
ČÍSLO 207  -  BŘEZEN 2019

Milí spoluobčané,
odcházející zima nám po předchozích hubených létech přinesla zase větší 

množství sněhu, z něhož měli velikou radost především děti a příznivci lyžo-
vání. Sílící sluneční paprsky nás však v posledních dnech začínají čím dál více 
přesvědčovat o nezadržitelném příchodu jara.                                                                                                                                         

Chci vám všem popřát radostnou náladu a dosažení všech plánů a předse-
vzetí pro letošní rok. Rovněž vám přeji radostné prožití velikonočních svátků, 
které letos prožijeme až ve druhé polovině dubna.

                                                              Antonín Váša, starosta obce

ČÍSLO 198  -  PROSINEC 2016

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 

 
Číslo 198 – prosinec 2016 
 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Z jednání zastupitelstva obce  ( 22.9. a 10.11. 2016 ) 
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Z jednání zastupitelstva obce (13.12. 2018, 30.1.2019 a 14.3.2019)

zastupitelstvo obce schválilo:
-  zrušení usnesení z jednání zastupi-

telstva obce dne 20.9.2018 pod čís-
lem jednacím 35-1346 - střednědobý 
výhled rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou na roky 2017– 2022  

-  střednědobý výhled rozpočtu Obce 
Radostín nad Oslavou na roky 2017– 
2022

-  výroční zprávu ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou za školní rok 2017/2018     

-  žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou na rok 2019 
včetně střednědobého výhledu roz-
počtu na roky 2020 a 2021

-  novou výši úhrady za likvidaci ko-
munálního odpadu na rok 2019 za 
občana obce Radostín nad Oslavou a 
Zahradiště 570,- Kč, chalupáře 690,- 
Kč, podnikatele  2 850,- Kč/rok  

-  návrh rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou na rok 2019, závazný uka-
zatel rozpočtu je souhrn výdajů za 
jednotlivá odvětví (paragrafů)

-  prodej obecní parcely č.799/170 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou o výměře 
832 m2 panu Peškovi, Radostín nad 
Oslavou, za podmínek stanovených 
v záměru obce č.8/2018 a jeho pří-
lohách, včetně souhlasu s uzavřením 
kupní smlouvy

-  prodej obecní parcely č.799/172 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou o výměře 
810 m2 panu Večeřovi, Radostín nad 
Oslavou, za podmínek stanovených 
v záměru obce č.10/2018 a jeho pří-
lohách, včetně souhlasu s uzavřením 
kupní smlouvy

-  žádost Sboru dobrovolných hasičů 
Radostín nad Oslavou na poskytnu-

tí dřeva pro stavbu skladu nářadí na 
hasičském cvičišti    

-  rozpočtové opatření č.7/2018 Obce 
Radostín nad Oslavou

-  pověření rady obce k provedení zá-
věrečného rozpočtového opatření 
obce za kalendářní rok 2018

-  veřejnoprávní smlouvy se Sborem 
dobrovolných hasičů Radostín nad 
Oslavou, TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou z.s., Sdružením přátel ledu 
Radostín nad Oslavou z.s., Římsko-
katolickou farností Radostín nad 
Oslavou a Oblastní Charitou Žďár 
nad Sázavou na poskytnutí indi-
viduální dotace na činnost v roce 
2019

-  poskytnutí finančního daru České-
mu svazu včelařů z.s., základní or-
ganizace Velké Meziříčí jejímiž členy 
jsou včelaři Radostína nad Oslavou

-  uspořádání Tříkrálové sbírky v obci 
Radostín nad Oslavou v sobotu 
5.ledna 2019   

-  určeného zastupitele  Antonína Vášu, 
který bude spolupracovat s  pořizo-
vatelem v procesu pořizování návr-
hu Změny č. I. územního plánu Ra-
dostín nad Oslavou, v souladu s ust. 
§55b a §53 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů

-  nejvýhodnější nabídku na pronájem 
obecního rybníka Vopršálek od fir-
my ZERAS a.s. Radostín nad Osla-
vou dle cenové nabídky a souhlas 
s uzavřením nájemní smlouvy dle 
podmínek zveřejněných v záměru 
obce č.12/2018
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-  žádost firmy Holý, České Budějovi-
ce, o pronájem náměstí na umístění 
pouťových atrakcí o příští farní pouti 
v roce 2019

-  podání žádosti o dotaci na zhotove-
ní komunikace na akci „Technická 
infrastruktura – 3.etapa nový staveb-
ní obvod RD“  na Ministerstvo pro 
místní rozvoj České republiky    

-  Obecně závaznou vyhlášku č.3/2018 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů

-  hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za 4.Q. roku 2018

-  podání žádosti o dotaci na akci 
„Oprava místní komunikace ke Kot-
lasům“ do programu 117D8210 – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
podprogramu DT 117d8210A – Pod-
pora obnovy místních komunikací 
na Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky   

-  podání žádosti o dotaci na akci 
„Školní hřiště Radostín nad Oslavou 

-  automatický závlahový systém“ do 
programu 117D8210 – Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, podpro-
gramu DT 117d8210B – Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury na 
Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky

-  podání žádosti o dotaci do programu 
Odpady a ekologická výchova 2019 
z Fondu VYSOČINY na provedení 
dvou nových sběrných míst pro tří-
děný odpad (Na „Dolňáku“ a v no-
vém stavebním obvodu)

-  obeslání firem TERAsport-Müller, 
s.r.o., Praha 10,  ŠKOLEX CZ, spol. s 
r.o., Brno – Chrlice, Eso R – Market 

spol. s r.o., Hulín  k podání nabídky 
na akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou – Mobiliář“ 
vybavení učeben lavice, židličky

-  obeslání firem Jan Míka, Český 
Krumlov, SHARP CENTRUM OLO-
MOUC s.r.o, Olomouc, T-E-V Par-
dubice, s.r.o., Pardubice k podání na-
bídky na akci „Stavební úpravy ZŠ a 
MŠ Radostín nad Oslavou – IT Tech-
nika“ vybavení učeben interaktiv-
ními tabulemi, dataprojektory, PC, 
audiotechnikou do jazykové učebny

-  souhlas s uzavřením Veřejnoprávní 
smlouvy mezi Obcí Radostín nad 
Oslavou a Městem Žďár nad Sáza-
vou, ve věci přenesení působnosti 
k projednávání přestupků svěřenou 
orgánům obce účinnými právními 
předpisy

-  navržení starosty obce do  orgánů  
SVK Žďársko, ve které má obec ma-
jetkovou účast

-   uspořádání setkání důchodců z naší 
obce a Zahradišť dne 4.5.2019 včetně 
úhrady nákladů

-  zadání zpracování projektové doku-
mentace na hřiště s umělým povr-
chem firmě Ing. Leoš Pohanka, Nové 
Veselí

-  Výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2018 

-  výhodnější nabídku firmy T-E-V 
Pardubice s.r.o., Pardubice, na do-
dávku a instalaci IT techniky (inter-
aktivní tabule, dataprojektory, PC, 
LCD projektor, ozvučení, mobilní 
jazykovou učebnu) na akci „Staveb-
ní úpravy ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou“, včetně souhlasu s uzavře-
ním smlouvy o dílo 



-  výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy ESO R -Mar-
ket spol.s r.o., na dodávku a montáž 
mobiliáře (lavice, židličky, katedry, 
pracovních stolů do dílen, vnitřní 
elektrické rolety) na akci „Stavební 
úpravy ZŠ a MŠ Radostín nad Osla-
vou“, včetně souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo 

-  souhlas s uzavřením dodatku č.1 
ke Smlouvě o dílo č. 16/18 s firmou 
GREMIS, s.r.o. Velké Meziříčí na 
akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou“

-  cenovou nabídku firmy Kolbábek 
Radostín nad Oslavou na provedení 
akce „Zateplení budovy zubní ordi-
nace v čp. 71 v Radostíně nad Osla-
vou“ včetně souhlasu s uzavřením 
smlouvy o dílo

-  cenu nových podkladových desek pro 
4 ks jednohrobů a 8 ks dvojhrobů na 
místním hřbitově realizované v roce 
2018 a to 9 200,- Kč za 1ks jednohro-
bu a 18 300,- Kč za 1 ks dvojhrobu

-  provedení stání pro osobní automo-
bily ze zatravňovacích tvárnic u teni-
sových kurtů, před domem čp. 140

   
zastupitelstvo obce uložilo:
-  členům zastupitelstva obce paní Ma-

rii Kališové, paní Janě Peškové, panu 
Ing. Martinu Kujalovi a paní Mgr. 
Věře Ochranové organizačně zajistit 
Tříkrálovou sbírku v naší obci dne 
5.1.2019

-  starostovi obce zveřejnit na úřední 
desce obecního úřadu do 30ti dnů 
od podpisu veřejnoprávní smlouvy s 
SDH Radostín nad Oslavou, TJ Sokol 
Radostín nad Oslavou, SPL Radostín 
nad Oslavou, Římskokatolickou far-

ností Radostín nad Oslavou, Oblast-
ní charitou Brno, pobočka Žďár nad 
Sázavou, na poskytnutí individuál-
ní dotace v roce 2019 v termínu do 
21.9.2018  

-  kontrolnímu výboru provést v termí-
nu do 15.2.2019 kontrolu vyúčtování 
individuálních dotací poskytnutých 
z rozpočtu obce v roce 2018 organi-
zacím a spolkům

-  radě obce schválit Nájemní smlou-
vu na pronájem obecního rybníka 
Vopršálek s firmou ZERAS a.s. Ra-
dostín nad Oslavou v termínu do 
30.12.2018

-  starostovi a místostarostovi zpra-
covat žádost o dotaci z programu 
Odpady a ekologická výchova 2019 
z Fondu VYSOČINY na provedení 
dvou nových sběrných míst pro tří-
děný odpad 

-  starostovi zpracovat žádost o do-
taci na akci „Oprava místní komu-
nikace ke Kotlasům“ do programu 
117D8210 – Podpora obnovy a 
rozvoje venkova, podprogramu DT 
117d8210A – Podpora obnovy míst-
ních komunikací na Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky      
v termínu do 28.2.2019

-  starostovi  zpracovat žádost o dotaci 
na akci „Školní hřiště Radostín nad 
Oslavou – automatický závlahový 
systém“ do programu 117D8210 – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
podprogramu DT 117d8210B – Pod-
pora obnovy sportovní infrastruktu-
ry na Ministerstvo pro místní roz-
voj České republiky  v termínu do 
28.2.2019

-  radě obce uzavřít Smlouvu o dílo s 
firmou T-E-V Pardubice s.r.o., Par-
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Z jednání rady obce (14.12.2018, 20.12.2018, 17.1.2019, 14.2.2019 a 7.3.2019)

dubice, na dodávku a instalaci IT 
techniky (interaktivní tabule, da-
taprojektory, PC, LCD projektor, 
ozvučení, mobilní jazykovou učeb-
nu) na akci „Stavební úpravy ZŠ a 
MŠ Radostín nad Oslavou“ v termí-
nu do 20.3.2019

-  radě obce uzavřít Smlouvu o dílo s 
firmou ESO R -Market spol.s r.o., na 
dodávku a montáž mobiliáře (lavice, 
židličky, katedry, pracovních stolů 
do dílen, vnitřní elektrické rolety) na 
akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou“ v termínu do 

20.3.2019
Rada obce vzala na vědomí: 
-  souhlas s provedením změny ohlá-

šené stavby před jejím dokončením 
pro pana  Krejčího Uhřínov a paní 
Krejčovou Horní Radslavice, vydaný 
Městským úřadem Žďár nad Sáza-
vou, odborem stavebním

-  souhlas s odstraněním stavby rodinné-
ho domu č.p. 118 v Radostíně nad Osla-
vou, vydaný Městským úřadem Žďár 
nad Sázavou, odborem stavebním

-  dotazník ohledně vykázání množství 
komunálního odpadu za rok 2018 od 
firmy EKO– KOM Praha

-  uvolnění finančních prostředků na 
výdaje spojené s činností zásahové 
jednotky SDH

-  jedná se o neinvestiční účelovou do-
taci od Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina, ekonomického odboru 

-  sdělení o poskytnutí dotace na vý-
kon státní správy obecního úřadu od 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, od-
boru ekonomického

-  oznámení o zahájení řízení ve věci 
stanovení výše odvodu za trvalé od-
nětí půdy ze zemědělského půdního 
fondu pro akci Rekonstrukce mostu 
na silnici II/354 a navazujícího chod-
níku od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru životního prostředí 

-  upozornění na zákonnou povinnost 

vlastníka lesa na likvidaci stromů na-
padených kůrovcem do 31.3.2019 od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí

-  poskytnutí účelové dotace na zajiště-
ní činnosti zásahové jednotky SDH 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
odboru ekonomického 

-  kolaudační souhlas na akci „Přístav-
ba skladu slámy na farmě Radostín 
nad Oslavou“ od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho

-  kolaudační souhlas na akci „Novo-
stavba odchovny telat III. Etapa“ od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

-  veřejnou vyhlášku ohledně stano-
vení přechodné úpravy provozu na 
silnicích II. a III. třídy a na míst-
ních komunikacích v působnosti 
obce s rozšířenou působností Žďár 
nad Sázavou pro Krajskou správu a 
údržbu silnic Vysočina na období od 
1.4.2019 do 31.3.2020 od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru do-
pravy

-  oznámení o zahájení kontroly Okres-
ní správy sociálního zabezpečení 
Žďár nad Sázavou dne 25.2.2019, 
kontrola na odvod pojistného na 
sociální zabezpečení zaměstnan-
ců Obecního úřadu Radostín nad 



Oslavou za období od 1.3.2016 do 
31.12.2018 

-  dopis s upozorněním na závady na 
veřejném osvětlení (vadné izoláto-
ry), a žádost o provedení opravy od 
firmy E.ON Distribuce, pracoviště 
Nové Město na Moravě

-  sdělení o definitivním ukončení in-
vestiční dotace na výstavbu technic-
ké infrastruktury na akci 11 RD Ra-
dostín nad Oslavou od Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky 

-  sdělení o definitivním ukončení in-
vestiční dotace na výstavbu technic-
ké infrastruktury na akci 5 RD Ra-
dostín nad Oslavou od Ministerstva 
pro místní rozvoj České republiky 

-  žádost o poskytnutí informace podle 
zákona č. 106/1999 Sb. od advokátní 
kanceláře JUDr. Juříček Brno, která 
zastupuje paní Brabcovou, Žďár nad 
Sázavou, ve věci opravy místní ko-
munikace k Vrbovému mlýnu

-  informaci od Ministerstva vnitra 
České republiky o proběhlém prošet-
ření správnosti odkupu pozemků se 
závěrem, že ze strany Obce Radostín 
nad Oslavou nebylo shledáno poru-
šení zákona o obcích

-  závěrečnou zprávu z auditu plnění 
smlouvy o zajištění zpětného odbě-
ru a využití odpadů z obalů od firmy 
EKO – KOM, a.s. Praha

  
Rada obce  schválila:
-  smlouvu o koupi nemovité věci  

par.č.1530, par.č.1531, par.č.1532/1, 
par.č.1532/2, par.č.1534, v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou do 
majetku Obce Radostín nad Oslavou 
s panem Ondráčkem, Radostín nad 
Oslavou 

-  nájemní smlouvu o pronájmu obec-
ního rybníka Vopršálek s firmou 
ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou na 
dobu pěti let od 1.1.2019

-  kupní smlouvu na odprodej kůrov-
cové dřevní kulatiny z obecního lesa 
Na stráni, vytěženého v roce 2018, 
s firmou Pila Švoma s.r.o., Radostín 
nad Oslavou

-  kupní smlouvu na prodej stavební 
parcely č.799/170 v k.ú. Radostín 
nad Oslavou s panem Peškem, Ra-
dostín nad Oslavou 

-  kupní smlouvu na prodej stavební 
parcely č.799/172 v k.ú. Radostín 
nad Oslavou s panem Večeřou, Ra-
dostín nad Oslavou

-  darovací smlouvu s Obcí Krásněves 
na finanční dar pro Obec Radostín 
nad Oslavou na zajištění lékařské 
péče pro občany Krásněvse

-  darovací smlouvu s Obcí Kněževes 
na finanční dar pro Obec Radostín 
nad Oslavou na zajištění lékařské 
péče pro občany Kněževse

-  dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
6011404111 s firmou ZDAR a.s., 
Žďár nad Sázavou na zajištění do-
pravní obslužnosti na období 1.1. - 
31.12.2019 

-  místo a dobu konání svatebních ob-
řadů v Radostíně nad Oslavou – mís-
to konání – obřadní síň obecního 
úřadu Radostín nad Oslavou, doba 
konání – čtvrtek, pátek,sobota od 
09:00 – 17:00 hodin 

-  cenovou nabídku na zpracování prová-
děcí projektové dokumentace 3. učebny 
MŠ od firmy ing. Karmazín, Vlašim

-  cenovou nabídku na zhotovení pro-
váděcí projektové dokumentace na 
akci „Zateplení budovy č.p. 86“ bý-
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valá mateřská škola od firmy Ing. Po-
hanka, Nové Veselí 

-  cenovou nabídku na zhotovení pro-
váděcí projektové dokumentace na 
akci „Zateplení budovy č.p. 130“ 
kulturní dům od firmy Ing. Pohanka, 
Nové Veselí  

-  cenovou nabídku od firmy Macro 
Plus s.r.o. Radostín nad Oslavou na 
zhotovení propisovacích per a od-
znáčků s potiskem „Obec Radostín 
nad Oslavou“ a obecního znaku     

-  podání přihlášky do soutěže webových 
stránek „Zlatý erb“ pořádaný Kraj-
ským úřadem Kraje Vysočina Jihlava   

-  darovací smlouvu s Obcí Bory na po-
skytnutí finančního příspěvku Obci 
Radostín nad Oslavou  k zajištění 
zdravotní péče pro dospělé 

-  cenovou nabídku na zajištění pod-
kladů pro podání žádosti o dotaci na 
pořízení 4 kusů rekuperačních jed-
notek do nových učeben v nástavbě 
ZŠ od firmy Energomex Praha  

-  účetní závěrku za rok 2018  ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou

-  inventarizaci majetku obce Radostín 
nad Oslavou za rok 2018

-  cenovou nabídku firmy Atlas Con-
sulting Ostrava na převod na nový 
software Codexis online       

-  pořízení kompletní aktualizace 
pasportu inženýrských sítí Radostín 
nad Oslavou v tištěné podobě a vy-
tvoření kompletního pasportu v di-
gitální podobě v PC od firmy  Kalina 
Žďár nad Sázavou

-  provedení výměny plynového to-
pidla v místnosti řidičů ZDAR a.s. 
z důvodu havárie, firmou LS Mont 
Žďár nad Sázavou

-  žádost SDH Radostín nad Oslavou 

na pořádání pouťových zábav v ter-
mínu 23.-25.8.2019 

-  žádost Mysliveckého spolku Ra-
dostín nad Oslavou a Znětínek na 
pořádání velikonoční zábavy v ter-
mínu 21.4.2019 

-  žádost TJ Sokol Radostín nad Osla-
vou na pořádání Štěpánské zábavy 
v termínu 25.12. s tím, že pořadatel 
bude muset zajistit následný úklid 
kulturního domu

-  uspořádání humanitární sbírky šat-
stva v budově obecního úřadu dne 
5.4.2019 pro Diakonii Broumov 

-  odpověď na žádost o informaci podle 
zákona č. 106/1999 Sb. ve věci opra-
vy místní komunikace k Vrbovému 
mlýnu, advokátní kanceláři JUDr. 
Juříček Brno, která zastupuje paní 
Brabcovou, Žďár nad Sázavou

-  cenovou nabídku firmy Juda Jámy 
na provedení zavedení energetického 
managementu na budovu kulturního 
domu č.p.130,  a č.p. 86 (bývalá MŠ)

-  žádost pana Lavického, Radostín nad 
Oslavou o povolení skácení 2 ks smrků 
rostoucích mimo les na parcele č. st. 44 
v k.ú. Radostín nad Oslavou z důvodu 
výstavby nového rodinného domu

-  žádost paní  Poulové, Radostín nad 
Oslavou o povolení skácení dvou 
kusů javorů rostoucích mimo les na 
parcele č. 596/10 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou z důvodu stavebních úprav 
pozemků, s tím, že povolení na skáce-
ní bude vydáno pouze na jeden strom

-  částečnou úhradu nákladů na veřej-
né bruslení o jarních prázdninách 
5.3.2019 na zimním stadionu ve Žďá-
ru nad Sázavou

-  zahájení provozu sběrného dvora od 
soboty 6.4.2019

7
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Přehled investičních akcí v roce 2018. 
Plán investic na rok 2019 a rozpočet obce

V roce 2018 v obci souběžně probí-
halo několik investičních akcí. Byla za-
hájena nástavba 4. NP na starší budově 
ZŠ spojená s opravou střechy a instalací 
výtahů pro zdravotně hendikepované 
do obou budov školy. Celkové náklady 
dosáhnou zhruba 37mil korun, při-
čemž obec získala dotaci z evropských 
fondů cca 30mil. Starosta obce vyjednal 
s okolními obcemi, poměrně dle počtu 
jejich žáků, finanční příspěvky na část 
nákladů, které budeme muset pokrýt ze 
svého.

Další velkou investicí zahájenou v 
loňském roce je 3. etapa výstavby nové-
ho stavebního obvodu. Po skončení pra-
cí koncem léta 2019 by mělo být k dispo-
zici celkem 8 stavebních parcel za cenu 
650 korun za m2. Stavební místa jsou 
určena pro občany naší obce a při výše 
uvedené prodejní ceně je obec dotuje 
zhruba z jedné poloviny. Celkové nákla-
dy jsou odhadovány na 8,4mil korun.

Další investicí, která znatelně ovliv-
nila život v obci, byla výměna kanaliza-
ce pod vozovkou na silnici II./354. Tato 
akce logicky předcházela plánované zá-
sadní opravě opěrné zdi u zdravotního 
střediska, kterou plánuje Kraj Vysoči-
na. Ačkoli se původně opěrná zeď měla 
opravovat již v letošním roce, podle po-
sledního rozhodnutí kraje byly pro le-
tošek upřednostněny investice do kraj-
ských mostů v havarijním stavu. S výše 
uvedeným také souvisela obcí Radostín 
n.Osl. provedená oprava silnice smě-
rem k Vrbovu mlýnu, kudy by bylo za-
jištěno spojení pro obyvatele Krásněvsi 

a Kněževsi. Po vyčištění Znětíneckého 
potoka došlo také k opravě místní ko-
munikace v jeho sousedství. 

Rok 2019   
Rozpočet obce na rok 2019 po-

čítá s celkovými příjmy ve výši 35,7 
mil korun. Největším rozpočtovaným 
příjmem je druhá část dotace na akci 
„Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou“ ve výši 16,8 mil korun. 
Nejdůležitějšími běžnými příjmy obce 
jsou podíly na výběru daní. Očekává-
me jejich navýšení oproti roku 2018 a 
celkově rozpočet předpokládá celkovou 
výši daňových příjmů 15,5mil Kč (z 
toho nejvíce daň z přidané hodnoty 8,2 
mil). Rozpočet na rok 2019 je plánován 
jako přebytkový s celkovými výdaji ve 
výši 35,2 mil korun. 

V rámci investic se v letošním roce 
vedení obce soustředí na úspěšné do-
končení investice „ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou“, kde by mělo být hoto-
vo v červnu. Vytvořené nové prostory 
umožní zřídit 3. třídu MŠ v prostoru 
naproti školní jídelně. Tato akce je ve 
fázi projekčních příprav a zatím nelze 
zaručit, že nová třída bude k dispozi-
ci hned od počátku dalšího školního 
roku. Po skončení zimy budou opět 
spuštěny práce na 3. etapě stavebního 
obvodu. Zadána byla zakázka na zatep-
lení budovy zubní ordinace, kde se za-
čne pracovat v dubnu. V loňském roce 
jsme získali příslib dotace na odvlhčení 
a zateplení budov kulturního domu a 
bývalé obecné školy č.p. 86. Po tech-
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nických konzultacích je zpracovávána 
prováděcí projektová dokumentace a 
část prací by měla být zahájena již letos. 
Z finančních důvodů předpokládáme 
rozložení prací na této akci do období 3 
let. Další plánovanou zakázkou na úze-
mí naší obce bude rekonstrukce vodo-
jemu v režii SVK a třetinovou finanční 
spoluúčastí obce. Další letošní investice 
jsou závislé na úspěchu dotačních žá-
dostí, které byly vypracovány a podány. 

Jedná se o opravu komunikace směrem 
ke Kotlasům, modernizaci závlahového 
systému na fotbalovém hřišti a zřízení 
nového místa na tříděný odpad spolu 
s úpravou sběrného místa „U farského 
rybníka“. Projekt opravy chodníku z 
centra obce směrem ke škole je ve fázi 
úvodního návrhu a veřejné diskuse a 
jeho realizace není otázkou letošního 
roku.

Martin Kujal, místostarosta obce

Záměr opravy chodníku 
z centra obce k základní a mateřské škole

Zastupitelstvo obce zadalo vypra-
cování studie na opravu chodníku z 
centra obce k základní a mateřské škole 
pro zvýšení bezpečnosti všech chodců. 
Stávající chodník byl vybudován v 80. 
letech minulého století a začíná být v 
nevyhovujícím stavu. První varianta 
možného řešení bude během následu-
jících dnů vyvěšena ve vývěskách a na 
internetových stránkách obce k veřejné 
diskusi. Jedná se o první návrh, který 
se bude podle připomínek veřejnosti 
upravovat. Hledání shody nad přija-

telnou konečnou variantou projektu 
budeme věnovat maximální pozornost. 
Žádáme proto veřejnost o připomínky 
a diskusi.

Oproti předložené studii se na-
příklad uvažuje také o zahrnutí úpra-
vy přechodu pro chodce přes silnici 
č. II/354 pod restaurací Obecná škola 
(včetně osvětlení přechodu). Stejně tak 
platí, že parkovací pruh na spodní stra-
ně hlavní ulice směrem ke škole nemusí 
být součástí projektu, pokud na tomto 
řešení nebude panovat obecná shoda.

Informace o době, podmínkách a místě konání voleb  
do Evropského parlamentu

Podle zákona č.62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně někte-
rých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Termín voleb je vyhlášen na 24. a 25.5.2019.

KDO MŮŽE VOLIT:
Každý volič může v týchž volbách do 
Evropského parlamentu hlasovat pouze 
jednou.   Právo volit na území České re-
publiky do Evropského parlamentu má 
každý občan ČR, který alespoň druhý 

den voleb, tj. 25.05.2019, dosáhl věku 
nejméně 18 let a občan jiného státu 
(EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 
25.05.2019, dosáhl věku 18 let a je po 
dobu nejméně 45 dnů  před druhým 
dnem voleb (10.04.2019) přihlášen k 



trvalému nebo přechodnému pobytu 
na území ČR. 

Překážkami ve výkonu volebního prá-
va pro volby do Evropského parlamentu 
je zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu 
(karanténa) a omezení svéprávnosti k 
výkonu volebního práva (musí být uve-
deno ve výroku rozhodnutí soudu). 

Seznam voličů vede obecní úřad samo-
statně pro každé volby do Evropského 
parlamentu. Občan jiného státu, který 
má právo hlasovat, není ještě veden v 
dodatku stálého seznamu voličů a má 
zájem volit, musí podat žádost o zápis 
do seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu (případně žádost o 
přenesení údajů pro volby do Evropské-
ho parlamentu) u obecního úřadu, v 
jehož správním obvodu je přihlášen k 
pobytu, nejpozději 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. 14.04.2019. 

Každý volič si může v úředních hodi-
nách na obecním úřadu ověřit, zda je 
zapsán v seznamu; může požadovat 
doplnění údajů nebo provedení oprav. 
Obecní úřad je povinen do 48 hodin ža-
dateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdě-
lit důvody, proč žádosti vyhovět nelze. 
Dva dny přede dnem voleb, tj. 
22.05.2019, obecní úřad seznam v 
16:00 hodin uzavře.  

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Od vyhlášení voleb (08.01.2019) může 
volič, který nebude moci volit ve svém 
volebním okrsku, požádat o voličský 
průkaz. Vydávat vyhotovené voličské 
průkazy bude možné nejdříve od čtvrt-
ka 09.05.2019 na OU v Radostíně nad 
Oslavou v úředních hodinách.

Volič může požádat osobně u obec-
ního úřadu, který vede seznam voličů 
pro volby do Evropského parlamentu, 
podle místa trvalého pobytu (dle údaje 
z občanského průkazu), nejpozději do 
středy 22.05.2019 do 16:00 hod. 

Žádost o vystavení voličského průka-
zu lze podat v listinné podobě opatře-
né úředně ověřeným podpisem voliče, 
nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky (musí 
být datová schránka fyzické osoby - voli-
če), obě podání musí být doručena pří-
slušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede 
dnem volby, tj. do pátku 17.05.2019 do 
16:00 hod. Za ověření podpisu na úřa-
dech se správní poplatek nevybírá. 

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou 
adresu (doporučeně do vlastních rukou 
výhradně adresáta - nutno mít označenou 
schránku), případně může průkaz převzít 
i osoba, která se prokáže plnou mocí s 
úředně ověřeným podpisem voliče žá-
dajícího o vydání voličského průkazu. 

Voličský průkaz opravňuje voliče k hla-
sování v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky.  

VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Evropského parlamentu 
není možné hlasovat na zastupitel-
ských úřadech ČR v zahraničí. 

Pokud je volič veden na zvláštním se-
znamu voličů vedeným zastupitelským 
úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat 
při volbách do Evropského parlamentu, 
musí předložit potvrzení o vyškrtnutí 
ze zvláštního seznamu vedeným za-
stupitelským úřadem, kde byl doposud 
zapsán.  
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VOLBY V NEMOCNICI, 
ZDRAVOTNICKÝCH NEBO 
SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:
V nemocnici, porodnici, ústavu sociál-
ní péče nebo obdobném zdravotnickém 
zařízení může volič hlasovat: 
a) na základě zápisu do seznamu 
voličů pro volby do Evropského par-
lamentu - voliči, kteří nemají ve správ-
ním obvodu obecního úřadu trvalý po-
bytu nebo přechodný pobyt na území 
ČR, popřípadě nemůžou z důvodů, že 
jsou ve zdravotnickém zařízení, volit ve 
svém volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu jsou zapsáni. Správa zdravot-
nického zařízení předá údaje voličů, k 
zápisu do seznamu voličů, obecnímu 
úřadu nejpozději 20 dnů před volbami 
(tj. 9. května 2019 do 16:00 hod.) a zá-
roveň zašle potvrzení o zápisu voliče do 
tohoto seznamu obecnímu úřadu, kde 
je volič zapsán k trvalému pobytu (za-
mezení dvojí volby). 

b) na základě voličského průkazu, 
vydaného obecním úřadem, kde má 
volič trvalý pobyt (viz kapitola Voličské 
průkazy).  

V obou případech samotné hlasování v 
uvedeném zdravotnickém zařízení za-
jistí okrsková volební komise, v jejímž 
obvodu se zařízení nachází. Okrsková 
volební komise vyšle 2 své členy, kteří 
po prokázání totožnosti (platným ob-
čanským průkazem nebo cestovním 
pasem) umožní voliči hlasovat pro-
střednictvím přenosné volební schrán-
ky. 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLA-
SOVACÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů obecní úřad 
a v den voleb okrskovou volební komisi 
o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
Požadavky na návštěvu s přenosnou 
volební schránkou můžete zasílat na 
e-mail: nahlovska.jana@mudk.cz, tel.: 
499 318 219 nebo grundmannova.blan-
ka@mudk.cz, tel.: 499 318 236 (uveďte 
prosím jméno, příjmení voliče, adresa 
trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče). 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ:
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední 
obálky vstoupí volič do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacích lístků. Volič 
může vložit maximálně jeden hlaso-
vací lístek, na kterém může přitom 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 2 kandidátů vyznačit před-
nostní hlasy. Jiné úpravy nemají na po-
suzování hlasovacího lístku vliv. 

HLASOVACÍ LÍSTKY:
Hlasovací lístky budou doručeny voli-
čům na adresu místa trvalého poby-
tu nejpozději 21.05.2019, případně 
budou k dispozici ve všech volebních 
místnostech. 
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Místní lidová knihovna
Jak jste již byli informováni z obec-

ních médií od 1.2.2019 se ujala vede-
ní místní lidové knihovny Mgr. Alena 
Pulcová. Během ledna jí paní Helenka 
Michálková předala související agendu. 
Chtěl bych tímto poděkovat paní He-
lence Michálkové za dlouholetou nená-
padnou, ale velice prospěšnou činnost 
pro čtenáře nejenom v naší obci, ale i 

přilehlých obcí, kterých nenápadně při-
bývá. Připomenu ještě, že naše knihov-
na v roce 2009 byla vyhodnocena jako 
nejlépe fungující knihovna v okrese 
Žďár nad Sázavou. Během svého půso-
bení v knihovně vykonala mnoho uži-
tečné práce. Její zásluhou se knihovna 
stala příjemným kulturním zařízením.

     Antonín Váša, starosta obce

Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.  

HLASOVACÍ LÍSTKY: 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 
21.05.2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.   

Místní lidová knihovna. 

Jak jste již byli informováni z obecních médií od 1.2.2019 se ujala vedení místní lidové 
knihovny Mgr. Alena Pulcová. Během ledna jí paní Helenka Michálková předala související 
agendu. Chtěl bych tímto poděkovat paní Helence Michálkové za dlouholetou nenápadnou, 
ale velice prospěšnou činnost pro čtenáře nejenom v naší obci, ale i přilehlých obcí, kterých 
nenápadně přibývá. Připomenu ještě, že naše knihovna v roce 2009 byla vyhodnocena jako 
nejlépe fungující knihovna v okrese Žďár nad Sázavou. Během svého působení v knihovně 
vykonala mnoho užitečné práce. Její zásluhou se knihovna stala příjemným kulturním zařízením.                                                                                     
Antonín Váša starosta obce 

 

 

 
 
 

 

Poděkování divadelníkům. 

   Již jsme si zvykli, že každoročně jsou nejenom místní malí i velcí, ale také z 
blízkého i vzdáleného okolí zváni divadelním souborem Becheráček ke strávení 
příjemných kulturních chvil při divadelním představení a v letošním předjaří si 
pro nás připravili humorné představení „Babička v trenkách“. Chci poděkovat 
všem členům souboru za píli, obětavost, drahocenný čas, který věnují nácviku, 
přípravě kulis a všech potřebných kostýmů, které si ochotníci musí zajistit sami. 
Poděkování patří i jejich rodinnému zázemí aby mohli potěšit nás vděčné diváky. 

                                                              Antonín Váša, starosta obce 

              

Vložit obrázek č. 2 a 3 

 

 

Jiné úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.  

HLASOVACÍ LÍSTKY: 

Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 
21.05.2019, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.   

Místní lidová knihovna. 

Jak jste již byli informováni z obecních médií od 1.2.2019 se ujala vedení místní lidové 
knihovny Mgr. Alena Pulcová. Během ledna jí paní Helenka Michálková předala související 
agendu. Chtěl bych tímto poděkovat paní Helence Michálkové za dlouholetou nenápadnou, 
ale velice prospěšnou činnost pro čtenáře nejenom v naší obci, ale i přilehlých obcí, kterých 
nenápadně přibývá. Připomenu ještě, že naše knihovna v roce 2009 byla vyhodnocena jako 
nejlépe fungující knihovna v okrese Žďár nad Sázavou. Během svého působení v knihovně 
vykonala mnoho užitečné práce. Její zásluhou se knihovna stala příjemným kulturním zařízením.                                                                                     
Antonín Váša starosta obce 

 

 

 
 
 

 

Poděkování divadelníkům. 

   Již jsme si zvykli, že každoročně jsou nejenom místní malí i velcí, ale také z 
blízkého i vzdáleného okolí zváni divadelním souborem Becheráček ke strávení 
příjemných kulturních chvil při divadelním představení a v letošním předjaří si 
pro nás připravili humorné představení „Babička v trenkách“. Chci poděkovat 
všem členům souboru za píli, obětavost, drahocenný čas, který věnují nácviku, 
přípravě kulis a všech potřebných kostýmů, které si ochotníci musí zajistit sami. 
Poděkování patří i jejich rodinnému zázemí aby mohli potěšit nás vděčné diváky. 

                                                              Antonín Váša, starosta obce 

              

Vložit obrázek č. 2 a 3 

 

 

Poděkování divadelníkům
Již jsme si zvykli, že každoročně 

jsou nejenom místní malí i velcí, ale 
také z blízkého i vzdáleného okolí zváni 
divadelním souborem Becheráček ke 
strávení příjemných kulturních chvil 
při divadelním před-
stavení a v letošním 
předjaří si pro nás 
připravili humorné 
představení „Babič-
ka v trenkách“. Chci 
poděkovat všem čle-
nům souboru za píli, 
obětavost, drahocen-
ný čas, který věnují 
nácviku, přípravě 

kulis a všech potřebných kostýmů, kte-
ré si ochotníci musí zajistit sami. Podě-
kování patří i jejich rodinnému zázemí 
aby mohli potěšit nás vděčné diváky.

Antonín Váša, starosta obce
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UPOZORNěNÍ
V prostoru nad vodojemem platí zákaz jakéhokoli skládkování. 
Jakékoli uložení odpadu, byť jen ořezaných větví je považováno 
za vytváření černé skládky. Větve z jarního prořezávání stromů je 
možné ukládat na sběrném dvoře za benzinovou čerpací stanicí, 
kde budou v průběhu roku seštěpkovány. Prostor je monitorován 
kamerovým systémem.

Letošní zima po předešlých chudších nadílkách udělala velkou radost všem lyža-
řům. Všichni ocenili velkou obětavost pana Luboše Karáska, který opakovaně projíž-
děl a připravoval lyžařské stopy pro běžkaře nejenom z Radostína, ale z celého okolí. 
Za jeho věnovaný čas a nasazení mu patří veliké poděkování.

                                                                                                   Antonín Váša, starosta obce

PODěKOVÁNÍ

VÝZVA 
Obec Radostín nad Oslavou připravuje vydání knihy s porovnáním fo-
tografií domů v minulosti a dnes.
Kdo z vlastníků máte zájem o uveřejnění Vaší nemovitosti v publika-
ci, prosíme Vás o zapůjčení starých fotografií k naskenování a udělení 
souhlasu s pořízením fotografie nové.
Děkujeme za spolupráci. 
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EDITEL  ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATESKÉ  ŠKOLY  
V RADOSTÍN  NAD  OSLAVOU OZNAMUJE, ŽE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DO  MATESKÉ  ŠKOLY 
 
 

se koná v úterý  7. 5. 2019 
 

7.00 - 11.30 hodin 
12.00 - 15.00 hodin 

v budov mateské školy. 
 

Rodie vyplní Žádost o pijetí do MŠ a obdrží Zápisní lístek  
do mateské školy pro školní rok 2019/1920. 

Kritéria pro pijímání dtí budou vyvšena na webových 
stránkách MŠ. 

Zápis se týká dtí, které doposud naši MŠ nenavštvují 
a rodie uvažují o jejich nástupu do mateské školy  

od záí 2019. 
 

Dokumenty potebné k zápisu: 
 rodný list dítte a OP zákonného zástupce 

 
 
 
 

                                                                                     vyizuje: vedoucí uitelka MŠ  I.Fabíková 
                                                              informace: tel.566 670 289 

 
 

V Radostín nad Oslavou  12.3.2019 
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Tvořivé večery
Ještě jednou bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám přispěli na dobrovolném 

vstupném nebo koupí výrobků na naší adventní výstavě. Díky těmto finančním pří-
spěvkům jsme mohly darovat do naší dětské ordinace MUDr. Klimeckého plastové 
boxy na uskladnění hraček a knížek. Dále pořizujeme froté prostěradla do nově ote-
vřeného dětského oddělení  nemocnice v Novém Městě na Moravě.

NAROZENÉ DěTI
Vojtěch Novotný, Radostín nad Oslavou 223

Adam Josef Siebke, Radostín nad Oslavou 225
Michal Drápela, Radostín nad Oslavou 59

Rodičům srdečně blahopřejeme.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce Radostín nad Oslavou zve všechny důchodce z obce na společné 

setkání, které se uskuteční  

v sobotu 4. května 2019 od 14.00 hod
v místním kulturním domě. 

K dobré pohodě přispějí pěknými písničkami a scénkami děti naší základní školy, 
mužský pěvecký sbor Oslavan a potom budou hrát k poslechu i tanci Radostínská de-
chovka a harmonikáři. Pro všechny bude připraveno malé pohoštění.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!
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SDH Radostín nad Oslavou

Sraz masek při letošním maškarním průvodu obcí

Děkujeme SDH 
za uspořádání dětského 
karnevalu v místním 
kulturním domě
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SDH Radostín nad Oslavou 

Vás srdečně zve na 

 

Velikonoční tvoření 
14. dubna 2019 

Začátek v 13.30 hod 
V kulturním domě v Radostíně n.O. 

 

Budeme tvořit: 

-ovečky 

-plést pomlázky 

-zdobit kraslice voskem 

-kohoutky, atd…. 

 

Občerstvení zajištěno     



 

 

     SDH Radostín nad Oslavou 
     Vás zve na 

 
             Čarodějnické řádění v maskách 

              30. dubna 2019 
              Začátek cca v 18.30 hod 
            Za hřbitovem na Svazarmu 

          Program 

- tanec a hry s čarodějnicemi  
- malá tombola za symbolické ceny 
- dětská diskotéka 

 

                       Čarodějnické pivo a limo zajištěno 

                         Večerní posezení pro dospělé u ohně s hudbou. 
                                                      Něco na opečení si donese každý sám.    
 

TJ SOKOL Radostín nad Oslavou

II. ročník prázdninové NERF arény konaný o jarních prázdninách dne 7.3.2019
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UPOZORNěNÍ POLICIE ČR 
Při nakupování přes internet buďte vel-
mi obezřetní. Zvláště při platbách za 
zboží či služby, které jsou vyžadovány 
předem prostřednictvím bankovní-
ho převodu, je nutné dbát mimořádné 
opatrnosti. Pravděpodobnost, že na-
letíte podvodníkovi, je velká zejména 
v případech, kdy je cena výrazně niž-
ší, než je na běžném trhu. Obzvláště v 
případě koupí vozidel, zemědělských 
strojů, výrobních strojů a jiných věcí 
vyšší hodnoty se přesvědčte, zda vůbec 
existuje a v jakém je technickém stavu. 

Zajímejte se také o to, zda ho vůbec 
prodává jeho skutečný majitel a za ja-
kých podmínek. Nikdy neprovádějte 
platbu předem, aniž byste si takovéto 
základní věci osobně ověřili, nepodlé-
hejte lákavosti výrazně nízkých cen a 
pěkně vypadajícím fotografiím. Můžete 
tak přijít o své našetřené peníze a sen 
o novém vozidle či stroji se vám nená-
vratně rozplyne.

por. Mgr. Stanislava Miláčková
tisková mluvčí

Senioři, buďte obezřetní
Legenda vnuk je stále v kurzu

Od začátku letošního roku evidu-
jí policisté v Kraji Vysočina již sedm 
případů, kdy se pachatelům podařilo 
okrást seniory nebo se o to alespoň po-
kusili. Za kalendářní rok 2018 policisté 
těchto skutků v našem kraji zazname-
nali 27. Pachatelé se přitom snaží vy-
lákat peníze od starších lidí různými 
způsoby. V poslední době je velmi častá 
takzvaná legenda „vnuk“.

V tomto případě si pachatelé najdou 
na seniora číslo pevné linky v telefon-
ním seznamu, poté mu zavolají a vydá-
vají se za vnuka nebo vnučku. Cíl je jedi-
ný, a to pod falešnou záminkou vylákat 
finanční hotovost. Pachatelé velmi často 
uvedou, že jsou v tíživé životní situaci a 
že potřebují poskytnout určitý obnos pe-
něz. Většinou tvrdí, že pro peníze pošlou 
nějakého kamaráda nebo známého. Ni-
kdy si pro peníze ale nepřijdou sami. Se-
niorům proto radíme, aby po takovémto 

telefonátu ihned kontaktovali vnuka, 
který původně volal, nebo se obrátili na 
nejbližší členy rodiny. V případě, pokud 
zjistí, že nikdo z rodiny nevolal, tak je 
velmi důležité celou událost ihned ozná-
mit na nejbližší policejní služebnu nebo 
na linku tísňového volání 158.

K poslednímu pokusu vylákání pe-
něž pod legendou „vnuk“ došlo ve stře-
du 13. února na Jihlavsku. Dosud ne-
známý pachatel prostřednictvím pevné 
linky opakovaně kontaktoval seniorku s 
tím, že potřebuje půjčit 400 tisíc korun 
a že jí peníze do následujícího dne vrátí. 
Seniorka se v tomto případě zachovala 
naprosto správně, peníze podvodníkovi 
neposkytla, kontaktovala své příbuzné 
a následně také policii. Policisté v sou-
časné době případ prověřují jako trest-
ný čin podvodu a po pachateli pátrají.

Nápad této trestné činnosti se v po-
sledních letech výrazně snížil. Zásluhu 
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na tom má zejména cílená prevence 
ze strany policie, která je z velké části 
zaměřena na osaměle žijící a pohybově 
omezené seniory. Policisté Krajského 
ředitelství policie kraje Vysočina se v 
rámci besed a přednáškové činnosti 
snaží napříč celým krajem zvýšit právní 
vědomí seniorů, kteří bydlí především 
na malých vesnicích, odlehlých částech 
měst a také těm seniorům, kteří se již 
obětí trestného činu stali.

Podvodníci ale využívají i jiných 
legend. Mohou se vydávat například za 
pracovníky různých energetických spo-
lečností. Poškozenému uvedou, že na 
jeho odběrném místě je evidován nedo-
platek za odebraný plyn, elektřinu nebo 
vodu a požadují jej zaplatit s výhružkou 
odpojení energií. Senioři většinou pod 
tímto nátlakem požadovaný finanční 
obnos zaplatí. 

Policisté by v této souvislosti chtěli 
na seniory důrazně apelovat, aby byli ve 
vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u 
nichž si nemohou osobně ověřit jejich 
totožnost, velice obezřetní. Senioři by 
neměli otevírat dveře domu nebo bytu, 
aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by neměli 
neznámé osoby zvát do svých domo-
vů a při každém opuštění domu by za 

sebou měli uzamknout dveře. Pokud je 
telefonicky kontaktuje příbuzný a žádá 
je o půjčení peněz, měl by si senior tuto 
informaci, vždy ještě před předáním 
hotovosti, osobně ověřit. Je také vhod-
né trvat na předání peněz přímo tomu 
člověku, který o půjčku požádal a v 
žádném případě je nepředávat někomu 
jinému. Vydání peněz neznámé osobě 
s sebou totiž nese velké riziko toho, že 
senior o své úspory přijde.

Je důležité mít na paměti, že pa-
chatelé jsou velmi dobře připravení a 
budou o krok před vámi. Dokáží velmi 
rychle reagovat i na nečekané situace, 
nevypadají většinou na první pohled 
podezřele, mají příjemné vystupování, 
jsou komunikativní, milí, slušně oble-
čení a působí dobrým a seriózním do-
jmem. 

V případě jakéhokoliv podezření 
na páchání této trestné činnosti na nic 
nečekejte a ihned kontaktujte policii na 
tísňové lince 158.

nprap. David Linhart 
vrchní inspektor
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Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 
  Více na  www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie 

 
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) – nepoškozené s 
fungujícími zipy 
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené,  
 Záclony, závěsy – nepoškozené 
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
 Knihy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
 nábytek 
 znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční : 

 
5.dubna 2019 v době od 7,30 do 15,00 hod. 
Místo: vestibul OÚ Radostín nad Oslavou   

telefon : 566 670 221 
 

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 491 524 342, 739 999 112 
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Víte že . . .

-  k 31.12.2018 činil počet obyvatel v Radostíně nad Oslavou a Zahradištích 944, z 
toho 446 žen a 486 mužů

-  v roce 2018 se narodilo 12 dětí, během loňského roku 10 občanů zemřelo, přistěho-
valo se 11 občanů a 30 spoluobčanů se z naší obce odstěhovalo

-  O Tříkrálové sbírce se v sobotu 5.1.2019 ve farnosti Radostín nad Oslavou vybralo 
celkem 82. 077,- Kč ( Radostín and Oslavou 55.747,- Kč, Kněževes 9.705,- Kč, Krás-
něves 16.625,- Kč)

-  setkání důchodců se uskuteční 4.5.2019 v Kulturním domě v Radostíně nad  Osla-
vou

- sběrný dvůr na bioodpad bude otevřen od 6.4.2019

-  v době konání pohřbů je na hřbitově otevřené WC

Vydal Obecní úřad Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg.značka: MK ČR E 11294. Tiskne Horácká 
tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 41/2019, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 6. 2019. 
Případné příspěvky vítány.


