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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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zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
- termín jednání ohledně odsouhla-

sení barevného provedení fasády 
kostela dne 31.7.2019 v 17 hodin za 
přítomnosti pana Štourače 

zastupitelstvo obce rozhodlo:
- podle ustanovení § 172 odst. 5 zá-

kona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) o námitkách uplatně-
ných při veřejném projednání proti 
návrhu Změny č. I územnímu plánu 
Radostín nad Oslavou

     zastupitelstvo obce vydalo :
- po ověření podle ustanovení § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), že ná-
vrh změny č. I územního plánu Ra-
dostín nad Oslavou není v rozporu 
s Politikou územního rozvoje ČR 
ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami 
územního rozvoje Kraje Vysočina ve 
znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a č. 6, 
se stanovisky dotčených orgánů a se 
stanoviskem Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, jako orgán příslušný podle 
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) staveb-
ního zákona za použití ustanovení  
§ 43 odst. 4 a § 55b odst. 7 stavebního 
zákona a v souladu s ustanoveními  
§ 171 až 174 správního řádu Změnu 
č. I územního  plánu Radostín nad 
Oslavou

zastupitelstvo obce schválilo:
- nejvýhodnější nabídku firmy KALA-

HA a.s. Brno, nabídnutá cena 2 809 
529,- Kč, na akci „ Zateplení budovy 
čp. 86 Radostín nad Oslavou“, včetně 

souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo 
- nejvýhodnější nabídku firmy KALA-

HA a.s. Brno, nabídnutá cena 5 823 
250,- Kč, na akci „ Zateplení budovy 
čp. 130 Radostín nad Oslavou“, včet-
ně souhlasu s uzavřením smlouvy  
o dílo

- čerpání rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou  za 2. čtvrtletí 2019

- rozpočtové opatření č.3/2019 
- žádost Mysliveckého spolku Ra-

dostín nad Oslavou a Znětínku o do-
taci na zakoupení jádrového krmiva 
pro zvěř na krmnou sezónu 2019 - 
2020, včetně uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy  

- žádost Domácího hospice Vysočina, 
o.p.s. Nové Město na Moravě o fi-
nanční příspěvek na činnost v roce 
2019

- podání žádosti o dotaci, na oplocen-
ky pro obnovu výsadby obecního 
lesa Na Stráni, na Kraj Vysočina Jih-
lava   

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

provedení akce Zateplení budovy 
čp.86 (bývalá MŠ) s firmou KALA-
HA, a.s. Brno 

- radě obce uzavřít Smlouvu o dílo na 
provedení akce Zateplení budovy 
čp.130 (kulturní dům) s firmou KA-
LAHA, a.s. Brno 

- radě obce uzavřít Veřejnoprávní 
smlouvu s Mysliveckým sdružením 
Radostín nad Oslavou  a  Znětínek 
na zakoupení jádrového krmiva pro 
zvěř na krmnou sezónu 2019 - 2020

Z jednání zastupitelstva obce (15.7.2019)
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Rada obce vzala na vědomí: 
- informaci a upozornění starosty obce 

o podání průběžného oznámení dle 
zákona č.159/2006 Sb. o střetu zájmů, 
ve znění pozdějších předpisů, které 
musí být provedeno do 30.6.2019

- závěrečný protokol od Všeobecné 
zdravotní pojišťovny České repub-
liky o výsledku kontroly plateb po-
jistného na veřejné zdravotní pojiš-
tění zaměstnanců obce s tím, že obci 
bude vrácen přeplatek a nebyly zjiš-
těny žádné závady 

- upozornění na zpracování kůrov-
cového dřeva ve zbývajícím lese Na 
Stráni od Lesů České republiky, les-
ního hospodáře lesní správy Nové 
Město na Moravě

- upozornění a výzvu k nápravě – vytě-
žení kůrovcového dříví ve zbývajícím 
lese Na Stráni od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru životního 
prostředí

- závěrkový list č. EL-20190522-1553-
4 od firmy CENTROPOL ENERGY 
a.s. Ústí nad Labem na vysoutě-
ženou cenu nákupu elektřiny pro 
obecní objekty na období 1.1.2020 – 
31.12.2021

- závěrkový list č. PL-20190522-1278-
3 od firmy Pražská plynárenská a.s. 
Praha na vysoutěženou cenu nákupu 
plynu pro obecní objekty na období 
1.1.-31.12.2020

- záznam z jednání ohledně projed-
nání dopravní trasy pro návoz ma-
teriálu na budovaný obchvat Nového 
Veselí ze dne 2.7.2019, konaného na 
Krajském úřadu Kraje Vysočina Jih-
lava

- závazné stanovisko k projektové do-
kumentaci na akci „Radostín nad 
Oslavou – terénní úpravy pod hrází 
rybníka Benýšek“, zaslané Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
životního prostředí

- vyrozumění o možnosti vyjádřit se 
k projektové dokumentaci ke stavbě 
pro separaci kejdy na farmě ZERAS 
a.s. Radostín nad Oslavou od Měst-
ského úřadu Žďár na Sázavou,  odbo-
ru stavebního

- závazné stanovisko o vydání sou-
hlasu vodoprávního úřadu na akci 
„Účelová komunikace - I. etapa most 
přes řeku Oslavu“, vydané Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
životní prostředí    

- oznámení o konání veřejného pro-
jednání návrhu změny č. 2 územní-
ho plánu obce Pavlov dne 21.8.2019 
v 15:00 hodin od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje  
a územního plánování

- územní souhlas s přístavbou a ná-
stavbou objektu č. par. 267 (pergola 
u hřiště) pro TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního

- stavební povolení na stavbu pergo-
ly u fotbalového hřiště pro TJ Sokol 
Radostín nad Oslavou od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního

- výzvu a upozornění vodoprávního 
úřadu na omezení odběru povrcho-
vých vod a především podzemních 
vod pro účely mytí aut, zalévání 
hřišť, zahrad, trávníků, napouštění 
bazénů a kropení zpevněných ploch 

Z jednání rady obce (21.6.2019, 18.7.2019, 8.8.2019, 28.8.2019)
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od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru životního prostředí

- provedení dvou průzkumných vrtů 
na parcelách č. 510 a 524 v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou firmě Envirex, 
s.r.o. Nové Město na Moravě od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí

- posouzení zákonnosti obecně závaz-
né vyhlášky č. 2/2018 Obce Radostín 
nad Oslavou se závěrem „Nebyla 
shledána v rozporu se zákonem“, od 
Ministerstva vnitra České republiky

- veřejnou vyhlášku na opatření obec-
né povahy – úprava provozu na silnici 
II/354 a III/35422 v obci Radostín nad 
Oslavou v termínu 20.8. – 27.8. 2019 

- informaci starosty o obdržení zbý-
vající finanční částky dotace na účet 
obce na akci „Stavební úpravy ZŠ  
a MŠ Radostín nad Oslavou“ a ná-
sledného uhrazení překlenovacího 
úvěru u ČSOB a.s. 

- informaci starosty, že dne 8.9.2019 
od 13 hod. do 17 hod. proběhne  
v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou 
den otevřených dveří pro veřejnost  
k prohlídce dokončených nových 
odborných učeben ve 4. podlaží star-
ší budovy ZŠ a výtahů 

- zprávu starosty a místostarosty  
z konzultačního jednání na Státním 
fondu dopravní infrastruktury Pra-
ha dne 19.8.2019, ohledně projektu 
„Chodník podél silnice III/34826 
směrem k ZŠ“

- grafické návrhy obecního praporu  
a doporučení zpracovatele – heraldika 
k navrácení se k historickému označe-
ní Městys Radostín nad Oslavou

- veřejnou vyhlášku – oznámení  
o veřejném projednání návrhu aktu-

alizace č. 4 zásad územního rozvoje 
Kraje Vysočina a vyhodnocení vli-
vu na udržitelný rozvoj území dne 
16.9.2019 v 10:00 hodin na Krajském 
úřadě Kraje Vysočina 

- propagační leták na preventivní výcho-
vu obyvatelstva před vznikem požáru, 
který bude distribuován do domác-
ností naší obce, od Generálního ředi-
telství Hasičského záchranného sboru 
Ministerstva vnitra České republiky

- rozhodnutí o zvýšení kapacity MŠ 
Radostín nad Oslavou na počet 67 
dětí s účinností od 1.9.2019, vydané 
Krajským úřadem Kraje Vysočina, 
odborem školství, mládeže a sportu 

- výzvu zemědělským hospodařícím 
subjektům na nepoužívání příprav-
ku STUTOX II z důvodu velkého 
množství negativních účinků na les-
ní a polní zvěři, vydanou Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
životního prostředí  

- závazné stanovisko – souhlas se sta-
vebním záměrem Most přes řeku 
Oslavu v místní části „Kamení “  
z katastrálního území Radostín nad 
Oslavou na katastrální území Kněže-
ves, vydané Městským úřadem Žďár 
nad Sázavou, odborem životního 
prostředí

- opětovné upozornění na zákonnou 
povinnost vlastníka lesa – předchá-
zet a bránit vývoji, šíření a přemno-
žení kůrovců v lesích, vydané Měst-
ským úřadem Žďár nad Sázavou, 
odborem životního prostředí 

- žádost o přidělení obecního bytu od 
paní Heleny Domské, Radostín nad 
Oslavou čp.93 s tím, že žádost bude 
zařazena do pořadníku na dobu jed-
noho roku
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- žádost o instalaci zpomalovacího 
retardéru mezi rodinnými domy  
čp. 229 a čp. 291 v obci Radostín nad 
Oslavou

- zprávu starosty o podání žádosti  
o dotaci na provedení oplocenky do 
obecního lesa Na Stráni a přípravu 
sazebního materiálu 

       
Rada obce  schválila:
- smlouvu o podmínkách napojení,  

o spolupráci a součinnosti při re-
alizaci plynárenského zařízení  
a o smlouvě budoucí nájemní na roz-
vody plynu s firmou Gas Net, s.r.o., 
Ústí nad Labem

- smlouvu o dílo č. 19/19 s firmou 
Gremis s.r.o., Velké Meziříčí na akci 
„Herna třetí třídy MŠ v ZŠ Radostín 
nad Oslavou“

- kupní smlouvu na prodej stavební 
parcely č. 799/174 o výměře 790 m2 

v k.ú. Radostín nad Oslavou
- smlouvu o bezúplatném převodu 

majetku -  nůžky hydraulické AM-
KUS M 25 HD 1ks a vyprošťovací 
zařízení LUKAS GA 2T 1ks s HZS 
Kraje Vysočina Jihlava do majetku 
Obce Radostín nad Oslavou  

- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
č. 21901-0 s fi.  Kolbábek, Radostín 
nad Oslavou, na akci „Zateplení zub-
ní ordinace čp. 71“

- vypracování odpovědi právní kance-
láři JUDr. Jiří Juříček, Brno, ve věci 
požadavku paní Brabcové ohledně 
bezdůvodného obohacení u po-
zemku par. č. 2099/1 a par. č. 2093  
v k.ú. Radostín nad Oslavou s tím, 
že všichni účastníci budou vyzváni 
ke společné schůzce všech  na místě 
samém za účasti zástupců obce

- smlouvu na poskytnutí dotace z Fon-
du Vysočiny z programu Obnova 
venkova Vysočiny 2019 s Krajem Vy-
sočina Jihlava, dotace bude využita 
na částečnou úhradu nákladů zatep-
lení zubní ordinace čp. 71

- provozní řád Kulturního domu Ra-
dostín nad Oslavou s účinností od 
1.8.2019

- provedení dalších oprav místních 
komunikací (spáry a praskliny) 
technologií zalévání spár a prasklin 
od firmy WIA SYSTÉM, Revoluční 
1082/1, Praha

- nákup SIM karty do bezdrátové roz-
hlasové ústředny veřejného rozhlasu

- cenovou nabídku na provedení 
sněžných zábran na střechu hasič-
ské zbrojnice od firmy GMJ střechy, 
Ostrov nad Oslavou 

- opětovné podání žádosti o dotaci na 
zastávky BUS v obci Zahradiště na 
Stání fond dopravní infrastruktury 
Praha

- pořízení bezpečnostního certifikátu 
k zabezpečení SSL komunikace www 
stránek obce od firmy XART, Velké 
Meziříčí    

- nejvýhodnější nabídku firmy 
AQUASYS spol. s r.o., Žďár nad Sá-
zavou na provedení recyklace přeby-
tečné výkopové zeminy v rámci akce 
8 TI nový stavební obvod – 3. etapa  

- smlouvu o dílo na akci zateplení bu-
dovy čp. 86 (bývalá MŠ) s firmou 
KALAHA a.s., Brno

- smlouvu o dílo na zateplení budovy 
čp. 130 (kulturní dům) s firmou KA-
LAHA a.s., Brno

- zadání výběrového řízení na doda-
vatele technického dozoru stavby 
na akcích „Zateplení budovy čp. 86“ 



(bývalá MŠ) a na „Zateplení budovy 
čp. 130“ (kulturní dům) u firmy Ing. 
Veselá, Žďár nad Sázavou

- smlouvu o výpůjčce nádob na potra-
vinářské oleje s firmou AVE CZ Od-
padové hospodářství s.r.o., Žďár nad 
Sázavou

- smlouvu o dílo č. 1-8-2019 na zpra-
cování projektové dokumentace 
„Sběrného dvora - Radostín nad 
Oslavou“ s firmou PROJEKT EFEKT 
s.r.o., Praha 3, provozovna Havlíčkův 
Brod 

- smlouvu o dílo na zhotovení obec-
ních symbolů – vlajky Obce Ra-
dostín nad Oslavou s firmou Heral-
dika, s.r.o., Brno

- cenovou nabídku na provedení nové-
ho asfaltového zpomalovacího prahu 
u řadových rodinných domů u fot-
balového hřiště od firmy Colas a.s., 
Žďár nad Sázavou

- cenovou nabídku na opravu místní 
komunikace od čp. 76 po čp. 130 kul-
turní dům (nad kulturním domem) 
od firmy REACOM, Třebíč

- podání žádosti o zařazení akce 
Rekonstrukce kanalizace podél 
Znětínského potoka směrem k sil-
nici III/34826 do plánu investic SKV 
Žďársko na roky 2021 až 2022

- podání žádosti o zařazení akce Re-
konstrukce vodovodu podél silni-
ce III/34826 od čp. 88 po čp. 16 do 
plánu investic SKV Žďársko na roky 
2021 až 2022  

- nákup nového 50 l bojleru a jeho 
výměnu v zázemí kulturního domu  
z důvodu neopravitelné závady stá-
vajícího  

- zadání vypracování auditu bezpeč-
nosti silničního provozu podél silni-

ce č. III/34826 u firmy Hynek Seiner, 
Pardubice

- pořízení měření intenzity dopravy 
podél silnice č.III/34826 od firmy 
DOSIP Servis, s.r.o., Třebíč

- smlouvu o zřízení služebnosti na 
pozemcích par. č. 1936/2, 1956/1, 
1956/3, 2196/31, 2196/32 a 2197/3  
v k.ú. Radostín nad Oslavou ve vlast-
nictví Obce Radostín nad Oslavou  
s firmou Česká telekomunikační in-
frastruktura, a.s.  Praha 10

- doporučení zastupitelstvu obce 
schválit cenovou nabídku firmy ZE-
RAS a.s. na opravu čepu rybníka 
Vopršálek

- uspořádání tanečních večerů ve 
dnech 21.9. a 28.9. 2019 v místním 
kulturním domě

- uspořádání humanitární sbírky po-
užitého ošacení pro Diakonii Brou-
mov dne 18.10.2019 ve vestibulu 
obecního úřadu

- nákup reklamních hrníčků s obráz-
kem Radostína nad Oslavou pro pro-
pagaci obce

   
Rada obce  uložila: 
- starostovi zpracovat ve spolupráci 

s právní zástupkyní obce vyzývací 
dopis advokátní kanceláři JUDr. Jiří 
Juříček

- starostovi zpracovat ve spolupráci 
s právní zástupkyní obce vyzývací 
dopis pro vlastníky pozemku par. 
č. 2099/2 a par. č. 2196/29 ve věci 
uplatnění náhrady škody, způsobené 
kácením lesního porostu (cesta k Vr-
bovému mlýnu) 

- starostovi vypracovat rozhodnutí  
o povolení skácení 4 kusů javoru  
a 1 kusu jasanu na parc.č. 51 v k.ú. 

6
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Radostín nad Oslavou, pro Krajskou 
správu a údržbu silnic Vysočina Jih-
lava

- starostovi podniknout legislativní 
kroky k odstranění autovraku v k.ú. 
Zahradiště

- starostovi obce po konzultaci s práv-
níkem zpracovat žádost o úpravu 
– ořezání keřového porostu na po-

zemku parc.č. 1378/2 ve vlastnictví 
paní Brabcové, Žďár nad Sázavou  
z důvodu ohrožování bezpečnosti na 
sousední místní komunikaci

- starostovi organizačně zajistit uspo-
řádání charitativní sbírky použitého 
ošacení pro Diakonii Broumov dne 
18.10.2019 ve vestibulu obecního 
úřadu

INVESTIČNÍ NÁKLADY AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY 
 ZŠ A MŠ V RADOSTÍNĚ NAD OSLAVOU 

(nástavba 4.NP se čtyřmi odbornými učebnami, dva nové výtahy)

Celkové náklady 37 084 653,- Kč
Poskytnutá dotace z IROP 29 995 462,- Kč 
Poskytnutý finanční příspěvek spádových obcí Krásněves,  
Kněževes, Zadní Zhořec, Pavlov,  Znětínek celkem  1 000 000,- Kč
Vlastní podíl obce Radostín nad Oslavou 6 089 191,- Kč

Dílčí náklady akce: 
Projekční příprava akce 1 142 755,- Kč
Administrace dotace, stavební povolení 227 780,- Kč
Realizace díla 33 008 272,- Kč
Vybavení učeben 1 911 957,- Kč
Autorský dozor stavby 150 489,- Kč                              
Technický dozor stavby 598 400,- Kč
Koordinátor bezpečnosti práce 45 000,- Kč

 Je nutné podotknout, že obec by 
musela provést opravu střechy 
na starší budově  ZŠ, která by 
byla finančně srovnatelná se sou-
časným podílem obce a nebylo 
by možno dosáhnout na žádnou 
dotaci. Současně vznikem no-
vých učeben ve 4.NP byl uvolněn 

prostor pro vyřešení letitého po-
žadavku navýšení kapacity MŠ.
 V prostoru naproti jídelně 
vznikla nová útulná třída pro 
dalších 12 dětí. Kapacita nové 
třídy vyřeší umístění všech dětí, 
nejenom místních, ale i ze spá-
dových obcí.  
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Den otevřených dveří v základní škole
V neděli 8. září měli možnost zájem-

ci z řad veřejnosti zhlédnout prostory 
Základní a Mateřské školy v Radostí-
ně nad Oslavou.  Celkem asi 450 ná-
vštěvníků vidělo prostředí, ve kterém 
probíhá výuka 265 chlapců a děvčat, 
a kde tráví čas 57 dětí mateřské školy. 
Nejvíce přítomné zajímala nová ná-
stavba čtvrtého patra, dále další třída 
mateřské školy i dva nové výtahy. Díky 
rozsáhlým a náročným stavebním pra-
cím jsme získali novou učebnu hudební 
výchovy, angličtiny, matematiky, pěkné 
sociální zařízení, kabinety a především 
prostornou a moderně vybavenou škol-

ní dílnu. Za to patří obrovský dík všem, 
kteří se na realizaci projektu podíleli.

Bez nové nástavby bychom nemohli 
dělit žáky do menších skupin, což při-
spívá k většímu zkvalitnění výuky. Dě-
lení v letošním roce realizujeme v co 
největší míře, a tím jsou všechny učeb-
ny zcela zaplněné. V pěkném prostředí 
se dobře učí nejen učitelům, ale přede-
vším všem dětem.

     Při odchodu ze školy jsme byli 
potěšeni pochvalnými oceněními pře-
devším již zmiňované školní dílny, tříd 
mateřské školy, žákovské knihovny, 
školní jídelny a vůbec celého interiéru.

Eva Prudková, zástupkyně ZŠ

VÁžENÍ SPOLUOBČANé,
na začátku října letošního roku bu-
dou zahájeny další dvě investiční akce 
a to zateplení budovy dnes restaurace 
Obecná škola a kulturního domu, je-
jíchž součástí je provedení hydroizolací 
obvodového zdiva, v případě restaura-
ce Obecná škola výměna oken, v kul-
turním domě výměna střešní krytiny,  
u obou budov půdní izolace a zatep-
lení obvodového zdiva a nové fasády. 
Na plánované akce jsme získali dotaci  
a jsou rozděleny do čtyř etap. 

První etapa se rozběhne na začátku 
letošního měsíce října a budou prove-
deny hydroizolace na obou budovách 
tak, aby mohlo vlhké zdivo větrat a vy-
sychat než budou provedeny zateplova-

cí práce. Druhá etapa je v plánu v jar-
ních měsících roku 2020, kdy by měly 
být vyměněny okna restaurace, vymě-
něna krytina kulturního domu a prove-
deny půdní izolace na obou budovách. 
Další etapa v roce 2021 bude zateplení  
a nová fasáda na restauraci Obecná 
škola, poslední etapou by mělo být za-
teplení a nová fasáda kulturního domu 
do konce června 2022.

U obou obecních budov se jedná  
o krok ke snížení energetické nároč-
nosti a ke zlepšení estetického vzhledu 
budov v centru obce. Všechny občany 
prosíme o shovívavost při omezeních, 
která budou akce provázet.

Antonín Váša, starosta obce

Reklamace dláždění koryta Znětínského potoka
Byla podána reklamace na provedení vydláždění koryta Znětínského potoka.  

V lokálních místech byly závady odstraněny, ale zároveň bylo upozorněno na neo-
právněné zásahy do provedeného dláždění soukromými osobami!



9

Odpadové hospodářství
Současná doba je označována jako 

doba plastová, kdy většina potravin, 
výrobků, materiálů, zboží je balena do 
plastových obalů. Veliké množství vy-
produkovaných odpadů a jejich násled-
ná likvidace je značným a nákladným 
problémem. 

Účinná cesta jak řešit tuto oblast je 
důsledné třízení odpadů na jednotlivé 
komodity. Chci poděkovat většině spo-
luobčanů v naší obci za tuto činnost, 
kterou dokládají čísla o vytřízeném od-
padu z naší obce. 

Ke zlepšení podmínek pro třízení 
vyprodukovaných odpadů bude připra-
vované a koncem září realizované zří-
zení dvou nových sběrných míst jednak 
pro „dolní konec“ vedle čp. 110 a pro 
nový stavební obvod „U křížku“, kde 

budou nově popelnice na rostlinný olej, 
který se do nich bude ukládat v dobře 
uzavřených PET lahvích, nikoli v nádo-
bách ze skla.

    Další komoditou, kterou je mož-
né již nyní separovat, jsou vybité baterie  
z přenosných elektrických spotřebičů. 
Od července letošního roku je ve ves-
tibulu obecního úřadu umístěn box na 
sběr vybitých elektrobaterií. Tento box 
je umístěn vedle nádoby na použité 
tonery z počítačových tiskáren. Obča-
né zde mohou odkládat baterie v době 
provozu obecního úřadu tj. od pondělí 
do pátku, od 7,00 – 15,30 hod.. Sesbíra-
né baterie budou předány k následné-
mu zpracování a opětovnému využití  
a nebudou končit na skládkách, kde způ-
sobují po svém vylití značné znečištění.
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Umělecký kovář Jiří Ondráček  
z Radostína nad Oslavou je mistrem světa

V silné konkurenci asi tří stovek 
mistrů černého řemesla z celé pla-
nety si na stupeň nejvyšší v kategorii 
týmů vystoupala čtveřice z Vysočiny 
a získala tak titul mistra světa v ko-
vářském umění. Mezi oceněnými je 
také Jiří Ondráček z Radostína nad 
Oslavou, který spolu s ostatními tře-
mi (Václav Noha a Luboš Jan – oba  
z Třebíče, a Josef Tulis z Dlouhého  
u Nového Města) získali zlatou medai-
li. Stříbrnou a bronzovou si pak od-
vezli soutěžící z Německa a Rakouska.  
V kategorii jednotlivců dominova-
li Italové, obsadili první tři místa. 
Zvláštní ocenění pak patřilo Izraeli. 
Vysočinští byli jediným týmem repre-
zentujícím naši republiku.

Mistrovství světa v kovářském umě-
ní se konalo na přelomu letošního srp-
na a září v italském městě Stia, kde se 
nachází mimo jiné také kovářská ško-
la. Zlato si vysloužili za dílo s názvem 

Fortitudo  (Odvaha). Jejich stylizovaná 
loď ve vlnách, již doplňují iniciály jmen 
všech čtyř tvůrců, se porotě třiadvacá-
tého evropského bienále Fabbrica di 
Stia 2019 líbila nejvíc. 
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    Informace pro majitele domácích psů.

Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů 
na území ČR by mělo být přínosem ze-
jména v těchto oblastech:
 zjištění identity psa v případě potře-

by kontrolních orgánů (SVS, PČR, 
Celní správa, obce atd.).

 účinnější monitoring chovů a kont-
rola dodržování stanovených pravi-
del a předpisů (např. počtu držených 
zvířat, jejich věk, vakcinace, dodr-
žování zoohygienických podmínek, 
zajištění pohody zvířat) a postih 
chovatelů v případě týrání zvířat,

 umožnění kontroly při prodeji psů 
prostřednictvím obchodníků, jak  

z hlediska veterinárních, tak z hle-
diska finančních předpisů,

 bude možné prokázat vlastnictví 
psa, což je velmi důležité v případě 
odcizených psů i v případě postihu 
vyplývajícího ze zodpovědnosti za 
psem způsobenou škodu (např. pří-
pady, kdy pes způsobí dopravní ne-
hodu, psi pytláci atd.),

 zatoulané řádně označené a evido-
vané zvíře má podstatně větší nadě-
ji, že se vrátí ke svému původnímu 
majiteli, jeho návrat je operativnější.

  Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona 
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území  

České republiky mikročipem.

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 
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Na koho se povinnost povinného 
označení mikročipem bude vztaho-
vat, kdy začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očko-
vání psa proti vzteklině platné pouze  
v případě, že je pes označený mikroči-
pem. Od tohoto data by měl být na úze-
mí České republiky označený každý pes. 
Je nutné nechat psa označit nejpozději 
do konce roku 2019, jinak bude očkování 
považováno za neplatné. Povinností je, 
aby v dokladu o očkování proti vztekli-
ně (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) 
bylo uvedeno číslo mikročipu. 
Štěňata musí být označena mikro-
čipem nejpozději v době prvního 
očkování proti vzteklině (tedy nej-
později v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni 
psi, kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011.

Jaké hrozí sankce v případě nesplně-
ní této zákonné povinnosti?

Za psa bez označení bude od roku 
2020 hrozit správní řízení s uložením 
až 20tisícové pokuty, protože na psa 
bude pohlíženo, jako kdyby neměl 
platné očkování proti vzteklině.  Do-
zorovým orgánem je Státní veterinár-
ní správa.
Možnost čipování

Majitelé psů, kteří budou mít zájem 
o očipování svého psa se mohou nahlá-
sit na obecním úřadě  v Radostíně nad 
Oslavou, tel 566 670 221 nebo na e-mai-
lové adrese matrika@radostinnadosla-
vou.cz do 15.11.2019. Následně  bude 
prováděno čipování v období od 16.11. 
do 10.12.2019 ve spolupráci s Veterinár-
ní ošetřovnou MVDr. Jaroše. Cena oči-
pování jednoho psa se bude pohybovat  
v cenové úrovni 500 – 600,- Kč.

TVOŘIVé VEČERY
Dne 1.7.2019 proběhlo předání froté 

prostěradel a výtvarných pomůcek pro 
dětské oddělení  nemocnice v Novém 
Městě na Moravě. 

Jsme rády, že jsme mohly i naši 
obec trochu zviditelnit, a že jsme uve-
deny na jednom z míst mezi sponzo-
ry.
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Samozřejmě si uvědomujeme, že  bez 
vás všech, kdo nás podporujete koupí, 
třeba i té nejmenší maličkosti, bychom 
tohoto nedocílily.  Tímto vám všem, kte-
ří navštěvujete naší „ Adventní „ výstavu, 
děkujeme a těšíme se na další shledání  

a to nejen na další výstavě, která se bude 
konat opět 2. adventní víkend. 

Ženy a dívky, které si chcete odpo-
činout a příjemně zrelaxovat u ručních 
prací, přijďte i vy mezi nás. 

Jiřina Tlustošová

Tenisový turnaj o pohár starosty ve čtyřhrách          
V sobotu 7.9.2019 se na tenisových kurtech v Radostíně nad Oslavou uskutečnil 

tenisový turnaj ve čtyřhrách o pohár starosty, 24 účastníků za příjemné teploty, ale 
místy deštivého počasí, sehrálo zápasy ve dvou skupinách, ze kterých první čtyři dvo-
jice postoupily do čtvrtfinále a jejich vítězové do semifinále s následujícími výsledky.

SEMIfINÁLE:  
Petr Císař, Ondřej Hladký  -  Miloš Inwald, Pavel Barták   6 : 2

Ing. Drahoslav Ryba, Lukáš Váša – Ing. Jiří Havlíček, Ing. Martin Lavický 4 : 6

O TŘETÍ MÍSTO: 
Miloš Inwald, Pavel Barták - Ing. Drahoslav Ryba, Lukáš Váša   6 : 2

fINÁLE:
Petr Císař, Ondřej Hladký  -   Ing. Jiří Havlíček, Ing. Martin Lavický  6 : 2
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POŘADÍ NA PRVNÍCh ČTYŘECh MÍSTECh:
1.  Petr Císař, Ondřej Hladký

2.  Ing. Jiří Havlíček, Ing. Martin Lavický
3.  Miloš Inwald, Pavel Barták

4.   Ing. Drahoslav Ryba, Lukáš Váša

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Podvodného jednání po internetu přibývá

Ostražitost je nejlepší prevencí
V dnešní době mnoho lidí neprovádí 

nákupy jen v kamenných prodejnách, 
ale stále více z nás využívá nabídek in-
ternetového nakupování z pohodlí do-
mova. V tomto případě lze bez pochyby 
najít i výhody. Zboží si můžeme vybí-
rat, jak dlouho chceme. Poté stačí jedno 
kliknutí myši a máme ho v košíku. Vý-
robky i jejich ceny si mezi sebou mů-
žeme nezávisle porovnávat a nemusíme 
osobně navštěvovat jednotlivé obchody. 
To vše vede k úspoře času a mnohdy  
i finančních prostředků. Námi vybrané 
a objednané zboží je nám poté zasláno 
na adresu, kterou si sami určíme.

Musíme však zvážit i možná rizika, 
která jsou spojena s nakupováním na 
internetu. Pokud za vybrané zboží za-

platíme prodávajícímu předem, vysta-
vujeme se určitému riziku. V některých 
případech se totiž nemusíme dočkat 
zboží, které jsme si objednali a už vů-
bec ne peněz, které jsme za něj zaplatili.  
Ve většině případů se jedná o interneto-
vé stránky pocházející ze zahraničí, kdy 
si lidé zboží objednají a čekají několik 
týdnů na doručení. Rovněž se nenech-
me zlákat nápadně výhodnými pod-
mínkami nákupu a velmi nízkou cenou 
výrobků v porovnání s běžnou cenou v 
obchodech.
Preventivní rady pro nákup přes inter-
netové portály
•	 nakupujte	u	prodejců,	které	znáte,	po-

kud je neznáte, předem si o nich zjis-
těte potřebné informace
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•	 na	 internetové	 stránce	 je	 vhodné	 si	
přečíst případné recenze

•	 před	 nákupem	 si	 řádně	 přečtěte	
smluvní a obchodní podmínky

•	 seznamte	se	s	reklamačním	řádem
•	 od	 prodejce	 získejte	 i	 informace	 o	

podmínkách a nákladech při dodání 
zboží

•	 vyhledejte	 si	 telefonní	 číslo,	 e-mail	 a	
adresu prodejce

•	 uchovejte	 si	 záznam	 o	 internetových	
transakcích, včetně webových strá-
nek prodejce (objednávka, potvrzení 

objednávky, e-mailová komunikace s 
prodávajícím apod.)

•	 platbu	 předem	provádějte	 pouze	 a	 jen	
tehdy, pokud máte jistotu, že se jedná 
skutečně o důvěryhodného obchodníka

•	 při	dodání	zboží	si	zkontrolujte	obsah	
zásilky

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



Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou
Dne 3.8.2019 proběhly na fotbalovém hřišti oslavy 50 let fotbalu v obci.

V 10:00 hod. začaly soutěže pro děti, kterých se zúčastnilo přes 70 soutěžících.
Od 13:00 se odehrály fotbalové zápasy všech věkových kategorií. 

Následovalo posezení s živou hudbou.

Den oslav 50 let fotbalu ve fotografiích:
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Jiří Fabík
zakladatel, dlouholetý funkcionář a neodmyslitelná osobnost radostínského fotbalu
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Vzpomínka
1. červenec je pro všechny žáky i uči-

tele obvykle nejradostnějším dnem v 
roce, letos jsme si však připomněli de-
sáté výročí odchodu paní Zdeňky Ryša-
nové.

Chceme se s vámi podělit o vzpo-
mínku na skvělou učitelku, výbornou, 
pracovitou a skromnou kolegyni, vždy 
ochotnou pomoci.

V posledních letech jejího života jsme 
mlčky přihlíželi postupující zákeřné ne-
moci, kdy se nám všem vzdalovala. Přes-
to nás zpráva o jejím odchodu zaskočila.

Odešla nečekaně a tiše, aniž bychom 
se s ní mohli rozloučit, poděkovat jí za 
vše, co vykonala pro své žáky a spoluob-
čany v Radostíně.     Vzpomeňte s námi.

Kolegové ZŠ Radostín nad Oslavou

Poděkování
Děkujeme všem příbuzným, přáte-

lům a známým z Radostína nad Osla-
vou a okolních obcí, kteří se v pátek  
13. 9. 2019 přijeli do Velké Bíteše roz-
loučit s panem Miroslavem Hromkem, 

který nečekaně odešel z kruhu rodiny 
dne 4. září 2019 ve věku 74 let.

Rovněž děkujeme za slova útěchy  
a květinové dary.
 Manželka Anna hromková s rodinou.
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Víte, že …
- charitativní sbírka pro Diakonii Broumov se v naší 

obci uskuteční 18.10.2019
- stále platí zákaz splachování hygienických ubrousků 

do kanalizace
- ve vestibulu obecního úřadu je zřízeno sběrné místo 

zpětného odběru použitých baterií

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 126/2019, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 12. 2019. 
Případné příspěvky vítány.
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