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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 ) 

Z jednání zastupitelstva městyse (10.12.2020, 18.2.2021)

zastupitelstvo městyse vzalo
na vědomí: 
-  žádost o prominutí nájemného z uží-

vání nebytových prostor v čp. 223 od 
paní Mikulecké, Pavlov, za měsíce 
březen, duben, květen, říjen a listo-
pad 2020 z důvodu uzavření provo-
zovny na základě vyhlášeného nou-
zového stavu 

-  žádost o prominutí nájemného z ne-
bytových prostor v čp.86 za měsíce 
říjen, listopad a prosinec 2020 od 
paní Svobodové, Ostrov nad Osla-
vou, z důvodu uzavření provozovny 
na základě vyhlášeného nouzového 
stavu 

zastupitelstvo městyse schválilo:
-  novou výši úhrady za likvidaci ko-

munálního odpadu na rok 2021 za 
občana a chalupáře městyse Ra-
dostín nad Oslavou a Zahradiště  
630,- Kč,  podnikatelé  3 070,- Kč/rok

-  návrh rozpočtu městyse Radostín 
nad Oslavou na rok 2021, závazný 
ukazatel rozpočtu je souhrn výdajů 
za jednotlivá odvětví (paragrafů), 
oproti zveřejněnému návrhu bylo 
ve výdajové části schváleno zvýše-

ní částky v par. 3113 polož. 5331  
o 118 000,- Kč, v par.3113 polož.6121 
o částku 200 000,- Kč, par. 3399 po-
lož. 5139 o částku 180 000,- Kč

-  střednědobý výhled rozpočtu městy-
se na roky 2021 - 2026

-  rozpočtové opatření č.9/2020 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 3 733 264,57 Kč a výdajové části 
o + 586 655,59 Kč

-  pověření rady městyse k provedení 
závěrečného rozpočtového opatření 
městyse za kalendářní rok 2020

-  žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou na rok 2021, 
včetně střednědobého výhledu roz-
počtu na roky 2022 a 2023

-  Ing.Tomáše Poula a Ing.Jiřího Vaňka 
jako zástupce zřizovatele do školské 
rady ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou 
na další funkční období

-  obecně závaznou vyhlášku č.1/2020 
O místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů,  kterou 
se zrušuje obecně závazná vyhláška 
č. 3/2019
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-  výsledek výběrového řízení, nej-
výhodnější nabídku firmy ATI-
KA-LYSÝ s.r.o Velké Meziříčí, na 
provedení akcí Rekonstrukce vo-

dojemu a Kanalizace u kulturního 
domu a udělení souhlasu s uzavře-
ním smlouvy o dílo pro SVK Žďár-
sko

Rekonstrukce vodojemu

-  žádost pana Prokopa a slečny Štolo-
vé, Radostín nad Oslavou, na koupi 
městysové parcely č.799/178 o vý-
měře 822 m2 v katastrálním území 
Radostín nad Oslavou ke stavbě ro-
dinného domu a souhlas s uzavřením 
kupní smlouvy

-  žádost fi E.ON Distribuce, a.s.České 
Budějovice, na prodej části obecní 
parcely č.6/13 o výměře 25 m2 v ka-
tastrálním území Radostín nad Osla-
vou k výstavbě trafostanice

-  žádost o prominutí nájemného z uží-
vání městysových nebytových prostor 
v čp. 223 firmou paní Mikulecká, Pav-
lov, za měsíce březen, duben, květen, 
říjen a listopad 2020 z důvodu uza-
vření provozovny na základě vyhláše-
ného nouzového stavu 

-  přidělení bytu č.3 o velikosti 3 + 1 
v bytovce čp.205 panu Klímovi, Pav-
lov

-  veřejnoprávní smlouvy se Sborem 
dobrovolných hasičů Radostín nad 
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Oslavou, TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou z.s., Sdružením přátel ledu 
Radostín nad Oslavou z.s., Římsko-
katolickou farností Radostín nad 
Oslavou, Oblastní Charitou Žďár 
nad Sázavou, Mysliveckým sdruže-
ním Radostín nad Oslavou a Znětí-
nek na rok 2021

-  podání žádosti o dotaci na akci Mo-
dernizace školního hřiště do pro-
gramu 117d8210 – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, podprogramu DT 
117d8210B – Podpora obnovy spor-
tovní infrastruktury na Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky

-  podání žádosti o dotaci na akci Měs-
tys Radostín nad Oslavou-stavební 
úpravy místní komunikace směrem 
ke Znětínku, do programu 117d8210 
– Podpora obnovy a rozvoje venkova, 
podprogramu DT 117d8210A – Pod-
pora obnovy místních komunikací na 
Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky

-  Strategický rozvojový plán rozvoje 
městyse na období 2021 až 2027

-  žádost o vyjádření k projektové do-
kumentaci a udělení souhlasu se stav-
bou Suchý poldr – ZERAS a.s.

-  prodej vytěžené dřevní kulatiny 
(kůrovcové) z lesa v Dolních Borovi-
nách za ceny: 5 m kulatina za 700,- 
Kč/1m3, 10m a 12m kulatina za 1000,- 
Kč/1m3, 2,5m špalky za 500,- Kč/1m3 
firmě Pila Švoma s.r.o. Radostín 
nad Oslavou, včetně uzavření kupní 
smlouvy

-  uspořádání Tříkrálové sbírky v měs-
tyse Radostín nad Oslavou v sobotu 
9.ledna 2021, dle epidemiologických 
opatření bude stanovena forma 

-  prodej palivového tvrdého dříví ze 

svahu původní opěrné zdi za cenu 
500,- Kč/m3

-  nákup potravinového daru pro zdra-
votníky na covidových odděleních 
v Nemocnici v Novém Městě na Mo-
ravě v hodnotě 2 000,- Kč

-  poskytnutí finančního daru ve výši  
2 000,- Kč na zřízení nového Baby 
Boxu ve Žďáru nad Sázavou společ-
nosti BABYBOX – Ludvík Hess, Praha

-  poskytnutí finančního daru ve výši 
2 000,- Kč na provoz pedagogicko 
psychologické poradny ve Žďáru nad 
Sázavou společnosti Centrum pro 
zdravotně postižené Kraje Vysočina, 
o.p.s. pracoviště Žďár nad Sázavou

-  vyhlášení sbírky hraček pro Dětský 
domov Holeje (Budišov)

-  výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy ATIKA-LY-
SÝ s.r.o Velké Meziříčí, na provedení 
akce Dešťová kanalizace včetně sou-
hlasu s uzavřením smlouvy o dílo

-  rozpočtové opatření č.1/2021 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 119 539,20 Kč a výdajové části 
o + 1 268 464,- Kč

-  zápis z dílčího přezkoumání hospo-
daření městyse Radostín nad Osla-
vou za období 1.1.- 30.9.2020 

-  prodej dotěženého dřeva (zelené)  
z lesa městyse v Dolních Borovinách, 
firmě Pila Švoma s.r.o. Radostín nad 
Oslavou, za cenu 1 500,- Kč/m3

-  prodej vytěženého kůrovcového dřeva 
z lesa městyse Na Stráni, firmě Baledos 
s.r.o. Měřín,  za cenu 1 000,- Kč/m3

-  žádost o prominutí nájemného z ne-
bytových prostor v čp.86 za měsíce 
říjen, listopad a prosinec 2020 od 
paní Svobodové, Ostrov nad Oslavou, 



z důvodu uzavření provozovny na zá-
kladě vyhlášeného nouzového stavu

-  vyhlášení záměru městyse na pro-
nájem části parcely č. 99/1 o výměře 
190 m2 v k.ú.Radostín nad Oslavou 
k uskladnění dřeva

-  vyhlášení záměru městyse na pro-
nájem bytu 3+1 ve 3.NP budovy 
úřadu městyse čp.223 od 1.5.2021

-  podání žádosti o dotaci na akci Vý-
měna topení v tělocvičně ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou a podání 
žádosti o dotaci do programu Pod-
pora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního 
školství  Ministerstva financí České 
republiky (90% dotace)  

-  podání žádosti o dotaci do progra-
mu Odpady 2021 z Fondu VYSO-
ČINY na provedení dvou nových 
sběrných míst pro třízený odpad 
(u bytovky čp.205 a v Zahradištích)

-  podání žádosti o dotaci do progra-
mu Akceschopnost jednotek požár-
ní ochrany obcí 2021 z Fondu VY-
SOČINY

-  cenovou nabídku na opravu místní 
komunikace za Kotlaským rybní-
kem v úseku lesa, od firmy COLAS 
CZ a.s., Žďár nad Sázavou

-  podání žaloby na zrušení podílo-
vého spoluvlastnictví k pozemku 
parc.st.č.104/1, zastavěná plocha 
a nádvoří jehož součástí je budova 
čp.62 a pozemku parc.č. 61 zahrada

-  zařazení do plánu investic SVK 
Žďársko akci Rekonstrukce kanali-
zace v ulici Krátká, projektovou pří-
pravu na rok 2022 a realizaci na rok 
2023

-  udělení souhlasu s převodem části 
pozemku parc.č. 2175/2 v k.ú. Ra-

dostín nad Oslavou ve vlastnictví 
státu pro výstavbu účelové komuni-
kace – II. Etapa, firmou ZERAS a.s., 
Radostín nad Oslavou

-  udělení souhlasu se stavebním zá-
měrem akce Snížení energetické ná-
ročnosti, stavební úpravy a přístavba 
provozní budovy ZERAS a.s., jehož 
součástí je přístavba schodiště, ku-
chyně a nástavba 3.NP s bytovými 
jednotkami pro potřeby ZERAS a.s.

 - neschválilo umístění stojanu k bez-
obslužnému výdeji zásilek firmy Zá-
silkovna s.r.o., Praha  

zastupitelstvo městyse uložilo:
-  radě městyse uzavřít nájemní smlou-

vu na pronájem bytu č.3 v bytovce 
čp.205 s panem Klímou

-  členům zastupitelstva městyse paní 
Kališové, panu Kujalovi, paní Peško-
vé, panu Tlustošovi a paní Ochrano-
vé organizačně zajistit Tříkrálovou 
sbírku v našem městyse dne 9.1.2021 

-  starostovi vyhlášení záměru měs-
tyse na pronájem části pozemku 
parc.č.99/1 o výměře 190 m2   

-  starostovi vyhlášení záměru městyse 
na pronájem bytu 3+1 ve 3.NP budo-
vy úřadu městyse čp.223 od 1.5.2021   

4
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Z jednání rady městyse (16.12.2020, 14.1., 4.2. a 11.2.2021)

Rada městyse vzala na vědomí: 
-  rozhodnutí o prodloužení platnosti 

povolení nakládání s podzemními 
vodami z vrtané studny v Radostíně 
nad Oslavou pro firmu ZERAS a.s., 
Radostín nad Oslavou, od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
životního prostředí

-  kolaudační rozhodnutí na akci Pře-
chod pro chodce u kulturního domu 
včetně veřejného osvětlení v Ra-
dostíně nad Oslavou, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování 

-  kolaudační souhlas na akci Přechod 
pro chodce na návsi včetně veřejné-
ho osvětlení v Radostíně nad Osla-
vou. od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního a územ-
ního plánování

-  cenovou nabídku firmy Colas CZ, 
a.s. Žďár nad Sázavou, na opravu 
povrchu lesní místní komunikace 
pokládkou frézované drtě, směrem 
ke Kotlasům za Kotlaským rybní-
kem, s tím že nabídku projedná za-
stupitelstvo městyse na nejbližším 
jednání

-  veřejnou vyhlášku – uzemní rozhod-
nutí o umístění stavby na akci „Re-
konstrukce NN a nová trafostanice 
podél silnice III/34826“ firmě E.ON 
Distribuce a.s. České Budějovice,  od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního a územního plá-
nování

-  posouzení zákonnosti Obecně zá-
vazné vyhlášky č.1/2020 Městyse Ra-
dostín nad Oslavou od Ministerstva 
vnitra ČR, se závěrem: OZV nebyla 
shledána v rozporu se zákonem

-  informaci o odměnách za separo-
vaný odpad pro rok 2021 od firmy 
EKOKOM a.s. Praha

-  návrh zprávy č. 3 o uplatňování 
územního plánu Pavlov v uplynulém 
období od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního 
a územního plánování

-  vyhlášení voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR v termínu 8.- 
9.10.2021 od Krajského úřadu Kraje 
Vysočina,  oddělení ostatních správ-
ních činností

-  vyrozumění o nabytí právní moci 
rozhodnutí pro akci Chodník podél 
silnice III/34826 od Městského úřa-
du Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování

-  stavební povolení na akci Stavební 
úpravy budovy moštárny čp. 97 od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního a územního plá-
nování 

-  oznámení o zahájení řízení o od-
vodech za trvalé odnětí půdy ze ze-
mědělského půdního fondu pro akci 
Sběrný dvůr Radostín nad Oslavou 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování 

-  kolaudační souhlas na přístavbu per-
goly u čp. 267 pro TJ Sokol Radostín 
nad Oslavou od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho a územního plánování 

-  rozhodnutí o potvrzení správnosti 
postupu při poskytnutí informací 
paní Brabcové, Žďár nad Sázavou, 
dle zákona č. 106/1999 Sb., od Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
sekretariátu hejtmana



-  nabídku na poskytnutí licence k 18 
znělkám pro místní rozhlas od pana 
Petra Esterky Vizovice, s tím, že měs-
tys v současné době používá gong

-  územní souhlas na akci Kanalizační pří-
pojka pro rodinný dům čp. 11 od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování

-  vyrozumění o nabytí právní moci po-
volení stavby Veřejná infrastruktura – 
rekonstrukce NN a trafostanice podél 
silnice III/34826 směrem k ZŠ

-  veřejnou vyhlášku o stanovení pře-
chodné úpravy provozu na silnicích 
II. a III. třídy na území v působnosti 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru dopravy

-  rozhodnutí o stanovení výše odvodů 
za trvalý zábor – vynětí ze zeměděl-
ského půdního fondu na akci Sběrný 
dvůr, od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru životního prostředí

-  upozornění na zákonnou povinnost 
vlastníků lesa ve věci předcházení ší-
ření kůrovce v lesích, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru ži-
votního prostředí

-  kolaudační souhlas na akci Rekon-
strukce vodovodu a kanalizace v sil-
nici III/35425 (směr ke Kněževsi) od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí 

Rada městyse  schválila:
-  smlouvy o nájmu hrobového místa 

na pohřebišti v Radostíně nad Osla-
vou s nájemci dle přílohy

-  žádost o povolení skácení dřeviny 
rostoucí mimo les, 1 ks smrku o veli-
kosti obvodu 80 cm ve výšce 130 cm, 
na stavební parcele číslo 198 v k.ú. 

Radostín nad Oslavou, od pana Va-
liše a paní Vališové, Radostín nad 
Oslavou, z důvodu poškozování sta-
vební konstrukce rodinného domu 
kořenovým systémem

-  cenovou nabídku na provedení pro-
jektové dokumentace na opravu ply-
nových infrazářičů v tělocvičně ZŠ od 
firmy OMNITHERM a.s., Václavovice

-  příkazní smlouvu č. 1/1/2021 na admi-
nistraci výběrového řízení na zhotovite-
le akce Sběrný dvůr Radostín nad Osla-
vou s firmou Authoria s.r.o., Jihlava

-  vykácení zbylých stromů v lese 
v Dolních Borovinách

-  zadání výběrového řízení na akci 
Dešťová kanalizace u kulturního 
domu a oslovení pěti firem: ATIKA 
s.r.o. Velké Meziříčí, STYLSTAV 
s.r.o. Křižanov, VHS Žďár nad Sá-
zavou, CONTENT Velké Meziříčí, 
UCHYTIL s.r.o.  Žďár nad Sázavou 

-  cenovou nabídku fi.Ing.Veselá, Žďár 
nad Sázavou, na organizační prove-
dení výběrového řízení na akci Deš-
ťová kanalizace u kulturního domu 

-  žádost o povolení kácení dřeviny ros-
toucí mimo les – 1 kus smrk ztepilý ob-
vod 105 cm ve výšce 130 cm na parcele 
č. 23/1 v k.ú. Zahradiště, od pana Karla 
Podstatzkého – Lichtensteina 

-  žádost o pronájem kulturního domu na 
pořádání velikonoční zábavy 4.4.2021 
od Mysliveckého sdružení Radostín 
nad Oslavou a Znětínek s podmínkou 
zlepšené pandemické situace

-  neschválila žádost Mysliveckého 
sdružení Radostín nad Oslavou 
a Znětínek na pronájem kulturního 
domu na pořádání pouťových zábav 
v roce 2021 s tím, že v roce 2020 vli-
vem pandemické situace byl pořadník 
pořádání zábav posunut o jeden rok
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-  závěrečné rozpočtové opatření č. 10. 
za rok 2020

-  program připravovaného jednání za-
stupitelstva městyse plánovaného na 
18. 2. 2021

-  smlouvu na poskytování právní po-
moci ve věci majetkového vypořá-
dání podílového spoluvlastnictví 
budovy čp. 62 s advokátem JUDr. 
Jirmanem, Žďár nad Sázavou

-  inventarizaci majetku městyse za rok 
2020

-  smlouvu č. 1/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Jednota 
COOP Velké Meziříčí  

-  smlouvu č. 2/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Fass-
man, s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm 

-  smlouvu č. 3/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou ZERAS 
a.s., Radostín nad Oslavou

-  smlouvu č. 4/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu se ZŠ a MŠ  Ra-
dostín nad Oslavou  

-  smlouvu č. 5/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s TJ SOKOL, Ra-
dostín nad Oslavou 

-  smlouvu č. 6/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Thieng 
Trung Hoang, Olbramovice

-  smlouvu č. 7/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Nguyen 
Quoc Tuan, Jihlava  

-  smlouvu č. 8/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s firmou Macro 
plus, s.r.o., Radostín nad Oslavou 

-  smlouvu č. 9/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s MUDr. Kli-
meckým, Radostín nad Oslavou

-  smlouvu č. 10/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s MUDr. Jiřím 
Pulcem, Radostín nad Oslavou   

-  smlouvu č. 11/2021 na likvidaci ko-
munálního odpadu s MDDr. Radkou 
Prouzovou - Prodentes, Obyčtov

-  smlouvu o poskytování služeb BOZP 
a PO pro městys s firmou Revize 
VM+1BOZP s.r.o., Velké Meziříčí

-  cenovou nabídku na provedení ad-
ministrace dotace na akci Výměna 
plynového topení v tělocvičně ZŠ od 
firmy paní Ivanova, Olomouc

-  příkazní smlouvu na provedení ad-
ministrace dotace na akci Výměna 
plynového topení v tělocvičně ZŠ 
s firmou paní Ivanova, Olomouc

-  provedení plošné deratizace na li-
kvidaci hlodavců v městyse v jarních 
měsících roku 2021

-  cenovou nabídku na provedení ploš-
né deratizace městyse od firmy Dera-
tizace 4D s.r.o., Brno 

-  smlouvu na provedení celoplošné 
deratizace městyse s firmou Derati-
zace 4D s.r.o., Brno 

-  žádost TJ SOKOL Radostín nad 
Oslavou na pořádání pouťových zá-
bav v roce 2021 za předpokladu uvol-
něných epidemiologických opatření

Rada městyse  uložila: 
-  starostovi vypracovat rozhodnutí 

o povolení skácení dřeviny rostou-
cí mimo les, 1 ks smrku o velikosti 
obvodu 80 cm ve výšce 130 cm na 
stavební parcele číslo 198 v k.ú. Ra-
dostín nad Oslavou, pro pana Vališe 
a paní Vališovou, Radostín nad Osla-
vou, z důvodu poškozování stavební 
konstrukce rodinného domu koře-
novým systémem

-  starostovi vypracovat rozhodnutí na 
skácení jednoho kusu smrku o prů-
měru 105 cm ve výšce 130 cm na 
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parcele č. 23/1 v k.ú. Zahradiště, od 
pana Karla Podstatzkého – Lichten-
steina   

-  starostovi vypracovat dotazník o na-
kládání s komunálním odpadem 
v Městyse Radostín nad Oslavou za 

rok 2020 a zaslat jej na firmu EKO-
KOM a.s. Praha 

-  starostovi organizačně zajistit volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR, které  se budou konat v termí-
nu 8. a 9.října 2021

8

Plán investičních akcí městyse na rok 2021

Na rok 2021 připravilo vedení měs-
tyse řadu investičních akcí. Některé z nich 
jsou již těsně před spuštěním, u jiných byl 
zpracován projekt a podána žádost o do-
taci a k jejich uskutečnění dojde v případě 
přidělení příspěvku. Městys se dlouho-
době snaží hledat na své projekty spolufi-
nancování tak, aby v rámci omezeného 
rozpočtu bylo možné realizovat co nejvíce 
záměrů.

Začněme akcemi, kde je již o financování 
rozhodnuto: 

V prostoru za správní budovou fir-
my ZERAS bude vybudován nový sběrný 
dvůr, kde se nově soustředí sběr a třídění 
všech odpadů včetně kovů a bioodpadu. 
Na projekt jsme získali dotaci ve výši 85% 
a nyní probíhá výběrové řízení na dodava-
tele stavby. Radostín rovněž získal finanční 
příspěvek na pořízení kompostérů do kaž-
dé domácnosti. Nyní probíhá výběr doda-
vatele. Součástí dotace je také příspěvek na 
pořízení štěpkovače do majetku městyse.

V jarních měsících vstoupí do další 
etapy oprava budov městyse, kdy novou, 
zateplenou fasádu dostane kulturní dům. 
Na budově budou rovněž vyměněna do-
sluhující okna směrem k silnici. 

SVK Žďársko bude s finančním 
přispěním městyse provádět generální 
opravu vodojemu, a zároveň kanalizace u 
kulturního domu. Souběžně bude v této 

lokalitě vlastním nákladem  Radostína 
vybudována dešťová kanalizace tak, aby se 
snížil objem povrchové vody, který směřu-
je do čistírny odpadních vod. 

V Zahradištích budou připravena 
nástupní místa pro autobusové zastávky, 
které budou nezbytné po plánované změ-
ně jízdních řádů (související se spuštěním 
integrovaného dopravního systému Kraje 
Vysočina). Je již podepsána smlouva s do-
davatelem stavby firmou COLAS CZ, a.s.. 

Zastupitelstvo se rovněž rozhodlo 
využít frézovaný asfalt z loňských oprav 
kolem opěrné zdi a zpevnit lesní část cesty 
směrem na Kotlasy.   

Ve fázi podané či připravované žádos-
ti jsou následující projekty, kde o přidělení 
finančních prostředků ještě nebylo roz-
hodnuto: 

 Ve spolupráci s obcí Znětínek 
byla již podána žádost o dotaci na opravu 
komunikace mezi našimi obcemi. Připra-
vujeme úpravu stanoviště na tříděný od-
pad v Zahradištích a vybudování nového 
místa v západní části Radostína u bytovky 
čp.205.  Připravuje se opětné podání žá-
dosti na opravu budovy hasičské zbroj-
nice. Rovněž opakovaně bylo požádáno  
o příspěvek na automatický závlahový sys-
tém na fotbalovém hřišti.  

 Antonín Váša, starosta
 Martin Kujal, místostarosta
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Sčítání lidu, domů a bytů
Strana 1 z 2

Seznam objektů v sčítacím obvodu: 59100004

Sčítací komisař
Jitka Staňková
Číslo průkazu: 900603251
 
 
 
Obec, část obce
Kněževes, Kněževes
 
č.p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78
č.e. 1
 
 
 
Obec, část obce
Krásněves, Krásněves
 
č.p. 41
 
 
 
Obec, část obce
Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou
 
č.p. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 108,
109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 320, 321
č.e. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19
 
 
Uvedený výpis vychází z aktuálního plánu pochůzek a přiřazených komisařů. Sčítací komisaři začnou roznášet listinné sčítací formuláře
17. dubna. Plány pochůzek a seznamy komisařů průběžně aktualizujeme. Pokud jste nenašli jméno komisaře, bude zveřejněno v
následujících dnech. Aktuální informace najdete vždy na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
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PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou velice děkuje obecním úřadům Kně-

ževes, Krásněves, Ostrov nad Oslavou, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Zadní Zhořec 
a Znětínek za finanční dotaci na nákup školních pomůcek, které budou sloužit ke 
zkvalitnění výuky dětí v základní škole. 

Díky peněžnímu příspěvku spádových obcí naší školy bylo prozatím zakoupeno 
17 žákovských souprav pro výuku chemie v celkové částce 195 024 Kč. Po návratů dětí 
do školy je budeme využívat v hodinách chemie v laboratorních pracích, k ověřování 
teorie prostřednictvím chemických pokusů, ve volitelném předmětu chemická prak-
tika. Předpokládáme, že nové soupravy přispějí k obohacení výuky novými zajímavý-
mi pokusy a především k většímu zájmu žáků o chemii. 

                                                                Děkujeme!          Mgr. Jan Hladík a Mgr. Jiří Slouka

NAROZENÉ DĚTI
Vojtěch Švoma, Radostín nad Oslavou 234

Barbora Poulová, Radostín nad Oslavou 168
Andrea Štegnerová, Radostín nad Oslavou 23

Rodičům srdečně blahopřejeme.

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme všem svým spoluobčanům, kteří v tomto roce oslaví svoje životní 
jubileum. Přejeme vám hodně zdraví, pohody, klidu a optimismu do dalších let.
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DĚKUJEME VÁM VŠEM

 1 909 264 Kč. 

533 108  Kč.

, kteří jste podpořili 
netradiční Tříkrálovou sbírku roku 2021.

Do pokladniček umístěných v okrese Žďár n. Sáz. 

jste darovali
Do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz

jste k 12. 2. 2021 přispěli 

Foto: Charita Česká republika

www.zdar.charita.cz

Ing. Jana Zelená, 
ředitelka Oblastní 
charity Žďár nad Sáz. 
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Ve farnosti Radostín nad Oslavou se o Tříkrálové sbírce v týdnu od 18.1. - 22.1.2021 
vybralo celkem 51 750,- Kč (Radostín nad Oslavou 34 450,- Kč, Kněževes 5 540,- Kč, 
Krásněves 11 760,- Kč).                                                               Všem dárcům děkujeme.

Očkování proti covid-19 v ordinaci praktického lékaře
Od 1.3.2021 mohou oficiálně očko-

vat proti onemocnění covid-19 nejen 
očkovací centra, ale také praktičtí lékaři. 
Praktici pak mohou registrovat zájemce 
nejen z věkové skupiny 70 let a starší, ale 
i mladší pacienty, trpící chronickým one-
mocněním, u kterého lze předpokládat 
těžký průběh infekce covid-19. I v mé or-
dinaci registrujeme zájemce o očkování, 
ale očkovat zatím nemůžeme. Přestože 
jsme jinak připraveni k vakcinaci mate-
riálem i erudicí, to hlavní, tedy očkovací 
látka, nám chybí a čekáme na její dodá-
ní. Předpokládám, že v ordinaci budeme 
očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca, 
případně od firmy Johnson&Johnson 
(pokud bude distribuována do ČR). Další 
2 očkovací látky od firem Pfizer/BioN-
Tech a Moderna jsou určeny primárně 
pro očkovací centra.

Prosím všechny pacienty o trpěli-
vost. Systém distribuce očkovacích látek 
řídí stát a kraje, záleží tedy na těchto in-
stitucích, kdy dorazí první dávky vakcíny 
do naší ordinace.

Závěrem doporučuji všem, kdo mají 
možnost být očkováni a nemají kotrain-
dikace k vakcinaci, očkujte se. Dle mých 
zkušeností je těžký průběh nemoci i u 
mladých lidí. Aktuálně se plní nemocnice 
převážně lidmi mladšími sedmdesáti let. 
Ti starší jsou z velké části očkováni, je to 
tedy nepřímý důkaz, že vakcinace je účin-
ná. Nežádoucí reakce po očkování mo-
hou být, ale četnost výskytu je podobná 
jako po očkování proti tetanu nebo klíš-
ťové encefalitidě. Případné kontriandika-
ce k očkování posoudí váš ošetřující lékař.

Přeji všem hodně zdraví.
MUDr. Jiří Pulec
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D A K A R
Jako malý kluk jsem často prohlížel  

fotografie českých kamionů a sledoval 
televizní reportáže ze zákulisí Dakaru. 
Uplynulo pár let a já se 27. 12. 2020 
vydal s českým závodním týmem Tat-
ra Buggyra Racing na 43 ročník Daka-
ru do Saudské Arábie. Tým na letošní 
ročník připravil dva závodní kamiony 
- Tatry a dvě závodní bugginy Can-am. 
Já jsem v týmu působil jako mechanik 
závodních speciálů a řidič doprovodné 
Tatry. Hlavním cílem a přáním všech 
dakarských posádek není vyhrát, ale 
dojet ve zdraví do cíle. Nám se to poda-
řilo se všemi čtyřmi stroji a zároveň i za 
výsledek se tým nemusí stydět. Obě Ta-
try dojely v první desítce a mezi Cana-

mi dokonce důchodce Josef Macháček 
svoji kategorii vyhrál. Dakar je dlouhý 
a těžký závod, moc se tam nevyspíte, ale 
je to obrovské dobrodružství. Strávíte 
14 dní v poušti, najedete s doprovod-
ným kamionem 7000 km, zvykáte si na 
nové klima, místní jídlo a kulturu mus-
limského státu. Zážitky, které si člověk 
odnáší, jsou na celý život. Děkuji všem 
za podporu. Jakmile nám to situace 
umožní, rád připravím pro všechny zá-
jemce dakarskou besedu a fotografie ze 
zákulisí slavné rallye Dakar. Přál bych 
všem, aby si každý mohl splnit ten svůj 
dětský sen. 

Hezký vstup do jarních dnů přeje 
Jiří Karásek.
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PODĚKOVÁNÍ 
dětského domova

Děkujeme úřadu městyse Radostín 
nad Oslavou za ochotu  uspořádat sbír-
ku hraček pro náš dětský domov.

Byli jsme příjemně překvapeni, že 
občané městyse Radostína nad Oslavou 
byli tak štědří.

Všechny hračky byly velmi pěkné, 
některé i zcela nové. Děti měly velkou 
radost z hraček, které našly pod vánoč-
ním stromečkem.

Děkujeme.

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
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Upozornění Policie ČR
Výrazný nárůst kriminality v kybernetickém prostředí
Kybernetická kriminalita je specifická přesahem přes různé druhy trestné činnosti

KRAJ VYSOČINA – V loňském roce 
jsme v Kraji Vysočina zaznamenali výraz-
ný nárůst trestných činů, které měly zna-
ky kybernetické kriminality, tedy takové 
kriminality, k jejímuž spáchání je využito 
prostředí internetu či informačních, ko-
munikačních a sociálních sítí.  

Dynamický rozvoj informačních 
technologií s sebou přináší společensky 
velmi škodlivá jednání a kybernetické 
kriminalitě proto musíme věnovat stá-
le větší pozornost. Pojem kybernetická 
kriminalita je odvozován od pojmu ky-
bernetický prostor. Kybernetickou kri-
minalitu můžeme velmi zjednodušeně 
definovat jako trestnou činnost, která je 
páchána v prostředí informačních a ko-
munikačních technologií, včetně sociál-
ních sítí, kdy předmětem útoku je samot-
ná oblast informačních a komunikačních 
technologií, nebo kdy je páchána trestná 
činnost za výrazného využití informač-
ních a komunikačních technologií, ja-
kožto významného prostředku k jejímu 
páchání.  Bohužel lze predikovat výrazný 
nárůst i v budoucnu. 

„Problematika kybernetické krimina-
lity je specifická především jejím přesahem 
přes různé druhy trestné činnosti. Lze říci, 
že nadále výrazně převažuje majetková 
trestná činnost. Způsoby páchání trestné 
činnosti jsou ale stále sofistikovanější a v 
mnoha případech mají pachatelé velmi 
usnadněnou pozici, protože někteří lidé 
se v prostředí internetu a na sociálních sí-
tích chovají velmi neopatrně. Jsou schopni 
zaslat nejrůznější osobní údaje, údaje k 
platebním kartám nebo poukázat vysoké 
finanční částky na zahraniční účty a to 

i přesto, že jejich banky je upozorňují, že 
účet příjemce je podezřelý,“ doplňuje plk. 
Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro 
službu kriminální policie a vyšetřování 
Krajského ředitelství policie kraje Vyso-
čina.

Mezi časté případy loni patřilo pod-
vodné získání osobních a bankovních 
údajů majitele, a to přímo od něho skrze 
facebookovou komunikaci z falešného 
uživatelského účtu. Tyto údaje byly ná-
sledně zneužity při podvodných bankov-
ních převodech. Podvodné jednání spočí-
valo v tom, že si neznámý pachatel vybral 
facebookový účet osoby, ze kterého vy-
tvořil další, naprosto totožný, facebooko-
vý účet, a to i s profilovou fotografií. Přes 
takto nově vzniklý falešný facebookový 
účet s ukradenými údaji kontaktoval ne-
známý pachatel další osoby na sociálních 
sítích. Pachatel poté navazoval komuni-
kaci s ním vybranými osobami tak, že 
nabízí možnost hraní her na internetu  
o zajímavé výhry. Po celou dobu komu-
nikace se pachatel snaží různými způso-
by vylákat od kontaktované osoby údaje  
k jeho bankovnímu účtu, případně poža-
duje zaslání fotografie jeho platební karty 
a jeho telefonní číslo. Následně pachatel 
požaduje po kontaktované osobě i zaslání 
autorizačního kódu k provedení peněž-
ního převodu u banky. Pokud jsou tyto 
údaje kontaktovanou osobou poskytnuty, 
může pachatel takovou osobu připravit až 
o několik desítek tisíc korun.

Loni jsme prověřovali také celou 
řadu případů, kdy se pachatelům poda-
řilo vylákat z obětí finanční prostředky. 
Podvodních využili virtuálního pro-
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Víte, že …
- k 31.12.2020 činil počet obyvatel v Radostíně nad Oslavou 951

-  v roce 2020 se narodilo 17 dětí, během loňského roku 7 občanů zemřelo, přistěhovalo 
se 15 občanů a 19 spoluobčanů se odstěhovalo

středí na nejrůznějších sociálních sítích 
nebo internetových seznamkách a jejich 
jediným cílem bylo podvodným způ-
sobem získat peníze od důvěřivých lidí. 
Pod rouškou naprosté anonymity, kdy si 
tito pachatelé vytvoří vlastní neexistující 
identitu, přitom útočí především na city 
svých obětí. Ženám nabízejí například 
seznámení s nezadanými charismatický-
mi americkými vojáky nebo lékaři, kteří 
působí v zahraničních misích a touží po 
klidném životě. V některých případech 
k podvodnému vylákání peněz využíva-
jí různé legendy – například, že se ocitli 
ve složitých zdravotních nebo životních 
situacích a „hrají“ tak na city důvěřivých 
lidí, kteří jsou ochotni pomoci zcela ne-
známým lidem.

V souvislosti s nárůstem přípa-
dů kybernetické kriminality je potřeba 
opakovaně apelovat na veřejnost, aby 
se lidé chovali ve virtuálním prostředí 
zodpovědně. Při komunikaci v prostředí 
internetu je nutné být zvláště opatrný a 
velice ostražitý. Anonymita internetu to-

tiž umožňuje pachatelům jednoduše vy-
hledávat potenciální oběti a bez nutnosti 
jakéhokoliv osobního kontaktu poměr-
ně rychle a hlavně účinně mohou lákat  
z těchto obětí peníze. V rámci komunika-
ce mohou pachatelé směřovat své žádosti 
o zaslání finančních prostředků na různé 
zahraniční bankovní účty nebo prostřed-
nictvím služeb na přepravní společnosti. 
Stejně tak se mohou pachatelé snažit pod 
různými záminkami vylákat z obětí úda-
je k bankovním účtům a platebním kar-
tám. Prostředí internetu a sociálních sítí 
se vyznačují obrovskou anonymitou a je 
potřeba se v každém věku naučit s infor-
macemi bezpečně pracovat.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

mjr. JUDr. Dana Čírtková
tisková mluvčí

tel: 974 261 207
mobil: 725 375 094

e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz


