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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,
 od měsíce května v našem městyse probíhá rozsáhlá akce Oprava opěrné zdi 
naproti hasičské zbrojnici a s tím je spojená i oprava povrchu silnice od městečka 
směrem na Kněževes a generální oprava silnice od hřbitova po křižovatku u pošty, 
která spočívá ve vytěžení současného povrchu a podloží do hloubky asi 50 cm a vy-
budování nového podloží s novým povrchem komunikace. 
 Zároveň tuto stavební situaci využívá náš městys k vybudování nových, bezpeč-
ných, osvětlených přechodů na návsi a u kulturního domu a také nové kanalizační 
přípojky pro budovu pošty, jelikož stávající kanalizační přípojka se často ucpávala 
a bylo otázkou času, kdy by se stala úplně nefunkční.
 Nacházíme se v poslední, nejnáročnější etapě, která je opět spojená s dopravním 
omezením a nám všem působí nepříjemné komplikace a těžkosti.
 Chci Vás touto cestou opět poprosit o trpělivost, shovívavost a pochopení sou-
časné komplikované situace. Pevně věřím, že po 30. říjnu, kdy by mělo být vše dokon-
čeno, dostane střed naší obce novou a bezpečnější podobu. 

                                                                   Antonín Váša, starosta městysu
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zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
- analýzu případných úspor při insta-

laci rekuperačních jednotek do 11 
učeben a instalaci FVE a akumu-
lačních baterií do ZŠ, s tím že bu-
dou doplněny informace a k tomuto 
bodu se zastupitelstvo obce vrátí na 
příštím jednání 

- informaci starosty ohledně průběhu 
akce Opěrná zeď naproti hasičské 
zbrojnici, kde od pondělí 14.9.2020 
bude úplná uzavírka silnice II/354 
a III/35425, na silnici směr ke Kně-
ževsi bude prováděno odfrézování 
stávajícího povrchu vozovky a pro-
vedení nového povrchu, na silnici 
II/354 bude prováděna recyklace 
za studena tzn. bude vybagrová-
no podloží do hloubky cca 50 cm 
a prováděna nová skladba podloží 
se zpracováním stávajících vrstev 
komunikace

- informaci o získání dotace na pro-
vedení autobusových zastávek v Za-
hradištích od Státního fondu do-
pravní infrastruktury Praha

- získání dotace na opravu místní ko-
munikace směrem ke Kotlasům

zastupitelstvo obce schválilo:
- výpůjčku 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 Kraji Vysočina, Jihlava,  
na dobu jednoho roku, v souvislos-
ti s provedením opěrné zdi naproti 
hasičské zbrojnici a souhlas s uzavře-
ním smlouvy o výpůjčce

- žádost pana Krumla, Brno, na pro-
nájem kancelářských prostor v bu-
dově obecního úřadu v Radostíně 
nad Oslavou čp.223 a souhlas s uza-
vřením nájemní smlouvy

- 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 a souhlas s uzavřením 
kupní smlouvy

- vyhlášení záměru na pronájem po-
zemku na obecní parcele č. 799/30 
o rozloze 160 m2

- hospodaření obce Radostín nad 
Oslavou za 2.Q. roku 2020

- rozpočtové opatření č.7/2020 měs-
tyse Radostín nad Oslavou

- průběh investiční akce Přechody 
pro chodce na návsi a u kulturního 
domu, kde je k dnešnímu dni prove-
dena pokládka nového kabelového 
vedení pro napájení osvětlovacích 
stožárů přechodů

- průběh kanalizační přípojky pro 
čp.190, kde je provedena navrtávka 
do stávajícího potrubí kanalizace 
a je položeno cca 5 m potrubí, po-
kračování bude probíhat v týdnu 
po 14.9.2020, kdy začne platit úplná 
uzavírka

Z jednání zastupitelstva obce (25.6. a 10.9.2020)
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- provedení nového povrchu parko-
vací plochy před čp.62 s provede-
ním optického oddělení krajské ko-
munikace II/354 a obecní parkovací 
plochy obrubníky

- podání žádosti o dotaci do progra-
mu Energetické úspory z Operač-
ního programu životní prostředí na 
instalaci 11 ks rekuperačních jed-
notek a fotovoltaické elektrárny na 
střechu tělocvičny ZŠ

- cenovou nabídku a zadání zpra-
cování energetického projektu na 
akci Pořízení 11 ks rekuperačních 
jednotek a fotovoltaické elektrárny 
na střechu tělocvičny ZŠ, od firmy 
PKV BUILD s.r.o., Brno

- obeslání firem COLAS CZ a.s. Pra-
ha, středisko Žďár nad Sázavou, 
GREMIS s.r.o. Velké Meziříčí, Chlá-
dek a Tintěra a.s. Pardubice, ATIKA 
LYSÝ Velké Meziříčí, BUILDING 
s.r.o. Velké Meziříčí, STAREDO s.r.o. 
Nové Město na Moravě na provedení 
akce „Radostín nad Oslavou – auto-
busové zastávky v Zahradištích“

- podání žádosti o dotaci na akci 
Chodník podél silnice III/34826 
směrem k ZŠ na Státní fond doprav-
ní infrastruktury Praha

- žádost o pronájem pozemku obec-
ní parcely č. 799/30 o rozloze 160 
m2 od pana Hromka, Radostín nad 
Oslavou, na uskladnění stavebního 
materiálu a sečení trávy  - 
žádost o pronájem ideální poloviny 
budovy čp. 62 k obchodní činnosti, 
v rozsahu dle přílohy, s paní Hoang, 
Olbramovice 

- odkup parcely č.182/2 o výměře  
408 m2 a parcely č. 181/81 o výmě-
ře 22 m2 od paní Strakové, Radostín 

nad Oslavou, včetně souhlasu s uza-
vřením kupní smlouvy

- odkup parcel č. 799/96 o výměře  
10 720 m2, č. 881/56 o výměře 168 
m2, č. 853 o výměře 1550 m2, č. 
881/37 o výměře 2753 m2, č. 881/14 
o výměře 38 m2, č. 902/17 o výmě-
ře 613 m2, č. 850 o výměře 507 m2, 
č. 827 o výměře 1 032 m2, č. 342/72 
o výměře 320 m2, č. 342/37 o vý-
měře 130 m2, č. 829 o výměře 3 388 
m2, č. 1731 orná půda o výměře  
2554 m2, č. 1822/31 orná půda o vý-
měře 1864 m2 a č. 1822/2 trvalý 
travní porost o výměře 3128 m2 od 
pana Ondráčka, Radostín nad Osla-
vou, včetně souhlasu s uzavřením 
kupní smlouvy

- vyhlášení záměru městyse na prodej 
části obecní parcely č.6/13 o výmě-
ře 25 m2 v katastrálním území Ra-
dostín nad Oslavou k výstavbě tra-
fostanice

- pořízení publikace „Radostín nad 
Oslavou včera a dnes“, s historický-
mi fotografiemi objektů v obci v po-
rovnání s jejich dnešní podobou 

 
zastupitelstvo obce uložilo:
- radě obce uzavřít smlouvu o výpůj-

čce s Krajem Vysočina, na parcely 
a jejich části dle usnesení   

- starostovi zveřejnit záměr obce 
na pronájem části obecní parcely 
799/30 o rozloze 160 m2 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou

- radě městyse uzavřít smlouvu 
o pronájmu na část obecní parcely 
č. 799/30 o výměře 160 m2 s panem 
Hromkem, Radostín nad Oslavou

- radě městyse uzavřít smlouvu 
o pronájmu ideální poloviny budo-



4

vy čp.62 k obchodní činnosti, v roz-
sahu dle přílohy, s paní Tien Trung 
Hoang, 671 76 Olbramovice

- radě městyse uzavřít kupní smlouvu 
na odkup parcely č.182/2 o výměře 
408 m2 a parcely č. 181/81 o výmě-
ře 22 m2 od paní Strakové, Radostín 
nad Oslavou           

- radě městyse uzavřít kupní smlou-
vu na odkup parcel č. 799/96 o vý-
měře 10 720 m2, č.881/56 o výměře 

168 m2, č. 853 o výměře 1550 m2, č. 
881/37 o výměře 2753 m2, č. 881/14 
o výměře 38 m2, č. 902/17 o výmě-
ře 613 m2, č. 850 o výměře 507 m2, 
č. 827 o výměře 1 032 m2, č. 342/72 
o výměře 320 m2, č. 342/37 o výměře 
130 m2, č. 829 o výměře 3 388 m2, č. 
1731 o výměře 2554 m2, č. 1822/31 
o výměře 1864 m2 a č. 1822/2 o vý-
měře 3128 m2 s panem Ondráčkem, 
Radostín nad Oslavou
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Z jednání rady obce (18.6., 15.7., 19.8., 3.9. a 3.9.2020)
Rada obce vzala na vědomí: 
- oznámení vlastníka budovy čp. 134, 

prodejna Jednota COOP, o havárii 
na kanalizační přípojce od COOP 
Družstva, Velké Meziříčí

- kolaudační souhlas na vodní dílo 
rybník Vysněný od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru životního 
prostředí

- společný souhlas – stavební povolení 
na stavbu rodinného domu pro paní 
Poulovou a pana Krumla

- nabídku společnosti Anděl na drátě 
Praha na bezplatnou kontaktní služ-
bu pro seniory

- rozhodnutí o zastavení řízení ve věci 
prominutí příslušenství daně z při-
dané hodnoty od Finančního úřadu 
Kraje Vysočina, Žďár nad Sázavou

- závěrkový list č. PL-20200309-1448-3 
na nákup plynu pro obecní budovy 
na období 1.1.2021 – 31.12.2022 od 
Pražské plynárenské, a.s. Praha

- stížnost obyvatel ulice „Družstev-
ní“ na trvalé odstavování vozidel 
na místní komunikaci a omezování 
průjezdu místní komunikace a vjez-
du na sousední soukromé pozemky

- nesouhlasné vyjádření paní Brabcové 
k návrhu smlouvy o pronájmu domu 
čp. 62 s tím, že bude paní Brabcová 
vyzvána, ať předloží návrh vlastní

- žádost o byt 3+1 v bytovce čp. 205 od 
pana Klímy, Pavlov, s tím, že v sou-
časné době není žádný byt k dispozi-
ci a žádost bude zařazena do pořad-
níku na dobu 1 roku

- veřejnou vyhlášku - opatření obecné 
povahy ohledně změny okolností při 
vývoji kalamitního poškození les-

ních porostů kůrovcem od Minister-
stva zemědělství České republiky

- veřejnou vyhlášku - opatření obecné 
povahy stanovení přechodné úpravy 
provozu z důvodu realizace stavby 
Radostín nad Oslavou - přechody pro 
chodce v termínu 19.8. - 31.10.2020, 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru dopravy

- veřejnou vyhlášku - opatření obecné 
povahy stanovení přechodné úpravy 
provozu a to změny termínu úpl-
né uzavírky silnice II/354 – Oprava 
opěrné zdi naproti hasičské zbrojnici  
v termínu od 14.9. do 31.10.2020, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru dopravy

- veřejnou vyhlášku - opatření obecné 
povahy stanovení přechodné úpra-
vy provozu ohledně úplné uzavírky 
silnice III/35429 v obci Bohdalov 
v termínu od 27.7. - 30.10.2020, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru dopravy

- veřejnou vyhlášku - opatření obecné 
povahy stanovení přechodné úpra-
vy provozu ohledně konání farní 
pouti v obci Radostín nad Oslavou 
v termínu od 17.8. - 24.08.2020, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru dopravy

- přijetí neinvestiční dotace na zajiště-
ní voleb do zastupitelstev krajů a do 
Senátu Parlamentu České republiky, 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina

- územní rozhodnutí o změně stavby 
pro separaci kejdy na farmě v Ra-
dostíně nad Oslavou pro firmu ZE-
RAS a.s., od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního
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- exekuční příkaz na provedení exeku-
ce prodejem nemovitých věcí proti 
povinnému panu Kolářovi, Milasín 

- registraci akce na poskytnutí dotace 
na akci Oprava místní komunikace 
směrem ke Kotlasům

- oznámení o zahájení řízení o doda-
tečném povolení stavby – víceúčelo-
vý sklad u rodinného domu čp. 302 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního 

Rada obce  schválila:
- program zastupitelstva obce, připra-

vované na 25.6.2020
- rozpočtové opatření č. 5 v roce 2020
- žádost o finanční dar na činnost 

Domácího hospice Vysočina, Nové 
Město na Moravě, na rok 2020 

- uspořádání humanitární sbírky sta-
rého šatstva pro Diakonii Broumov 
dne 29. 6 2020

- pořízení zálohování dat pro server 
a PC obecního úřadu

- zadání vyčištění dešťových vpustí 
v obci firmou VAS, Žďár nad Sáza-
vou

- rozpočtové opatření č. 6 v roce 2020
- průběh investiční akce „Zateplení bu-

dovy čp. 86 a zateplení KD čp. 130“, 
kde je k dnešnímu dni ukončena  
2. dílčí etapa a bude zažádáno o pro-
placení faktur z dotace fondu OPŽP

- průběh přípravných prací na podání 
žádosti o dotaci z programu 
Předcházení vzniku komu-
nálního odpadu z programu 
OPŽP 

- smlouvu na poskytnutí dotace 
z Fondu Vysočiny, programu 
Obnovy venkova 2020, s Kra-
jem Vysočina, Jihlava, dotace 
bude využita na opravu míst-
ních komunikací nad kultur-
ním domem, přes Farský ryb-
ník a před ZŠ

- smlouvu o výpůjčce, na po-
zemky v sousedství akce 
Oprava opěrné zdi naproti 
hasičské zbrojnici, s Krajem 
Vysočina, Jihlava

- smlouvu o poskytnutí dotace 
z Fondu Vysočiny, progra-
mu Bezpečná silnice 2020, 
na osvětlení přechodů pro 
chodce na návsi a u kulturní-
ho domu, s Krajem Vysočina, 
Jihlava
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- smlouvu č.VYS 20/2340 o po-
skytnutí nadačního příspěvku 
na vybudování osvětleného 
přechodu pro chodce na návsi, 
s firmou Nadace ČEZ, Praha 4

- dodatek č. 2 k pojistné smlou-
vě č. 7720981852 na pojištění 
obecního majetku, s pojišťov-
nou Kooperativa, a.s., Praha 8

- smlouvu č.1/7/20 na proná-
jem kancelářských prostor  
v 1.NP obecního úřadu s panem 
Krumlem, Brno

- darovací smlouvu na finanční 
dar ve výši 7 000,- Kč se společ-
ností Portimo, o.p.s., Nové Měs-
to na Moravě jako obdarovanou 
a Obcí Radostín nad Oslavou 
jako dárcem

- smlouvu o poskytnutí finanč-
ního daru pro Domácí hospic 
Vysočina, o.p.s., Nové Město na 
Moravě 

- smlouvu na poskytnutí dotace 
s Fondu Vysočiny, programu 
Naše škola 2020 na moderniza-

zační přípojka k čp. 190 a přechodů 
pro chodce u kulturního domu a na 
návsi, od pana Františka Machovce, 
Chotěboř 

- příkazní smlouvu, na provedení 
inženýrské činnosti (TDS) na akci 
Kanalizační přípojka k č.p. 190 
a přechodů pro chodce u kulturního 
domu a na návsi, s panem Františ-
kem Machovcem, Chotěboř

- žádost TJ SOKOL Radostín nad 
Oslavou na pronájem kulturního 
domu k pořádání Štěpánské zábavy 
25.12.2020  

- podání žádosti o koupi části pozem-
ku parcela č. 40  a parc.č. 44/4 v k.ú. 

ci školní jídelny (výměna el. pánve) 
s Krajem Vysočina, Jihlava  

- smlouvu o budoucí smlouvě zřízení 
služebnosti na uložení telefonního ka-
belu na akci Oprava opěrné zdi naproti 
hasičské zbrojnici s firmou Temo – Te-
lekomunikace, a.s., Praha10

- návrh na uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 1040018345/008, na umístění roz-
vodů VN a NN distribuční soustavy 
v rámci akce Chodník podél III/34826 
směrem k ZŠ, s firmou EON Distri-
buce, a.s., České Budějovice

- cenovou nabídku na provedení inže-
nýrské činnosti TDS, na akci Kanali-



Zahradiště od Marie a Johanna Pod-
statsky, Velké Meziříčí 

- cenovou nabídku, na osazení sys-
tému generálního klíče do nových 
plastových dveří, dveří hlavního 
vstupu a zadního šenku v kulturním 
domě, od firmy TOKOZ, a.s., Žďár 
nad Sázavou

- žádost firmy ZERAS, a.s. o vyjádření 
k projektové dokumentaci k objektu 
SO.07 sklad krmných komponentů   

- výměnu komponentů systému elek-
tronického zabezpečení budovy 
obecního úřadu z důvodu jejich ne-
opravitelnosti

- organizační zajištění farní pouti 
v Radostíně nad Oslavou v roce 2020

- dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze 
dne 12.2.2020, na změnu názvu pro-
jektu, a to na Předcházení vzniku 
odpadů v obci Radostín nad Oslavou 
s firmou EPRON – CONSULTING, 
s.r.o., Sobulky

- dodatek č. 1 ke smlouvě o podná-
jmu prostor sloužících k podnikání 
s MUDr. Jiřím Pulcem, Radostín nad 
Oslavou čp.144 

- cenovou nabídku a smlouvu o dílo 
č.10/2020 na provedení výběrového 
řízení a administraci dotace projektu 
„BUS zastávky v Zahradištích“  s fir-
mou Ing. Ivana Tužinská, Jihlava 

- nákup 3 tun antuky na údržbu teniso-
vý kurtů od firmy Cihelna Bratronice   

- nákup nového serveru pro potřeby 
obecního úřadu z důvodu neopravi-
telnosti a dosluhující životnosti stá-
vajícího serveru a nového rozbočo-
vače (switche) pro potřeby obecního 
úřadu, od firmy Jiří Nedělka, Žďár 
nad Sázavo

- provedení konstrukční úpravy 
a opravy kontejneru na biologicky 

rozložitelný odpad ze hřbitova fir-
mou KODEX Žďár nad Sázavou

- podání žádosti o dotaci s programu 
Zmírnění kůrovcové kalamity 2019 
na Krajský úřad Kraje Vysočina 

- objednání dárkových sad se symboly 
obce pro účely vítání nových občánků 

- žádost o souhlas na nákup IT techni-
ky pro případ distanční výuky a to 20 
kusů notebooků, 25 web kamer a vi-
deokameru pro ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou od firmy RPC Comp. - 
Tomáš Doležal, Žďár nad Sázavou

- pořízení aktualizace Povodňového 
plánu obce Radostín nad Oslavou od 
firmy Empemont s.r.o., Brno

- žádost na kácení dřevin rostoucích 
mimo les a to 1ks habr – obvod kmene 
145 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 1 ks 
javoru obvod kmene 200 cm ve výšce 
130 cm na parcele č. 115/2 v k.ú. Za-
hradiště, 2 ks jasanu obvod kmene 115 
a 120 cm ve výšce 130 cm a 1 ks jeřábu 
obvod kmene 125 cm ve výšce 130 cm 
na par.č. 2196 /1 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou pro Krajskou správu a údržbu 
silnic Vysočina, Jihlava

- žádost na kácení dřevin rostoucích 
mimo les a to 8 ks jilmů – obvod 
kmene 152 cm, 165 cm, 165 cm, 95 
cm, 120 cm, 190 cm, 105 cm, 110 cm 
a 98 cm  ve výšce 130 cm nad zemí na 
parcele č. 2199, 21/2, 2200/1 a st.13 
podél Znětínského potoka v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou, pro Obec Ra-
dostín nad Oslavou

- program připravovaného zastupitel-
stva městyse plánovaného na 10. 9. 
2020

- průběh investiční akce Přechody pro 
chodce – náves a kulturní dům a Ka-
nalizační přípojka k čp. 190, kde je 
k dnešnímu dni provedeno položení 
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kabelů k novým stožárům osvět-
lujících přechody, u kanalizační 
přípojky je provedena navrtávka 
na kanalizační řad a je položeno 
cca 5 metrů potrubí

- cenovou nabídku a smlouvu 
o dílo na opravu elektroinstalace 
v obecní bytovce čp. 205, byt č. 
3, od firmy Coufal, Nové Veselí

- cenovou nabídku na aktualizaci 
webových stránek obce dle aktu-
alizované vyhlášky Ministerstva 
vnitra ČR a souběžnou úpravu 
názvu obce na webových strán-
kách, od firmy Xart, Velké Mezi-
říčí

Rada obce  uložila: 
- starostovi obce organizačně 

zajistit humanitární sbírku 
pro DIAKONII Broumov  dne 
29.6.2020

- starostovi obce zpracovat od-
pověď paní Brabcové ohledně 
nesouhlasu s nájemní smlouvou 
na budovu čp. 62

- radnímu panu Tlustošovi orga-
nizačně zajistit umístění pro-
dejních stánků o farní pouti, 
místostarostovi panu Kujalovi výšce 130 cm na par.č. 2196 /1 v k.ú. 

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

- starostovi obce vypracovat rozhod-
nutí ke skácení stromů 8 ks jilmů – 
obvod kmene 152 cm, 165 cm, 165 
cm, 95 cm, 120 cm, 190 cm, 105 cm, 
110 cm a 98 cm  ve výšce 130 cm nad 
zemí na parcele č. 2199, 21/2, 2200/1 
a st.13 podél Znětínského potoka 
v k.ú. Radostín nad Oslavou, pro 
Obec Radostín nad Oslavou

a radnímu panu Poulovi zajistit vybí-
rání poplatků za umístění prodejních 
stánků o farní pouti

- starostovi obce vypracovat rozhod-
nutí ke skácení stromů rostoucích 
mimo les a to 1ks habr – obvod kme-
ne 145 cm ve výšce 130 cm nad zemí, 
1 ks javoru obvod kmene 200 cm 
ve výšce 130 cm na parcele č. 115/2 
v k.ú. Zahradiště, 2 ks jasanu obvod 
kmene 115 a 120 cm ve výšce 130 cm 
a 1 ks jeřábu obvod kmene 125 cm ve 
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Tenisový turnaj o pohár starosty ve čtyřhrách
V sobotu 29.8.2020 se na teniso-

vých kurtech v Radostíně nad Oslavou 
uskutečnil tradiční tenisový turnaj ve 
čtyřhrách o pohár starosty městyse. Le-
tošních 28 účastníků bylo rozděleno 
do dvou skupin a poprvé byla utvořena 
samostatná skupina čtyř párů pro star-
ší pány. Za téměř ideálního tenisového 

počasí byly sehrány zápasy ve dvou sku-
pinách, ze kterých první čtyři dvojice po-
stoupily do čtvrtfinále a jejich vítězové do 
semifinále a dva nejlepší páry se utkaly ve 
finále.

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

NaROZeNé dĚTI
Adam Neubauer, Radostín nad Oslavou 278

Monika Dvořáková, Radostín nad Oslavou 82
Radim Novotný, Radostín nad Oslavou 223

Štěpánka Hubená, Radostín nad Oslavou 229

Rodičům srdečně blahopřejeme.

divadelní soubor BeCHeRÁČeK oznamuje všem 
svým věrným divákům, že představení Čerti a čertice odehraje  
o víkendech 7. a 8. 11. a 14. a 15.11.2020 (dle momentální epide-
miologická situace).
Další představení této hry bude uvedeno na jaře příštího roku.  
A svému publiku vzkazuje: přijďte všichni, už se na vás těšíme! 



Semifinále:           
Štěpán Poul, Pavel Hladký -  Karel Fabík, Marek Minster     6 : 2

                     Mgr. Josef Fabík, Lukáš Váša – Milan Havlíček, Antonín Váša st. 6 : 4

O třetí místo:  
Milan Havlíček, Antonín Váša st. - Karel Fabík, Marek Minster   6 : 4

Finále:             
Mgr. Josef Fabík, Lukáš Váša  -   Štěpán Poul, Pavel Hladký  6 : 4
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Pořadí na prvních čtyřech místech:
1.   Mgr. Josef Fabík, Lukáš Váša

2.   Štěpán Poul, Pavel Hladký
3.   Milan Havlíček, Antonín Váša st.

4.   Karel Fabík, Marek Minster

Pořadí skupiny starší páni:
1. Josef Fabík,  František  Fabík 

2. Mgr. Jiří Slouka, Stanislav Kozel
3. Stanislav Fabík, Eva Hladká

4.  Ing. Jiří Hromek, František Fabík st.
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V jarních měsících jsme zažívali doposud nepoznané situace šíření pandemie ko-
ronaviru. V této době jsme poznali také obětavost našich šikovných švadlenek, které 
byly ochotny a dokázaly bleskurychle zareagovat na vzniklou situaci a pomohly nám 
našít ochranné roušky i pro své spoluobčany. Za to patří veliké poděkování a uznání 
nejen jim, ale také jejich rodinným příslušníkům.

Antonín Váša, starosta městysu

Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou
 vyhlašuje výběrové řízení 

na pronájem restaurace HOSPOda Na HŘIŠTI. 
Písemnou přihlášku můžete zasílat na adresu: 

Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
Radostín nad Oslavou 267, 
594 44 Radostín n.Oslavou.

Bližší informace: Hana Bradáčová, tel. 777 152 965



13

Dne 14.7.2020 proběhlo 
předání 36 kusů velkých a 16 
kusů malých froté prostěradel 
na dětském oddělení v ne-
mocnici v Novém Městě na 
Moravě. 

Prostěradla byla pořízena z 
výtěžku vánoční výstavy Tvo-
řivých večerů. 

Velké díky patří všem že-
nám, které se na výstavě po-
dílí a hlavně všem, kteří nás v 
této činnosti podporují.

Pokud nám to koronaviro-
vá situace dovolí, budeme se 
na vás opět těšit na naší ad-
ventní výstavě.

Za tým Tvořivých večerů
Jiřina Tlustošová

Policie na Vysočině se rozroste o padesát policistů
V Kraji Vysočina spustila Policie České republiky  

rozsáhlou náborovou kampaň

KRAJ VYSOČINA – Krajské ředi-
telství policie kraje Vysočina plánuje 
do konce letošního roku přijmout do 
svých řad padesát nových policistů. 
Od 1. října se zvýšil počet systemizo-
vaných služebních míst v rámci kraj-
ského policejního ředitelství na 1417, 
tedy o padesát systemizovaných míst 
více. Většina z padesáti nových poli-
cistek a policistů bude tak letos nastu-
povat na Vysočině k dopravní policii 
a posílí tak všech pět dopravních in-
spektorátů, oddělení silničního dohle-
du a dálniční oddělení Velký Beranov.

Krajské ředitelství policie kraje 
Vysočina nabízí možnost stát se pří-
slušníkem Policie České republiky 
mladým lidem, kteří mají minimálně 
středoškolské vzdělání ukončené ma-
turitní zkouškou, jsou fyzicky i psy-
chicky zdatní a odvážní. V současné 
době přijímáme do služebního po-
měru nové policisty a policistky, kteří 
mohou být služebně zařazeni přede-
vším v rámci služby dopravní policie, 
ale početní stavy doplňujeme také v 
rámci pořádkové nebo cizinecké po-
licie. 



Víte, že …
- v tomto čísle zpravodaje je v textech používán název obec i městys – postupné 

přecházení na nově stanovený historický titul.

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 119/2020, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 12. 2020. 
Případné příspěvky vítány.
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Pro bližší informace k možnostem 
uplatnění v rámci Krajského ředitelství 
policie kraje Vysočina nebo k podrob-
nostem přijímacího řízení se mohou 
zájemci obrátit přímo na konkrétní 
personalistky krajského ředitelství, na 
které naleznou kontakty a další po-
drobnější informace na webové strán-
ce www.policie.cz.

Kontakty:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava

Personalistky: 
Lenka Kvášová
Tel.: 974 261 407, 
Mobil: 725 661 028
Email: krpj.nabor@pcr.cz
            lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406, 
Mobil: 727 914 663
Email: kamila.skrhakova@pcr.cz


