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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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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 ) 

Milí spoluobčané,
slavení letošní farní pouti jsme spojili se slavností žehnání nového praporu městyse  
a také návratu k historickému označení městys asi po 70 letech. Tento historický  
okamžik s námi oslavilo i několik vzácných hostů. Naše samosprávní území získalo 
standartu, která bude sjednocujícím prvkem pro všechny občany, spolky a činnost v obci  
v časech budoucích. 

Chci tímto způsobem poděkovat všem zastupitelům, představitelům spolků, čle-
nům spolků a vůbec všem občanům podílejících se na přípravách, organizaci a průběhu  
našeho slavnostního historického dne.  

Všem veliké poděkování.   Antonín Váša, starosta městyse
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zastupitelstvo městyse vzalo 
na vědomí: 
- informaci starosty o přidělení dotace 

na akci Novostavba chodníku podél 
silnice III/34826 směrem k ZŠ od 
Státního fondu dopravní Praha

zastupitelstvo městyse schválilo:
- výsledek výběrového řízení, nejvý-

hodnější nabídku firmy HITL, s.r.o. 
Dobelice na dodávku kontejnerů na 
akci Výstavba sběrného dvora Ra-
dostín nad Oslavou včetně souhlasu 
s uzavřením kupní smlouvy

- nejvýhodnější nabídku na poskyt-
nutí překlenovacího úvěru na akci 
Výstavba sběrného dvora Radostín 
nad Oslavou od ČSOB, a.s. včet-
ně souhlasu s uzavřením úvěrové 
smlouvy

- rozpočtové opatření č.3/2021 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 2 069 219,74 Kč a výdajové části 
o + 5 704 711,42 Kč

- hospodaření městyse Radostín nad 
Oslavou za druhé čtvrtletí roku 
2021 

- smlouvu o založení dobrovolného 
svazku obcí Mikroregion Žďársko 

- stanovy dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žďársko  

- darování pozemků  parc.č. 596/13 
ostatní plocha silnice o výměře  
145 m2, parc. č.596/14 ostatní 
plocha silnice o výměře 278 m2, 
parc.č.2168/26 ostatní plocha silni-
ce o výměře 87 m2, parc.č.2168/25 
ostatní plocha silnice o výměře  
165 m2 Kraji Vysočina Jihlava

- přidělení bytu č. 2 o velikosti 2 + 1 
v budově městyse čp. 223 panu Vla-
chovi, Křemenec 

- žádost o prominutí nájemného z uží-
vání nebytových prostor městyse 
v čp. 223 firmě Mikulecká, Pavlov, za 
měsíce leden - květen 2021 z důvo-
du uzavření provozovny na základě 
vládních nařízení v době covidové 
pandemie 

- žádost o prominutí nájemného z uží-
vání nebytových prostor v čp. 86 fir-
mě Svobodová, Ostrov nad Oslavou, 
za měsíce leden - květen 2021 z dů-
vodu uzavření provozovny na zákla-
dě vládních nařízení v době covidové 
pandemie

- výši nájemného z užívání obecních 
nebytových prostor v čp. 86 firmou  
Svobodová, Ostrov nad Oslavou, 
s účinností od 1.8.2021 za částku 
1500,- Kč za kalendářní měsíc, na 
období 1 roku, to je do 30.7.2022 

- prodej publikace Radostín nad Osla-
vou s osadou Zahradiště včera a dnes 
za nákladní cenu 170,- Kč, magnetky 
se znakem městyse 10,- Kč, kelím-
ky s motivem městyse 50,- Kč, cena 
kompletního setu (publikace, mag-
netka, kelímek) 200,- Kč  

- průběh investiční akce Výstavba sběr-
ného dvora – stavba, kde je k dnešní-
mu dni  dokončena opěrná zeď a jsou 
prováděny zpevněné plochy

zastupitelstvo městyse neschválilo: 
- žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 

Praha ve výši 5 tis. Kč
- návštěvu zástupce firmy W.E.B. Větr-

ná Energie s.r.o., Brno realizující 

Z jednání zastupitelstva městyse (29.7.2021)
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větrné elektrárny ohledně informa-
cí o technologii výroby elektrické 
energie a případné přípravy výstavby 
větrné elektrárny

zastupitelstvo městyse uložilo:
- radě městyse uzavřít smlouvu na 

pronájem bytu 2+1 v budově úřa-
du městyse čp.223 v  termínu do 
15.8.2021  

- radě městyse organizačně zajistit far-
ní pouť 

- zastupitelům panu Lubomíru Tlusto-
šovi, Petru Kosourovi, Josefu Poulovi 
a Bohuslavu Hallovi zajistit prodej pu-
blikace a reklamních předmětů během 
slavnosti žehnání praporu a poutního 
odpoledne 

Z jednání rady městyse (24.6., 15.7., 12.8. a 16.9.2021)

Dokončená rekonstrukce 
kanalizace

Rekonstrukce vodojemu

Rada městyse vzala na vědomí: 
- informace starosty ohledně průběhu 

akce Kanalizace u kulturního domu 
a Rekonstrukce vodojemu, kde 
k dnešnímu dni jsou prováděny vý-
kopy a pokládka potrubí kanalizace 
a na vodojemu je prováděna venkov-
ní izolace druhé komory

- informaci o návrhu veřejnoprávní 
smlouvy na akci Přístavba a nástav-
ba provozní budovy ZERAS a.s. od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního a územního plá-
nování 

- souhlas s odstraněním hrobového 
zařízení z hrobu číslo 7 a 8 v 6. řadě, 

bez nároku na vyrovnání od paní 
Humlíčkové, Ostrov nad Oslavou 

- rozhodnutí o povolení výjimky pro 
účely výzkumu a vzdělávání – sledo-
vání vlka obecného a rysa ostrovida 
pro Mendelovu univerzitu Brno od 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Jihlava, odboru životního prostředí 
a zemědělství

- protokol č. 21 o výsledku kontroly 
přenesené působnosti městyse Ra-
dostín nad Oslavou na úseku výkonu 
matriční činnosti se závěrem: Nebyly 
shledány nedostatky od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru ob-
čanskosprávního 
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- rozhodnutí o poskytnutí finančního 
příspěvku na obnovu a zajištění vý-
chovy lesních porostů do 40 let věku za 
rok 2020 ve výši 15 600,- Kč Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, Jihlava, odboru 
životního prostředí a zemědělství

- rozhodnutí o schválení dokumentace 
zdolávání požáru v budově čp. 130 kul-
turního domu od HZS Kraje Vysočina

- stížnost na podanou informaci dle 
zákona č. 106/1999 Sb. o veřejném 
přístupu k informacím s tím, že 
nadřízený správní orgán Krajského 
úřadu Kraje Vysočina potvrdil správ-
nost poskytnuté informace paní 
Brabcové, Žďár nad Sázavou 

- poskytnutí příspěvku ze státního 
rozpočtu – kompenzační bonus pro 
rok 2021 ve výši 189 011,- Kč od 
Krajského úřadu Kraje Vysočina Jih-
lava, odboru ekonomického 

- oznámení o zahájení vodoprávního 
řízení ke geologickému průzkumu 
na parc.č. st. 178/1 v k.ú. Radostín 
nad Oslavou, od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru životního 
prostředí  

- protokol o kontrole výkonu spisové 
služby městyse Radostín nad Oslavou 
od Moravského zemského archivu 
Brno, pracoviště Žďár nad Sázavou

- oznámení o zahájení řízení o plné 
uzavírce silnice III/35426 mezi obcí 
Kněževes a Krásněves v termínu 
26.7.-27.8.2021 od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru dopravy

- společný souhlas na akci „Přístavba 
a stavební úpravy rodinného domu 
čp. 3“ za účelem vzniku  n o v é h o 
bytu, vydaný od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho a územního plánování

- informaci o rozhodnutí o schválení 
příspěvku – dotace na akci Chodník 
podél silnice III/34826 směrem k ZŠ 
od Státního fondu dopravní infra-
struktury Praha

- závazné stanovisko – souhlas se sta-
vebním záměrem Suchý poldr – ZE-
RAS a.s. od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru životního pro-
středí

- oznámení o zahájení vodoprávní-
ho řízení – havarijní plán pro ČOV 
Radostín nad Oslavou od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru ži-
votního prostředí

- předání akčního plánu a karet kritic-
kých míst v Kraji Vysočina – dálková 
migrace velkých savců od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru život-
ního prostředí a zemědělství

- sdělení o zamítnutí dotace na akci 
Výměna topení v tělocvičně ZŠ a re-
konstrukce WC v  ZŠ od Minister-
stva financí České republiky

- veřejnou vyhlášku opatření obec-
né povahy - stanovení přechodné 
úpravy provozu na silnici II/354 
a III/35422 v Radostíně nad Oslavou 
v době konání farní pouti od 16. do 
23.8. 2021 od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru dopravy

- veřejnou vyhlášku – opatření obec-
né povahy ke změně přílohy č. 1. 
Opatření obecné povahy z roku 2020 
ohledně kůrovce od Ministerstva ze-
mědělství České republiky

- společný souhlas pro novostavbu ro-
dinného domu na parc. č. 799/171 
pro pana Lázničku, Radostín nad 
Oslavou od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního a 
územního plánování
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- společný souhlas pro novostavbu ro-
dinného domu na parc. č. 799/178 
pro pana Prokopa a slečnu Štolovou, 
Radostín nad Oslavou od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování 

- souhlas s provedením změny ohláše-
né stavby před jejím dokončením pro 
rodinný dům čp. 168 od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování

- sdělení – kolaudační souhlas na akci 
Rozšíření distribuční soustavy, pila 
Radostín nad Oslavou od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování  

- sdělení – kolaudační souhlas na akci 
Zemní kabelová přípojka NN pro 
sběrný dvůr Radostín nad Oslavou 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-

vou, odboru stavebního a územního 
plánování 

- společné povolení na akci Novostav-
ba výrobní haly pro výrobu dřevěných 
palet pro firmu Pila Švoma, s.r.o., Ra-
dostín nad Oslavou od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování   

- závazné stanovisko – souhlas vodo-
právního úřadu ke stavbě Dostavba 
farmy ZERAS a.s. od Městského úřa-
du Žďár nad Sázavou, odboru život-
ního prostředí 

- závazné stanovisko k zásahu do vý-
znamného krajinného prvku – sou-
hlas ke stavebnímu záměru na akci 
Suchý poldr ZERAS a.s. od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
životního prostředí

Rada městyse  schválila:

Zrekonstruovaný kulturní dům

- třístrannou kupní smlouvu na prodej 
poloviny parcely 799/177 paní Vese-
lé, Radostín nad Oslavou od pana 
Šimka, Radostín nad Oslavou se za-
chováním předkupního práva pro 
městys Radostín nad Oslavou

- smlouvu o dílo s firmou COLAS CZ, 
a.s. Praha, středisko Žďár nad Sáza-
vou na opravu místní komunikace za 
Kotlaským rybníkem

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č.15/R/2019 s firmou KALAHA a.s, 
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Brno na akci Zateplení budovy 
čp.130 kulturní dům

- smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení služebnosti na provedení pří-
pojky elektro NN pro novostavbu 
skladu krmiv Mysliveckého spolku 
Radostín nad Oslavou a Znětínek 
s Krajem Vysočina, Jihlava

- průběh investiční akce Výstavba no-
vého sběrného dvora, kde je k dneš-
nímu dni  proveden základ pro opěr-
nou zeď, jsou provedeny výkopové 
práce pro podloží zpevněných ploch 
a s projektantem odsouhlasena 
skladba podloží

- průběh investiční akce Zateplení bu-
dovy čp. 130 kulturní dům, kde je 
k dnešnímu dni provedeno kompletní 
zateplení a plášť je připraven na pro-
vedení probarvené fasády, na terase je 
dokončována pochozí dlažba

- průběh investiční akce Výstavba BUS 
zastávek v Zahradištích, kde je dílo 
převzato a probíhá vyúčtování dotace

- žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou o výjimku z počtu dětí 
v mateřské škole ve třídě Hvězdičky 
a to zvýšení o jedno dítě na celkový 
počet 24 dětí

- nákup roční licence na online pří-
stup do stavebních ceníků URS od 
společnosti URS CZ, a.s., Praha

- nákup 1500 ks magnetek se znakem 
městyse pro reprezentační účely 

- nákup 1 ks dřevěné informační tabule 
pro účely umístění mapy na procház-
kovou stezku v lese městyse Na stráni 

- program připravovaného jednání za-
stupitelstva městyse, které proběhne 
29.7.2021

- cenovou nabídku na provedení vy-
hodnocení energetického manag-

mentu za rok 2019 a 2020 od firmy 
Ing. Pavel Juda, Jámy na akci Zatep-
lení budovy městyse čp.223

- dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na 
výrobu knihy Radostín nad Oslavou 
s osadou Zahradiště včera a dnes 
s firmou TVÁŘE, s.r.o. Polnička

- smlouvu o dílo č. 5/2021R na opra-
vu místní komunikace v Radostíně 
nad Oslavou v ulici Dlouhá s firmou  
REACOM, s.r.o. Třebíč  

- žádost ředitele ZŠ a MŠ o převedení 
finanční částky 392 000,- Kč z fondu 
rezerv do fondu investic

- nařízení řediteli ZŠ a MŠ na převedení 
finanční částky ve výši 391 830,72 Kč 
z fondu investic do rozpočtu městyse

- cenovou nabídku na pronájem pódia 
se zastřešením a ozvučení na akci 
žehnání praporu městyse o farní 
pouti od firmy STEP, Petr Stejskal, 
Žďár nad Sázavou   

- postup příprav a organizační průběh 
slavnosti žehnání praporu městyse 
o farní pouti dne 22.8.2021 

- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 
211120039 – na opravu místní ko-
munikace za Kotlaským rybníkem 
s firmou COLAS CZ, a.s. Praha, stře-
disko Žďár nad Sázavou

- žádost firmy Jaroslav Holcman, Žďár 
nad Sázavou na umístění prodejního 
stánku s občerstvením před restau-
rací U Padalíků o farní pouti v roce 
2021

- žádost o souhlas s nákupem nepří-
mého elektrického kotle do školní 
kuchyně podle předložené cenové 
nabídky od ředitele ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou

- cenovou nabídku od firmy Okno-
land s.r.o. Třebíč na pořízení sítěk 



proti hmyzu do 1. NP budovy čp. 86 
(Obecná škola)

- nákup jedné fůry bílého písku na 
údržbu cestiček na hřbitově

- objednání pořízení videodokumen-
tace ze slavnostního žehnání prapo-
ru městyse dne 22.8.2021 od firmy 
pan Černý, Sirákov

- zajištění fotodokumentace ze slav-
nostního žehnání praporu městyse 
dne 22.8.2021 od pana Klusáka, Ra-
dostín nad Oslavou 

- vyřazení záložního zdroje UPS APS 
z kanceláře matriky z důvodu havá-
rie a neopravitelnosti 

- nákup nového záložního zdroje UPS 
do kanceláře matriky

- žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou o povolení výjimky z počtu 
žáků  9. třídy ZŠ

- provedení 2. etapy celoplošné dera-
tizace proti hlodavcům v intravilánu 
městyse od firmy 4Deratizace, Brno 

- nákup okrasných květin na hřbitov 
do částky 6 000,- Kč 

NaROZeNé dĚtI
Adéla Hladká, Radostín nad Oslavou 312

Mikuláš Švoma, Radostín nad Oslavou 205
Adéla Hamáčková, Radostín nad Oslavou 91
Rostislav Večeřa, Radostín nad Oslavou 157

Jan Skryja, Radostín nad Oslavou 166
Srdečně blahopřejeme.

tenisový turnaj o pohár starosty ve čtyřhrách

7
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Pořadí na prvních čtyřech místech:

1.  Ing. Jiří Havlíček, Marek Váša
2.  Mgr. Josef Fabík, František Pálka 
3.  Milan Havlíček, antonín Váša st.
4.  Ing. Martin Lavický, Jan Váša

Pořadí skupiny starší páni:

1.  František  Fabík,  Ing. Jiří Hromek
2.  Stanislav Fabík,  Josef Fabík  
3.  Miroslav Horák, František Fabík st.
4.  Mgr. Jiří Slouka,  eva Hladká

7

V sobotu 4.9.2021 se na teniso-
vých kurtech v Radostíně nad Oslavou 
uskutečnil tradiční tenisový turnaj ve 
čtyřhrách o pohár starosty městysu. Le-
tošních 24 účastníků bylo rozděleno do 
dvou skupin a i v letošním roce byla opět 
samostatná skupina čtyř párů pro star-
ší pány. Za krásného slunečného počasí 

byly sehrány zápasy ve dvou skupinách o 
pořadí a následně ve čtvrtfinále se utkali 
vítěz s posledním ze skupiny a druhý se 
třetím a jejich vítězové v semifinále a dva 
nejlepší páry se utkaly ve finále.

Starší páni odehráli zápasy systémem 
každý s každým a nejlepší pár se stal ví-
tězem. 

Semifinále:  Ing. Jiří Havlíček, Marek Váša -  Milan Havlíček, Antonín Váša st.  6 : 4
                     Mgr. Josef Fabík, František Pálka - Ing. Martin Lavický, Jan Váša    7 : 5

O třetí místo:  Milan Havlíček, Antonín Váša st. - Ing. Martin Lavický, Jan Váša   6 : 2

Finále: Mgr. Josef Fabík, František Pálka  -  Ing. Jiří Havlíček, Marek Váša  5 : 7
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Víte, že …

Vydal Úřad městyse Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg.značka: MK ČR E 11294. Tiskne  
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5. 12. 2021. Případné příspěvky vítány.

Upozornění Policie ČR

JIHLAVSKO - V současné době 
prověřují jihlavští kriminalisté přípa-
dy, které mají společného jmenovatele 
v podobě původního záměru podve-
dených zhodnotit své finance prostřed-
nictvím investice do kryptoměny. Ani 
jeden z těchto případů neskončil zis-
kem, ale naopak velkou finanční ztrá-
tou. Kriminalisté by chtěli vyzvat obča-
ny k větší obezřetnosti a připomenout 
jim, že je nutné být opatrný a dodržovat 
při finančních transakcích zásady, které 
zajistí jejich penězům větší bezpečnost.

Při využívání internetového ban-
kovnictví je nutné si důkladně vše 
prostudovat a seznámit se řádně s jeho 
ovládáním. Při provádění finančních 
transakcí je důležité řešit je v klidu, vše 
si dobře pročíst, dát si dostatek času 
a pečlivě vše zkontrolovat. Není dobré 
jednat pod tlakem a unáhleně. Pokud 
vás překvapí někdo neznámý telefo-

nicky a řeší s vámi nestandardní věc, 
dejte si čas na promyšlení, nejednejte 
zbrkle. Je třeba dávat si také pozor na 
potvrzování něčeho, co jste ve skuteč-
nosti sami nezadali.  Důležitá je rovněž 
zpětná kontrola prováděných transakcí, 
a to tak často, aby bylo možné případné 
podezřelé transakce odhalit co nejdříve 
a učinit opatření k jejich ukončení. Je 
nutné mít také na paměti, že předsta-
vuje riziko klikat na podezřelé odkazy, 
a to zejména v nevyžádaných mailech.

Krajské ředitelství policie
 Kraje Vysočina 

oddělení tisku a prevence 
nprap. Mgr. Martin Hron

koordinátor prevence kriminality
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Pozor na podvodníky nabízející investice do kryptoměny
Kriminalisté vyzývají občany k obezřetnosti při finančních transakcích

-  v místní knihovně je nyní 3 706 svazků (knih), v loňském roce (který byl značně 
ovlivněn - stejně jako letošní rok - covidem) bylo vypůjčeno celkem 944 knih

-  vybírání papíru v čekárně BUS na Farském rybníku ve čtvrtek od 15 hod. do 16,30 hod.

-  místní zásahová jednotka dobrovolných hasičů zakoupila a nyní má k dispozici 
vysoušeč vlhkosti, v případě nepříjemné události je možnost zapůjčení po dohodě 
s velitelem jednotky


