
ČÍSLO 189  -  ZÁŘÍ 2014

Z jednání zastupitelstva obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu starosty o výsledku soutěže 

49 škol žďárského okresu ve sběru 
papíru, kde se naše škola umístila na 
1. místě, škola obdržela od pořádající 
fi rmy Alfa Šrot Dolní Rožínka 
fi nanční ocenění ve výši 5000,- Kč 

- sdělení Úřadu regionální rady regionu 
soudržnosti jihovýchod Jihlava, že 
výběrové řízení z června 2014 na 
akci Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou - na stavební práce je nutné 
zrušit z důvodu, že 3 fi rmy, jejichž 
nabídky byly vyhodnocené, musely 
být vyzvány k opravě termínu plnění, 
což je dle sdělení ROP nepřípustné, u 
dodávek na dětské prvky obsahoval 
kontrolní protokol 5 výtek, jež sice 
nejsou  v rozporu se zákonem o 
Zadávání veřejných zakázek, navíc 
hrozeno sankcí 25%, pokud vše 
nebude napraveno,  z těchto důvodu 
se výběrová řízení ruší

- zprávu starosty o nutnosti výměny 
střešní krytiny (rozpadá se) na 
budově bývalé MŠ, kde do budovy 
zatéká

- studii „Radostín nad Oslavou 
– Úprava křižovatky II/354 x 
III/35425“, vypracovanou fi rmou 
Atelier malých okružních křižovatek 
Ing. Petra Novotného, Pardubice

- zprávu starosty týkající se nutnosti 
odvodu vody při přívalových deštích 
z místního hřbitova

  
zastupitelstvo obce schválilo: 
- výsledek výběrového řízení na 

dodavatele akce „Rekonstrukce zubní 
ordinace“ Radostín nad Oslavou“, 
pořadí 1. místo  LS MONT s.r.o. Žďár 
nad Sázavou, 2. místo TRASTAV 
s.r.o. Žďár nad Sázavou, 3. místo 
Gremis s.r.o. Velké Meziříčí 

- souhlas s uzavřením smlouvy O dílo 
s fi rmou LS MONT s.r.o. Žďár nad 
Sázavou,  na akci  „Rekonstrukce 
zubní ordinace“ Radostín nad 
Oslavou  

- souhlas s uzavřením Smlouvy o 
zřízení služebnosti s Krajem Vysočina, 
spočívající ve zřízení a provozování 
stavby „Oprava a odbahnění rybníka 
Benýšek – spodní výpust“

- přijetí investičního úvěru ve výši 
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500 tis. Kč od ČSOB, a.s. včetně 
jeho zajištění biankosměnkou a 
pověřuje starostu podpisem smluv, 
vše na zajištění financování akce  
„Rekonstrukce zubní ordinace“ 
Radostín nad Oslavou, zbytek ve 
výši 243 290,- Kč, plus náklady na 
projektovou dokumentaci a stavební 
dozor bude financováno  z rozpočtu 
obce  

- odměnu za získání Bílé stuhy v soutěži 
obcí ČR s názvem Vesnice roku, 
formou investiční nebo neinvestiční 
dotace ve výši 600 000,- Kč z  
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
na příští rok, na akci „Rekonstrukce 
rozvodů elektřiny v původní budově 
a přístavbě ZŠ“

- přijetí finančního daru ve výši 50 
000,- Kč za Bílou stuhu od Kraje 
Vysočina, které budou použity na 
úhradu části nákladů spojených s 
Rekonstrukcí zubní ordinace čp. 71

- rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č. 3/2014

- souhlas s uzavřením smlouvy o 
zřízení věcného břemene s firmou 
E-ON Distribuce na akci “Radostín 
n.O. č.p.15 přípojka NN” s firmou E - 
ON Distribuce a.s. České Budějovice, 
jedná se o přípojku elektřiny k 
rodinnému domu čp. 15 v naší obci

- zahájení projekčních prací na 
rekonstrukci elektroinstalace v 
původní a nové části Základní školy 
Radostín nad Oslavou 

- výsledek výběrového řízení 
ze dne 15.9.2014 na dodávku 
prvků dětského hřiště na akci 
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou, nejvýhodnější nabídka 

firmy 1. Benjamin s.r.o. Buchlovice, 
2. Tomovy parky s.r.o. , Radvánovice 
11, 511 01 Karlovice, 3. Karim Europe 
s.r.o., Wolkerova 1279, 768 24 Hulín,                
4. Alex kovový a školní nábytek 
s.r.o., Výstaviště 405/1, 647 00 Brno a 
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy

- výsledek  výběrového řízení ze 
dne 15.9.2014 na dodávku a 
instalaci vnitřního vybavení v 
rámci modernizace učeben na akci 
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou, nejvýhodnější nabídka 
firmy T-E-V Pardubice s.r.o., 
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice a 
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy 

- výsledek  výběrového řízení ze dne 
15.9.2014 na dodávku stavebních 
prací na akci „Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání v 
MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou, 
nejvýhodnější nabídka firmy 1. 
Stylstav s.r.o. Křižanov, Benešovo 
náměstí 195, 2. SPORTOVNÍ 
PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 
760 01 Zlín, 3. Gremis s.r.o. Jihlavská 
230, 594 01 Velké Meziříčí, 4. ATIKA 
– LYSÝ s.r.o. Zahradní 992, 594 01 
Velké Meziříčí, vyloučena ze soutěže 
byla nabídka firmy BUILDING 
centrum – HSV, s.r.o. Karlov 169/88, 
594 01 Velké Meziříčí pro rozdílnost 
ceny v Krycím listu nabídky a 
návrhem Smlouvy o dílo a souhlasí 
s uzavřením smlouvy O dílo s firmou 
Stylstav s.r.o. Křižanov, Benešovo 
náměstí 195 na dodávku stavebních 
prací na akci „Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání  v MŠ 
a ZŠ Radostín nad Oslavou“

- cenovou nabídku firmy Atelier 
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malých okružních křižovatek Ing. 
Petra Novotného, Pardubice, na 
vypracování studie na akci: „Radostín 
nad Oslavou – Úprava křižovatky 
II/354 x III/35425“

- průběh realizace akce Rekonstrukce 
zubní ordinace, kdy tato akce byla  
řádně provedena v termínu do 
31.8.2014 a od 1. září nová paní 
zubařka ordinuje v opravených 
prostorách

- zprávu starosty o kompletním 
dokončení prací na akci Rozšíření 
hřbitova, kde se letos osadilo nové 
oplocení firmou Stanislav Kazda,  
Stránecká Zhoř, byly provedeny 
stavební práce firmou Atika – Lysý, 
Velké Meziříčí, kteří dělali nové 
oplocení z betonových šalovek, 
rozšiřovali parkovací místa, zhotovili 
chodník mezi starým a novým 
hřbitovem  a vybudovali základy k 
hrobovým místům, celkem veškeré 
náklady na rozšíření hřbitova  činí            
7 052 336,- Kč

- zahájení přidělování hrobových 
míst na novém hřbitově od 
1.10.2014 a schvaluje prodejní cenu 
zhotovených základů a to:
Dvou hrob  14 000,- Kč s DPH
Jedno hrob 7 000,- Kč s DPH
Urnový hrob 3 000,- Kč s DPH
Epitafní deska 1 000,- Kč s DPH

- cenu nájemného za užívání 
hrobových míst na místním 
hřbitově ve výši 6,- Kč za m2 a rok a 
cenu za služby ve výši 7,- Kč za m2 a 
rok, s účinností od 1.10.2014

- zhotovení nového Misijního kříže 
firmou Truhlářství Poul, Radostín 
nad Oslavou,  jeho umístění na 
obecní parcele č. 2168/2 u ohradní zdi 

kostela ( vlevo od věže ), vybudování 
základu, včetně vydláždění povrchu 
a zabudování osvětlení kříže firmou 
PP Stav s.r.o. Radostín nad Oslavou

- souhlas s uzavřením Smlouvy o 
zřízení věcného břemene s firmou  
E - ON Distribuce a.s. České 
Budějovice na akci “Radostín 
n.O. přípojka NN, Pytlík”, jedná 
se  o přípojku elektřiny k parcele 
novostavby rodinnému domu v 
obytném souboru

- odprodej části obecní parcely č. 
99/1 o výměře 15 m2 manželům 
Prokopovým, Radostín nad Oslavou 

- směnu části lesního pozemku p.č. 
596/1 (v majetku obce) o výměře  
2000 m2 za část pozemku parcelní 
číslo 361 (orná)  o  stejné výměře v 
soukromém majetku a dorovnání 
rozdílu ceny dle vyhotovených 
znaleckých posudků na oba 
pozemky

- vyhlášení záměru obce na odprodej 
části obecních pozemků p.č. 70/1 
a 2191/1 o výměře cca 70 m2 u 
rodinného domu čp. 75 v k. ú. 
Radostín nad Oslavou

- rozpočtové opatření obce Radostín 
nad Oslavou č.4/2014

zastupitelstvo obce uložilo:
- starostovi a radě obce zajistit v 

termínu do 31.10.2014 vypracování 
projektu nových rozvodů elektrické 
energie odborným projektantem v 
původní a nové části Základní školy                   
v Radostíně nad Oslavou 



4

rada obce vzala na vědomí:
- Rozhodnutí prezidenta republiky 

o vyhlášení termínu konání 
komunálních a senátních voleb na 
dny 10. a 11. října 2014

- oznámení starostky obce Ořechov 
o termínu slavnostního vyhlášení 
výsledků krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2014 dne 15.8.2014 v 
kulturním domě Ořechov, za naši 
obec se zúčastní p. starosta a Mgr. 
Věra Ochranová 

- oznámení MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor  rozvoje a územního plánování  
o veřejném projednání návrhu změny 
č. 1 Územního plánu Městyse Ostrov 
nad Osl., které proběhne 30.7.2014 
od 15. hod. v Ostrově nad Oslavou  

- dokument „Posuzování vlivů na 
životní prostředí  - Farma dojnic 
v Radostíně nad Oslavou“ – EIA 
zaslané krajským úřadem Kraje 
Vysočina, odborem životního 
prostředí a zemědělství 

- zahájení vodoprávního řízení k 
vodnímu dílu „Protipovodňová 
úprava v obci Radostín nad Oslavou“ 
zaslané MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor životního prostředí

- protokol č. 30/RO/2014 o výsledku 
veřejnoprávní kontroly obce Radostín 
nad Oslavou na použití veřejně 
finančních podpor z rozpočtu Kraje 
Vysočina v rámci programu Obnovy 
venkova Vysočiny, akceschopnosti 
jednotek požární ochrany (JPO) a na 
územně  plánovací dokumentaci vše 
za rok 2013, se závěrem – nedostatky 

nebyly zjištěny                     
- kolaudační souhlasy na rekonstrukci 

rybníků Staroborský a Alice v k.ú. 
Zahradiště, vydaný MěÚ Žďár nad 
Sázavou, odbor životního prostředí 
pro vlastníka Maria Podstatzká – 
Lichtenstein Velké Meziříčí

- rozhodnutí o prodloužení uzavírky v 
obci Bory do 3.8. 2014 vydané MěÚ 
Velké Meziříčí, odborem dopravy a 
silničního hospodářství

 
rada obce schválila:
- Smlouvu o dílo s firmou Stylstav s.r.o., 

Křižanov na provedení stavebních 
prací na akci „Modernizace 
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a 
ZŠ Radostín nad Oslavou“ 

- Smlouvu o dílo s firmou LS MONT 
s.r.o., Jamská 2486/8, Žďár nad 
Sázavou, na akci  „Rekonstrukce 
zubní ordinace“ v Radostíně nad 
Oslavou   

- Smlouvu příkazní s firmou Ing. Jan 
Zástěra Mělkovice, na provedení 
stavebního dozoru na akci 
„Rekonstrukce zubní ordinace“ 
Radostín nad Oslavou    

- Smlouvu na poskytnutí  úvěru ve 
výši 500 tis. Kč  č. 1432/145638 s 
ČSOB, a.s., Praha 5,  na úhradu části 
nákladů na akci „Rekonstrukce zubní 
ordinace Radostín nad Oslavou“, č.p. 
71  

- Dohodu o vyplňovacím právu 
směnečném č. 1433/14/5638 k 
Bianko směnce č.331/5638/14 s 
ČSOB a.s. Praha 5 

- Smlouvu o zřízení věcného břemene 

Z jednání rady obce
(od posledního vydání Radostínského zpravodaje)
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s firmou E-ON Distribuce a.s., České 
Budějovice, na akci „Radostín nad 
Oslavou č.p. 15 - přípojka NN“ , jedná 
se o přípojku elektřiny k rodinnému 
domu č.p. 15 v naší obci  

- Smlouvu s firmou Vodárenská 
akciová společnost a.s., Žďár nad 
Sázavou na dodávku pitné vody a 
odvádění odpadních vod z č.p.  71

- Smlouvu s firmou Vodárenská 
akciová společnost a.s., Žďár nad 
Sázavou na odvádění odpadních 
vod ze sanitárního  kontejneru na 
hasičském cvičišti

- Smlouvu o sdružených dodávkách 
elektřiny s firmou E-ON Česká 
republika s.r.o., České Budějovice 
pro zubní ordinaci č.p.71

- Smlouvu o dodávkách zemního 
plynu do zubní ordinace č.p. 71 s 
firmou RWE Energie s.r.o., Praha 10

- nákup 1 ks betonové garáže Prefa 
u hasičského cvičiště od firmy 
Miloslav Odvárka ODAS, Žďár nad 
Sázavou, pro potřeby místního Sboru 
dobrovolných hasičů

- Smlouvu o zřízení služebnosti s 
Krajem Vysočina spočívající ve 
zřízení a provozování spodní výpusti 
z obecního rybníka Benýšek

- Smlouvu o poskytnutí dotace s 
Krajem Vysočina z Programu 
obnovy venkova kraje Vysočina, na 
akci „Oprava hřbitovní zdi“ Radostín 
nad Oslavou

- provedení účetních prací firmou Ing. 
Vladimír Havlík, Žďár nad Sázavou 
po dobu nemoci účetní obce

- Dodatek č.1 ke Smlouvě o přeložce 
elektrického vedení č. 130015/64 
u hasičské zbrojnice, spočívající v 
posunutí termínu realizace díla  

  
- vyhlášení záměru obce na odprodej 

části obecní parcely č. 99/1 ( ostatní 
plocha ) o výměře 15 m2

- podání žaloby na úhradu dluhu 
manželů Friedlových vůči 
Obci Radostín nad Oslavou 
prostřednictvím právní zástupkyně 
JUDr. Havlíkové, Nové Město na 
Moravě   

- nákup nástěnné vitríny určené pro 
reklamní účely a umístění ke vstupní 
bráně na místní hřbitov

- vyjádření obce k dokumentaci 
„Farma dojnic v Radostíně nad 
Oslavou“ – EIA, zaslané od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a zemědělství, 
vyjádření obce k tomuto dokumentu 
je přílohou dnešního usnesení

- zadání vypracování připomínek z 
ekologického hlediska k dokumentaci 
„Posuzování vlivu na životní prostředí 
-  Farma chovu dojnic Radostín nad 
Oslavou“ paní Elenou Karkoškovou, 
Brtnice

- znění a souhlas s podpisem petice 
týkající se nesouhlasu obcí ČR s 
povinností registrovat všechny 
smlouvy v tzv. Registru smluv a 
z toho vyplývajících negativních 
důsledků pro obce

- oslovení firem k podání nabídky 
do výběrového řízení  na  akci  
„Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání MŠ a ZŠ Radostín nad 
Oslavou“ na stavební práce - Stylstav 
s.r.o. Křižanov, A + Š stavby s.r.o. Žďár 
n. Sáz., Gremis s.r.o. Velké Meziříčí, 
Atika – Lysý s.r.o. Velké Meziříčí, 
BUILDING CENTRUM-HSV, s.r.o., 
Karlov 169/88, Velké Meziříčí, 594 



Na schůzi zastupitelstva obce 18.9.2014 bylo mimo jiné 
projednáno „Zhodnocení právě končícího volebního 

období“, z něhož část (co se povedlo vyjímáme:

SMĚNY A ODKUPY PARCEL (do majetku obce)
- směny a odkupy parcel pod cestou 

ke Znětínku 
- bezúplatný převod pozemkové 

parcely č. 25 v Zahradištích od České 
republiky, Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, 
do majetku obce Radostín nad 
Oslavou 

- odkup parcely  o výměře 3 169 m2 
u administrativní budovy ZERAS, 
provedena skrývka zeminy, je zde 
skládka ornice, kamení, sběrný dvůr 
na stavební suť 

- nákup a prodej parcel u moštárny 
místního Zahrádkářského svazu 

- směny pozemků a posunutí 
garážových míst, rozšíření 
komunikace o 2 metry na bývalém 
lomě

- odkup 120 m2 plochy pro parkoviště 
u místního hřbitova od Zeras a.s. 
Radostín nad Oslavou do majetku 
obce

- úplatný převod parcely číslo 2229 
(ost. plocha za benzinkou) o 
výměře 365 m2 v obci Radostín nad 
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01 Velké Meziříčí, k podání nabídky 
do výběrového řízení na dodávku 
prvků dětského hřiště - Benjamin 
s.r.o., Buchlovice, Dřevoartikl spol.
s r.o., Znojmo, Tewiko systems 
s.r.o., Liberec, dodávky vybavení 
odborných učeben T-E-V Pardubice 
s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice,   
SHARP CENTRUM OLOMOUC  
s.r.o., Na Bystřičce 740/26, 772 00 
Olomouc,  JAN MÍKA, Sídliště Vyšný 
117, 381 01 Český Krumlov

  
rada obce uložila:
- starostovi zveřejnit v termínu do 20.7. 

2014 na Profilu zadavatele veřejných 
zakázek (vhodné uveřejnění) Smlouvu 
o dílo  na Rekonstrukci zubní ordinace 
Radostín nad Oslavou 

- starostovi zajistit ve stanovených 
termínech veškeré úkoly vyplývající 
ze zákona o volbách do  zastupitelstev 
obcí a Senátu Parlamentu České 

republiky
- starostovi a radě obce zajistit v 

termínu do 31.10. 2014 vypracování 
projektu nových rozvodů elektrické 
energie odborným projektantem v 
původní a nové části Základní školy   
v Radostíně nad Oslavou

- starostovi zúčastnit se  14.8.2014 
na MěÚ Žďár nad Sázavou 
vodoprávního řízení k vodnímu dílu 
„Protipovodňová úprava v Radostíně 
nad Oslavou“

- místostarostovi zajistit výběr 
poplatků za užívání veřejného 
prostranství stánkaři o letošní farní 
pouti

- radnímu obce p. Josefu Poulovi 
zajistit organizační uspořádání 
stánků o letošní farní pouti 

- starostovi připravit do příštího 
jednání rady obce nový návrh 
smlouvy o nájmu hrobového místa 
podle nového občanského zákoníku 
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Oslavou, od České republiky, Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových,  do majetku Obce  
Radostín nad Oslavou

- směna a odkup pozemků za požární 
nádrží vedle tenisových kurtů

- odkup části parcely zastavěné 
hřbitovní zdí od manželů 
Humpolíkových

- odkup parcely č. 411/1 o výměře 166 
m2 v k.ú. Radostín nad Oslavou od 
soukromých vlastníků (pozemek 
pro rozšíření chodníku k místnímu 
hřbitovu)

- odkup parcely číslo 410/2 (orná 
půda) o výměře 526 m2 v k. 
ú. Radostín nad Oslavou od 
soukromých vlastníků (pozemek 
pro rozšíření chodníku k místnímu 
hřbitovu)

- odkup parcely číslo 799/154  (orná 
půda) o výměře 26 726 m2 a 
parcely číslo 799/156  (orná půda) 
o výměře 979 m2 v katastrálním 
území obce Radostín nad Oslavou, 
od soukromého vlastníka do 
majetku obce, pro účely nové bytové 
výstavby

Provedené stavební akce:
Rozšíření hřbitova:
- Rekonstrukce hřbitovní zdi 
- “Rozšíření hřbitova Radostín n. Osl. 

I. etapa” 
- “Rozšíření hřbitova Radostín n.Osl. 

II. etapa” 
- Oprava hřbitovní zdi –  nový kovaný 

plot

- „Změna užívání nebytových prostor 
bývalé MŠ“ 

- Obytný soubor Radostín n. Osl. –  II. 
etapa  5 rodinných domů           

- Odbahnění rybníka Benýšek 
- Oprava komunikace p.č. 405/1 

(Krátká ulice) 
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- Oprava komunikace Za Humny v 
Radostíně n.Osl.                

- Oprava komunikace u kulturního 
domu, včetně položení oddělovacích 
obrubníků od silnice

- Oprava části MK u čp. 110 a čp. 25, 
včetně opravy výtluků v místních 
komunikacích 

- Oprava místní komunikace k 
lihovaru p.č. 2196/3 frézovanou 
asfaltovou drtí 

- Provedení rekonstrukce topení v 
obecní bytovce č. 205 

- Rekonstrukce zubní ordinace čp. 71

- Prodloužení veř. osvětlení u 
hasičského cvičiště 

- Přístavba a stavební úpravy 
vstupního schodiště do budovy 
Obecního úřadu v Radostíně n. Osl. 
– bezbariérový vstup 

- Rekonstrukce elektrických rozvodů 
v bytech 2+1 a 1+1 v obecní bytovce 
č. 205 v Radostíně nad Oslavou 

- Dětské hřiště a chodník farská 
zahrada 

- Nákup malého traktoru VEGA 47 
COMFORT, včetně vlečky a vybavení 
od firmy Pavel Šálek, Prostějov 

Připravované a rozestavěné projekty 
Modernizace infrastruktury pro 

vzdělávání MŠ a ZŠ, je ve stádiu 
realizace, Přeložka elektriky u hasičárny 
je ve stádiu realizace, Rekonstrukce 
elektrických rozvodů ZŠ - připravuje 
se projektová dokumentace, 
Protipovodňová opatření v obci Radostín 
nad Oslavou jsou ve fázi stavebního 
povolení, Bezpečné přecházení před 
Jednotou, včetně dopravního řešení 
jsou ve fázi projekčních prací, Chodník 
ke hřbitovu je ve fázi projekčních 
prací, Rekonstrukce - PŘEDČIŠTĚNÍ 
HRUBÉHO KALU ČOV – příprava k 

realizaci, Rekonstrukce vodojemu je 
ve fázi projekčních prací, Komunikace 
5 RD Obytný soubor II. etapa je 
zkolaudována, čekáme na kolaudační 
rozhodnutí a pak se musí vyhotovit 
Závěrečné vyhodnocení akce a zaslat 
na MMR, Projekt Obytný soubor 
rozšíření o dalších  5 parcel je ve fázi 
zpracovávání projekčních prací pro 
Územní rozhodnutí, Územní plán je 
ve stadiu před dokončením, připravuje 
se Studie - Návrh terénních úprav 
nad Benýškem (zachycování bahna  a 
zdržení vody).

Z drobnějších provedených akcí
Oprava čekáren na městečku a u školy, 

oprava kanalizační přípojky ke škole, 
oprava propadlého chodníku u čekárny 
u ZŠ, zasázení okrasných stromů a květin 
v Zahradištích a na městečku, zasíťování 
7 parcel v OS, zakoupen prodejní a 
sanitární kontejner na hasičské cvičiště, 
zhotovení dřevěného parketu, nákup 
dvou párty stanů, 20 sad pivních setů 
( lavičky a stoly ), Bioodpady 2011 

– pořízení domácích kompostérů, 
zakoupili jsme Multikáru, uspořádali 4 
ročníky tanečních kurzů pro začátečníky 
a pokročilé, řízení dopravy a ozvučení 
hřbitova při pohřbech, pronájem louky 
od hraběnky v Zahradištích pro dětské 
hřiště, zpracování historie obce od 
pana Jaroslava Sadílka z Bystřice nad 
Pernštejnem od 13.století do poloviny 
19. století, skácení topolů na Bejkovnici 
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a u Benýška, setkání důchodců, 
Radostínský zpravodaj, oprava a údržba 
kulturního domu – okopání hlíny 
a zaizolování vzduchotechnického 
potrubí v kulisárně a pod jevištěm 
mladými hasiči, zhotovení nové 
podlahy v kulisárně, oprava zadní 
stěny jeviště nalepením zátěžového 
koberce, zateplení stropů na galerií 
a nad jevištěm mladými hokejisty, 
rekonstrukce vybavení spodního baru  
(nábytek, pult, roleta ), vybetonování 
podlah sklepů a zabudování nového 
výdejního okna ve sklepě, nové záclony 
a závěsy u oken, nové závěsy mezi 
přísálím a sálem, obroušení a znovu 
nalakování obložení topení na sále, 
celkové vymalování KD, každoroční 

obroušení povrchu parket na sále a v 
přísálí, napastování a naleštění, mytí 
oken 2x za rok, pravidelný úklid před a 
po každé akci. Po zhlédnutí kulturních 
domů v širokém okolí si troufnu tvrdit, 
že náš patří k nejhezčím. Pravidelně se 
provádí úklid obecních prostranství, 
chodníků, parků, dětských hřišť, 
čekáren, odpadkových košů, hřbitova, 
sečení obecních ploch atd. Členové 
Sboru dobrovolných hasičů provedli 
práce na bourání hospodářských budov  
v čp. 7, při pálení dřevěných odpadů z 
této nemovitosti, pomocné práce na 
rekonstrukci bývalé mateřské školy, 
demolici márnice, na výkopu drenáží 
na hasičském cvičišti, skácení lípy u 
OÚ.

ZÍSKANÉ DOTACE:
- Dotace ve výši 250 000,- Kč z  
Ministerstva pro místní rozvoj ČR na 
vybudování komunikace v Obytném 
souboru 5 RD – II. etapa
- Dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životní prostředí ve výši – 
117 723,05 Kč – SFŽP, 1 530 399,65 Kč 
– ERDF,  na akci „Odbahnění rybníka 
Benýšek“ 
- Dotace ve výši 4 002 815,46,- Kč z 
Operačního programu ROP NUTS II 
Jihovýchod, prioritní osy Udržitelný 
rozvoj měst a venkovských sídel, na 
akci „Modernizace infrastruktury pro 
vzdělávání v ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou“ 
- Smlouva o spolupráci obcí Radostín 
nad Oslavou, Kněževes a Krásněves na 
akci „Oprava hřbitovní zdi“příspěvek 
obce - Krásněves  83 504,- Kč, Kněževes  
46 664,- Kč

- Smlouvu o spolupráci obcí Radostín 
n. Osl., Kněževes a Krásněves na akci 
„Rozšíření hřbitova Radostín nad 
Oslavou“, příspěvek obce Krásněves 
906 576,- Kč, Kněževes 506 616,- Kč 
- Smlouva se Svazem vodovodů a 
kanalizací Žďársko na vybudování 
vodovodu a kanalizace v Obytném 
souboru 27 RD  - II. etapa 5 rod. domů 
– úspora na DPH 166 000,- 
- Dotace z programu obnovy venkova 
Kraje Vysočina – 2011 oprava místních 
komunikací 111 000,-, 2012 oprava 
místních komunikací  107 000,-, 2013 
oprava místních komunikací 109 000,-
2014 – oprava oplocení hřbitovní zdi 
106 000,-
- Dotace na územní plán od Kraje 
Vysočina 170 000,-
- 3. místo v soutěži obcí (v třídění 
komunálních odpadů) kraje Vysočina 
s názvem „My třídíme nejlépe 2013“  
- 25 000,- Kč



- Dotace na Veřejně prospěšné práce  
rok 2011 – 78 824,- , 2012 – 102 960,- 
2013 – 375 040,- , 2014 – 380 000,-. 
Celkem na VPP – 936 824,-

„Vesnice roku“  2011 – Duhová stuha 
(Cena naděje pro živý venkov), 2013 – 
Diplom za činnost divadelního spolku 
(odměna 25 000,-Kč), 2014 Bílá stuha 
(součet odměn 686 000,-Kč)
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Obec je  členem a aktivní účastí zapojena do činnosti Svazu vodovodu a kanalizací 
Žďársko,  Dobrovolného svazku obcí – mikroregionu Pooslaví, Místní akční skupiny 
MAS Havlíčkův kraj a do projektu Meziobecní spolupráce spolu s městem Žďár nad 
Sázavou a dalšími obcemi pověřeného Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou.

Do dnešního dne proběhlo –  35 schůzí zastupitelstva obce ( dle zákona o obcích 
by jich stačilo 16 ) - projednáno bylo 740 bodů jednání. 
Do dnešního dne proběhlo –  55 schůzí rady obce – projednáno bylo 1142  bodů 
jednání.

Na konci právě končícího volebního období chci poděkovat všem zastupitelům za 
vykonanou práci, zvláště místostarostům, radním, předsedům komisí a zvláště těm, 
kteří už do dalšího volebního období nekandidují. Přátelé díky.

Josef Fabík, starosta obce
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Srdečně vás zveme na LIDOVÉ MISIE,
které se uskuteční v Radostíně a Pavlově
v týdnu od neděle 16. do neděle 23. listopadu 2014

Lidové misie (vede je FATYM ze Znojemska) jsou jedinečnou příležitostí 
pro nás všechny, kteří zde žijeme.
Pro ty, kteří se účastní pravidelně bohoslužeb a svou vírou se snaží 
žít, je to možnost k prohloubení vědomostí o Božích skutečnostech, 
k rozšíření obzorů, k nové radosti z daru víry…
Pro ty, kteří se již dlouho chystají smířit s Bohem a dosud nenalezli odvahu, je to 
možnost po letech znovu přijmout svátosti, dát do pořádku své manželství... Kněží, kteří 
misie povedou, budou od čtvrtka do soboty zpovídat a rádi poradí a pomohou i tomu, kdo 
snad již zapomněl, jak svátost smíření (svatá zpověď) probíhá.
Pro ty, kteří se k víře touží vrátit, mohou být týdenní lidové misie okamžikem zlomu 
v jejich životě.
Pro ty, kteří dosud víru hledají, kteří se touží o Bohu  něco dozvědět, přijít mezi křesťany…, 
mohou být lidové misie novým začátkem, na kterém budou potom moci dál stavět.
A je to příležitost úplně pro všechny pokřtěné katolíky, protože víru a Pána Boha 
potřebuje každý. I ten, kdo si snad ještě myslí opak!!

Ještě jednou vás srdečně zveme! Každý je vítán.

 P. Pavel Habrovec Mons. Jindřich Bartoš P. Marek Dunda
 farář v Radostíně a Pavlově  Mons. Jan Peňáz koordinátor misií
                                                      jáhen Ladislav Kinc                       
                                                        hlavní misijní kazatelé 
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Z programu lidových misií:
• bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro děti
• každý den bohoslužba s hlavním misijním kázáním 
• po večerní bohoslužbě stavovské promluvy (pro muže, ženy, rodiče…)
• od čtvrtka příležitost ke svátosti smíření (svaté zpovědi) a to i pro ty, kdo tuto svátost 

po dlouhá  léta nepřijímali
• kající světelné procesí
• stavění misijního kříže jako jeden z vrcholů misií
• duchovní program nejen ve farním kostele (s cyklem přednášek o duchovním životě…)
• další doprovodný program lidových misií

Součástí lidových misií je i žehnání domů
Bude probíhat od pondělí 10. listopadu 

od 13.00. Není třeba nic zvláštního chystat, 
ani se předem přihlašovat. Naši kněží a 
jáhnové vás sami navštíví, budete-li mít 
zájem, dům požehnají a předají upomínku. 
Žehnání je bezplatné! Je dobré využít této 

návštěvy kněze či jáhna a v případě, že 
vás cokoliv zajímá se můžete informovat – 
např. za jakých podmínek je možno pokřtít 
dítě, přijmout svátost manželství, dát do 
pořádku sňatek po církevní stránce, jak se 
mohou dospělí připravovat na křest, atd.

Podrobnější informace přinese Farní zpravodaj, se kterým vás navštívíme asi týden před 
zahájením lidových misií.

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali 

všem, kteří doprovázeli našeho Matýska 
po celý jeho život a na jeho poslední 
cestě. Zvláště pak MUDr. Klimeckému 
za jeho obětavou a profesionální 
lékařskou péči, až do konce Matýskovy 

pozemské pouti. Všem kamarádům a 
známým za to, že stáli po našem boku 
a podporovali nás po celý Matýskův 
život.

DĚKUJEME
Rodina Tlustošova

Zubní ordinace
Ordinační doba zubní ordinace MDDr. Radky Prouzové

pondělí 6:30  - 15:00
úterý 6:30  - 15:30  Ostrov nad Oslavou
středa 6:30  - 15:00
čtvrtek 6:30  - 13:00
pátek 6:30  - 11:30
přestávka na oběd 
10:30 - 11:00 hodin

Neodkladná akutní ošetření pacientů 
provádíme pouze po telefonické domluvě do 10:00 hodin, telefon: 799 505 925.



ZVEŘEJNĚNÍ POSUDKU „FARMA CHOVU DOJNIC“
Obecní úřad v Radostíně nad Oslavou 

oznamuje občanům, že na webových 
stránkách obce je zveřejněna informace 
– ZVEŘEJNĚNÍ POSUDKU „FARMA 
CHOVU DOJNIC RADOSTÍN 
NAD OSLAVOU“, včetně samotného 
posudku. 

Do posudku lze také nahlížet v 
kanceláři starosty obce v pracovní dny 
od 7,00 do 15,30 hod. Upozorňujeme, že 
ode dne 22.9.2014 může každý ve lhůtě 
do 30 dnů zaslat Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina, odboru životního prostředí 
a zemědělství písemné vyjádření k 
posudku. 
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Soutěž škol ve sbírání druhotných surovin   
od 25. září 2014 do června 2015

Sbíráme… 
Papír – noviny, časopisy, letáky, bílý 
papír
Karton – papírové kartony
Víčka od PET lahví
Kde vykupujeme? 
Místnost v autobusové čekárně u 
požární nádrže v Radostíně n. O.

Kdy vykupujeme?
Vždy ve čtvrtek (kromě prázdnin a 
svátků) 16:00 - 16:30 

Více info: Mgr. Josef Fabík
           josef.fabik@seznam.cz 

DIAKONIE BROUMOV VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ RADOSTÍN 
NAD OSLAVOU

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, 
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 
skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře 
a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší funkční elektrospotřebiče
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, 

koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky 
- ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
dne: 17. ŘÍJNA 2014
čas:  7.30 – 15.00
místo: V GARÁŽI OBECNÍHO
 ÚŘADU

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Sdělení Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina
V silničním provozu musíte být vidět

Kraj Vysočina – Policisté v Kraji 
Vysočina se v nastávajícím podzimním 
období setkávají stále více s chodci a 
cyklisty, kteří se pohybují v silničním 
provozu za snížené viditelnosti 
nedostatečně osvětleni. 

Účastníci silničního provozu si 
musí uvědomit, že chodec nebo cyklista 
oblečený v tmavém oděvu, není za 
ranního šera před nadcházející zimou 
v silničním provozu vidět. Pokud je člověk 
oblečen do tmavého oblečení, pak jej řidič 
přijíždějícího vozidla uvidí na vzdálenost 
18 metrů. V bílém oblečení je viditelný 
již na vzdálenost 55 metrů. Pokud si 
chodec nebo cyklista na sebe obleče oděv 
s reflexními prvky, pak jej řidič uvidí 
před svým vozidlem již na vzdálenost 200 
metrů. Zde již má řidič dostatek času na 
chodce nebo cyklistu reagovat.

Zejména cyklisté si neuvědomují, že 
za snížené viditelnosti musí mít jízdní 
kolo vybavené stanoveným osvětlením. 
Vpředu musí mít bicykl osvětlení bílé 
barvy. Pokud je komunikace dostatečně 
osvětlena pouličním osvětlením, pak 
může tato svítilna svítit přerušovaně. 
Vzadu musí být jízdní kolo vybaveno 
světlem červené barvy, které může 
svítit i přerušovaně. Při svých cestách 
na osvětlení jízdního kola cyklisté rádi 
zapomínají. Neuvědomují si, že se 
v podzimních dnech brzy stmívá a ze 
svých výletů na kole se již vrací za tmy. 
Bohužel je není na komunikacích vidět. 
Výborným doplňkem pro jízdu na kole je 
reflexní vesta. Pokud si ji cyklista obleče, 
je pro řidiče motorových vozidel velmi 
dobře viditelný a přispěje tím ke své 
vlastní bezpečnosti v silničním provozu.

K dalším problémům v dopravě 
dochází zejména v době tzv. „Dušiček“. 
V souvislosti s památkou zesnulých 

upozorňujeme všechny účastníky 
silničního provozu, aby jezdili opatrně, 
zbytečně nespěchali, na cestu se vydávali 
odpočatí. Pamatujte, že je tu již podzim a 
proto mohou být silnice pokryté mokrým 
listím, popřípadě namrzlé. Po ránu bývají 
časté mlhy. 

Doprava ale není jediným problémem 
„Dušiček“. Hřbitovy a parkoviště blízko 
hřbitovů začnou navštěvovat i lidé, kteří 
sem přijdou úplně za jiným účelem. Ten 
bude jen jediný a to něco získat - ukrást. 
Majitelé vozidel často spoléhají na to, že se 
vzdálí od auta jen na chvíli, a to se přece 
nemůže nic stát. Na vloupání do vozidla 
a jeho prohledání ale stačí zloději jen pár 
minut. Proto veškeré mobily, fotoaparáty, 
kabelky, peněženky, oblečení nebo jiné 
cennosti nenechávejte na sedadlech, 
popřípadě ani v zavazadlovém prostoru. 
Nejen že se vám ztratí věci z automobilu, 
ale dojde ještě k jeho poškození. 

Bohužel Vaše věci nejsou v bezpečí 
ani tehdy, pokud si je vezmete sebou na 
hřbitov. V okamžiku, kdy svoji kabelku 
nebo jinou cennost byť jen na chvíli 
odložíte na okraj hrobu a jdete, např. pro 
vodu do vázy, odnést starou výzdobu do 
kontejneru nebo zapálit svíčku, stává se 
Váš majetek velmi snadným cílem pro 
zloděje. Není proto od věci všímat si 
svého okolí a zejména podezřelých osob. 
Pokud i přes veškerá preventivní opatření 
dojde ke krádeži věcí, je dobré okamžitě 
vše nahlásit policii. V případě vykradení 
vozidla na nic nesahejte a vyčkejte na 
příjezd policejní hlídky. 

Krajské ředitelství policie 
Kraje Vysočina

Oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Dušek
koordinátor prevence

tel:   974 261 208
mobil: 725 868 475

e-mail: prevence@policievysocina.cz
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Víte že …
31.8.2014 došlo ke změně jízdního řádu autobusu na lince Třebíč-Velké Meziříčí -Žďár 
nad Sázavou.Autobus, který z naší obce odjížděl v 8.10 hodin, nyní odjíždí v 7.57 hodin 
(změna jízdního řádu je umístěna na webových stránkách naší obce).

Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi, nabízí v letošním roce zájemcům studium 
angličtiny pro dospělé pod vedením lektora Stanislava Rolinka, které bude probíhat 
každou středu.
Jedná se kurzy - úroveň  pokročilý 15.30 - 17.00 hodin, začátečník 17.00 - 18.30 hodin.
Podrobnosti o studiu a výši kursovného na tel.čísle: 724 730 328.

V sobotu 30. srpna 2014 se uskutečnil na tenisových kurtech v Radostíně n.Osl. 14 ročník 
tenisového turnaje ve čtyřhrách mužů. Za krásného slunečného počasí sehrálo 20 mužů 
vyřazovací utkání ve skupinách a pak ve čtvrtfinále, semifinále, o třetí místo a finále.

Výsledky turnaje na prvních čtyřech místech:

1. ING. RYBA DRAHOSLAV, VÁŠA ANTONÍN mladší
2. INVALD MILOŠ, FABÍK STANISLAV
3. MGR. SLOUKA JIŘÍ, MGR. FABÍK JOSEF
4. MINSTER MAREK, VÁŠA JAN
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