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

Milí spoluobčané,
Adventní doba nás opět upozorňuje na blížící se konec dalšího kalendářního roku. 

Než dospějeme k samotnému závěru, prožijeme krásné období vánočních svátků, kdy 
bychom měli cítit větší blízkost, lásku, pochopení jeden ke druhému. 

Vánoční doba je pro děti obdobím radosti z příchodu Ježíška se stromečkem a dá-
rečky, volna od školních povinností, nám velkým dopřává čas ke zpomalení, odpočinku 
a k setkávání se svými blízkými a přáteli. Rovněž je obdobím pro ohlédnutí a rekapitu-
laci dalšího roku našeho života. I v letošním roce jsme byli nuceni přijmout omezení při 
budování a udržování naší obce, ať jsou to stále probíhající stavební úpravy v ZŠ a MŠ 
nebo rekonstrukce kanalizace v silnici směrem ke hřbitovu, za trpělivost a pochopení při 
těchto akcích bych Vám chtěl upřímně poděkovat.

Dovolte mi, abych Vám popřál pokojné prožití posledních dnů adventu, vzácných 
chvil klidu a lásky v kruhu svých nejbližších a přátel o Vánocích. Hodně zdraví, sil  
a vzájemného souznění v rodinách, zaměstnání a vůbec v každé chvíli života v novém 
roce 2019.                                                                       Antonín Váša, starosta obce



2

Z jednání zastupitelstva obce (20.9. 2018, 30.10. 2018)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Změnu vyjádření č. j. ŽP/1289/18/

TD-2 z 01.08.2018, vydanou Měst-
ským úřadem Žďár nad Sázavou ve 
věci „Radostín nad Oslavou – vyjá-
dření k návrhu změny č. 1 územní-
ho plánu“, vodoprávní úřad mění své 
vyjádření z důvodu zjištění nových 
skutečností, vyplývajících z rozhod-
nutí Krajského úřadu Kraje Vysočina 
z 31.03.2010 č. j. KUJI 22010/2010, 
sp. zn. OLVHZ 1232/2008 St 44 ve 
věci stanovení ochranného pásma 
prvního a druhého stupně vodáren-
ské nádrže Mostiště

zastupitelstvo obce schválilo:
- uzavření veřejnoprávní smlouvy na 

poskytnutí dotace s obcí Zadní Zho-
řec, Pavlov, Znětínek a Ostrov nad 
Oslavou na částečné hrazení nákladů 
na akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou“

- rozpočtové opatření č.5/2018 obce 
Radostín nad Oslavou

- poděkování místnímu Sboru dob-
rovolných hasičů a pracovníkům 
školy za rychlý a profesionální zásah 
při sanování vody v horním patře a 
na podlaze půdy základní školy po 
bouřce na začátku akce stavební 
úpravy v ZŠ a MŠ, čímž zamezili 
vzniku škod, které by vznikly zateče-
ním vody do nižších pater školy                           

- postup a zásady při prodeji pozemků 
pro stavbu rodinných domů ve III. 
etapě nového obytného souboru v 
Radostíně nad Oslavou

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely 799/170 v katastrál-

ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu

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

- vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely 799/172 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu

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

- souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu 
prostor sloužících k podnikání (pro-
story pro vykonávání lékařské praxe 
pro dospělé) v čp. 41 v Radostíně nad 
Oslavou s panem Iljou Šubertem, by-
tem Náměstí SNP 1110/1, Brno a pa-
nem Igorem Šubertem, bytem 4310 
Habor Cove Dr., Orange Beach, Ala-
bama, USA, zastoupeným panem Iljou 
Šubertem na základě plné moci       

- volbu pana Antonína Váši do funkce 
starosty Obce Radostín nad Oslavou, 
jako dlouhodobě uvolněného člena 
zastupitelstva obce 

- volbu pana  Ing.Martina Kujala do 
funkce 1. místostarosty Obce Ra-
dostín nad Oslavou s tím, že bude 
zastupovat starostu v době jeho ne-
přítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci, spolu se starostou 
bude připravovat a realizovat inves-
tiční a neinvestiční akce obce včetně 
finanční stránky, spolu se starostou 
bude podepisovat právní předpisy 
obce, zajistí vybírání poplatků z pro-
nájmu veřejného prostranství
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- volbu paní Marie Kališové do funkce 
2. místostarosty Obce Radostín nad 
Oslavou  s tím, že bude bude mít na 
starost spolu se starostou majetkové 
převody obce, bude vykonávat funk-
ci správce kulturního domu, zabez-
pečí přípravu a realizaci Radostín-
ského  zpravodaje 

- volbu pana Lubomíra Tlustoše a 
pana Ing. Tomáše Poula DiS. jako 
zbývající členy rady obce, jejichž 
úkolem bude zúčastňovat se schůzí 
rady obce a jednání v obecních zále-
žitostech spolu se starostou obce    

- volbu finančního výboru ve složení: 
předseda - Jana Pešková, členové – 
Bohuslav Halla,  Ing.Petr Halla

- volbu členů kontrolního výboru ve 
složení: předseda – Josef Poul, členo-
vé – Miloš Hromek, Jan Fabík

- jednací řád zastupitelstva Obce Ra-
dostín nad Oslavou

- hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za 3. čtvrtletí 2018

- rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č.5/2018

- PROGRAM ROZVOJE OBCE NA 
NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ: 
Viz samostatná příloha usnesení č.1. 

-  pověření starosty k zastupování obce 
na valných hromadách, ve kterých 
má obec majetkovou účast

- nejvýhodnější nabídku firmy UCHY-
TIL s.r.o. Brno,  nabídnutá cena 5 

923 361,- Kč bez DPH, 7.167.267,- 
Kč včetně DPH, na akci „OBYTNÝ 
SOUBOR RD RADOSTÍN NAD 
OSLAVOU – 3. etapa“, včetně sou-
hlasu s uzavřením smlouvy o dílo a 
souhlasu s uzavřením smlouvy o po-
skytnutí příspěvku Svazu vodovodů 
a kanalizací Žďársko

        
zastupitelstvo obce uložilo:
- starostovi obce zveřejnit na úřední 

desce obecního úřadu do 30ti dnů 
od podpisu veřejnoprávní smlouvu 
s Obcí Ostrov nad Oslavou, Pavlov, 
Znětínek a Zadní Zhořec na částeč-
né hrazení nákladů spojených s akcí 
Stavební úpravy ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou

- starostovi a radě obce uzavřít smlou-
vu na pronájem prostor sloužících k 
podnikání (prostory pro vykonávání 
lékařské praxe pro dospělé) v čp. 41 
v Radostíně nad Oslavou s panem 
Iljou Šubertem, bytem Náměstí SNP 
1110/1, Brno a panem Igorem Šu-
bertem, bytem 4310 Habor Cove 
Dr., Orange Beach, Alabama, USA, 
zastoupeným panem Iljou Šubertem 
na základě plné moci v termínu do 
21.9.2018  

- starostovi, radě obce a finančnímu 
výboru připravit do příštího jednání 
zastupitelstva obce návrh rozpočtu 
obce na rok 2019

 Příloha k usnesení č.1 ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne
  NÁVRH AKCÍ K  REALIZACI NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018 - 2022

- REKONSTRUKCE VODOJEMU
- MODERNIZACE ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
- REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
- SBĚRNÝ DVŮR NA TŘÍDĚNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY
- ZÁCHYTNÁ NÁDRŽ NA PŘÍVALOVOU VODU A BAHNO  NAD OBEC-

NÍM RYBNÍKEM BENÝŠEK



- PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V LOKALITĚ U TŘÍ KŘÍŽŮ
- IZOLACE PROTI VLHKOSTI, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY, ZATEPLE-

NÍ FASÁDY KULTURNÍ DŮM 
- IZOLACE PROTI VLHKOSTI, VÝMĚNA OKEN, ZATEPLENÍ  FASÁDY 

BÝVALÉ MŠ ČP.86
- NOVÉ STAVEBNÍ PARCELY
- CHODNÍK K ZŠ A MŠ ŠKOLE 
- ZATEPLENÍ FASÁDY OBECNÍ BYTOVKY ČP. 205  
- DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ ČP.7
- OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (např. KE TŘEM KŘÍŽŮM, VEDLE 

TENISOVÝCH KURTŮ)
- ÚPRAVA NÁMĚSTÍ II. ETAPA 
- VÝSADBA STROMŮ A OKRASNÉ ZELENĚ V OBCI A V OKOLÍ OBCE
- REKONSTRUKCE ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 2 BYTY – BYTOVKA Č. 205 
- DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZAHRADIŠTĚ
- OPRAVA A MODERNIZACE BUDOVY ČP. 144
- VESTAVBA 4 STARTOVACÍCH BYTŮ ČP. 144
- ZPOMALOVACÍ RADAR OD OSTROVA N.OSL. 
- POŘÍZENÍ OBECNÍHO PRAPORU
- ZMĚNA OZNAČENÍ OBCE NA MĚSTYS
- PŘÍPRAVA KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
- NAUČNÉ STEZKY
PŘÍPRAVA PROJEKTŮ S VYUŽITÍM  SPOLUFINANCOVÁNÍ Z DOTACÍ 
Z EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH FONDŮ, NAPŘ. CYKLOSTEZKA RA-
DOSTÍN N.OSL.- OSTROV N.OSL., RADOSTÍN N.OSL.- KNĚŽEVES
SPOLUPODÍLET  SE SE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKOU ŠKOLOU, SPOLE-
ČENSKÝMI ORGANIZACEMI A ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ NA 
VŠESTRANNÉM ROZVOJI OBCE 
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Z jednání rady obce  (20.9.2018, 27.9.2018, 9.8.2018 a 5.9.2018)

Rada obce vzala na vědomí: 
-  žádost pana Tomáše Krejčího, Uhří-

nov č.70 o připojení vodovodní pří-
pojky přes místní komunikaci ke své 
novostavbě rodinného domu nad 
kulturním domem

-  zahájení stavebního řízení na akci 
„Stavební úpravy hasičské zbrojnice 
čp. 233“, vydané Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, stavebním odbo-
rem

- zahájení územního a stavebního řízení 
na akci „Novostavba výrobní haly“ v 
k.ú. Kněževes, investora Miloše Švomy, 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, stavebním odborem 

- rozhodnutí o povolení stavby na akci 
„Radostín nad Oslavou – Rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v sil-
nici č. II/354 a č. III/35425“ vydané 
Městským úřadem Žďár nad Sáza-
vou, odborem životního prostředí
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- rozhodnutí o povolení uzavírky sil-
nice v úseku od náměstí po odboč-
ku ke hřbitovu, vydané Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
dopravy

- výzvu Státního fondu dopravní in-
frastruktury České republiky na  do-
plnění chybějícího dopravního zna-
čení na akci „Úprava návsi- objekt 
SO-101“

- územní souhlas na stavbu řado-
vé garáže pro pana Karla Fabíka na 
pozemku par.č. 1424/13 a 1424/47, 
vydaný Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, stavebním odborem

-  územní souhlas na stavbu řadové ga-
ráže pro paní Lenku Willishovou na 
pozemku par.č. 1424/12 a 1424/46, 
vydaný Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, stavebním odborem

- sdělení firmy AVE a.s. o termínu 
svozu nebezpečného odpadu a to 
17.10.2018 od 15:30– 15:50 hod v 
Radostíně nad Oslavou a v Zahradiš-
tích od 16:00-16:05 hod 

- zprávu České lékařské komory o za-
stavení řízení s MUDr. Igorem Šu-
bertem ve věci zajištění lékařské péče 
pro dospělé v naší obci

- schválení závěrečného vyhodnocení 
akce „Úprava návsi a chodníky – ob-
jekt SO 102 chodník ke hřbitovu“ od 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury Praha

- schválení závěrečného vyhodnocení 
akce „Úprava návsi a chodníky – ob-
jekt SO 103 chodník ke kulturnímu 
domu od Státního fondu dopravní 
infrastruktury Praha

- oznámení o provedení kontroly na 
výkon matriční agendy od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odbor 

občansko-právní, kontrola proběhne 
6.11.2018

- sdělení ohledně scelení pozemků v 
k.ú. Radostín nad Oslavou se vzni-
kem nové parcely č. 1424/1 od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru stavebního

- usnesení o přerušení stavebního ří-
zení na stavbu „Přístavba hospodář-
ského objektu u rodinného domu 
č.p. 225“ vydané Městským úřadem 
Žďár nad Sázavou, odborem staveb-
ním

- informaci o podaném návrhu ve-
řejnoprávní smlouvy na akci „Au-
tobusové zastávky v Zahradištích“, 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem stavebním

- záznam o podání vysvětlení v souvis-
losti s uložením  stavební suti  na po-
zemku parc.č. 564/1  v k.ú. Radostín 
n.O., od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru životního prostředí

- vyhlášku č 210/2018 ze dne 14.9.2018 
o povinnosti zajištění sběru biood-
padu od občanů v průběhu celého 
roku 

- oznámení o zahájení řízení o změ-
ně územního rozhodnutí o umístění 
stavby „Stavba pro separaci kejdy na 
farmě Radostín nad Oslavou“, vyda-
né Městským úřadem Žďár nad Sáza-
vou, odborem stavebním 

- veřejnou vyhlášku o zahájení územ-
ního řízení o umístění stavby „No-
vostavba objektů - dostavba farmy 
dojnic v areálu firmy ZERAS a.s.“, 
vydanou Městským úřadem Žďár 
nad Sázavou, odborem stavebním 

- žádost o pronájem obecního bytu od 
paní Marcely Matějkové, Radostín 
nad Oslavou čp.116, s tím, že v sou-



časné době obec nemá volný byt a 
žádost bude zařazena do pořadníku 
po dobu jednoho roku  

  
Rada obce  schválila:
- nájemní smlouvu s panem Iljou Šu-

bertem, Náměstí SNP 1110/1, Brno a 
panem Igorem Šubertem, 4310 Har-
bor Cove Dr., Orange Beach, Alaba-
ma, 36561, USA, zastoupený Iljou 
Šubertem na základě plné moci, na 
pronájem prostor sloužících podniká-
ní v čp.41 – zajištění prostor pro po-
skytování zdravotnických služeb no-
vého praktického lékaře pro dospělé

- podání žádosti o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury Praha 
na akci „Autobusové zastávky v osa-
dě Zahradiště “

- smlouvu o společném postupu zada-
vatelů na akci Obytný soubor RD Ra-
dostín nad Oslavou, technická infra-
struktura – 3. etapa s SVK Žďársko, 
Žďár nad Sázavou

- smlouvu č. 09/210165 a smlouvu č. 
09/210166 na odběrné místo vody 
pro prodejnu v č.p. 190 s VAS a.s., 
Žďár nad Sázavou

- smlouvu o sdružených dodávkách el. 
energie v  prodejně čp. 190 s E.ON 
Distribuce, a.s.  České Budějovice

- cenovou nabídku na provedení údrž-
by zahradní zeleně v Zahradištích  a 
osazení svahu u mostu u hasičského 
cvičiště v Radostíně nad Oslavou s 
firmou Petr Rozmarín, Vídeň 

- cenovou nabídku na provedení do-
pravního značení při objížďce v naší 
obci v průběhu akce Rekonstrukce 
kanalizace v silnici II/354 a III/35425 
od firmy Vyznač s.r.o. Jihlava 

- cenovou nabídku na výrobu elektric-
kého elektroměrového rozvaděče do 

objektu č.p. 144 (zdravotní středisko) 
od firmy AZ Servis, Nové Veselí 

- cenovou nabídku na provedení opra-
vy elektrického rozvaděče NN v ob-
jektu č.p. 144 (zdravotní středisko) s 
firmou Jaroslav Coufal, Nové Veselí

- cenovou nabídku na opravu hlavního 
rozvaděče NN v budově obecního úřa-
du a provedení oprav na základě zjiště-
ných závad při revizi elektroinstalace s 
firmou Jaroslav Coufal, Nové Veselí 

- nákup bezpečnostního tokenu od-
povídající normě EIDAS pro novou 
administrativní pracovnici 

- podání žádosti o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury České 
republiky na provedení autobuso-
vých zastávek v osadě Zahradiště

- podání žádosti na Úřad práce Žďár 
nad Sázavou o prodloužení smluv na 
Veřejně prospěšná pracovní místa

- vymalování obecního bytu v budově 
čp. 144 (zdravotní středisko)

- výměnu vodovodní baterie v obec-
ním bytě v budově čp. 144 (zdravotní 
středisko)      

- opravu - výměnu podlahových kry-
tin v obecním bytě v budově čp. 144 
(zdravotní středisko)   

- smlouvu o dílo č. 218034-2 na re-
alizaci akce Obytný soubor RD Ra-
dostín nad Oslavou, technická infra-
struktura – 3. etapa s firmou Uchytil 
s.r.o., K terminálu 507/7, Brno

- smlouvu na poskytnutí finančního 
příspěvku SVK Žďársko jako příjem-
ci, na akci „Radostín nad Oslavou – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
v silnici II/354 a III/35425 – I. etapa“ 
s SVK Žďársko

- smlouvu o dílo č. 218262 na opravu 
podlahové krytiny – linoleum ve čty-
řech místnostech obecního bytu v č.p. 
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144 s firmou  Kasal, Březí nad Oslavou 
- cenovou nabídku na výmalbu obec-

ního bytu v č.p. 144 od firmy  Kozel, 
Krásněves

- nájemní smlouvu na pronájem obec-
ního bytu v č.p. 144 s MUDr.  Pul-
cem, Velké Meziříčí     

- opravu koupelny v obecním bytě v 
č.p. 144  (zdravotní středisko) 

- smlouvu na zimní údržbu místních 
komunikací v naší obci na zimní ob-
dobí 2018/2019 s firmou ZERAS a.s., 
Radostín nad Oslavou

- cenovou nabídku na vypracování 
projektové dokumentace, včetně po-
třebných povolení, na akci „Autobu-
sové zastávky Zahradiště “ od firmy 
Pohanka, Nové Veselí  

- vyjádření souhlasu k trase zemního 
vedení VN a NN, na akci Trafosta-
nice a rozšíření distribuční sítě v Ra-
dostíně nad Oslavou pro firmu JFT 
s.r.o. Lázně Bělohrad

- vyřazení z evidence majetku obce sta-
rého rozhlasu z důvodu nefunkčnosti

- podání žádosti o dotaci na Státní 
fond dopravní infrastruktury České 
republiky na provedení autobuso-
vých zastávek v osadě Zahradiště  

- nákup 24 ks dřevěných židlí do kul-
turního domu

- provedení plošné deratizace v naší 
obci firmou DERATEX  v termín 22. 
a 23.11.2018

- cenovou nabídku na zakoupení soft-
warového modulu PREMIUM ZA-
DAVATELE, nutný k elektronickému 
systému zadávání veřejných zakázek 
od firmy  QCM, s.r.o., Brno, spravu-
jící Profil zadavatele naší obce

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
obecního rybníka Vopršálek parcelní 
číslo 1269 o výměře 16 980 m2 v ka-
tastrálním území obce Radostín nad 
Oslavou

Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce bylo nuceno po 

8 letech, kdy poplatek za likvidaci komu-
nálního odpadu (od roku 2011 – 2016 ve 
výši 480,- Kč, respektive 2017 a 2018 ve 
výši 500,- Kč za fyzickou osobu) byl udr-
žován téměř v konstantní výši, pro rok 
2019 poplatek zvýšit na částky 570,- Kč za 
fyzickou osobu, 690,- Kč u chalupářů a 2 
850,- Kč u právnických osob.

Nárůst ceny je zapříčiněn v největší 
míře zvýšením ceny za uloženou tunu ko-
munálního odpadu na skládce, již v prů-
běhu roku 2017 z 895,- Kč na  1 012,- Kč. 
Každým rokem se také zvyšují náklady na 
sběr a odvoz komunálního odpadu.

Rád bych Vám občanům poděko-
val za příkladné třídění odpadů z do-

mácností, neboť toto je jediná cesta, jak 
částky na likvidaci komunálního odpa-
du držet v budoucnosti na co nejnižší 
úrovni. Pro pohodlnější třídění papíru, 
plastů a skla je možno využít barevné 
tašky, které byly v minulosti rozdány do 
domácností. Efektivním způsobem, jak 
snížit objem odpadů v popelnicích, je 
také využívání zahradních kompostérů 
na bioodpad. 

V roce 2019 bude provoz sběrného 
místa uzpůsoben k vybírání  bioodpadu 
v průběhu celého roku. Ke stanovištím 
s kontejnery na papír, plast, sklo budou 
doinstalovány nádoby na rostlinné oleje 
z domácností.

          Antonín Váša, starosta obce
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Stavební úpravy v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou
Jak celá obec zaznamenala i podle 

nepřehlédnutého jeřábu, v podzimních 
měsících se naplno rozběhla akce Sta-
vební úpravy ZŠ a MŠ, při které bude 
provedena nová střecha starší budovy 
ZŠ a současně budou vybudovány další 
čtyři učebny.

Před stavaři stál náročný úkol. Bylo 
nutné rozebrat stávající střechu, provést 
nový obvodový věnec s novým betono-
vým stropem, postavit obvodové příč-
ky z ocelových nosníků, s opláštěním z 
vláknitých desek a následně udělat no-
vou střechu. 

Na začátek září hodně vysoko na-
stavená laťka. 

Přes vydatnou bouřku hned po sun-
dání střechy, nezvykle větrný podzim, 
vlivy, které hodně komplikovaly postup 
prací, se podařilo dokončit střechu a 
namontovat okna a celou stavbu uzavřít 
tak, aby mohly vnitřní práce pokračo-
vat hned po Novém roce. Termín dílčí 
etapy se podařilo splnit.

Všem zúčastněným při realizaci 
akce chci poděkovat, stavařům za obě-
tavý výkon a nasazení, personálu školy, 
dětem i rodičům za trpělivost při sná-
šení všech omezení a ztížených podmí-
nek při provozu školy, které musí pře-
konávat. 

Antonín Váša, starosta obce
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Vzpomínka 10. výročí úmrtí Mons. Bohuslava Brabce
Dne 26.11.2008 nás na věčnost opus-

til kněz, který působil v Radostínské a 
Pavlovské farnosti s hospodyní Bože-
nou Volfovou od r. 1992. Před nástu-
pem do Radostína působil v Telči, kde 
se zasloužil o opravu kostela v rámci 
UNESCO. V roce 2000 jej papež Jan 
Pavel II. jmenoval „kaplanem Jeho Sva-
tosti“.

V letech 1958 – 1960 byl vězněn ve 
Valticích. Poté nesměl vykonávat kněž-
skou službu a do r. 1964 pracoval v Gale 
v Měříně. Bydlel ve svém rodném domě 
v Závisti, rehabilitován byl v r. 1990. Ve 
svém rodném domě také zemřel.

Na tuto dobu vzpomínal: „Odpustil 
jsem, ale nesmíme zapomínat“. Na jeho 
pomníku na hřbitově v Netíně je nápis 
pro další generace.

V Radostíně n. Osl. i v Pavlově 
se zasloužil o opravu kostela, věže, v 
Radostíně nechal opravit 4 kamen-
né kříže, jejichž opravu sám zaplatil, 
nechal provést opravu farních budov 
a výstavbu farní klubovny (v letech 
1997-2000), která se stala zázemím pro 
mnohá společenství, s možností využi-

tí pro všechny občany. Kladně působil 
svým osobním příkladem, moudros-
tí a duchovním životem. Pohřben byl 
4.12.2018 v Netíně. Po jeho smrti vyšla 
knížka NETÍNSKÁ KÁZÁNÍ.

S vděčností a láskou vzpomínají far-
níci i ostatní občané.       František Poul 

Topíme ohleduplně
S příchodem zimy je opět aktuální 

otázka, jak topit, abychom produkovali 
teplo úsporně, neničili si zbytečně kotel 
a zároveň jsme neškodili zdraví svému 
ani lidí kolem nás. V zásadě jde o dvě 
otázky. Co pálit a jak správně postupo-
vat?

Co tam patří a co ne

Zjistěme si v návodu, jaké palivo do 
našeho kotle patří. Pokud topíme dře-

vem, dovolme mu nejprve minimálně 
dva roky venku vyschnout. Voda totiž 
nehoří, a pokud přiložíme mokré pa-
livo do kotle, nejdříve se v kotli usuší 
a až potom začne hořet. Vysušení spo-
třebuje energii z ohniště, takže teplota 
ve spalovací komoře se sníží, naopak se 
zvýší množství škodlivin, které vznikají 
při nedokonalém spalování. Určitě také 
nepoužívejme žádné plasty ani hořlavé 
materiály obsahující lepidla či jiné che-



mikálie. Hořením takových látek vzni-
kají rakovinotvorné spaliny, kterými 
přímo ohrožujeme sebe i své okolí. 

Jak nekouřit

Pro moderní i starší kotle platí jedno 
zlaté pravidlo. Zatápějme drobnějším, 
lehce hořlavým materiálem. Umož-
něme dostatečný přístup vzduchu do 
ohniště. Až poté, co se kotel dostatečně 
zahřeje, přikládejme větší kusy dřeva 
popř. uhlí. Ani poté kotel „nedusme“. 
Jednak své palivo nevyužijeme efektiv-
ně, kotel bude dehtovat a snižujeme tak 

jeho životnost a dále nadbytečně kouří-
me, tj. přímo si škodíme zdraví. 

To jestli topíme v souladu s výše uve-
deným, zjistíme jednoduchým způso-
bem: pohledem na svůj kouřící komín 
zvenčí. Tmavě zbarvený kouř = špatně 
seřízený kotel. Procházkami při kont-
role kouřícího komína zlepšíme svoji 
kondici a současně chráníme naše zdra-
ví :) Všechny uvedené rady lze shrnout 
do jediné: Top tak, jak chceš, aby topil 
tvůj soused. Děkujeme!

Ing. Martin Kujal, místostarosta obce

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané,

opět se blíží konec kalendářního 
roku. Rád bych toho období zhodnotil 
za naši Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu. Rok 2018 byl 
pro nás velice náročný a zároveň velmi 
úspěšný. Hlavním úkolem bylo zvýšení 
kapacit pasterovny. Tuto novou službu 
pasterování moštu jsme začali provádět 
v roce 2015. Zájem neustále rostl a již 
nebylo možné pokračovat ve stávajících 
prostorách a nedostatečném strojním 
vybavení. Výbor rozhodl o rekonstruk-
ci dosud nevyužívaných prostor v naší 
budově a pořízení dalšího zařízení. Ale 
jak už to bývá, neměli jsme k dispozici 
dostatek finančních prostředků. Tento 
zásadní problém nám pomohli vyřešit 
naši sponzoři, kterými jsou: Obec Ra-
dostín nad Oslavou, Zeras a.s., Uchytil 
s.r.o., Vezeko s.r.o., Obec Kněževes a  
Obec Pavlov. Bez nich by náš projekt 
byl neuskutečnitelný. Za tuto pomoc a 
pochopení jim patří naše veliké díky. 

Stavební práce byly zahájeny již v 
lednu. Na moštárně intenzivně praco-

vali naši členové a místní řemeslníci. 
Tyto práce byly ukončeny těsně před 
začátkem nové moštovací sezony. Vý-
sledkem bylo navýšení kapacit paste-
rovny na 300%. Slavnostní otevření 
nových prostor a prohlídka strojního 
vybavení proběhla 24. 8. 2018 za účasti 
sponzorů a veřejnosti. O týden později 
jsme zahájili moštování. 

I přes velmi suché léto byla nadúro-
da ovoce. Proto jsme očekávali velký 
zájem o naše služby. Skutečnost však 
předčila naše očekávání. Rekordní 
bylo nejen množství zmoštovaného 
ovoce a zpasterizovaného moštu, ale 
i počet brigádnických hodin. Proto 
bych chtěl poděkovat všem aktivním 
členům, kteří se podíleli jak na rekon-
strukci, tak i na moštování. Nesmím 
zapomenout na velké díky i všem 
brigádníkům – nečlenům, kteří nám 
sami nabídli pomoc ve špičce sezony. 
S touto pomocí a velkou podporou 
místních obyvatel a obecního úřadu 
se nám podařilo tuto náročnou sezo-
nu zvládnout. Od jiných předsedů ZO 
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ČZS dobře vím, že takováto pomoc a 
podpora není samozřejmostí. Také si 
uvědomuji způsobené komplikace v 
dopravě před moštárnou. Proto chci 
poděkovat i všem občanům – řidičům, 
za jejich toleranci a pochopení. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
mnoho hezkých chvil při konzumaci 
vašeho lahodného moštu, hodně zdraví 
a úspěchů v roce 2019.

Za základní organizaci ČZS 
předseda Petr Štegner

Tvořivé večery

První adventní neděli 2. 12. 2018 pro-
běhlo v naší obci již tradiční rozsvěcení 
vánočního stromu.

Letos přibyl  k vánočnímu stromu a 
adventnímu věnci dřevěný betlém. I přes 
nepřízeň počasí, ledovka a námraza, byla 

velká účast obyvatel, kteří si vyslechli pís-
ně dětského chrámového sboru a společně 
jsme si zazpívali závěrečnou koledu. Po-
děkovaní patří panu starostovi, hasičům, 
restauraci Obecná škola a všem, kteří nám 
pomáhali s organizací této akce.

Rozsvěcení vánočního stromu

Výstava Tvořivých večerů  „Vánoce - zvyky a tradice“

Jako již v minulosti se druhý advent-
ní víkend konala tradiční výstava Tvo-
řivých večerů, která byla zaměřena na 
staré zvyky a tradice. Jsme rády, že se 
tato výstava těší velké oblibě a tomu od-
povídá i vysoká návštěvnost.

Výtěžek z této akce bude věnován na 
dovybavení nově vybudovaného dět-
ského oddělení nemocnice v Novém 
Městě na Moravě.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv 
podpořili tuto výstavu, hlavně Obec-
nímu úřadu v Radostíně nad Oslavou, 
Muzeu Vysočiny Jihlava, včelařství 
Sláma, paní Janě Kocourkové, paní 
Pavlíně Žákové, paní Janě Zahrad-
níčkové dále všem pilným ženám z 
Tvořivých večerů a jejich trpělivým 
protějškům.
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Z činnosti zásahové jednotky SDH 
obce Radostín nad Oslavou za rok 2018

 K 06.12. 2018 má zásahová jednotka celkem 26 členů. 

 V roce 2018 jednotka absolvovala tato školení:
-  23.02.   školení strojníků na centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou
-  09.03.   školení velitelů na centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou
-  15.04.   školení zásahové jednotky a nositelů dýchací techniky 

Jednotka zasahovala u těchto událostí:
- 10.02.     požár seníku v Řečici
- 03.03.     kácení nebezpečného stromu v Radostíně nad Oslavou
- 17.03.     technická pomoc – strom na silnici mezi obcemi Pavlov a Černá
- 06.04.     čištění kanalizace v Pavlově
- 09.05.     čištění komunikace od olejové skvrny mezi Kněževsí a Radostínem
- 07.06.     požár v kabelové místnosti na nádraží v Ostrově nad Oslavou
- 10.06.     pomoc s převráceným koněm v přívěsu v Radostíně nad Oslavou 
- 06.07.     požár nedohašeného ohniště v lese u obce Laštovičky
- 19.07.     technická pomoc – vosí hnízdo ve zdi u pana Jiřího Drápely
- 26.07.     technická pomoc – vosí hnízdo u kapličky v Zadním Zhořci
- 27.07. technická pomoc – čištění kanalizace po přívalovém dešti u pana Jiřího  
  Peška v Radostíně
- 31.07. planý poplach
- 02.08. technická pomoc – sršní hnízdo pod střechou v rodinném domě  
  p. Fabíka v Kněževsi
- 14.08. technická pomoc – odstranění sršního hnízda na zahradě u rodinného 
  domu p. Kujínka  v Pavlově
- 15.08. technická pomoc – sršní hnízdo na půdě rodinného domu p. Černého  
  v Pavlově
- 15.08. technická pomoc – sršní hnízdo na půdě rodinného domu p. Filipa 
  Drápely v Pavlově
- 13.09., 14.09. a 24.09. - čerpání vody v ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou
- 24.10.    technická pomoc – odstranění spadlého stromu na silnici mezi  
  Radostínem a Ostrovem.
- 15.11.    požár kotle ve sklepních prostorách rodinného domu v Borech 
- 03.12. technická pomoc – odstranění spadlého stromu z komunikace mezi 
  Radostínem a Ostrovem
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Dne 15. června proběhlo společné 
námětové cvičení jednotek okrsku Ra-
dostín nad Oslavou. Cílem cvičení byla 
dálková doprava vody v obci Znětínek.

V letošním roce byla podepsána ve-
řejnoprávní smlouva o zajištění zásaho-
vé jednotky mezi obcemi Radostín nad 
Oslavou a Kněževes.

V příštím roce je v plánu realizace 
přestavby horního patra hasičské zbroj-
nice. Finanční prostředky na tuto akci 
budou zajištěny zejména z dotačního 
programu, projektová dokumentace již 
byla zpracována.

Do požárního automobilu IFA bylo 
pořízeno nové čalounění sedaček, ča-
lounické práce provedl pan Jambor z 
Nového Veselí.  

Poděkování
Ve dnech 14. a 15. 12. 2018 uspořádal SDH v kulturním domě výstavu 130 ks vá-

nočních betlémů. Součástí večera byla sehraná scénka živého betlému a vystoupení 
skupiny Nathanael. Všem pořadatelům, účinkujícím a vystupujícím patří veliký dík, 
stejně jako těm, kteří své betlémy zapůjčili a mnozí osobně vytvořili. 

Další akcí SDH bylo již tradiční Vánoční tvoření 16.12.2018.
Vánoce se SDH navštívilo mnoho návštěvníků z obce a širokého okolí.
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Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou

Konečné tabulky fotbalových mužstev po podzimní části sezony 2018/2019
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dokumentace již byla zpracována. 
     Do požárního automobilu IFA bylo pořízeno nové čalounění sedaček, čalounické práce 
provedl pan Jambor z Nového Veselí.   
 
Poděkování 
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betlémů. Součástí večera byla sehraná scénka živého betlému a vystoupení skupiny 
Nathanael. Všem pořadatelům, účinkujícím a vystupujícím patří veliký dík, stejně jako těm, 
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Další akcí SDH bylo již tradiční Vánoční tvoření 16.12.2018. 
Vánoce se SDH navštívilo mnoho návštěvníků z obce a širokého okolí. 
Vložit foto 9 
 
Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
Konečné tabulky fotbalových mužstev po podzimní části sezony 2018/2019 
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Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
Konečné tabulky fotbalových mužstev po podzimní části sezony 2018/2019 

II. třída OP starších žáků skupina B 
 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Křižanov 5 5 0 0 19:4 15 

2 Dolní Heřmanice 5 3 0 2 17:6 9 

3 Bohdalec 5 3 0 2 15:6 9 

4 Velká Bíteš B 5 3 0 2 13:6 9 

5 Bohdalov 5 1 0 4 7:11 3 

6 Radostín nad Oslavou 5 0 0 5 2:40 0 

 

I.třída dorostu, sk.B 
 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Bystřice nad Pernštejnem 11 8 1 2 38:22 25 

2 Rozsochy/Dolní Rožínka 11 7 1 3 41:23 22 

3 Lipník/Valeč 11 7 1 3 40:27 22 

4 Výčapy/Šebkovice 11 7 0 4 37:29 21 

5 Velká Bíteš 11 7 0 4 31:25 21 

6 Radostín nad Oslavou 11 6 1 4 34:21 19 

7 Křižanov 11 5 1 5 40:38 16 

8 Vír 11 5 0 6 21:26 15 

9 Předín/Opatov 11 4 2 5 28:22 14 

10 Náměšť n.O.-Vícenice/Hartvíkovice 11 3 0 8 34:50 9 

11 Radešínská Svratka/Bohdalec 11 3 0 8 19:37 9 

12 Moravské Budějovice 11 0 1 10 14:57 1 

 

III. třída OS mužů 
 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Osová Bítýška 13 10 1 2 29:8 31 

2 Vír 13 9 2 2 33:15 29 

3 Věchnov 13 8 1 4 32:20 25 

4 Pohledec 13 7 4 2 24:14 25 

5 Doubravník 13 7 2 4 32:16 23 

6 Březí-Březské 13 6 3 4 36:21 21 

7 Velká Losenice 13 6 0 7 27:31 18 

8 Hamry nad Sázavou B 13 5 3 5 24:31 18 

9 Měřín B 13 5 0 8 18:31 15 

10 Rožná 13 4 2 7 24:28 14 

11 Radostín nad Oslavou B 13 4 2 7 26:31 14 

12 Polnička 13 3 4 6 21:33 13 

13 Strážek 13 2 2 9 16:42 8 

14 Bohdalov B 13 1 2 10 18:39 5 

 

II. třída OP mužů 
 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Hamry nad Sázavou 13 10 1 2 38:11 31 

2 Svratka 13 9 1 3 38:14 28 

3 Bobrová 13 8 1 4 42:27 25 

4 Rozsochy 13 8 0 5 29:20 24 

5 Bystřice nad Pernštejnem B 13 7 2 4 35:24 23 
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7 Křižanov 11 5 1 5 40:38 16 

8 Vír 11 5 0 6 21:26 15 

9 Předín/Opatov 11 4 2 5 28:22 14 

10 Náměšť n.O.-Vícenice/Hartvíkovice 11 3 0 8 34:50 9 

11 Radešínská Svratka/Bohdalec 11 3 0 8 19:37 9 

12 Moravské Budějovice 11 0 1 10 14:57 1 

 

III. třída OS mužů 
 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Osová Bítýška 13 10 1 2 29:8 31 

2 Vír 13 9 2 2 33:15 29 

3 Věchnov 13 8 1 4 32:20 25 

4 Pohledec 13 7 4 2 24:14 25 

5 Doubravník 13 7 2 4 32:16 23 

6 Březí-Březské 13 6 3 4 36:21 21 

7 Velká Losenice 13 6 0 7 27:31 18 

8 Hamry nad Sázavou B 13 5 3 5 24:31 18 

9 Měřín B 13 5 0 8 18:31 15 

10 Rožná 13 4 2 7 24:28 14 

11 Radostín nad Oslavou B 13 4 2 7 26:31 14 

12 Polnička 13 3 4 6 21:33 13 

13 Strážek 13 2 2 9 16:42 8 

14 Bohdalov B 13 1 2 10 18:39 5 

 

II. třída OP mužů 
 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Hamry nad Sázavou 13 10 1 2 38:11 31 

2 Svratka 13 9 1 3 38:14 28 

3 Bobrová 13 8 1 4 42:27 25 

4 Rozsochy 13 8 0 5 29:20 24 

5 Bystřice nad Pernštejnem B 13 7 2 4 35:24 23 

6 Radostín nad Oslavou 13 7 2 4 24:21 23 

7 Bory 13 5 3 5 40:24 18 

8 Nová Ves B 13 5 3 5 25:31 18 

9 Křižanov 13 4 4 5 29:25 16 

10 Jívoví 13 5 1 7 27:38 16 

11 Dolní Rožínka 13 4 3 6 28:33 15 

12 Křoví 13 5 0 8 37:54 15 

13 Jimramov 13 2 1 10 25:48 7 

14 Ujčov 13 1 0 12 16:63 3 

 

Přejeme příjemné prožití Vánoc, všem hodně zdraví a úspěchů v osobním životě a 
sportovcům podařené výkony v celém příštím roce. 

                                                                                       výkonný výbor TJ 
vložit dokument č.10 – pozvánka SPL  
 

Sucha a pesticidů se na Žďársku nemusíme obávat 
Obavy ze sucha jsou aktuálním problémem, který řeší české vodárenství. Jak se podepsalo  
na Žďársku, tedy v oblasti, kde vodovody vlastní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a 

provozuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.? 
V důsledku sucha vodohospodáři na Žďársku zaznamenali v posledních letech výrazný 
pokles vydatnosti podzemních zdrojů, která v srpnu letošního roku činila pouhých 11 % 
z celkového objemu výroby pitné vody. Průměrně se ročně vyrobí ve vodovodech Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko  
5,3 mil. m3 pitné vody. V předchozích letech se na výrobu pitné vody využívalo 
z podzemních zdrojů jednou tolik vody, tedy 22 %.  
V tomto hydrologicky suchém období se však naplno projevuje výhoda vodárenských nádrží, 
které pomáhají překlenout srážkově chudé měsíce a akumulovat vodu během jarního tání či 
při bleskových povodních. Konkrétně v okrese Žďár nad Sázavou byly v 50. – 60. letech 
vybudovány vodárenské nádrže Vír a Mostiště, které mají dostatečnou akumulaci vody. Při 
poklesu množství vody  
v podzemních zdrojích, kterých díky hydrogeologickým poměrům na Vysočině není dostatek,  
se jmenované nádrže se staly hlavními zdroji pitné vody pro skupinový vodovod Žďársko, 
který je na jihu propojen se skupinovým vodovodem Třebíčsko. Tento druhý skupinový 
vodovod pak má jako hlavní zdroj vodní nádrž Vranov.  
Grafy podílů výroby vody z podzemních a povrchových zdrojů: 

Přejeme příjemné prožití Vánoc, všem hodně zdraví a úspěchů v osobním životě 
 a sportovcům podařené výkony v celém příštím roce.        výkonný výbor TJ
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Zve fanoušky a příznivce ledního hokeje a zábavy na již tradiční akci  

 

 

 

Kdy: Neděle 30.12.2018    11:30 – 13:30 

Kde: Zimní stadion Velké Meziříčí 

 

Po zápase bude akce pokračovat posezením v Restauraci Obecná Škola. 

Budeme promítat záznamy z loňského roku a k tomu bude nachystáno 
občerstvení. 

 

Těšíme se na Vás, členové SPL Radostín nad Oslavou 

Sucha a pesticidů se na Žďársku nemusíme obávat
Obavy ze sucha jsou aktuálním problémem, který řeší české vodá-
renství. Jak se podepsalo na Žďársku, tedy v oblasti, kde vodovody 

vlastní Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a provozuje  
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.?

V důsledku sucha vodohospodáři 
na Žďársku zaznamenali v posledních 
letech výrazný pokles vydatnosti pod-
zemních zdrojů, která v srpnu letošního 
roku činila pouhých 11 % z celkového 
objemu výroby pitné vody. Průměrně 
se ročně vyrobí ve vodovodech Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko 

5,3 mil. m3 pitné vody. V předcho-
zích letech se na výrobu pitné vody vy-
užívalo z podzemních zdrojů jednou 
tolik vody, tedy 22 %. 

V tomto hydrologicky suchém ob-
dobí se však naplno projevuje výhoda 
vodárenských nádrží, které pomáhají 
překlenout srážkově chudé měsíce a 
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akumulovat vodu během jarního tání 
či při bleskových povodních. Konkrét-
ně v okrese Žďár nad Sázavou byly v 
50. – 60. letech vybudovány vodárenské 
nádrže Vír a Mostiště, které mají do-
statečnou akumulaci vody. Při poklesu 
množství vody 

v podzemních zdrojích, kterých díky 
hydrogeologickým poměrům na Vyso-
čině není dostatek, 

se jmenované nádrže se staly hlav-
ními zdroji pitné vody pro skupino-
vý vodovod Žďársko, který je na jihu 
propojen se skupinovým vodovodem 
Třebíčsko. Tento druhý skupinový vo-
dovod pak má jako hlavní zdroj vodní 
nádrž Vranov. 

Grafy podílů výroby vody z pod-
zemních a povrchových zdrojů:

 
K 1. 10. 2018 bylo v zásobním prostoru vodárenské nádrže Vír 18,828 mil. m3 vody, tj. 42,7 
% celkového zásobního prostoru. Větší pokles hladiny je však způsoben kromě sucha   
i mimořádnou manipulací na přehradě Vír v roce 2017, kdy byla uměle snížena hladina vody 
v nádrži po dobu sanace pilířů na hrázi. V zásobním prostoru vodárenské nádrže Mostiště 
bylo 4,986 mil. m3 vody, tj. 53,4 % celkového zásobního prostoru. Zásobní prostor slouží 
k akumulaci vody  
pro zajištění vodárenských odběrů, energetické využití, chov ryb, závlahy a zabezpečení 
minimálního průtoku vody v toku pod nádrží. Objem zásobního prostoru byl stanoven podle 
dlouhodobých hydrologických dat a požadavků na jeho využití. V manipulačním řádu 
vodního díla jsou pak stanoveny regulační stupně, které podle aktuálního množství vody 
v nádrži regulují odtok z nádrže  
a tím ovlivňují rychlost jejího prázdnění. V současné době ještě nebylo na obou nádržích 
dosaženo nejvyšších stupňů regulace a stávající bilance garantují dostatečnou zásobu vody i 
v případě pokračujícího sucha. 
Rovněž tak výrobní kapacita úpraven vod Vír a Mostiště garantuje i do budoucna dostatek 
kvalitní pitné vody pro region Žďárska. 
Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době je na 139 vodovodech zásobujících 84 tisíců 
obyvatel ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a provozovaných 
VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., zajištěna dodávka dostatečného 
množství kvalitní pitné vody splňující přísné hygienické požadavky stanovené 
vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění včetně limitů  
pro pesticidní látky a jejich metabolity.  
V žádné z členských obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko nebylo nutné přistoupit 
k omezení užívání pitné vody z důvodu nedostatečného zdroje vody.  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. 
mimo vlastní provoz dodávky pitné vody aktivně pomáhá v této mimořádné situaci ostatním 
obcím, kde vodovody nevlastní a neprovozuje. V těchto obcích zajišťuje při nedostatku pitné 
vody dovoz vody cisternami do vodojemů. V letošním roce tak již bylo dovezeno do 
dnešního dne 3.844 m3 vody. Dovoz vody  
do vodojemů je však jen dočasným řešením. Mnohem efektivnější je připojování místních 
vodovodů, jež jsou závislé pouze na málo vydatných zdrojích podzemní vody, na skupinový 
vodovod Žďársko. Toto řešení je podporované i státními dotacemi a vlastník vodovodů Svaz 
vodovodů a kanalizací Žďársko je připraven aktivně spolupracovat a řešit problémy spojené 
s nedostatkem pitné vody  

K 1. 10. 2018 bylo v zásobním pro-
storu vodárenské nádrže Vír 18,828 mil. 
m3 vody, tj. 42,7 % celkového zásobního 
prostoru. Větší pokles hladiny je však 
způsoben kromě sucha i mimořádnou 
manipulací na přehradě Vír v roce 2017, 
kdy byla uměle snížena hladina vody v 
nádrži po dobu sanace pilířů na hrázi. 
V zásobním prostoru vodárenské ná-
drže Mostiště bylo 4,986 mil. m3 vody, 
tj. 53,4 % celkového zásobního prosto-
ru. Zásobní prostor slouží k akumulaci 
vody pro zajištění vodárenských odběrů, 
energetické využití, chov ryb, závlahy a 
zabezpečení minimálního průtoku vody 
v toku pod nádrží. Objem zásobního 
prostoru byl stanoven podle dlouhodo-
bých hydrologických dat a požadavků na 
jeho využití. V manipulačním řádu vod-
ního díla jsou pak stanoveny regulační 
stupně, které podle aktuálního množství 
vody v nádrži regulují odtok z nádrže a 

tím ovlivňují rychlost jejího prázdnění. 
V současné době ještě nebylo na obou 
nádržích dosaženo nejvyšších stupňů re-
gulace a stávající bilance garantují dosta-
tečnou zásobu vody i v případě pokraču-
jícího sucha.

Rovněž tak výrobní kapacita úpraven 
vod Vír a Mostiště garantuje i do bu-
doucna dostatek kvalitní pitné vody pro 
region Žďárska.

Z výše uvedeného vyplývá, že v sou-
časné době je na 139 vodovodech záso-
bujících 84 tisíců obyvatel ve vlastnictví 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko 
a provozovaných VODÁRENSKOU 
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., za-
jištěna dodávka dostatečného množství 
kvalitní pitné vody splňující přísné hygi-
enické požadavky stanovené vyhláškou 
č. 252/2004 Sb. v platném znění včetně 
limitů pro pesticidní látky a jejich me-
tabolity. 

17



V žádné z členských obcí Svazu vodo-
vodů a kanalizací Žďársko nebylo nutné 
přistoupit k omezení užívání pitné vody z 
důvodu nedostatečného zdroje vody. 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČ-
NOST a.s. mimo vlastní provoz dodávky 
pitné vody aktivně pomáhá v této mimo-
řádné situaci ostatním obcím, kde vodo-
vody nevlastní a neprovozuje. V těchto 
obcích zajišťuje při nedostatku pitné vody 
dovoz vody cisternami do vodojemů. 
V letošním roce tak již bylo dovezeno 
do dnešního dne 3.844 m3 vody. Dovoz 
vody do vodojemů je však jen dočasným 
řešením. Mnohem efektivnější je připo-
jování místních vodovodů, jež jsou zá-
vislé pouze na málo vydatných zdrojích 
podzemní vody, na skupinový vodovod 
Žďársko. Toto řešení je podporované i 
státními dotacemi a vlastník vodovodů 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko je 
připraven aktivně spolupracovat a řešit 
problémy spojené s nedostatkem pitné 
vody i v takto postižených obcích přesto, 
že nejsou jeho členy. 

Kromě problémů se suchem se v po-
slední době v médiích objevují zprávy, že 
značná část podzemních a povrchových 

vod a někdy i pitných vod je kontamino-
vána pesticidními látkami. V současné 
době v dodávané pitné vodě sledujeme 
cca 120 pesticidních látek včetně jejich 
metabolitů. Převážná část dodávané pit-
né vody pochází z povrchových zdrojů, 
tj. vodárenské nádrže Mostiště a Vír. V 
surové vodě z těchto povrchových zdro-
jů jsou některé pesticidní látky a jejich 
metabolity nalézány. Technologické linky 
obou úpraven povrchových vod jsou však 
vybaveny technologií k odstranění těch-
to pesticidních látek z vody. Na úpravně 
vody Mostiště je to především dávkování 
ozonu a následná sorpce na granulova-
ném aktivním uhlí. Rovněž na úpravně 
vody Vír jsou pesticidní látky odstra-
ňovány z vody sorbcí na granulovaném 
aktivním uhlí. Technologie odstraňující 
pesticidní látky a jejich metabolity z vody 
jsou dostatečně účinné a v pitné vodě 
dodávané spotřebitelům jsou dodrženy 
hygienické limity pro všechny sledované 
pesticidní látky a jejich metabolity.

Na podzemních zdrojích pitné vody 
byl výskyt pesticidních látek a jejich me-
tabolitů zjištěn pouze výjimečně a zjiště-
né nálezy byly nižší než hygienické limity. 
Protože původ těchto látek je především 

ze zemědělské činnosti, jsou 
realizována preventivní opat-
ření, a to formou stanovení 
ochranných pásem vodních 
zdrojů a kontrol dodržování 
režimu zemědělské činnosti.

    Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

Svazu vodovodů  
a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize Žďár nad Sázavou

VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
 SPOLEČNOSTI, a. s.
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Policisté upozorňují řidiče, aby se soustředili  
v zimním období na jízdu v silničním provozu

Z hlediska zákona o provozu na 
pozemních komunikacích jsou řidiči 
povinni mít vozidlo vybaveno zimní-
mi pneumatikami v době od 1. listo-
padu do 31. března, a to tehdy, pokud 
se na komunikaci nachází souvislá vrs-
tva sněhu, led nebo námraza nebo lze 
vzhledem k povětrnostním podmín-
kám předpokládat, že se na pozemní 
komunikaci během jízdy můžou tyto 
podmínky vyskytovat. Motorové vozi-
dlo s maximální přípustnou hmotností 
do tři a půl tuny musí mít na všech ko-
lech zimní pneumatiky s hloubkou de-
zénu nejméně čtyři milimetry. Vozidlo 
s maximální hmotností převyšující tři a 
půl tuny musí mít zimní pneumatiky na 
všech kolech hnacích náprav a hloub-
ka dezénu pneumatik musí být v tomto 
případě minimálně šest milimetrů.

Řidiči si ale často neuvědomují, že 
pouze používání zimních pneumatik 
pro jízdu v zimním období nestačí. V 
tomto období je velice nutné dbát dal-
ších zásad bezpečné jízdy. Pojďme si 
proto některé z nich připomenout.

•	 Za	jízdy	po	zasněžené	nebo	namrzlé	
komunikaci prudce nebrzděte, ne-
zatáčejte nebo nezrychlujte. Všech-
ny tyto manévry zvyšují nebezpečí 
smyku vozidla

•	 Dodržujte	větší	odstup	za	vozidlem	
před vámi. Musíte počítat s tím, že 
brzdná dráha vozidla se na zledova-
tělém nebo sněhem pokrytém povr-
chu prodlužuje

•	 Brzděte	 ještě	 před	 vjetím	do	 zatáč-
ky, dokud ještě jede vaše vozidlo v 
přímém směru. Zatáčku projíždějte 
plynule a nebrzděte v ní. Pokud už 
ale musíte v zatáčce brzdit, počínejte 
si obzvlášť opatrně

•	 Ve	vozidle	s	sebou	vozte	sněhové	ře-
tězy a jejich nasazení si doma v kli-
du vyzkoušejte

•	 Před	jízdou	si	řádně	očistěte	skla	au-
tomobilu. Za jízdy musíte mít roz-
hled do všech směrů jízdy

•	 Důležitá	je	i	příprava	vozidla.	Auto-
mobil zkontrolujte a doplňte zimní 
směsi do ostřikovačů. Své vozidlo 
mějte vždy v dobrém technickém 
stavu a pravidelně ho kontrolujte

Na svých cestách buďte opatrní a za 
každých okolností dbejte zásad bezpeč-
né jízdy. Jedině tak můžete snížit riziko 
toho, že se stanete účastníky dopravní 
nehody a vrátíte se zpět do bezpečí va-
šeho domova. Raději zvolte pomalejší 
styl jízdy, ať už jedete kamkoliv. V ně-
kterých případech se nevyplácí zbyteč-
ně chvátat. 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

nprap. Martin Hron
vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz
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NAROZENÉ DĚTI
Jakub Skryja, Radostín nad Oslavou 166

Klára Krumlová, Radostín nad Oslavou 196
Nikola Havlíčková, Radostín nad Oslavou 276
Eliška Štegnerová, Radostín nad Oslavou 23

Rodičům srdečně blahopřejeme.

Upozornění
 Upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 upravující 
činnosti jako jsou: - užívání a provozování pyrotechniky 
                  - provádění pyrotechnických efektů 
                  - odpalování ohňostrojů

Tato činnost je dovolena pouze 31. prosince od 17 hodin do 1 hodiny následující-
ho dne 1. ledna běžného kalendářního roku.

  Obecní úřad Radostín nad Oslavou důrazně žádá občany, aby svá vozidla odsta-
vovali na soukromých pozemcích a tím bylo umožněno prohrnování a zimní údržba 
místních komunikací.

Vydal Obecní úřad Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg.značka: MK ČR E 11294. Tiskne Horácká 
tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 172/2018, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 3. 2019. 
Případné příspěvky vítány.

Víte, že …

- SDH promítne 23.12.2018 v 16.00 hodin v KD animovaný betlémský příběh 
šťastná hvězda

-  termín bruslení o vánocích  je
  25.12.2018       10:45 - 12:45, autobus z Radostína v 10:00
  31.12.2018       10:45 - 12:15, autobus z Radostína v 10:00
-  Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 5.1.2019
-  v měsíci únoru 2019 se uskuteční humanitární sbírka pro Diakonii Broumov, 

termín bude vyhlášen místním rozhlasem
-  na webových stránkách obce je zveřejněn protipovodňový plán obce (www.

radostinnadoslavou.cz)


