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



Milí spoluobčané,
ke konci měsíce května se podařilo 

dokončit akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ“, 
v jejímž rámci byly kromě nové střechy 
nad starší budovou školy vybudovány 
čtyři moderní odborné učebny a výtahy 
u starší i novější budovy ZŠ, které umožní 
lepší začlenění všech handicapovaných  
žáků do vzdělávacího procesu. 

Celá akce byla zvládnuta v dohod-
nutých termínech, i když se jednalo o 
komplikovanou stavbu, která se dotý-
kala všech částí školy za provozu a  prů-
běh realizace neprovázely vždy ideální 
podmínky, ať již vzpomenu vydatnou 
bouřku po sundání střechy nebo i  hod-
ně větrný podzim roku 2018. Důležitým 
milníkem však bylo dokončení nové 
střechy do příchodu zimy, načež mohly 
svižným tempem probíhat stavební práce 
hned po Vánocích v lednu a únoru 2019.

Poděkování si zaslouží všichni pra-
covníci realizační firmy, počínaje vede-
ním stavby a konče posledním řemesl-
níkem. Rovněž velké poděkování patří 
všem  zaměstnancům školy, kteří svoji 
práci byli nuceni skloubit téměř po celý 
školní rok se stavebními pracemi. V ne-
poslední řadě si poděkování za trpěli-

vost zaslouží celé nejbližší okolí obyvatel 
školy, které po dobu realizace snášelo 
zvýšený pohyb stavební techniky a ře-
meslnických vozidel.

Odměnou celé obci je zlepšení a 
zmodernizování prostor pro kvalit-
ní vzdělávání a výchovu našich dětí. 
Všechny nové i stávající prostory ško-
ly bude možné vidět v rámci pohlídky, 
která se bude konat v neděli 8. září 2019  
od 13.00 hod. do 17.00 hod., na kterou 
Vás tímto srdečně zvu.    

Antonín Váša, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce (16.5. 2019 a 21.6.2019)

zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: 
-  žádost pana Poula, Radostín nad 

Oslavou, na pronájem obecního bytu 
na časově omezenou dobu – po dobu 
přestavby rodinného domu u rodičů 
v Radostíně nad Oslavou 

-  zprávu starosty z jednání s paní Bar-
be Kosourovou ohledně pronájmu 
prodejních ploch v čísle popisném 
č.190

-  žádost o umístění prodejního stánku 
s občerstvením před restaurací u Pa-
dalíků o farní pouti v roce 2019 od 
firmy Holcman, Žďár nad Sázavou 

-  zprávu starosty o napadení stromů 
kůrovcem v obecním lese Na stráni v 
rozsahu cca 200 – 250 m2, které bude 
nutné skácet 

-  zprávu starosty o průběhu dražby ro-
dinného domu čp. 27 a čp. 40, která 
proběhla dne 17.6.2019 na Finanč-
ním úřadě ve Žďáru nad Sázavou

-  termín opakovaného jednání veřej-
ného projednání změny č.1 územní-
ho plánu obce Radostín nad Oslavou 
dne 3.7.2019 v 15.30 hodin

-  informaci ohledně možného zales-
nění obecního lesa Na stráni jako 
lesopark

     
zastupitelstvo obce schválilo:
-  závěrečný účet obce, včetně zprávy o 

přezkoumání hospodaření obce za rok 
2018 a vyjádření souhlasu s celoroč-
ním hospodařením a to bez výhrad  

-  účetní závěrku na základě před-
ložených výkazů sestavených k 
31.12.2018, Rozvaha, Výkaz zisku a 
ztráty, Příloha, Inventarizace majet-
ku, Inventarizační zpráva a Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2018

-  zprávu o výsledku hospodaření 
Obce Radostín nad Oslavou za rok 
2018, se závěrem – Při přezkoumá-
ní hospodaření Obce Radostín nad 
Oslavou za rok 2018 jsme nezjistili 
chyby a nedostatky podle § 10 odst. 
3, písm. b) a c) zákona č. 420/2004 
Sb., včetně účetní závěrky Obce Ra-
dostín nad Oslavou za rok 2018, bez 
výhrad     

-  čerpání rozpočtu Obce Radostín nad 
Oslavou  za 1. čtvrtletí 2019

-  rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č.1/2019  

-  souhlas s uzavřením dodatku č.2 
ke smlouvě o dílo č. 16/18 s firmou 
GREMIS, s.r.o. Velké Meziříčí na 
akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou“

-  cenovou nabídku na provedení opravy 
dívčích WC v mezipatře starší budovy 
ZŠ Radostín nad Oslavou, včetně sou-
hlasu s uzavřením smlouvy o dílo

-  cenovou nabídku na provedení skla-
dovacích prostor ve vzniklých sta-
vebních dutinách v rámci akce Sta-
vební úpravy ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou, včetně souhlasu s uzavře-
ním smlouvy o dílo

-  podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Kraje Vysočina na 
Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava 
na akci Stavební úpravy – zateplení 
zubní ordinace čp. 71  

-  zapracování připomínek do projek-
tové dokumentace z řad zastupitelů a 
občanů k akci Rekonstrukce chodní-
ku k ZŠ“
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-  žádost o umístění prodejního stánku 
s občerstvením před restaurací u Pa-
dalíků o farní pouti v roce 2019 od 
firmy Holcman, Žďár nad Sázavou

-  žádost o finanční příspěvek ve výši  
6 200,- Kč, Portimo, o.p.s., Nové 
Město na Moravě

-  vyhlášení záměru obce na prodej 
obecní parcely č.799/174 v katastrál-
ním území Radostín nad Oslavou ke 
stavbě rodinného domu

-  zadání zpracování projektové doku-
mentace na opravu kanalizační pří-
pojky pro obecní budovu čp.190 u fir-
my Uniprojekt, Žďár nad Sázavou 

-  účast Obce Radostín nad Oslavou 
v dražbě rodinného domu čp.27 a 
čp.40 dne 17.6.2019 na finančním 
úřadě ve Žďáru nad Sázavou, ke sta-
novení finanční výše, za kterou bude 
Obec Radostín nad Oslavou ochotna 
koupit tuto nemovitost, opravňuje 
radu obce

-  žádost pana Poula, Radostín nad 
Oslavou na pronájem obecního bytu 
na časově omezenou dobu – přestav-
by rodinného domu u rodičů v Ra-
dostíně nad Oslavou 

-  prodej palivového dřeva z obecního 
lesa za částku 500,- Kč/m3

-  cenovou nabídku na provedení třetí 
třídy mateřské školy v ZŠ Radostín 
nad Oslavou, včetně souhlasu s uza-
vřením smlouvy o dílo

-  obeslání firem do výběrového řízení 
na akci Zateplení budovy čp.86 (bý-
valá MŠ) a čp.130 kulturní dům a to 
fi. GREMIS s.r.o., Velké Meziříčí,  fi. 
FASÁDY Kašpárek, Nové Veselí, fi. 
Building centrun- HSV, s.r.o. Velké 
Meziříčí, fi. ATIKA-Lysý s.r.o. Velké 
Meziříčí, fi. VM REKOSTAV s.r.o., 

Velké Meziříčí, fi. START Zelený, 
Brtnice, fi. Stylstav s.r.o. Křižanov

-  rozpočtové opatření č.2/2019
-  souhlas s uzavřením Smlouvy o pod-

mínkách napojení, o spolupráci a 
součinnosti při realizaci plynáren-
ského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní na rozvody plynu s firmou 
Gas Net, s.r.o., Ústí nad Labem 

-  prodej parcely č. 799/174 o výměře 
790 m2 v k.ú. Radostín nad Oslavou 
na výstavbu rodinného domu, za 
podmínek stanovených v přílohách 
zveřejněného záměru, paní Poulové, 
Radostín nad Oslavou

-  žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy o výjimku počtu dětí v MŠ

   
zastupitelstvo obce uložilo:
-  radě obce uzavřít dodatek č. 2 ke 

smlouvě o dílo č. 16/18 s firmou 
GREMIS, s.r.o. Velké Meziříčí na 
akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou“

-  starostovi zveřejnit záměr obce na 
prodej obecní parcely 799/174 v 
katastrálním území Radostín nad 
Oslavou, ke stavbě rodinného domu 
v termínu do 30.5.2019 

-  radě obce uzavřít Smlouvu o dílo na 
provedení učebny 3.třídy MŠ  v ZŠ a 
MŠ Radostín nad Oslavou s firmou 
GREMIS, s.r.o. Velké Meziříčí v ter-
mínu do 25.6.2019

-  radě obce uzavřít kupní smlouvu na 
prodej obecní parcely č. 799/174 o 
výměře 790 m2 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou na výstavbu rodinného 
domu, za podmínek stanovených 
v přílohách zveřejněného záměru, 
paní Poulové, Radostín nad Oslavou  
v termínu do 15.7.2019



Rada obce vzala na vědomí: 
-  veřejnou vyhlášku – oznámení o 

zahájení stavebního řízení na akci 
„Stavební úpravy místní komunika-
ce na p.č. 2181/3“ směrem ke Kotla-
sům od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního

-  územní souhlas na nové zemní ka-
belové vedení NN pro nových 8 RD 
v novém stavebním obvodu (III. eta-
pa)

-  zprávu od Krajského úřadu Kraje 
Vysočina o vyhlášení termínu voleb 
do Evropského parlamentu, které se 
budou konat ve dnech 24. a 25. květ-
na 2019

-  termín mobilního svozu nebez-
pečného odpadu v Radostíně nad 
Oslavou a Zahradištích dne 4.dubna 
2019 od 15.30 do 16.05

-  posouzení zákonnosti Obecně zá-
vazné vyhlášky č.1/2018 obce od 
Ministerstva vnitra České republiky 
se závěrem, že vyhláška nebyla shle-
dána v rozporu se zákonem

-  společný územní souhlas a souhlas s 
provedením ohlášeného stavebního 
záměru pro novostavbu rodinného 
domu – parc. č. st. 178, k.ú. Radostín 
nad Oslavou, vydaný Městským úřa-
dem Žďár nad Sázavou, odborem 
stavebním

-  veřejnou vyhlášku – opatření obecné 
povahy ohledně opatření hospoda-
ření v lesích od Ministerstva země-
dělství České republiky

-  oznámení o zahájení řízení ve věci 
žádosti o povolení ve smyslu § 56 zá-
kona č.114/1992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny – kroužkování mláďat 
orla mořského na hnízdech v Kraji 

Vysočina, vydané Krajem Vysočina 
Jihlava, odborem životního prostře-
dí a zemědělství

-  dopis Městyse Ostrov nad Oslavou o 
neposkytnutí finančního příspěvku 
na pořízení lékařské praxe v Radostí-
ně nad Oslavou

-  uvědomění o zahájení vodoprávního 
řízení ohledně souhlasu ke geologic-
kým pracím, jejichž cílem je využití 
energetického potenciálu podzem-
ních vod – provedení vrtu na parc.č. 
510 eventuálně na parc.č. 524 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou, od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
životního prostředí    

-  oznámení o provádění geologic-
kých prací na parc.č. 510 eventuálně 
parc.č. 524  v k.ú. Radostín nad Osla-
vou od firmy ENVIREX, spol. s r.o., 
Nové Město na Moravě

-  veřejnou vyhlášku o stanovení pře-
chodné úpravy provozu v rámci úpl-
né uzavírky silnice II/354 v km 54,2 
-  56,35 mezi obcemi Radostín nad 
Oslavou, Zahradiště, Záseka v termí-
nu od 6. do 10. května

-  rozhodnutí o povolení uzavírky sil-
nice II/354 v km 54,2 - 56,35 mezi 
obcemi Radostín nad Oslavou, Za-
hradiště, Záseka v termínu od 6. 
do 10. května, od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou,  odboru dopravy 

-  veřejnou vyhlášku od Finančního 
úřadu pro Kraj Vysočina, Jihlava, 
ohledně zpřístupnění hromadného 
předpisu daně z nemovitých věcí na 
rok 2019

-  protokol o kontrole č. 342/19/784 
od Okresní správy sociálního zabez-
pečení Žďár nad Sázavou ohledně:  
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1. Plnění povinností v nemocenském 
pojištění, 2. Plnění povinností v ob-
lasti pojistného, 3. Plnění povinností 
v důchodovém pojištění, vše se závě-
rem: „Nebyly zjištěny nedostatky“

-  rozhodnutí o povolení výjimky pro 
Tomáše Kněžíka, Jihlava, ke krouž-
kování mláďat orlů mořských na 
hnízdech v kraji Vysočina, od Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a zemědělství

-  oznámení o zahájení správního říze-
ní ve věci žádosti o vydání výjimky 
podle zákona č.114/1992 sb. o ochra-
ně přírody a krajiny a to:

1. žádost o výjimku ze základních 
ochranných podmínek zvláště chrá-
něných druhů rostlin a živočichů, 
vyskytujících se ve správním obvodu 
Krajského úřadu Kraje Vysočina

2. žádost o výjimku ze základních 
ochranných podmínek zvláště chrá-
něných území zařazených v katego-
rii přírodní rezervace od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru život-
ního prostředí a zemědělství

-  zprávu starosty z koordinační schůz-
ky na Krajské správě a údržbě silnic 
Vysočiny, Jihlava, ve věci realizace 
opravy opěrné zdi mezi silnicemi 
II/354 a III/35425 u hasičské zbroj-
nice s tím, že probíhá vyřízení sta-
vebního povolení a příprava výběro-
vého řízení

-  zprávu starosty a místostarosty o 
možném vysázení „lesoparku“ v lo-
kalitě Na stráni s tím, že věc bude 
projednána na zastupitelstvu obce

-  zprávu starosty ohledně autovraku, 
který se nachází v k.ú. Zahradiště 
a který bude muset Obec Radostín 
nad Oslavou nechat zlikvidovat  

-  rozhodnutí o souhlasu vodoprávní-
ho úřadu ke geologickým pracím ve 
věci průzkumu na výstavbu vrtu na 
parc.č. 510, k.ú. Radostín nad Osla-
vou, pro firmu ZERAS a.s. od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru životního prostředí

-  rozhodnutí o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi Městem Žďár nad Sá-
zavou a Obcí Radostín nad Oslavou, 
na výkon přenesené působnosti na 
projednání přestupků od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, Jihlava

-  informaci o rozhodnutí Výboru Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury 
o neposkytnutí finančních prostřed-
ků z rozpočtu SFDI na akci Autobu-
sové zastávky v Zahradištích z dů-
vodu překročení limitu finančních 
prostředků SFDI pro rok 2019 i když 
žádost splnila všechny náležitosti 
pravidel pro poskytnutí dotace

-  registraci o přidělení dotace na akci 
Technická infrastruktura 8 RD - III. 
etapa v novém stavebním obvodu 
na provedení komunikace ve výši  
640 000,- Kč  

-  odpověď právní kanceláře JUDr. Ju-
říček, Brno, zastupující paní Brab-
covou, Žďár nad Sázavou, ve věci 
nesouhlasu s opravou místní komu-
nikace k Vrbovu mlýnu

-  žádost o odstranění keřů z dů-
vodu ohrožování bezpečnosti na 
místní komunikaci v sousedství 
parc.č.1378/2 od pana Orla, Ra-
dostín nad Oslavou

-  rozhodnutí o finančním odvodu za 
trvalé odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu na akci Rekonstruk-
ce mostu na silnici II/354 a přeložka 
kanalizace od Městského úřadu Žďár 



nad Sázavou, odboru životního pro-
středí

-  uvědomění o zahájení vodoprávního 
řízení na provedení vrtu na parcele č. 
298/3 od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru životního prostředí

  - ohlášení vrtných prací z důvodu pro-
vedení průzkumu pro vrt na parcele 
č. 298/3 od ENVIRO -EKOANALY-
TIKA, s.r.o., Velké Meziříčí

-  rozhodnutí o povolení odstranění 
stavby RD č.p. 32 na parcele st. č. 44 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního

-  oznámení o přerušení dodávky 
elektrické energie dne 21. 6. 2019 
v části obce – náměstí, od náměstí 
směrem k benzínové stanici (mimo 
benzínové stanice), od náměstí 
směr Kněževes, ČOV a směr Za-
hradiště a samota hájenka č.p.96 od 
firmy EON Distribuce a.s., České 
Budějovice

-  veřejnou vyhlášku o návrhu opako-
vaného veřejného projednání změny 
č.1 územního plánu obce Radostín 
nad Oslavou, dne 3.7. 2019 v 15:30 
hodin

-  záznam o podání vysvětlení ohledně 
ukládání výkopové zeminy z akce 
Technická infrastruktura 8 RD – 
3.etapa v novém stavebním obvodu v 
lokalitě pod  Benýškem od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
životního prostředí

       
Rada obce  schválila:
-  nejvýhodnější nabídku firmy ing. Ri-

chard Veselý, Brno, na administraci a 
provedení výběrového řízení na akci 
„Zateplení a výměna oken na budově 
č.p. 86 a kulturním domě č.p. 130“
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   - cenovou nabídku na zavedení ener-
getického managementu na budo-
vách č.p. 86 (bývalé MŠ) a kulturním 
domě č.p. 130 od firmy Ing. Pavel 
Juda, Jámy

-  smlouvu na provedení zavedení 
energetického managementu na bu-
dovách č.p. 86 (bývalé MŠ) a kul-
turním domě  č.p. 130 od firmy Ing. 
Pavel Juda, Jámy

-  podání žádosti o dotaci na Akce-
schopnost zásahové jednotky SDH 
z Fondu Vysočiny Kraje Vysočina na 
rok 2019

-  kupní smlouvu na dodávku vnitřní-
ho vybavení učeben na akci Stavební 
úpravy ZŠ a MŠ Radostín nad Osla-
vou audiovizuální technikou a učeb-
ních pomůcek (IT) s firmou T-E-V 
Pardubice, s.r.o., Pardubice

-  kupní smlouvu na vybavení učeben 
na akci Stavební úpravy ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou mobiliářem (la-
vice, židličky) s firmou ESO R-Mar-
ket s.r.o., Hulín

-  cenovou nabídku na provedení pro-
jektové dokumentace na nový sběr-
ný dvůr od firmy PROJEKT EFEKT 
s.r.o., Praha, pobočka Havlíčkův 
Brod

-  dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.16/18  
s firmou Gremis, s.r.o., Velké Meziří-
čí

-  smlouvu o dílo č. 21901-0 s firmou 
Kolbábek, Radostín nad Oslavou, 
na akci „Stavební úpravy – zateplení 
zubní ordinace č.p. 71“

-  nákup a připoložení ochranných 
trubek na případné rozvody telefo-
nů, optických kabelů pro jednotlivé 
rodinné domy a připoložení kabelu 
CYKY 4x4 pro případný veřejný roz-
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hlas na akci „3.etapa – infrastruktura 
pro 8 rodinných domů v novém sta-
vebním obvodu“

-  smlouvu o poskytnutí dotace  
č. „IDFV02716.0026“ z fondu Vyso-
činy (Program odpady a ekologická 
výchova) s Krajem Vysočina, Jihlava

-  cenovou nabídku firmy Jiří Pešek, 
Radostín nad Oslavou č.p.83, na pro-
vedení zpevněných ploch pro sběrná 
místa tříděného odpadu 

-  cenovou nabídku firmy Jiří Pešek, 
Radostín nad Oslavou č.p. 83, na 
provedení zpevněných ploch pro 
parkování u tenisových kurtů a u zá-
kladní školy před bytovkou č.p.140    

-  cenovou nabídku na provedení úpra-
vy rozpočtů na akci „Zateplení obec-
ní budovy č.p.86“ a „Zateplení obec-
ní budovy č.p.130“ od Ing. Tomáše 
Pohanky, Havlíčkův Brod   

-  smlouvu o dílo na provedení pro-
váděcí projektové dokumentace na 
akci „Zateplení budovy č.p.86“ s 
Ing. Tomášem Pohankou, Havlíčkův 
Brod 

-  smlouvu o dílo na provedení pro-
váděcí projektové dokumentace na 
akci „Zateplení budovy č.p.130“ s 
Ing. Tomášem Pohankou, Havlíčkův 
Brod 

-  příkazní smlouvu na organizaci a 
administraci výběru dodavatele sta-
vebních prací na akci „Zateplení bu-
dovy č.p.86 a budovy č.p.130“ v obci 
Radostín nad Oslavou s firmou Mgr. 
Tomáš Hebký, Třinec 

-  příkazní smlouvu na management 
projektu na akci „Zateplení budovy 
č.p. 86 a zateplení budovy č.p. 130“ 
v obci Radostí nad Oslavou s firmou 
Mgr. Tomáš Hebký, Třinec

-  cenovou nabídku na výrobu a zabu-
dování nových vstupních dveří do 
budovy č.p 144 od firmy Pešek, Ra-
dostín nad Oslavou  

-  provedení údržbových oprav míst-
ních komunikací firmou ENERGY 
PRO s.r.o., Praha

-  Darovací smlouvu na poskytnutí 
finančního daru Krajem Vysočina, 
Jihlava, na podporu vzdělávacích 
činností místní základní a mateřské 
školy  

-  cenovou nabídku na provedení 
technického dozoru stavby na akci 
„Technická infrastruktura pro 8 RD 
v novém obytném souboru 27 RD 
– III. etapa“, od firmy ing. František 
Pátek, Žďár nad Sázavou 

-  údržbu ozelenění svahu u rodinného 
domu č.p. 116 směrem ke hřbitovu 
firmou Petr Rozmarín, Vídeň

-  žádost od Krajské správy a údržby 
silnic Vysočina, Jihlava, o povolení 
kácení dřevin rostoucí mimo les na 
par. č. 51, v k.ú. Radostín nad Osla-
vou a to: javor mléčný 4 kusy, obvod 
94 cm a jasan ztepilý 1 kus, obvod 
125 cm, kácení je z důvodu velkého 
proschnutí a stavby nové opěrné zdi 

-  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
č. 16/18 s firmou Gremis s.r.o., Velké 
Meziříčí, na akci „Stavební úpravy 
ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou“ 

-  smlouvu o dílo č. 10/19 s firmou 
Gremis s.r.o., Velké Meziříčí, na akci 
„Rekonstrukce WC a nové skladova-
cí prostory v ZŠ Radostín nad Osla-
vou“

-  smlouvu  č. 72019 o nájmu pozemku 
na pronájem hřiště v obci Zahradiště 
s Marií Podstatzkou - Lichtenstein a 
Johanem Podstatzkým - Lichtenstein



9

-  smlouvu na přezkoumání hospodaře-
ní obce na rok 2019 s firmou Ing. Ale-
na Michálková, Žďár nad Sázavou

-  žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou na provedení malování 
v učebnách a chodbách školy, nátě-
ry venkovních dřevěných prvků a 
požárního únikového schodiště, dle 
předložené cenové nabídky 

-  vyřazení vysavače pro potřeby obec-
ního úřadu z inventárního seznamu 
z důvodu neopravitelnosti

-  nákup nového vysavače pro potřeby 
Obecního úřadu Radostín nad Osla-
vou

-  cenovou nabídku na výměnu plyno-
vého podokenního topidla v zázemí 
kulturního domu z důvodu technic-
ké závady a jeho neopravitelnosti fir-
mou LS Mont, Žďár nad Sázavou

   - smlouvu o dílo č. 3/4/19 na zapraco-
vání úprav pro změnu č.1 územního 
plánu Radostín nad Oslavou s fir-
mou Pavel Ondráček, Studio P, Žďár 
nad Sázavou

-  dar pro pozůstalé po místostarostovi 
obce Dražůvky, panu Štosovi ve výši 
2 000,- Kč 

-  vyřazení travní sekačky EP414 TR-G 
z inventárního seznamu obce z dů-
vodu neopravitelnosti 

-  nákup nové travní sekačky do fi-
nanční částky 6 000,- Kč 

Rada obce  uložila: 
-  starostovi organizačně zajistit v ob-

cích Radostín nad Oslavou a Za-
hradiště volby do Evropského par-
lamentu,  které se budou konat ve 
dnech 24. a 25. května 2019

-  starostovi a pracovníkům obce orga-
nizačně zajistit mobilní svoz nebez-
pečného odpadu v Radostíně n. Osl. 
a Zahradištích dne 4.4.2019 

-  starostovi vypracovat rozhodnutí o po-
volení skácení 4 kusů javoru a 1 kusu 
jasanu na par.č. 51, v k.ú. Radostín nad 
Oslavou pro Krajskou správu a údržbu 
silnic Vysočina, Jihlava

-  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 obce, ve spolupráci s 
právní zástupkyní obce, vypracovat 
odpověď právní kanceláři JUDr. Ju-
říček, Brno, ve věci nesouhlasu paní 
Brabcové, Žďár nad Sázavou, s opra-
vou místní komunikace k Vrbovu 
mlýnu

U P O Z O R N Ě N Í
Opětovně a důrazně upozorňujeme občany na zákaz splachová-
ní hygienických ubrousků do kanalizace!!! V čističce odpadních 

vod způsobují poruchy a problémy funkčnosti zařízení. 

Děkujeme za pochopení.
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ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Pondělí 2. září 2018 - do školních 
lavic usedá 27 prvňáčků, v ostatních 
třídách se vítají s kamarády jejich starší 
kamarádi, celkem 266 žáků. V tvářích 
mají očekávání, co je ve škole čeká. Šes-
tá třída začíná školní rok na adaptač-
ním kurzu, ostatní se pomalu zabíhají. 
Přihlašují se do kroužků, letos probíha-
ly kroužky angličtiny, sportovní, florbal, 
taneční, hra na dechové nástroje, hra na 
kytaru, keramický, volejbal, psaní vše-
mi deseti. Přibývá žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami, kterým učitelé 
v rámci inkluze věnují náležitou péči 
jak ve vyučování, tak v hodinách peda-
gogické intervence. 

Ve škole se rozbíhá nejen výuka, 
ale hlavně začínají stavební práce v 
rámci projektu „Infrastruktura základ-
ních škol“ v rámci IROP. Začíná se při-
pravovat staveniště, bourá se. Nastává 
náročné období pro všechny, nejen 
stavebníky, ale i učitele, žáky, provoz-
ní zaměstnance, vedení obce. V říjnu 
jsme museli uzavřít druhé patro staré 
budovy, přišli jsme tím o čtyři učeb-
ny a znamenalo to přemístit výuku 
do náhradních prostor. Museli jsme 
učit v upravené cvičné kuchyni, školní 
družině, kabinetu výchovného porad-
ce, v počítačové učebně, v prostorách 
knihovny. Školní družina pracovala ob-
čas ve školní jídelně. Tato omezení pů-
vodně plánovaná na dva měsíce se pro-
táhla až do června. Byl uzavřen hlavní 
vchod do mateřské školy, rodiče vodili 
děti do šaten spojovacím krčkem. Zde 
jsme se potkávali všichni – žáci, rodiče, 

stavebníci, učitelé. Nebylo to lehké, ale 
zvládli jsme to. 

Když teď na konci června prochá-
zíme novými odbornými učebnami 
(školní dílna, učebna matematiky, an-
gličtiny, kmenová učebna), víme, že to 
stálo za to! Máme nejen novou střechu, 
výtahy v obou budovách, ale především 
nás už nebude omezovat nízký počet 
učeben, kvůli kterému jsme museli roz-
vrh při dělení hodin uzpůsobovat počtu 
tříd. Pro zvýšení efektivity výuky totiž 
dělíme třídy na menší skupiny nejen v 
hodinách cizích jazyků, ale i v dalších 
naukových předmětech např. češtině, 
matematice, fyzice, chemii, ty nejpo-
četnější třídy jsou rozděleny na většinu 
předmětů. Tímto počtem skupin bude-
me mít všechny učebny stoprocentně 
zaplněny. Teď už se můžeme těšit na 
nový školní rok v krásném prostředí. 
Za to patří obrovské poděkování všem 
stavebníkům, našim zaměstnancům, 
učitelům, žákům a především panu 
starostovi. Měli jsme radost i z našich 
nejstarších žáků, kteří ukázali svou pra-
covitost při stěhování. 

     Přestože jsme celý rok pracovali 
ve ztížených podmínkách, dosáhli jsme 
opět mnoha úspěchů v olympiádách 
a soutěžích. Naši žáci dokonce repre-
zentovali náš okres v krajských kolech: 
zeměpisná olympiáda – Vojtěch Do-
ležal, Všeználek V. tříd – Vojtěch Bar-
ták, Lenka Hanáková, Tomáš Kučera 
a Tomáš Kujal, v „Mladém cyklistovi“ 
Sára Dvořáková, Jakub Humpolík, Petr 
Kudláček a Vendula Poulová. Za umís-

Končí školní rok – jaký byl ten letošní v naší škole?
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tění na prvních třech místech v okres-
ních kolech olympiád získali ocenění 
Tomáš Kujal, Vojtěch Doležal, Tereza 
Vokounová a Radovan Svoboda. Tito 
a všichni další soutěžící budou oceněni 
na slavnostním ukončení školního roku 
a jejich jména budou zveřejněna ve 
školním zpravodaji a ve výroční zprávě 
školy. Rovněž jim i učitelům, kteří je na 
soutěže připravovali, patří dík za vzor-
nou reprezentaci školy i obce. 

Účastnili jsme se také veřejného a 
společenského života vesnice. Naši žáci 
vystoupili na oslavě 100. výročí vzni-
ku republiky, uspořádali jsme vánoční 
besídku, zpívali na setkání důchodců, 
vítání občánků, .... Sedmáci již tradič-
ně uklízeli okolí silnic v rámci projektu 
„Čistá Vysočina“. Pan školník s p. uč. 
Fabíkem celý rok zajišťovali sběr papí-
ru. V červnu děti sehrály krásné před-
stavení pohádky „Království z nudlí“. 
Vyučování dále zpestřovaly exkurze, 
návštěvy divadel, přednášky a besedy. 

Pro zlepšení dovedností v anglickém 
jazyce jsme zajistili týdenní kurz s rodi-
lými mluvčími. 

Jedním z cílů preventivní práce 
byla snaha věnovaná podpoře učit žáky 
naslouchat druhým, vzájemně se re-
spektovat, vhodným způsobem reago-
vat na kritiku a podporovat odpověd-
nost žáka za řešení konfliktu. V rámci 
evidence sociálně patologických jevů 
na naší škole jsme bohužel zaznamenali 
na I. i II. stupni nevhodné chování vůči 
ostatním spolužákům. Naší snahou je 
naučit žáky žít zdravě, vést šťastný ži-
vot bez násilí, ubližování si, vandalismu 
apod. A o to bychom chtěli poprosit i 
rodiče a veřejnost.

Na závěr přejeme všem dětem, 
rodičům, našim zaměstnancům, pra-
covníkům obecních úřadů a všem ob-
čanům příjemné a odpočinkové prázd-
niny!

Mgr. Eva Prudková, 
zástupce ředitele školy

Poděkování
Děkujeme všem mladým ochotní-

kům  5. – 8. tříd naší základní školy za 
sehrání pohádky „ O království z nudlí“.  
Divadelní představení mladá herecká 
generace hrála 
ve dnech 8. a 9. 
června 2019 v 
místním kultur-
ním domě s vel-
kým nasazením 
a elánem, což 
ocenili diváci 
všech věkových 
kategorií vel-
kým potleskem.

Poděkování patří také p. režisérce 
Lucii Invaldové a hudebnímu doprovo-
du v podání Mgr. Věry Ochranové

Marie Kališová, místostarostka obce
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        Mgr. Eva Prudková, zástupce ředitele školy 
P O D Ě K O V Á N Í 
Děkujeme všem mladým ochotníkům  5. – 8. tříd naší základní školy za sehrání pohádky „ O 
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        Marie Kališová, místostarostka obce 
vložit obrázek 5 
 
Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
 
Dovolujeme si vás pozvat na oslavy 50. let fotbalu v obci Radostín nad Oslavou, které 
proběhnou dne 3.8.2019 na fotbalovém hřišti.  
 
Konečné výsledky fotbalových soutěží ročník 2018-2019 
 
II. třída OP starších žáků skupina B 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 
1 Křižanov 10 7 3 0 30:11 24 
2 Dolní Heřmanice 10 6 1 3 36:13 19 
3 Velká Bíteš B 10 5 1 4 29:13 16 
4 Bohdalec 10 4 3 3 22:13 15 
5 Bohdalov 10 3 1 6 16:24 10 
6 Radostín nad Oslavou 10 0 1 9 5:64 1 
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Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou
Dovolujeme si vás pozvat 

na oslavy „50 let fotbalu v obci Radostín nad Oslavou“,
 které proběhnou dne 3.8.2019 

na fotbalovém hřišti. 
Konečné výsledky fotbalových soutěží ročník 2018-2019

 
 
I.třída dorostu, sk.B 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 
1 Lipník/Valeč  22 18 1 3 108:41 55 
2 Rozsochy/Dolní Rožínka 22 14 3 5 77:46 45 
3 Radostín nad Oslavou 22 13 2 7 66:48 41 
4 Výčapy/Šebkovice 22 12 2 8 71:59 38 
5 Bystřice nad Pernštejnem 22 11 4 7 63:41 37 
6 Velká Bíteš 22 12 0 10 62:52 36 
7 Náměšť n.O.-Vícenice/Hartvíkovice 22 11 0 11 73:83 33 
8 Předín/Opatov 22 10 2 10 60:43 32 
9 Radešínská Svratka/Bohdalec 22 7 1 14 43:76 22 
10 Vír 22 6 0 16 42:73 18 
11 Křižanov 22 5 1 16 59:103 16 
12 Moravské Budějovice 22 4 2 16 48:107 14 
 

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

1 Hamry nad Sázavou 26 20 3 3 89:25 63 
2 Svratka 26 18 2 6 83:33 56 
3 Bobrová 26 16 2 8 93:51 50 
4 Rozsochy 26 13 3 10 49:45 42 
5 Nová Ves B 26 12 5 9 56:55 41 
6 Křižanov 26 11 6 9 62:51 39 
7 Bory 26 10 7 9 65:41 37 
8 Dolní Rožínka 26 10 6 10 65:54 36 
9 Křoví 26 10 3 13 90:118 33 
10 Bystřice nad Pernštejnem B 26 10 3 13 57:67 33 
11 Radostín nad Oslavou 26 9 5 12 50:57 32 
12 Jívoví 26 9 4 13 53:74 31 
13 Jimramov 26 6 4 16 49:98 22 
14 Ujčov 26 1 1 24 40:132 4 
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11 Radostín nad Oslavou 26 9 5 12 50:57 32 
12 Jívoví 26 9 4 13 53:74 31 
13 Jimramov 26 6 4 16 49:98 22 
14 Ujčov 26 1 1 24 40:132 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. třída OS mužů 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 
1 Osová Bítýška 26 19 4 3 58:15 61 
2 Věchnov 26 15 3 8 61:45 48 
3 Doubravník 26 14 5 7 63:33 47 
4 Březí-Březské 26 13 7 6 70:36 46 
5 Rožná 26 14 2 10 67:48 44 
6 Hamry nad Sázavou B 26 13 4 9 62:59 43 
7 Vír 26 12 4 10 45:48 40 
8 Pohledec 26 10 7 9 42:46 37 
9 Velká Losenice 26 12 0 14 53:65 36 
10 Měřín B 26 8 4 14 43:51 28 
11 Polnička 26 7 7 12 46:61 28 
12 Radostín nad Oslavou B 26 7 6 13 47:60 27 
13 Strážek 26 6 3 17 37:80 21 
14 Bohdalov B 26 1 6 19 30:77 9 
 
 
 
NAROZENÉ DĚTI 
Veronika Gabrielová, Radostín nad Oslavou 88 
Nela Křesťanová, Radostín nad Oslavou 83 
 
Rodičům srdečně blahopřejeme. 

 
 
 

B l a h o p ř á n í 
Obecní úřad srdečně blahopřeje všem letošním jubilantům k jejich životnímu výročí. Do 
dalších let vám přejeme hodně zdraví, klidu, pohody a hezkých chvil, které prožijete mezi 
svými blízkými. 
 
Setkání důchodců 
se uskutečnilo v sobotu 4. 5. 2019 v místním kulturním domě. Děti z naší základní školy 
vystoupily s pěknými scénkami a písničkami, k tanci a poslechu hrála Radostínská dechovka 
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NAROZENÉ DĚTI
Veronika Gabrielová, Radostín nad Oslavou 88

Nela Křesťanová, Radostín nad Oslavou 83

Rodičům srdečně blahopřejeme.

B L A H O P Ř Á N Í
Obecní úřad srdečně blahopřeje všem letošním jubilantům k jejich 
životnímu výročí. Do dalších let vám přejeme hodně zdraví, klidu, 

pohody a hezkých chvil, které prožijete mezi svými blízkými.

Setkání důchodců
se uskutečnilo v sobotu 4. 5. 2019 v míst-
ním kulturním domě. Děti z naší základ-
ní školy vystoupily s pěknými scénkami 
a písničkami, k tanci a poslechu hrála 
Radostínská dechovka a harmonikáři. 
Příjemným překvapením bylo vystoupe-

ní místního mužského pěveckého sboru 
OSLAVAN a DUA KLAPETO z Pavlova. 
Všem vystupujícím děkujeme. Velký dík 
patří také všem zastupitelům za zajištění 
kulturního programu a občerstvení.
  Vaši důchodci
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VÍTE ŽE...

-  z Radostína n. Oslavou jezdí přímý autobusový spoj do Hradce Králové (podrob-
nosti v jízdním řádu)

- dne 3.8.2019 proběhnou na fotbalovém hřišti oslavy „50 let fotbalu“ v obci

-  dne 8.9.2019 od 13.00 do 17.00 hodin bude pro širokou veřejnost připravena pro-
hlídka všech nových i stávajících prostor školy

Proč třídit a recyklovat odpad?
Za množství vytříděného odpadu dostávají jednotlivé obce od autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM finanční příspěvek. Naopak za uložení směsného odpadu na 
skládku musí obec zaplatit.

Jak správně třídit odpad do barevných kontejnerů?
Do modrého kontejneru na papír patří: krabice, karton, lepenka, noviny, časopisy, 
reklamní letáky, obálky, sešity, kancelářský papír
Nepatří sem: pleny, hygienické potřeby, mokrý papír, mastný papír, znečištěný papír
Do žlutého kontejneru na plast patří: PET lahve, sáčky, fólie, polystyren, plastové 
nádoby, kelímky, krabičky, výrobky z plastů, kartonové obaly od omáček, obaly od 
smetany, kartonové obaly od džusů a mléka
Nepatří sem: plastové trubky, podlahové krytiny, plastové nádoby od olejů a chemi-
kálií, obaly od chipsů, znečištěné kartonové obaly, kombinované obaly – blistry
Do bílého kontejneru na sklo patří: skleněné lahve od nápojů, skleněné nádoby, 
tabulové sklo (barevné sklo se ukládá do kontejneru zeleného)
Nepatří sem: varné a laboratorní sklo, keramika, porcelán, zrcadla, drátěné sklo, au-
tosklo


