnem B 26 11 8 7 79:58 41 

6 Bobrová 26 12 4 10 63:62 40 

7 Dolní Rožínka 26 11 3 12 54:71 36 

8 Svratka 26 11 2 13 53:47 35 

9 Jívoví 26 10 4 12 71:73 34 

10 Nová Ves B 26 10 4 12 61:68 34 

11 Bory 26 9 4 13 59:77 31 

12 Křoví 26 9 3 14 84:119 30 

13 Rozsochy 26 8 4 14 50:53 28 

14 Osová Bítýška  26 5 4 17 41:62 19 

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
 
Policisté se po celou letní sezónu zaměří na chování řidičů motocyklů   
   
Teplé jarní počasí láká na silnice tradičně větší počet motocyklistů. S tím by měli počítat 
nejen samotní motocyklisté, ale také všichni ostatní účastníci silničního provozu. Samotní 
motocyklisté by měli dbát zvýšené opatrnosti a nepřeceňovat svoje schopnosti zvlášť, když 
vyjíždějí na silnice po delší zimní přestávce. Proto policie všechny řidiče motocyklu 

Okresní přebor mužů – II. třída

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Policisté se po celou letní sezónu zaměří na chování řidičů motocyklů

Teplé jarní počasí láká na silnice tra-
dičně větší počet motocyklistů. S tím by 
měli počítat nejen samotní motocyklisté, 
ale také všichni ostatní účastníci silnič-
ního provozu. Samotní motocyklisté by 
měli dbát zvýšené opatrnosti a nepřece-
ňovat svoje schopnosti zvlášť, když vyjíž-
dějí na silnice po delší zimní přestávce. 
Proto policie všechny řidiče motocyklu 
upozorňuje, aby dbali opatrnosti a jízdě 
na motocyklu věnovali zvýšenou pozor-
nost, aby nezpůsobili dopravní nehodu.

 Motocyklisté patří k nejzranitelněj-
ším účastníkům silničního provozu a 
případný střet s vozidlem nebo s pevnou 

překážkou končí ve většině případů úmr-
tím nebo těžkým zraněním motocyklis-
ty. Nejzákladnější podmínkou bezpečné 
jízdy na motocyklu je používání prvků 
pasivní bezpečnosti. Důležitá je přil-
ba, vhodné oblečení s reflexními prvky, 
pevná obuv a vhodné rukavice. Ale ani 
kvalitní výbava není zárukou bezpečné-
ho návratu, zejména pokud nezkušený 
motocyklista příliš riskuje a pokud nepři-
způsobí rychlost své jízdy stavu pozemní 
komunikace, hustotě provozu a počasí.

 oddělení tisku a prevence
mjr. JUdr. dana Čírtková
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Blíží se čas dovolených, buďme proto obezřetní
KRAJ VYSOČINA – Měsíc červen 

je pro některé z nás dobou, kdy se za-
čínáme připravovat na letní dovolené.  
I když hlavní nápor dovolených při-
chází až během července a srpna, kdy 
mají děti dvouměsíční prázdniny, 
mnoho lidí na dovolenou vyjíždí již 
nyní. Policisté Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina proto apelují na 
všechny občany, aby dodržovali ales-
poň základní zásady prevence tak, aby 
jejich cesta na dovolenou proběhla bez 
problémů a zbytečných komplikací.

V první řadě si před odjezdem mu-
síme řádně zabezpečit svůj dům nebo 
byt. Není také vhodné sdělovat termín 
dovolené cizím lidem nebo se s tím 
dokonce chlubit na sociálních sítích. 
Zvláště riskantní je pak zveřejňovat 
termín dovolené například na Face-
booku, kde má mnoho lidí zpřístup-
něno velké množství dat, které v kom-
binaci s informací o přesném termínu 
odjezdu na dovolenou výrazně zvýší 
riziko vloupání do bytu nebo rodinné-
ho domu. Pozornost je nutné věnovat 
také dětem, kterým by rodiče měly 
vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti 
a termín odjezdu na dovolenou nikde 
zveřejňovat nebo tyto informace ko-
mukoli bezdůvodně sdělovat. Po dobu 
nepřítomnosti v místě svého bydliště 
bychom si měli uschovat veškeré cen-
nosti, jako jsou například šperky, fi-
nanční hotovost nebo doklady, a to do 
bezpečnostní schránky nebo do domá-
cího trezorku pevně zabudovaného ve 
zdi. Je také dobré požádat některého ze 
svých příbuzných nebo třeba dobrého 
souseda, aby nám v době naší nepří-

tomnosti pravidelně vybíral poštovní 
schránku.

Před odjezdem je velmi důležité 
pečlivě zkontrolovat, zda jsou uzavře-
na a uzamčena všechna okna a dveře. 
V okolí rodinného domu je také dob-
ré uschovat odložené věci, které by 
pachatel mohl využít při vloupání do 
nemovitosti. Jedná se například o žeb-
říky, sekery, krumpáče, motyky a jiné 
nářadí. V domě nebo v bytě lze také 
vytvořit zdání, že je uvnitř někdo pří-
tomen. Můžeme k tomuto využít elek-
tronické spínací zařízení, které podle 
našeho nastavení například rozsvítí 
světla. 

Na cestu se musíme dobře připravit. 
Pokud se rozhodneme cestovat vlast-
ním vozidlem, je velmi důležité si ho 
před cestou zkontrolovat. Jedná se pře-
devším o brzdy, pneumatiky, osvětlení 
a chladící kapalinu v klimatizaci – po-
kud je jí automobil vybaven. Nejlépe 
je si vozidlo nechat zkontrolovat od-
borníky v autoservisu. Před odjezdem 
bychom si také měli důkladně prostu-
dovat trasu, kterou pojedeme anebo 
prověřit místa, kde bude nutné mít dál-
niční známku nebo kde budeme muset 
platit mýtné. Pokud budeme cestovat 
do zahraničí, tak si musíme uvědomit, 
že v některých cizích zemích platí pro 
provoz na pozemních komunikacích 
jiná pravidla než je tomu u nás. Proto 
je dobré si ještě před samotnou cestou 
zjistit odlišnosti dopravních předpisů 
v zahraničí. Bezprostředně před odjez-
dem musí mít řidič dostatek spánku a 
musí být odpočatý. V neposlední řadě 
je důležité si dobře rozplánovat tanko-



18

vání pohonných hmot. Je lepší mít stá-
le dostatek paliva, protože nás při cestě 
může překvapit celá řada nepředvída-
telných situací.

Při samotné jízdě je pak velmi důle-
žité, aby řidič nepřeceňoval své vlastní 
síly, dodržoval pitný režim a dostateč-
ný počet bezpečnostních přestávek. 
Riziko dopravní nehody totiž hrozí ze-
jména při dlouhé jízdě v noci, pokud 

ostatní spolujedoucí spí. Na takovou 
situaci je nutné se předem připravit 
a při pociťování prvotních příznaků 
únavy na tuto situaci okamžitě reago-
vat a zastavit na prvním odpočívadle. 
Samozřejmostí pro každého řidiče je 
se při jízdě řídit dopravním značením 
a dbát pokynů policistů.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

nprap. David Linhart
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tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 73/2018, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 9. 2018. 
Případné příspěvky vítány.

VÍtE žE...

-   StÁLE PLAtÍ ZÁKAZ SPLACHOVÁNÍ HyGIENICKÝCH UBROUS-
KŮ dO KANALIZACE !!!
-   21.7.2018 TJ Sokol Radostín nad Oslavou uspořádá na fotbalovém hřišti od 13.00 
hodin „Dětský den“ s množstvím soutěží a následným sehráním fotbalového utkání 
„senior týmu“ proti mužům B

- Alzheimer poradna Vysočina nabízí zdarma své služby: 

Všem, kdo mají obtíže s pamětí, zapomínáním, soustředěním, plánováním činností…  

Všem, kteří mají doma blízkého, jehož chování se začíná měnit, chová se nestan-
dardně, obviňuje své blízké. Stále něco hledá, bloudí, opakuje již řečené nebo obtížně 
hledá slova a komunikace vázne… 

Všem, kteří doma pečují o nemocného s demencí 

Všem, kteří potřebují poradit s čerpáním finanční i sociální podpory, komunikací s 
nemocným

Poradíme denně na číslech:  tel. 733 629 018  nebo 561 111 323 

nebo přes e-mail:rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz www.alzheimerporad-
navysocina.cz

Poradenské dny Alzheimer poradny Vysočina probíhají každou první středu v měsíci 
- konzultace v prostorách Senior Pointu Žďár nad Sázavou (Studentská 4): 8–15 hod.


