
ČÍSLO 211  -  ČERVEN 2020

Milí spoluobčané,
každoroční začátek prázdninových měsíců býval spojen s vel-
kým očekáváním dovolenkových zážitků a odpočinku.

V průběhu letošního jara jsme však prožili dobu, kterou ni-
kdo z nás nepamatuje a nikdo z nás nečekal a nezažil. Téměř 
ze dne na den nás ochromila pandemie koronaviru, v prvních 
březnových chvílích provázená až panickým strachem.  Spo-
lečně jsme se dokázali vyrovnat s nařízením ohledně nošení 
ochranných roušek, jejichž nedostatek v začátcích pomohly 
vyřešit ušitím šikovné švadlenky, kterým chci vyjádřit velké 
poděkování za jejich ochotu a obětavost. Můžeme konstato-
vat, že první část epidemie jsme společně zvládli.

Vlna ekonomických následků pandemie nás bohužel čeká, 
může být pro některé z nás ještě více bolestivá. Bude se týkat 
samozřejmě i příjmů do obecní pokladny a s tím související 
utlumení hlavně investičních akcí.

Pevně věřím, že události spojené s epidemií nás obohatily 
novými zkušenostmi a pomohou nám se semknout a překoná-
vat další možné těžkosti a problémy.

Přeji vám slunné, klidné dny, pevné zdraví a každý den 
důvod k úsměvu a dobré náladě. 

 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 ) 



2

Z jednání zastupitelstva obce (20.2., 7.5 a 3.6.2020)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- žádost Kraje Vysočina Jihlava na 

darování pozemků parc.č.2175/11 
ostatní plocha o výměře 98 m2, 
parc.č.2175/8 ostatní plocha o vý-
měře 82 m2, parc.č.2175/9 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, část parc.č. 
596/8 ostatní plocha o výměře  
602 m2, část stav.parc. č.51 zastavě-
ná plocha a nádvoří o výměře cca  
110 m2 ve vlastnictví obce Radostín 
nad Oslavou pod stavbou opěrné zdi 
naproti Hasičské zbrojnici

- žádost Kraje Vysočina Jihlava na vý-
půjčku pozemků část parc.č.596/8 
ostatní plocha o výměře 564 m2, 
část parc.st.č.51 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 125 m2, parc.
st.č.53 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 214 m2, část parc.st.č. 115 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
65 m2, parc. č.2175/13 ostatní plocha 
o výměře cca 10 m2, parc. č.2171/2 
ostatní plocha o výměře cca 34 m2, 
parc. č.2171/3 ostatní plocha o vý-
měře cca 5 m2, parc. č.2168/13 ostat-
ní plocha o výměře cca 201 m2, parc. 
č.2168/2 ostatní plocha o výměře cca 
132 m2  ve vlastnictví Obce Radostín 
nad Oslavou na dobu jednoho roku 
při výstavbě opěrné zdi naproti Ha-
sičské zbrojnici

- žádost Stanislava a Marty Minářových, 
Radostín nad Oslavou čp.258 o změnu 
územního plánu Obce Radostín nad 
Oslavou z důvodu změny způsobu vy-
užití plochy nezastaveného území na 
části pozemků 1348/2  a 1348/1

- zápisy z jednání finanční komise 
v roce 2019

- zápisy z jednání kontrolní komise 
v roce 2019

- poděkování za Tříkrálovou sbírku, 
která v naší obci proběhla 10.1.2020 
od Oblastní charity Žďár nad Sáza-
vou

- žádost pana Lázničky, Radostín nad 
Oslavou na odprodej obecní parcely 
č. 799/171 o rozloze 851 m2 na stav-
bu rodinného domu

- žádost pana Hromka, Radostín nad 
Oslavou na odprodej obecní parcely 
č. 799/173 o rozloze 623 m2 na stav-
bu rodinného domu

- žádost pana Váši, Radostín nad 
Oslavou na odprodej obecní parcely  
č. 799/175 o rozloze 820 m2 na stav-
bu rodinného domu

- rozpočtové opatření č.1 a č.2 schvá-
lené radou obce dne 16.1.2020, re-
spektive  16.3.2020

- návrh veřejnoprávní smlouvy na 
spoluúčast obce na financování pro-
jektu Veřejné dopravy Vysočiny ve 
výši 70,- Kč na obyvatele/rok s Kra-
jem Vysočina Jihlava

- žádost pana Popšíka a paní Popšíko-
vé, Pokojov na odprodej obecní par-
cely č. 799/175 o rozloze 820 m2  na 
stavbu rodinného domu

- žádost pana Krumla, Brno na proná-
jem kancelářských prostor v budově 
obecního úřadu v Radostíně nad 
Oslavou čp.223

- žádost o umístění prodejního stánku 
s občerstvením před restaurací u Pa-
dalíků o farní pouti v roce 2020 od 
firmy Jaroslav Holcman, Žďár nad 
Sázavou 
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- žádost o finanční příspěvek ve výši 
10 000,- Kč, od Portimo, o.p.s., Nové 
Město na Moravě

- žádost o finanční příspěvek ve výši  
5 000,- Kč, od Linka bezpečí, z.s., 
Praha 8

- žádost pana Šimka, Radostín nad 
Oslavou na koupi obecní parcely 
č.799/177 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu

- žádost pana Prokopa, Radostín nad 
Oslavou na koupi obecní parcely 
č.799/178 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu

zastupitelstvo obce schválilo:
 - nejvýhodnější nabídku firmy CO-

LAS cz a.s. Praha, středisko Žďár 
nad Sázavou, nabídnutá cena 3 582 
502,66 Kč, na akci „ Oprava místní 

komunikace ke Kotlasům“, včetně 
souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo 

- vyhlášení záměru na darování po-
zemků parc.č.2175/11 ostatní plocha 
o výměře 98 m2, parc.č.2175/8 ostatní 
plocha o výměře 82 m2, parc.č.2175/9 
ostatní plocha o výměře 10 m2, část 
parc.č. 596/8 ostatní plocha o výměře 
602 m2, část stav. parc. č.51 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře cca 110 m2

- vyhlášení záměru na výpůjčku po-
zemků část parc.č.596/8 ostatní 

plocha o výměře 564 m2, část parc.
st.č.51 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 125 m2, parc.st.č.53 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 
214 m2, část parc.st.č. 115 zastavěná 
plocha a nádvoří  o výměře  65 m2, 
parc. č.2175/13 ostatní plocha o vý-
měře cca 10 m2, parc. č.2171/2 ostat-
ní plocha o výměře cca 34 m2, parc. 
č.2171/3 ostatní plocha o výměře cca 
5 m2, parc. č.2168/13 ostatní plocha 
o výměře cca 201 m2, parc. č.2168/2 



ostatní plocha o výměře cca 132 m2, 
na dobu jednoho roku

- žádost Mysliveckého sdružení Ra-
dostín nad Oslavou a Znětínek 
o dlouhodobý pronájem obecního 
pozemku na parcelách č. 1419/6 
a č 1420 o výměře 1000 m2, na vybu-
dování odchovného zařízení pro per-
natou zvěř, jedná se o sklad krmiva, 
voliéru k chovu bažantů a koroptví

- žádost o pronájem pozemku na 
obecní parcele č. 799/51 o rozloze  
27 m2 a parc.  č.799/30 o rozloze 90 
m2 od pana Šebka,  Radostín nad 
Oslavou na uskladnění dřeva

- žádost pana Krejčího, Radostín nad 
Oslavou na pronájem části obecní 
parcely č. 1424/1 o rozloze 150 m2  
na uskladnění dřeva

- vyhlášení záměru na odprodej části 
obecní parcely č. 1424/1 o rozloze 91 m2

- obeslání firem Entalpa s.r.o. Praha 
2,  Jumar s.r.o. Praha 9 - Čakovice, 
TOMI reko, s.r.o. Třebíč, GTX inven-
tio s.r.o. Ládví, Stanislav Martínek 
Studenec k podání nabídky na ak-
ci„Pořízení rekuperace do 4.NP  ZŠ 
Radostín nad Oslavou“  

- udělení souhlasu se  Standardiza-
cí a Strategií nového období CLLD 
2021 – 2027 pro Místní akční skupi-
nu Havlíčkův kraj

- Odpisový plán dlouhodobého majet-
ku ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

- podání žádosti o dotaci z Fondu Vy-
sočiny z programu Akceschopnost 
jednotek požární ochrany obcí 2020

- podání žádosti o dotaci z Fondu Vy-
sočiny z programu Naše škola 2020 

- podání žádosti o dotaci z Fondu Vyso-
činy z programu Bezpečná silnice 2020

- provedení vyčištění příkopu podél 

místní komunikace ke Kotlasům fir-
mou Váša, Radostín nad Oslavou

- nejvýhodnější nabídku firmy fi. EN-
TALPA s.r.o., Praha,  nabídnutá cena 
994 919,- Kč bez DPH včetně DPH 1 
203 851,99  Kč na akci „Pořízení de-
centrální vzduchotechniky do 4.NP ZŠ 
a MŠ Radostín nad Oslavou“, včetně 
souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo  

- rozpočtové opatření č.3/2020 Obce 
Radostín nad Oslavou

- hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za I.Q.2020

- průběh akce Zateplení obecní budo-
vy čp. 86, kde k dnešnímu dni jsou 
vyměněna okna, provedeno zatep-
lení půdy a schodiště, je provedena 
výmalba 1.NP i přízemí, jsou vymě-
něny podlahové krytiny ve velkých 
místnostech 1.NP i přízemí, v letošní 
etapě bude ještě provedeno zateplení 
štítu ve skladu

- průběh Zateplení obecní budovy 
čp.130, kde k dnešnímu dni je pro-
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vedena výměna taškové střešní kry-
tiny, je dokončena výměna plechové 
krytiny nad přísálím, je provedeno 
zateplení půdy a kompletní výměna 
oken a dveří, která nebyla ještě v mi-
nulosti vyměněna

- provedení výměny 3 ks oken do sálu 
na akci Zateplení obecní budovy 
čp.130 kulturní dům

- darování pozemků parc.č.2175/11 
ostatní plocha o výměře 98 m2, 
parc.č.2175/8 ostatní plocha o vý-

měře 82 m2, parc.č.2175/9 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, část parc.č. 
596/8 ostatní plocha o výměře 602 
m2, část stav.parc. č.51 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře cca 110 m2  
Kraji Vysočina Jihlava, na provedení 
opěrné zdi naproti hasičské zbroj-
nici a souhlas s uzavřením darovací 
smlouvy

- žádost pana  Karáska, Radostín nad 
Oslavou na odprodej části obecní 

parcely č. 1424/1 o rozloze 91 m2  na 
rozšíření stávajících prostorů dílny 
a garáže za cenu 35,- Kč/m2

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely č.799/171 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely č.799/173 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu



- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely č.799/175 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu 

     a) pořízení změny č. 2 Územ-
ního plánu Radostín nad Oslavou,

       b) obsah změny č. 2 Územní 
ho plánu Radostín nad Oslavou

stanoví, že 
  a) změna č. 2 bude pořízena 

zkráceným postupem podle § 55a 
a násl. stavebního zákona.

  b) určeným zastupitelem pro 
pořízení změny č. 2 bude Antonín 
Váša, zastupitel obce (starosta obce)

              podmiňuje pořízení změny č. 2 
úhradou nákladů uvedených v §55a 
odst. 2 písm. f stavebního zákona 
žadateli, na jejichž návrh a z jejichž 
výhradní potřeby je změna č. 2 po-
řizována

- žádost obce o pořizování změny č. II. 
územního plánu podle ust. § 6 od-
stavce 1 písm.

 c) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů

-  podání žádosti o dotaci z Fondu Vy-
sočiny - Program obnovy venkova 
využití na opravu místních komu-
nikací nad kulturním domem, přes 
Farský rybník, a před ZŠ mikroko-
bercem

- podání žádosti o dotaci na opravu po-
žární zbrojnice na Generální ředitelství 
hasičského záchranného sboru ČR

- prominutí nájemného z užívání 
obecních nebytových prostor v čp. 
86 firmou Svobodová, Ostrov nad 
Oslavou,  za měsíce březen a duben 
2020
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- výši nájemného z užívání obecních 
nebytových prostor v čp. 86 firmou 
Svobodová, Ostrov nad Oslavou, 
s účinností od 1.7.2020 za částku 
1500,- Kč za kalendářní měsíc, na 
období 1 roku, to je do 30.6.2021

- závěrečný účet obce včetně zprávy 
o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoroč-
ním hospodařením a to bez výhrad

- účetní závěrku na základě před-
ložených výkazů sestavených 
k 31.12.2019, Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty, Příloha, Inventarizace ma-
jetku, Inventarizační zpráva a Zpráva 
o výsledku přezkoumání  hospodaře-
ní obce za rok 2019

- Výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2019

- žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy o převedení zlepšeného hospo-
dářského výsledku z hlavní a vedlej-
ší hospodářské činnosti za rok 2019 
do fondů příspěvkové organizace ZŠ 
a MŠ Radostín nad Oslavou

- výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy CHLÁDEK 
a TINTĚRA Pardubice a.s., nabídnu-
tá cena 2 094 414,35 Kč, na provedení 
osvětlených přechodů pro chodce na 
náměstí, přechodu pro chodce u kul-
turního domu a kanalizační přípojky 
pro čp.190, včetně souhlasu s uzavře-
ním smlouvy o dílo

- rozpočtové opatření č.4/2020 Obce 
Radostín nad Oslavou

- žádost pana Lázničky, Radostín nad 
Oslavou na koupi obecní parcely 
č.799/171 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu, včetně souhlasu s uza-
vřením kupní smlouvy 
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- žádost pana Hromka, Radostín nad 
Oslavou na koupi obecní parcely 
č.799/173 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu, včetně souhlasu s uza-
vřením kupní smlouvy 

- žádost pana Váši, Radostín nad 
Oslavou na koupi obecní parcely 
č.799/175 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu, včetně souhlasu s uza-
vřením kupní smlouvy

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
kanceláře v 1.NP budovy obecního 
úřadu v Radostíně nad Oslavou čp. 
223 ke kancelářské činnosti 

- vyhlášení záměru na pronájem ideál-
ní poloviny budovy čp.62 k obchod-
ní činnosti 

- podání žádosti o dotaci z Operační-
ho programu životního prostředí - 
předcházení tvorby odpadu

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely č.799/177 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely č.799/178 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu

- žádost firmy Jaroslav Holcman, Žďár 
nad Sázavou na umístění prodejního 
stánku s občerstvením před restau-
rací u Padalíků o farní pouti v roce 
2020  

- žádost o finanční příspěvek ve výši 
7 000,- Kč, pro Portimo, o.p.s., Nové 
Město na Moravě

- prodej vytěženého kůrovcového 
dřeva z obecního lesa v Borovinách 
firmě Pila Švoma, s.r.o. Radostín 
nad Oslavou, za cenu 900,- Kč/m3,  

včetně souhlasu s uzavřením kupní 
smlouvy

  
zastupitelstvo obce neschválilo:
- žádost o finanční příspěvek pro Lin-

ku bezpečí, z.s. Praha      
- žádost pana Popšíka a paní Popšíko-

vé, Pokojov na odprodej obecní par-
cely č.799/175 o rozloze 820 m2  na 
stavbu rodinného domu

zastupitelstvo obce uložilo:
- radě obce uzavřít smlouvu o dílo na 

akci Oprava místní komunikace ke 
Kotlasům s firmou COLAS cz a.s. 
Praha, středisko Žďár nad Sázavou

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
darování pozemků parc.č.2175/11 
ostatní plocha o výměře 98 m2, 
parc.č.2175/8 ostatní plocha o vý-
měře 82 m2, parc.č.2175/9 ostatní 
plocha o výměře 10 m2, část parc.č. 
596/8 ostatní plocha o výměře 602 
m2, část stav.parc. č.51 zastavěná plo-
cha a nádvoří o výměře cca 110 m2

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
výpůjčku pozemků parc.č.596/8 
ostatní plocha o výměře 564 m2, 
část parc.st.č.51 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 125 m2, parc.
st.č.53 zastavěná plocha a nádvoří 
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o výměře 214 m2, část parc.st.č. 115 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
65 m2, parc. č.2175/13 ostatní plocha 
o výměře cca 10 m2, parc. č.2171/2 
ostatní plocha o výměře cca 34 m2, 
parc. č.2171/3 ostatní plocha o vý-
měře cca 5 m2, parc. č.2168/13 ostat-
ní plocha o výměře cca 201 m2, parc. 
č.2168/2 ostatní plocha o výměře cca 
132 m2, na dobu jednoho roku

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
prodej části obecní parcely č. 1424/1 
o rozloze 91 m2

- radě obce uzavřít Smlouvu o dílo na 
akci Pořízení rekuperačních jedno-
tek do 4.NP ZŠ  s firmou   ENTALPA 
s.r.o., Praha                 

- starostovi zveřejnit vyhlášení zámě-
ru obce na prodej obecní parcely 
č.799/171 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu

- starostovi zveřejnit vyhlášení záměru 
obce na prodej obecní parcely č.799/173 
v katastrálním území Radostín nad 
Oslavou ke stavbě rodinného domu

- starostovi zveřejnit vyhlášení záměru 
obce na prodej obecní parcely č.799/175 
v katastrálním území Radostín nad 
Oslavou ke stavbě rodinného domu

- radě obce uzavřít dodatek k nájem-
ní smlouvě na užívání nebytových 
prostor v čp.86 s firmou Svobodo-
vá, Ostrov nad Oslavou, na období 
1.7.2020 – 30.6.2021

- radě obce uzavřít Smlouvu o dílo na 
akci osvětlený přechod pro chodce 
na návsi, přechod pro chodce u kul-
turního domu a kanalizační přípojka 
pro čp.190 s firmou   Chládek a Tin-
těra Pardubice a.s.   

- starostovi zveřejnit vyhlášení záměru 
obce na pronájem kanceláře v 1.NP 
budovy obecního úřadu v Radostíně 
nad Oslavou čp. 223 ke kancelářské 
činnosti

- starostovi zveřejnit záměr obce na 
pronájem ideální poloviny budovy 
čp.62 k obchodní činnosti 

- starostovi zveřejnit vyhlášení zámě-
ru obce na prodej obecní parcely 
č.799/177 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu

- starostovi zveřejnit vyhlášení zámě-
ru obce na prodej obecní parcely 
č.799/178 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou ke stavbě rodin-
ného domu

Z jednání rady obce (16.1., 6.2., 19.2., 12.3.,16.3, 2.4., 23.4., 14.5. a 28.5.2020)

Rada obce vzala na vědomí: 
- informaci starosty ohledně  přípravy 

výběrového řízení na opravu opěr-
né zdi u hasičské  zbrojnice, kterou 
bude zajišťovat Kraj Vysočina

- závěrečné vyhodnocení o ukončení 
akce „8 TI Radostín nad Oslavou – 
nový stavební soubor – 3. etapa“ od 
Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky
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- oznámení o uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy na změnu využití území – 
Sběrný dvůr Radostín nad Oslavou, 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního

- oznámení o uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy na umístění stavby - Sběr-
ný dvůr Radostín nad Oslavou, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

- rozhodnutí o dodatečném povolení 
stavebních úprav rodinného domu 
čp. 291 v Radostíně nad Oslavou, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

- společný územní souhlas a souhlas 
s provedením stavebního záměru ro-
dinného domu čp.23 v Radostíně nad 
Oslavou, od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního

- protokoly o kontrole ve věci finanč-
ní podpory pracovníků veřejně pro-
spěšných prací  za období roku 2017 
až 2019, od Úřadu práce České re-
publiky, krajská pobočka Jihlava, se 
závěrem bez závad a v souladu s uza-
vřenými dohodami

- veřejnou vyhlášku o opakovaném 
veřejném projednání návrhu územ-
ního plánu Velké Meziříčí, které pro-
běhne 20.2.2020 na Městském úřadu 
Velké Meziříčí, vydanou Městským 
úřadem, odborem výstavby a regio-
nálního rozvoje

- upozornění na zákonnou povinnost 
vlastníku lesa na předcházení a za-
mezení vývoji, šíření a přemnožení 
kůrovců v lesích, od Městského úřa-
du Žďár nad Sázavou, odboru život-
ního prostředí

- rozhodnutí o provádění inventari-
začních přírodovědných průzkumů, 

monitoringu, dokumentací a šetření 
o ochraně přírody v chráněných úze-
mích, v kategorii přírodní rezervace, 
vydané Krajským úřadem Kraje Vy-
sočina, odborem životního prostředí 
a zemědělství 

- dopis se žádostí o zpracování eviden-
ce separovaného odpadu od firmy 
EKO - KOM  Praha za rok 2019

- veřejnou vyhlášku – opatření obec-
né povahy o stanovení přechodné 
úpravy provozu na silnicích II. a III. 
třídy pro území spadající do působ-
nosti obce s rozšířenou působností 
Žďár nad Sázavou na údržbové práce 
v období od 1.4.2020 do 31.3.2021 
pro Krajskou správu a údržbu silnic 
Vysočina, od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru dopravy

- rozhodnutí o povolení s nakládáním 
s povrchovými vodami a dodatečné 
stavební povolení pro vodní dílo ryb-
ník Vysněný v katastrálním území 
Radostín nad Oslavou, od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
životního prostředí

- posouzení zákonnosti obecně závaz-
ných vyhlášek č. 1, 2 a 3/2019 Obce 
Radostín nad Oslavou, od Minister-
stva vnitra České republiky, se závě-
rem „Nebyly shledány v rozporu se 
zákonem“ 

- společný souhlas na územní souhlas 
a souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru na stavební úpra-
vy rodinného domu čp. 247 v Ra-
dostíně nad Oslavou, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního 

- oznámení o zahájení řízení doda-
tečného povolení krytého parková-
ní u rodinného domu čp. 166 v Ra-
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dostíně nad Oslavou, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního

- informace starosty obce o příprav-
ných pracích na investičních akcích: 
Přechod pro chodce – náves, Pře-
chod pro chodce – kulturní dům, 
Chodník podél silnice III/34826 k ZŠ

- veřejnou vyhlášku o společném 
územním a stavebním řízení na 
opravu opěrné zdi silnice II/354 na-
proti hasičské zbrojnici, od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního 

- informaci o podaném návrhu veřej-
noprávní smlouvy na akci Přechod 
pro chodce Radostín nad Oslavou – 
náves, od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního 

- oznámení o zahájení územního 
a stavebního řízení na akci Přechod 
pro chodce – kulturní dům v Ra-
dostíně nad Oslavou, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního   

- rozhodnutí o povolení krytého par-
kování pro 2 automobily u čp. 166 
v Radostíně nad Oslavou, od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru stavebního 

- územní rozhodnutí o umístění stav-
by – Rozšíření distribuční soustavy 
NN – Pila Radostín nad Oslavou, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

- zprávu starosty o provedení osázení 
obecního lesa Na Stráni, kde bylo 
nasázeno 4500 ks dubů, 1700 ks smr-
ků a 600 ks modřínů. Současně byly 
provedeny oplocenky v délce 630 m

- dopis od právní kanceláře JUDr. Ju-
říček Brno, zastupující paní Brab-

covou, ve věci místní komunikace  
k Vrbovému mlýnu

- oznámení o zahájení společného 
územního a stavebního řízení na 
akci „Účelová komunikace a most 
přes řeku Oslavu“ pro firmu ZERAS 
a.s., od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního  

- veřejnou vyhlášku – oznámení opa-
kovaného veřejného projednání ná-
vrhu aktualizace č. 4 zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina, od Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina, odboru 
územního plánování a stavebního 
řádu 

- žádost Minářových, Radostín nad 
Oslavou, na změnu Územního plánu 
Obce Radostín nad Oslavou

- nabytí právní moci povolení na akci 
“Radostín nad Oslavou rozšíření 
DS, pila Radostín nad Oslavou“, od  
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

- zprávu starosty o umístění v soutěži 
„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“ za rok 2019 
v kategorii 301-1500 obyvatel, kde se 
naše obec umístila na 2. místě, za umís-
tění obec dostala dar 30 000,- Kč

- informaci starosty z jednání s pro-
jektantem firmy E.ON ohledně při-
pravovaných tras vedení VN a NN 
v rámci akce Chodník podél silnice 
III/34826 směrem k ZŠ

- veřejnou vyhlášku Stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních ko-
munikacích - osazení dopravních 
značek omezujících nosnost náklad-
ních vozidel nad 7 tun na místní ko-
munikaci směrem ke Kotlasům, vy-
danou Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem dopravy
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- veřejnou vyhlášku Stanovení míst-
ní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích a to provedení třech 
kusů zpomalovacích prahů a souvi-
sejícího dopravního značení na míst-
ních komunikacích v obci Radostín 
nad Oslavou, vydanou Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
dopravy

- veřejnou vyhlášku o změně termínu 
konání veřejného projednání aktuali-
zace č. 4 zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina, vydanou Krajským úřadem 
Kraje Vysočina, odborem územního 
plánování a stavebního řádu

- veřejnou vyhlášku – opatření obec-
né povahy ohledně hospodaření 
v lesích, vydanou Ministerstvem 
zemědělství České republiky, odbo-
rem hospodářské úpravy a ochrany 
lesů

- oznámení o vyhlášení období déle-
trvajícího nadměrného sucha s účin-
ností od  6.4.2020, hejtmanem Kraje 
Vysočina  

- společný souhlas – územní a stavební 
povolení na rodinný dům na parcele 
č.779/172 k.ú. Radostín nad Oslavou 
pro pana Večeřu a  paní Večeřovou, 
Radostín nad Oslavou

- informaci starosty členům rady obce 
o vyplnění průběžného hlášení za 
rok 2019 dle zákona o střetu zájmu 
nejpozději do 30.6.2020

- vyhlášení termínu voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky a do 
zastupitelstev krajů na termín 2. a 3. 
října 2020, od Krajského úřadu Kraje 
Vysočina

- veřejnou vyhlášku – stavební povole-
ní na akci Oprava opěrné zdi u silni-
ce II/354 a  III/35425, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního

- oznámení o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na akci Přechod pro chod-
ce na návsi v Radostíně nad Oslavou, 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního

- územní souhlas na akci Kanalizač-
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ní přípojka pro budovu čp. 190, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního

- stavební povolení na akci Most přes 
řeku Oslavu pro firmu ZERAS, a.s., 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního

- oznámení o zahájení správního řízení 
ve věci žádosti o vydání výjimky ke 
sběru, přemisťování a dopravování 
mrtvých jedinců silně ohrožené vydry 
říční a tchoře stepního, od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru život-
ního prostředí a zemědělství

- oznámení hejtmana Kraje Vysočina 
o ukončení období déle trvajícího 
nadměrného sucha ke dni 5.5 2020

- veřejnou vyhlášku o stanovení míst-
ní úpravy provozu na místní komu-
nikaci směrem ke Kotlasům – ome-
zení povolené hmotnosti vozidel na 
7 t mimo vozidel ZERAS a.s.

- veřejnou vyhlášku, opatření obecné 
povahy, o stanovení místní úpravy 
provozu –  3 příčných prahů na míst-
ních komunikacích Radostín nad 
Oslavou, od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru dopravy

- veřejnou vyhlášku, opatření obecné 
povahy, o stanovení přechodné úpra-
vy provozu a to částečné a úplné uza-
vírky silnice II/354 a nařízení objízd-
ných tras, od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru dopravy

- upozornění starosty obce ohledně 
podání průběžného oznámení o příj-
mech za rok  2019 dle zákona o stře-
tu zájmu v termínu do 30.6.2020 
vztahující se na  členy rady obce

- revizní zprávu o posouzení bezpeč-
nosti dětských prvků na dětských 
hřištích u tenisových kurtů a na far-

ské zahradě od firmy NOKASPORT, 
Marek Novohradský, Kuřim,

- rozhodnutí o povolení uzavírky sil-
nice – částečná uzavírka v termínu 
od 20.5. do 30.9.2020 a úplná uza-
vírka od 1.10. do 31.10.2020 a naří-
zení objížděk v rámci akce  Oprava 
opěrné zdi naproti hasičské zbrojni-
ci v Radostíně nad Oslavou, vydané 
Městským úřadem Žďár nad Sáza-
vou, odborem dopravy

- rozhodnutí o dodatečném povolení 
krytého parkovacího stání pro dva 
automobily u čp. 166, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního

- přidělení dotace na akci Autobusové 
zastávky Zahradiště od Státního fon-
du dopravní infrastruktury Praha

- vyrozumění o nabytí právní moci 
stavebního povolení na akci Oprava 
opěrné zdi naproti hasičské zbrojnici 
v Radostíně nad Oslavou, od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru stavebního

- územní souhlas na akci Kabelová pří-
pojka NN pro sběrný dvůr v Radostí-
ně nad Oslavou, od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavebního

- vyrozumění o nabytí právní moci 
stavebního povolení na akci Most 
přes řeku Oslavu pro firmu ZERAS 
a.s., od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního

- oznámení o zahájení pořízení páté 
úplné aktualizace územně analytic-
kých podkladů ORP Žďár nad Sáza-
vou, od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru rozvoje a územního 
plánování

- rozhodnutí o povolení ke sběru, pře-
misťování a dopravování mrtvých 
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jedinců silně ohrožené vydry říční 
a tchoře stepního pro firmu ALKA 
WILDLIFE o.p.s., od Krajského úřa-
du Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství       

Rada obce  schválila:
- rozpočtové opatření č. 1 v roce 2020
- smlouvu o poskytnutí dotace na 

oplocenku v obecním lese Na Stráni, 
z Fondu Vysočiny, programu Hospo-
daření v lesích 2019 II. s Krajem Vy-
sočina, Jihlava

- podání žádosti o dotaci, na zmír-
nění dopadů kůrovcové kalamity 
v lesích za období od 1.10.2017 do 
31.12.2018, na Krajský úřad Kraje 
Vysočina

- smlouvu o podmínkách kopání hro-
bů na veřejném pohřebišti v Radostí-
ně nad Oslavou s firmou Petr Chyba, 
Žďár nad Sázavou

- nový Knihovní řád obecní knihovny 
v Radostíně nad Oslavou platný od 
1.1.2020 

- nový Řád pohřebiště v Radostíně 
nad Oslavou platný od 1.1.2020

- průběh přípravných prací na inves-
tiční akci Sběrný dvůr, kde k dneš-
nímu dni je dokončena projektová 
dokumentace a vyřízeno stavební 
povolení, zpracovává se žádost o do-
taci

- nájemní smlouvu na pronájem části 
obecní parcely č. 799/30 v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou o výměře 200 m2 

s panem Vondráčkem, Radostín nad 
Oslavou

- průběh přípravných prací pro výběr 
dodavatele na dodávku a montáž re-
kuperačních jednotek do 4. NP ZŠ 
Radostín nad Oslavou 

- cenovou nabídku firmy IPI s.r.o., 
Žďár nad Sázavou na administraci 
dotace na akci Pořízení decentrální 
vzduchotechniky do 4.NP ZŠ Ra-
dostín nad Oslavou 

- průběh přípravných prací na projek-
tu Osvětlený přechod pro chodce na 
návsi a u kulturního domu  informa-
ci starosty o podání žádosti o dotaci 
na nový sběrný dvůr do Operačního 
fondu životního prostředí

- smlouvu o vzájemné spolupráci obcí 
ohledně pořízení učebních pomůcek 
do ZŠ Radostín nad Oslavou mezi 
obcemi Radostín nad Oslavou, Kně-
ževes, Krásněves, Znětínek, Zadní 
Zhořec, Pavlov a Ostrov nad Oslavou

- smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti na uložení kanalizační 
přípojky k čp. 190 do krajské komuni-
kace II/354 s Krajem Vysočina Jihlava

- příkazní smlouvu č. 2020002 na ad-
ministraci dotace na akci Pořízení 
rekuperačních jednotek do 4. NP ZŠ 
Radostín nad Oslavou s firmou IPI, 
s.r.o Žďár nad Sázavou

- žádost o souhlas na dokončení sys-
tému generálního klíče v ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou od ředitele 
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, dle 
předložené cenové nabídky

- rozpočtové opatření č. 6/2019  k 31. 
12. 2019 (závěrečné)

- smlouvu č. 1/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Jednota 
COOP Velké Meziříčí  

- smlouvu č. 2/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Fass-
man, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm  

- smlouvu č. 3/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou ZERAS 
a.s., Radostín nad Oslavou  



- smlouvu č. 4/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu se ZŠ a MŠ  Ra-
dostín nad Oslavou

- smlouvu č. 5/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s TJ SOKOL, Ra-
dostín nad Oslavou 

- smlouvu č. 6/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Thieng 
Trung Hoang, Pozořice

- smlouvu č. 7/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Nguyen 
Quoc Tuan, Jihlava  

- smlouvu č. 8/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Macro 
plus, s.r.o., Radostín nad Oslavou

- smlouvu č. 9/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s MUDr. Kli-
meckým, Radostín nad Oslavou

- smlouvu č. 10/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s MUDr. Pul-
cem, Radostín nad Oslavou   

- smlouvu č. 11/2020 na likvidaci ko-
munálního odpadu s MDDr. Prou-
zovou – Prodentes, Obyčtov

- cenovou nabídku a zadání vypraco-
vání energetického posudku – analý-
za předpokládaných úspor elektřiny 
v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou od 
firmy PKV Build s.r.o., Brno  

- nákup návnady a provedení deratiza-
ce proti hlodavcům v obci Radostín 
nad Oslavou v zimních a jarních mě-
sících roku 2020

- nákup 60 ks bílých látkových ubrusů 
do kulturního domu 

- účetní závěrku za rok 2019 ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou

- inventarizaci majetku obce Radostín 
nad Oslavou za rok 2019   

- odpisový plán dlouhodobého majet-
ku ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

- příkazní smlouvu na dotační manag-

ment na akci „Pořízení kompostérů 
a štěpkovače  pro obec Radostín nad 
Oslavou“ z Operačního programu ži-
votního prostředí s firmou EPRON- 
Colsanting s.r.o. Kyjov

- dodatek č.1 k Dohodě o umístění 
přijímače dálkového ovládání k Jed-
notnému systému varování a výstra-
hy s Hasičským záchranným sborem 
Kraje Vysočina Jihlava

- nákup LED reflektorů pro akce pořá-
dané v kulturním domě v Radostíně 
nad Oslavou 

- nákup malé jednoruční motorové 
pily pro potřeby obce Radostín nad 
Oslavou

- podniknutá opatření na zpomale-
ní šíření viru COVID-19 v ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou a poskytování 
informací veřejnosti

- smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti na vybudování stavby 
– Přechod pro chodce Radostín nad 
Oslavou – kulturní dům s Krajem 
Vysočina Jihlava  

- smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní služebnosti na vybudování stavby 
- Přechod pro chodce Radostín nad 
Oslavou – náves s Krajem Vysočina 
Jihlava

- příkazní smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.NM-014330058349/001 
na přípojku NN pro parcelu č. 2197/3 
v k.ú. Radostín nad Oslavou s EON 
Distribuce a.s., České Budějovice

- nájemní smlouvu na část pozemku 
parc. č.1419/6 o výměře 900 m2 a část 
pozemku parc. č. 1420 o výměře 100 
m2 pro účely vybudování skladu kr-
miva pro zvěř a voliéru chovu per-
naté zvěře s Mysliveckým spolkem 
Radostín nad Oslavou a Znětínek
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- smlouvu o nájmu části parcely č. 
799/30 o výměře 90 m2 a části parc.č. 
799/51 o výměře 27 m2 na uskladně-
ní dřeva s panem Šebkem, Radostín 
nad Oslavou

- smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 
1424/1 o výměře 100 m2 na usklad-
nění dřeva s panem Krejčím, Ra-
dostín nad Oslavou

- smlouvu na finanční příspěvek na 
projektovou dokumentaci na akci 
Rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace v silnici II/354 a III/35425 – 1. 
etapa – 2. část s SVK Žďársko

- cenovou nabídku na zpracování pro-
jektové dokumentace pro územní 
řízení na veřejné osvětlení a místní 
rozhlas na akci Chodník podél sil-
nice III/34826 směrem k ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou od firmy Ve-
čeřová, Žďár nad Sázavou 

- cenovou nabídku na těžbu dřeva 
v obecním lese Na Stráni pro rok 
2020 od firmy Balledos, Měřín

- žádost o skácení dřevin rostoucích 
mimo les na parcele č. 596/8, 1 ks ja-
sanu – obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí 125 cm a 4 ks javoru - ob-
vod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
94 cm z důvodu jejich proschnutí 
a ohrožování bezpečnosti silničního 
provozu od Krajské správy a údržby 
silnic Vysočina, Jihlava

- žádost o skácení 1 ks borovice na 
parcele č. 2168/1 u čekárny na měs-
tečku – obvod kmene ve výšce 130 
cm nad zemí 85 cm z důvodu ohro-
žení bezpečnosti cestujících přijíž-
dějící a odjíždějící autobusy od Obce 
Radostín nad Oslavou

- žádost o skácení 2 ks javorů na par-
cele č.2181/3 - obvod kmene ve výšce 

130 cm nad zemí 212 cm z důvodu 
proschnutí a ohrožování chodců 
padajícími větvemi u místní komu-
nikace směrem na Kotlasy od Obce 
Radostín nad Oslavou

- nabídku a zadání zpracování kom-
pletní dokumentace BOZP, PO na 
obecních budovách a Dokumentaci 
zdolávání požáru pro kulturní dům 
od firmy Revize VM & 1BOZP, s.r.o. 
Velké Meziříčí

- smlouvu na poskytování služeb 
BOZP a PO pro obecní budovy 
a činnosti s firmou Revize VM & 
1BOZP, s.r.o. Velké Meziříčí

- cenovou nabídku a objednání prove-
dení výmalby obecní budovy čp. 86 
po výměně oken od firmy Lukáš Ko-
zel, Krásněves

- cenovou nabídku a objednání pro-
vedení výměny podlahové krytiny 
v prostorách velké místnosti Kopre-
tiny a sálu restaurace od firmy Pod-
lahy Kasal, Březí nad Oslavou

- nákup materiálu (bavlněné plátno 
a tkaloun) na výrobu ochranných 
roušek pro obyvatele Radostína nad 
Oslavou a Zahradiště

- stanovení darování jedné roušky na 
osobu z obce Radostína nad Oslavou 
a Zahradišť,  v případě přebytku bu-
dou roušky rozdány pro občany obce 
Radostína nad Oslavou a Zahradišť 
dle potřeby na vyžádání

- nákup 15 litrů desinfekčního pro-
středku Lihová směs od firmy VIA
-REC, a.s. Rájec Jestřabí 

- distribuci desinfekčního prostředku 
mezi občany ve 100 ml balení,  mi-
nimální množství 100 ml na dům dle 
zájmu občanů, cena desinfekčního 
prostředku bude stanovena dle ná-
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kupní ceny prostředku, aby pokryla 
jejich nákup

- rozpočtové opatření č. 2 v roce 2020
- darovací smlouvu na darování finanč-

ního příspěvku ve prospěch Obce Ra-
dostín nad Oslavou na opravu místní 
komunikace ke Kotlasům s firmou 
ZERAS, a.s. Radostín nad Oslavou

- smlouvu o dílo č. 1911232410 na 
opravu místní komunikace ke Kotla-
sům s  firmou COLAS CZ a.s. Praha, 
středisko Jihlava

- odprodej dvou kusů kmenů javoru 
v množství 1m3 panu Hallovi, Ra-
dostín nad Oslavou za cenu 1700,- 
Kč za 1m3

- smlouvu o výpůjčce na část pozem-
ku parc.č.2175/1 o velikosti cca 1 m2, 
parc.č.2196/1 o velikosti cca 201 m2, 
parc.č.2196/6 o velikosti cca 4 m2, 
parc.č.1956/2 o velikosti cca 1 m2 na 
provedení akce Přechod pro chodce 
Radostín nad Oslavou u KD s Kra-
jem Vysočina Jihlava

- smlouvu o výpůjčce na část pozem-
ku parc.č.2175/1 o velikosti cca 141 
m2,  parc.č.2181/11 o velikosti cca 1 
m2 na provedení akce Přechod pro 

chodce Radostín nad Oslavou - ná-
ves s Krajem Vysočina Jihlava

- provoz sběrného dvora za benzíno-
vou čerpací stanicí po dobu nouzo-
vého stavu v režimu individuálního 
vyžádání otevření

- smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 1030057293/001 
na provedení přípojky NN pro sběr-
ný dvůr v Radostíně nad Oslavou 
s firmou E.ON Distribuce a.s. České 
Budějovice  

- nákup zdravotní hygienické přepáž-
ky do kanceláře matriky obecního 
úřadu od firmy Dřevomateriál s.r.o., 
Žamberk 

- průběh investiční akce „Zateplení 
budovy čp. 86“, kde je k dnešnímu 
dni provedena kompletní výměna 
oken, probíhá zateplení půdy a pro-
storu schodiště, probíhají výmalby 
Kopretiny, restaurace a pokládka 
nové podlahové krytiny ve velké 
místnosti Kopretiny a sálu restaurace

- průběh investiční akce „Zateplení 
budovy čp. 130 kulturní dům“, kde 
k dnešnímu dni probíhá výměna 
střešní krytiny 
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- provedení rozborů zeminy z vyčiště-
ného příkopu od místní komunikace 
ke Kotlasům od firmy EMPLA AG 
spol.s r.o. Brno

- zadání výběrového řízení na pro-
vedení osvětlených přechodů pro 
chodce na návsi a u kulturního 
domu a kanalizační přípojky budo-
vy čp.190, firmou Ing.Hana Veselá, 
Žďár nad Sázavou, v rámci výběro-
vého řízení rada schválila oslovení 
firem Chládek a Tintěra a.s. Pardu-
bice, Colas CZ a.s. Praha stř. Jihlava, 
Gremis s.r.o. Velké Meziříčí, Instav 
a.s. Hlinsko a Building a.s. Velké 
Meziříčí

- odpověď právní zástupkyně Obce 
Radostín nad Oslavou na dopis ad-
vokátní kanceláře JUDr. Juříček, 
Brno ve věci místní komunikace 
k Vrbovu mlýnu

- přijetí finančního daru za 2. místo 
v soutěži „My třídíme nejlépe“ za 
rok  2019 v kategorii 301-1500 oby-
vatel v Kraji Vysočina, od Krajské-
ho úřadu Kraje Vysočina, finanční 
dar bude využit v odpadovém hos-
podářství

- smlouvu o dílo na provedení opravy 
podlahové krytiny ve velké místnosti 
2.NP budovy čp. 86 s firmou Pavel 
Kasal, Březí nad Oslavou   
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- průběh investiční akce „Zateplení 
budovy čp. 86 (restaurace Obecná 
škola)“, kde je k dnešnímu dni prove-
dena kompletní výměna oken, půda 
a schodiště je zatepleno, jsou prove-
deny výmalby

- průběh investiční akce „Zateplení 
budovy čp. 130 Kulturní dům“, kde je 
k dnešnímu dni provedena výměna 
taškové krytiny a probíhají práce na 
plechové části nad přísálím, v půd-
ním prostoru je prováděna tepelná 
izolace stropu, je dokončena výměna 
oken a dveří, které nebyly vyměněny 
v minulosti, jsou nastříkané trámy 
proti hmyzu

- smlouvu na pronájem obecního po-
zemku par.č. 420/1, k.ú. Radostín 
nad Oslavou  na sklad zeminy (mezi-
deponie) s firmou Chládek a Tintěra 
a.s., Pardubice 

- průběh přípravných prací na inves-
tiční akci „Osvětlený přechod pro 
chodce na Návsi a u Kulturního 
domu“, kde je k dnešnímu dni vyří-
zeno stavební povolení a je podaná 
žádost o dotaci na Kraj Vysočina, 
připravuje se výběrové řízení

- zadání zpracování projektové doku-
mentace na venkovní osvětlení podél 
místních komunikací, které budou 
dotčeny úpravou rozvodů NN a kde 
budou odstraněny současně sloupy 
rozvodů NN firmy E.ON, firmou Ve-
čeřová, Žďár nad Sázavou

- cenovou nabídku firmy COLAS CZ 
a.s., provozovna Žďár nad Sázavou 
na provedení tří kusů zpomalovacích 
prahů na místních komunikacích 
v obci Radostín nad  Oslavou

- smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti na vybudování akce 

Chodník podél silnice III/34826 
s Krajem Vysočina, Jihlava

- cenovou nabídku na projektové prá-
ce na akci „Oprava místní komuni-
kace směrem ke Znětínku“ s firmou 
Ing. Leoš Pohanka, Nové Veselí   

- zadání vypracování geometrického 
plánu na par. č. 181/52 v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou a úhradu jedné 
poloviny

- písemnou odpověď ohledně vypořá-
dání spoluvlastnických práv komu-
nikace k Vrbovému mlýnu, pro ad-
vokátní kancelář JUDr. Juříček, Brno

   - dohodu o ukončení nájemného 
vztahu na nájemní byt v bytovce 
čp. 205 s panem Stanislavem Krčou 
k 30.4.2020

- zadání opravy elektrické instalace 
v bytě budovy čp. 205 po panu Krčo-
vi

- nákup sazenic květin pro osázení kvě-
tináčů místního hřbitova a květináčů 
na náměstí v hodnotě do 2 tisíc Kč

- výsledky výběrového řízení na pozici 
účetní obce

- smlouvu na finanční příspěvek na 
akci Radostín nad Oslavou – re-
konstrukce vodovodu a kanalizace 
v silnici II/354 a III/35425 – I. etapa 
s SVK Žďársko, Žďár nad Sázavou 

- smlouvu o dílo č. 4/2020R na opra-
vu místních komunikací v Radostíně 
nad Oslavou nad kulturním domem, 
přes Farský rybník a před ZŠ s fir-
mou Reacom, s.r.o., Třebíč

- darovací smlouvu na finanční dar na 
zabezpečení vzdělávání s Krajem Vy-
sočina, Jihlava

- smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. NM-014330058349/001 na akci 
Radostín nad Oslavou, přípojka NN 
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Lahodný s firmou EON Distribuce, 
a.s., České Budějovice

- smlouvu na provedení přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2020 s fir-
mou A.C.A. Audit, s.r.o., Žďár nad 
Sázavou

- smlouvu na poskytnutí dotace z Fon-
du Vysočiny na akceschopnost JPO 
obce Radostín nad Oslavou na rok 
2020 s Krajem Vysočina, Jihlava 

- darovací smlouvu na darování po-
zemků parc.č. 2175/8 o výměře 82 
m2 ostatní plocha, parc.č. 2175/9 
o výměře 10 m2 ostatní plocha, 
parc.č. 2175/11 o výměře 98 m2 
ostatní plocha, Kraji Vysočina, Jihla-
va 

- smlouvu o smlouvě budoucí darova-
cí na darování pozemků parc.č. 596/8 
o předběžné výměře 602 m2 ostatní 
plocha a parc.stav.č. 51 o předběžné 
výměře 110 m2 ostatní plocha s Kra-
jem Vysočina, Jihlava

- smlouvu o dílo na provedení opravy 
podlahy (výměna linolea) v sále pří-
zemí obecní budovy čp.86 (restaura-
ce Obecná škola) s firmou Pavel Ka-
sal, Březí nad Oslavou 

- cenovou nabídku na výrobu 3 ks no-
vých oken do sálu kulturního domu 
od firmy Truhlářství Pavel Pešek, Ra-
dostín nad Oslavou

- cenovou nabídku na výkon technic-
kého dozoru na akci Pořízení decen-
trální VZT do 4. NP ZŠ Radostín nad 
Oslavou od pana Františka Machov-
ce, Chotěboř

- příkazní smlouvu na výkon technic-
kého dozoru na akci Pořízení decen-
trální VZT do 4. NP ZŠ Radostín nad 
Oslavou od pana Františka Machov-
ce, Chotěboř

- cenovou nabídku na opravy míst-
ních komunikací – oprava dešťových 
vpustí a kanalizačního poklopu, 
oprava prasklin povrchů od firmy 
VIA SYSTÉM, Praha   

- smlouvu o dílo č. 10/2020 na poříze-
ní decentrální vzduchotechniky do 
4.NP ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou 
s firmou Entalpa s.r.o., Praha

- smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. NM-014330058533/01 na akci Ra-
dostín nad Oslavou – zemní vedení 
NN v lokalitě 8 RD – 3.etapa s fir-
mou E.ON Distribuce a.s., České Bu-
dějovice

- smlouvu opravňující provést stavbu 
na pozemku ve vlastnictví Kraje Vy-
sočina na akci Chodník podél silnice 
III/34826 směrem k ZŠ a MŠ s Kra-
jem Vysočina, Jihlava

- smlouvu o poskytnutí služby WIA 
WDSL č. 2020-210-015 s firmou 
WIA spol. s.r.o., Praha

- provedení opravy závadných prvků 
na dětském hřišti u tenisových kur-
tů firmou Truhlářství Poul, Radostín 
nad Oslavou

- nákup 6 kusů bezpečnostních FAB 
vložek do nových plastových dveří 
v kulturním domě  

- cenovou nabídku na kácení dřeva 
v obecním lese v Dolních i Horních 
Borovinách od firmy Šorf, Ostrov 
nad Oslavou 

- cenovou nabídku na vyvážení dřeva 
v obecním lese v Dolních i Horních 
Borovinách od pana Chlubny, Kotlasy

- dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu 
nebytových prostor v čp.86 s firmou 
Svobodová, Ostrov nad Oslavou  

- dohodu o prominutí nájemného za 
měsíce březen a duben 2020, za pro-
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nájem nebytových prostor v čp.86, 
s firmou Svobodová, Ostrov nad 
Oslavou 

   
Rada obce  uložila: 
- starostovi obce zpracovat roční do-

tazník ve věci separovaného odpadu 
pro firmu EKO KOM Praha za rok 
2019

- starostovi obce vypracovat rozhod-
nutí na skácení 1 ks borovice na par-
cele č.2168/1 u čekárny na městeč-
ku - obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí 85 cm, z důvodu ohrožení 
bezpečnosti cestujících, přijíždějící 
a odjíždějící autobusy, pro Obec Ra-
dostín nad Oslavou

- starostovi obce vypracovat rozhod-
nutí na skácení dřevin rostoucích 
mimo les na parcele č. 596/8, 1 ks ja-
sanu - obvod kmene ve výšce 130 cm 
nad zemí 125 cm a 4 ks javoru - ob-

vod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
94 cm, z důvodu jejich proschnutí 
a ohrožování bezpečnosti silniční-
ho provozu, pro Krajskou správu 
a údržbu silnic Vysočina, Jihlava                                                    

- starostovi obce vypracovat rozhod-
nutí na skácení 2 ks javorů na parce-
le č.2181/3 - obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí 212 cm, z důvodu 
proschnutí a ohrožování chodců pa-
dajícími větvemi, u místní komuni-
kace směrem na Kotlasy, pro Obec 
Radostín nad Oslavou

- starostovi obce organizačně zajistit 
volby do Senátu Parlamentu České 
republiky a do zastupitelstev krajů 
v termínu 2. a 3. října 2020

- starostovi obce zajistit opravu nedo-
statků na dětských prvcích zjištěných 
při pravidelné revizi 

 Rozpočet obce
Pro rok 2020 bylo kalkulováno s cel-

kovými příjmy ve výši 18,7 mil. Kč. Rov-
něž výdaje byly počítány ve stejné výši. 
Vzhledem ke koronavirové epidemii 
a za ní následujícímu ekonomickému 
útlumu je již nyní zřejmé, že rozpočtové 
příjmy budou nižší. Podle současných 
odhadů a vládních opatření v případě 

naší obce se bude jednat o částku 3 - 3,5 
mil. Kč.

Bohužel vlivem propadu příjmů ani 
naši obec nemine úprava plánovaných in-
vestičních akcí v roce 2021 a 2022. Inves-
tičních akcí připravených na letošní rok se 
vzniklá situace nedotkne, jelikož budou do-
kryty z přebytku hospodaření z roku 2019.

Opěrná zeď naproti hasičské zbrojnici
Několik let připravovaná krajská 

investice Oprava opěrné zdi naproti 
hasičské zbrojnici zhruba za 25 mil. Kč, 
jejíž součástí je rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu v silnici III/35426 směrem 
ke Kněževsi v délce opěrné zdi, kde je 
cena 2,6 mil. Kč. Opravu vodovodu a 
kanalizace bude ze 70% financována 

SVK Žďársko a 30% obcí. Dílo se rozje-
lo 20. května a dokončeno by mělo být 
do 31. října 2020. Přináší nám opět řadu 
dopravních opatření a omezení, která 
budou ještě komplikovanější při prová-
dění nového povrchu komunikace, který 
bude od odbočky ke hřbitovu po křižo-
vatku před poštou, v měsíci říjnu 2020.
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Vzniklou situaci vyvolanou kraj-
skou investicí obec využije k vybudo-
vání nových bezpečných, osvětlených 
přechodů pro chodce včetně úpravy 
navazujících chodníků před restaurací 

u Padalíků a u kulturního domu a také 
k vybudování nové kanalizační přípoj-
ky pro budovu pošty, čp.190. Celková 
hodnota těchto akcí činí 2 mil. Kč.
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Oprava místní komunikace ke Kotlasům
Velkou proběhnuvší opravou letoš-

ního roku je oprava místní komunikace 
směrem ke Kotlasům  v hodnotě bezmála 
3,75 mil. Kč. Toto dílo se podařilo zrea-
lizovat za přispění firmy Zeras a.s., který 

daroval podstatnou část potřebné sumy 
(3,6 mil.Kč) na tuto akci, za což firmě Ze-
ras a.s. patří velké poděkování. Na opravu 
této cesty obec již hledala finanční pro-
středky v několika minulých letech.

Zateplení budovy čp. 86 bývalá MŠ a čp. 130 kulturního domu
S příchodem jarních měsíců pro-

bíhala letošní etapa na akcích „Zatep-
lení budovy čp.86 restaurace Obecná 
škola“, kde byla vyměněna okna a za-
teplena půda, a „Zateplení kulturní-
ho domu“, kde byla vyměněna střešní 

krytina a provedeno zateplení půdy 
a stropů ve sklepních prostorách. Le-
tošní etapa byla v hodnotě něco málo 
přes 3,5 mil. Kč. V další etapě v roce 
2021 dojde na novou fasádu kulturní-
ho domu.
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Rekuperační jednotky ve 4.NP ZŠ
V letošním roce by měly být in-

stalovány rekuperační jednotky jako 
opatření snižující CO2 při vyučování 

v nových třídách ve 4. NP ZŠ, na které 
jsme získali dotaci. 

Antonín Váša starosta obce, Martin Kujal  místostarosta

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Víte, že se naše obec umístila na 

druhém místě v kategorii 301-1500 
obyvatel v krajské soutěži MY TŘÍDÍ-
ME NEJLÉPE za rok 2019? Za umístění 
jsme obdrželi finanční dar 30 000 Kč, 
který bude použit k dalšímu zlepšení 
odpadového hospodářství naší obce.

Poděkování za spolupráci patří 
všem spoluobčanům a věříme, že tento 
trend udržíme i v budoucnosti.

    Víte, že na sběrném dvoře 
je od občanů vybíráno malé 
množství stavební suti. 
Před odevzdáním je i tuto ko-
moditu nutno roztřídit na 
beton a stavební suť, ve kte-
ré nesmí být sklo (vybourané 
luxfery, kopylit, apod.) - patří 
do starého skla, plastové lišty, 
igelitové sáčky, kartuše od sili-
konů, tmelů, apod. - patří do 
starého plastu, zbytky sádro-
kartonových desek – patří do 
velkoobjemového kontejneru!
     Dále jsou zpřísněny podmín-
ky při odběru odpadu s obsa-
hem azbestu (eternitové šablo-
ny, vlnitý eternit popř. trubky 
s obsahem azbestu)!! Tento od-
pad musí být v zabaleném sta-
vu! Možnosti balení: pytle na 
suť, velkoobjemový pytel, nebo 
poskládání na paletu a zabalení 
strečovou fólií. 
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ZŠ A MŠ RAdOSTÍN NAd OSLAVOu
Hodnocení školního roku

V pondělí 2. září 2019 začal školní 
rok. Přivítali jsme 30 prvňáčků, přiby-
li i noví žáci z Ostrova nad Oslavou. Po 
náročném období stavebních prací jsme 
se těšili na klidnou práci v krásném pro-
středí školy, v nových a moderních učeb-
nách. Hned druhou zářijovou neděli si 
interiér školy prohlédla i veřejnost.  Díky 
nové nástavbě probíhala výuka v menších 
skupinách, ve kterých se mohou učitelé 
kvalitněji a individuálně dětem věnovat.

Kromě klasické výuky se rozbíhaly 
i další vzdělávací akce – adaptační kurzy 
6. tříd, divadelní představení, preventivní 
programy, exkurze, soutěže, a jiné. Zahá-
jili jsme i spolupráci se základními škola-
mi z Ostrova nad Oslavou, Borů a Netína. 
Jejich žáci si   zhotovili výrobek ve školní 
dílně, vyzkoušeli angličtinu a matemati-
ku v odborných učebnách. Uspokojení 
nám přineslo testování žáků 9. ročníku, 
kteří dosáhli ve všech oblastech nadprů-
měrných výsledků. 

V únoru proběhly týdenní kurzy an-
gličtiny s rodilými mluvčími, o které děti 
projevily velký zájem. Jen chřipková epi-
demie a s tím spojená velká nemocnost 
žáků nám dělala problémy. Před jarními 
prázdninami 6. března jsme se radovali 
z úspěchů našich žáků v okresních ko-
lech soutěží. Do krajských kol dokonce 
postoupili Vojtěch Brada v dějepisu, Sára 
Dvořáková v matematice a Vojtěch Dole-
žal ve třech oblastech – zeměpisu, fyzice 
a matematice. Připravovali jsme další ex-
kurze, soutěže, výlety, přednášky, besedy, 
plavecký výcvik, atd.

Ve středu 11. března nás neočekáva-
ně zastihla zpráva o uzavření škol v dů-

sledku epidemie Covid-19. Nikoho z nás 
by ani ve snu nenapadlo, co všechno čeká 
žáky, učitele a rodiče až do konce měsíce 
června. Nastalo období hledání, tápá-
ní, studia nových technologií. 17. břez-
na jsme zahájili tzv. „distanční výuku“. 
Prostřednictvím webových stránek jsme 
každý týden začali vysvětlovat učivo jed-
notlivých předmětů, zadávat úkoly, ko-
munikovat s dětmi i jejich rodiči pomocí 
e-mailů. Několik výukových serverů po-
skytlo on-line procvičování učiva zdar-
ma, hledali jsme je a předávali žákům. 
Mnozí z nás začali uskutečňovat zoom 
výuku, někteří své hodiny zveřejňovali na 
YouTube. Pro většinu vyučujících zabrala 
příprava hodin, kontrola prací, vyhledá-
vání cvičení, online hodiny, odpovídání 
na e-maily, apod. více času než je běžná 
pracovní doba. V práci nám bohužel pří-
liš nepomáhaly instrukce ministerstva 
školství, které byly často rozporuplné 
a zmatené, neustále se měnily. Informace 
jsme se dozvídali často jen z médií a tis-
kových konferencí.  

Snadné to neměli především naši 
žáci. Museli se naučit samostatně a zod-
povědně pracovat, začali zvládat online 
hodiny, odesílali úkoly. Většina z nich 
však obstála na výbornou. Ukázalo se 
také, že úloha učitele ve vyučování je těž-
ce zastupitelná. 

Obrovské uznání a dík patří také 
rodičům. Jejich náročná práce spočívala 
nejen v dohledu nad plněním úkolů, ale 
i v pomoci při vysvětlování učiva. Ti, kte-
ří ještě navíc chodili do práce, se už ur-
čitě těší na zasloužené prázdninové volno 
a odpočinek. Ještě jednou děkujeme! 
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Největší odměnou v této době nám 
jsou zprávy žáků typu: „Už se hrozně tě-
ším do školy!“ „Ať už to skončí!“ „Škola 
je daleko lepší!“ I deváťáci, kteří se delší 
dobu poctivě připravovali na přijímací 
zkoušky, byli odměněni přijetím na střed-
ní školy, které si vybrali. 

Tento podivný školní rok končí, po 
prázdninách „snad“ začneme tradičně. 
Na případné uzavření školy se však již 
nyní chystáme. Už v srpnu nás pan učitel 

Fabík zaškolí v online výuce v prostře-
dí Microsoft Teams, které navíc umožní 
všem našim žákům vlastnit po dobu do-
cházky licence Office 365. S touto tech-
nologií budeme pracovat i v hodinách 
a zadávat i dětem domácí úkoly, abychom 
všichni byli připraveni lépe. Nyní však 
děti čekají zasloužené prázdniny. Všem 
přejeme, aby je prožili v klidu a ve zdra-
ví! A v úterý 1. září se těšíme na společné 
setkání!

Vážení.
Byla jsem velmi poctěna, že jsem byla požádána, abych složila text k písni  

o Radostíně. Písni přeji, aby se líbila, dělala radost a našla si místo ve vašich srd-
cích. Radostínské kapele pak přeji ještě mnoho úspěšných vystoupení po mnoho 
let a hodně spokojených posluchačů.                              Vaše Věra Ambrožová

RADOSTÍNSKÝ  VALČÍK
1. V Radostíně na městečku
 stojí kostelík na kopečku.
 Kolem něho lípy voní
 z věže zvony zvoní.
 A kolem dokola čilý ruch panuje,
 vždyť lékaře, obchod, poštu
 každý potřebuje.

2. V dolním konci teče řeka
 pospíchá klidně do daleka.
 Na břehu tam rybář sedí,
 do vln tiše hledí.
 Vodou ryby plavou, obláčky nebem jdou
 na své pouti pozdravují
 vísku nad Oslavou.

3. Ke třem křížům když vystoupáš,
 celou ves jako na dlani máš.
 Školu, hřiště, všechny domy
 a kolem nich stromy.
 Ten obraz v srdci svém 
 navždy uchováme
 a písničku o domově rádi zazpíváme.

4. Ta kapela z Radostína
 hraje vždy s chutí a zvesela.
 Nástroje jim pěkně ladí,
 tréma jim nevadí.
 Když polku vám hrajou,
 veselí všichni jsou,
 při valčíku něžných tónech
 na mládí vzpomenou.
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TVOřiVé VEČERy
Z výtěžku vánoční výstavy bude, po 

domluvě s vedením dětského oddělení  
nemocnice Nového Města na Moravě, 
pořīzeno 36 froté prostěradel na velké 
postele a 15 froté prostěradel na dětské 
postýlky. 

Prostěradla nám na zakázku zhotoví 
firma z Luk nad Jihlavou.

Dále dokoupíme výtvarné potřeby 
na tvoření pro malé pacienty.

Všem našim příznivcům děkujeme.
Za tým Tvořivých večerů

Jiřina Tlustošová

TěLOVýcHOVNÁ JEdNOTA SOKOL  
Radostín nad Oslavou

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19 byly všechny neprofesionální fotbalo-
vé soutěže ke dni 08.04.2020 ukončeny (konečné tabulky zůstávají dle podzimní části 
fotbalového ročníku 2019/2020).

NAROZENé děTi
Lucie Klubalová, Radostín nad Oslavou 146

Šimon Kruml, Radostín nad Oslavou 196
Dominik Trčka, Radostín nad Oslavou 247

Tereza Vondráčková, Radostín nad Oslavou 307
Timotej Učeň, Radostín nad Oslavou 53

Izabela Inwaldová, Radostín nad Oslavou 77
Tomáš Nečas, Radostín nad Oslavou 305

Lucie Požárová, Radostín nad Oslavou 109

Rodičům srdečně blahopřejeme.

BLAHOPřÁNÍ JuBiLANTŮM

Obecní úřad srdečně blahopřeje 
všem jubilantům, kteří v letošním 

roce slaví svoje životní výročí.

Přejeme vám hodně zdraví, poho-
dy, klidu a vše dobré do dalších let.  



Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje
Nebezpečným situacím je nutné předcházet

KRAJ VYSOČINA – Policisté z Kraj-
ského ředitelství policie kraje Vysočina 
apelují na všechny rodiče, aby měli 
vždy přehled o aktivitách, kterými se 
jejich dítě ve svém volném čase zabývá. 

S přicházejícími prázdninami se rizi-
ko zranění dětí zvyšuje. Děti mají velké 
množství volného času a zvláště ti starší 
budou mnohdy bez dohledu dospělé 
osoby. To s sebou nese riziko, že se děti 
dostanou do nebezpečných situací, při 
nichž může být ohroženo jejich zdraví 
a někdy i život.

 
Především malé děti je nutné nene-

chávat bez dozoru. Pokud dítě přece jen 
zůstane doma samotné, je dobré zkont-
rolovat okna a dveře, zda jsou dobře za-
vřené. Po setmění je vhodné zatáhnout 
rolety, žaluzie, závěsy. U telefonu by 
měla být připravená důležitá telefonní 
čísla (rodiče, policie, hasiči, zdravotní-
ci, příbuzní). Zazvoní-li telefon, neměly 
by se děti s cizí osobou vybavovat, ze-
jména by jí neměly říkat, že jsou doma 
samy a nesdělovat žádné informace o 
sobě ani o ostatních členech rodiny.

 
Zvláštní pozornost v době nepří-

tomnosti dospělé osoby je kladena na 
zabezpečení jakékoli nádoby naplněné 
vodou, do kterých by děti mohly spad-
nout. Jedná se zejména o venkovní ba-
zény, sudy nebo jiné sběrné nádoby na 
vodu k zalévání. Je nutné také zmínit, 
že nelze podceňovat ani dětské bazénky 

s malým množstvím vody, i ty předsta-
vují pro děti nebezpečí.

 Děti je nutné poučit o bezpečném 
chování při návštěvě koupališť. Ob-
zvláště nebezpečné je pro děti skáká-
ní do rybníků s neznámou hloubkou 
vody. Vážné zranění si může dítě způ-
sobit při skoku do místa, kde je rybník 
mělký nebo je dno kamenité. Před sko-
kem do vody je v teplém počasí také 
důležité se předem zchladit. Je také 
nutné nepřeceňovat své síly. 

Pokud jsou děti doma samotné a 
někdo zazvoní, nesmí hned otevřít 
dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí 
za nimi, a otevřít jen lidem, které dob-
ře znají. K ověření totožnosti osoby za 
dveřmi bytu je vhodné použít kukát-
ko či bezpečnostní řetízek, popřípadě 
oslovení osoby skrz dveře. Pokud ale 
nejsou rodiče doma, nemělo by dítě 
nikoho pouštět dovnitř bez jejich vědo-
mí. Dveře bytu by neměly otevírat ani 
v případě, když člověk za dveřmi prosí 
o pomoc nebo tvrdí, že má něco pro 
rodiče. Je lepší ho poslat třeba k sou-
sedům, pokud bude skutečně potře-
bovat pomoc nebo bude mít něco pro 
rodiče, zazvoní u někoho jiného. Není 
třeba nic vysvětlovat, takový člověk 
umí dobře přesvědčovat. Je lépe vůbec 
neodpovídat.

 
Jednou z nejnebezpečnějších situací 

je jízda na tzv. autostop. Děti by nemě-
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ly nastupovat do vozidla, aniž by znaly 
osádku, která je chce svést. V mnoha 
případech napříč celou republikou se 
policisté v minulosti setkali s případy, 
kdy bylo dítě uneseno či odvezeno do 
neznámého místa. 

 
Rodiče musí vědět, kde dítě je a kdy 

přijde domů. Klíče od bytu nebo domu 
by děti neměly nikdy nosit viditelně. S 
cizími lidmi nesmí nikam chodit ani 
přijímat jakékoli pozvání, i kdyby na-
bízeli něco velmi zajímavého k vidění, 
něco dobrého k jídlu, zvířátka, peníze 
nebo třeba hračky. Při kontaktu s cizími 
lidmi je důležité, aby si děti vždy udržo-
valy bezpečný odstup a byly připravené 
v případě nebezpečí utéct nebo volat o 
pomoc.

 
Při jízdě na jízdním kole musí být 

pro děti samozřejmostí cyklistická 
přilba, při jízdě ve vozidle použití zá-
držných systémů a při sportovních 
aktivitách, které to vyžadují, používat 
bezpečnostní a ochranné prvky.

 
Alkohol

Policisté se bohužel poměrně čas-
to setkávají s požíváním alkoholu u 
osob mladistvých i nezletilých, proto 
bychom chtěli apelovat na rodiče, aby 
věnovali dětem patřičnou pozornost. 
Pokud jsou děti doma samy, měli by mít 
rodiče vždy připravený způsob jejich 
kontroly nebo si nejlépe zajistit spoleh-
livou osobu, která na dítě dohlédne.

 
Děti mají velké množství volného 

času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez 
dohledu dospělé osoby a se svými vrs-
tevníky se sdružují do skupinek. To s 

sebou nese riziko, že se děti dostanou 
do situací, které pro ně mohou být ne-
bezpečné nebo přímo ohrožující jejich 
život a zdraví. Zvláště mladiství mají 
tendence experimentovat s alkoholem, 
cigaretami a nezřídka také s drogami, 
nejčastěji s marihuanou. Toto experi-
mentování je pak posíleno zvláště ve 
skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení 
návykových látek mezi sebou vzájemně 
„hecují“. Alkohol a jiné návykové látky 
ale mají na organismus dítěte nevypo-
čitatelné účinky. Může tak lehce dojít 
k intoxikaci nebo k jinému ohrožení 
zdraví i života dítěte.

Je nutné, aby rodiče i na takovou si-
tuaci zvláště mladistvé připravili a pou-
čili je, jak mají postupovat a zdůraznili 
jim, proč je v těchto případech důležité 
nezříci se vlastní zodpovědnosti.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Bc. Martin Hron
vrchní inspektor

tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz
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VÍTE žE...

-  k 31.12.2019 činil počet obyvatel v Radostíně nad Oslavou a Zahradišť 942, z toho 
452 žen a 488 mužů

-  v roce 2019 se narodilo 6 dětí, během loňského roku 11 občanů zemřelo, přistě-
hovalo se 15 občanů a 12 spoluobčanů se odstěhovalo

-  o Tříkrálové sbírce se v sobotu 11.1. 2020 ve farnosti Radostín nad Oslavou vy-
bralo celkem 83.094,- Kč (Radostín nad Oslavou 55.425,- Kč, Kněževes 9.375,- 
Kč, Krásněves 18.294,- Kč)

-  text k písni o Radostíně složila autorka Věra Ambrožová k 5. výročí založení Ra-
dostínské kapely

- od 16. 6. 2020 nám byl Parlamentem České republiky stanoven historický titul 
MěSTyS Radostín nad Oslavou


