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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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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Vážení spoluobčané, studenti a žáci, 

přejeme vám všem příjemné prožití letních dnů, které budete trávit 

na dovolené, táborech, výletech, nebo jenom v místě bydliště se svými 

blízkými, známými a kamarády.

Hezky prožité léto vám přejí
               zastupitelé městyse
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zastupitelstvo městyse schválilo:
- účetní závěrku na základě před-

ložených výkazů sestavených 
k 31.12.2021, Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty, Příloha, Inventarizace ma-
jetku, Inventarizační zpráva a Zprá-
va o výsledku přezkoumání  hospo-
daření městyse za rok 2021

- zprávu o výsledku hospodaření 
městyse Radostín nad Oslavou za 
rok 2021, se závěrem, že schvalova-
ná účetní závěrka poskytuje v rozsa-
hu skutečností posuzovaných pod-
le §4 vyhlášky 220/2013 Sb. věrný 
a poctivý obraz předmětu účetnictví 
a finanční situace Městyse Radostín 
nad Oslavou, při přezkoumání hos-
podaření městyse Radostín nad 
Oslavou za rok 2021 nebyly zjištěny 
žádné skutečnosti, které by vedly 
k přesvědčení, že přezkoumávané 
hospodaření není ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech v sou-
ladu s hledisky přezkoumání hospo-
daření

- hospodaření městyse Radostín nad 
Oslavou za první čtvrtletí roku 2022

 - rozpočtové opatření č.2/2022 měs-
tyse Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 8 063 798,85 Kč a celková částka 
ve výdajové části o + 27 500,-  Kč

- Výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2021 

- žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou o souhlas s nákupem 
Activ Panelu do učebny matematiky 
z prostředků plynoucích ze smlouvy 
o spolupráci spádových obcí 

- Zprávu č.1 o uplatňování Územního 
plánu Radostín nad Oslavou v uply-
nulém období za použití § 55 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (staveb-
ní zákon), ve znění pozdějších před-
pisů

- přijetí daru – parcely č. 111/18 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 23 m2,  parcely č. 111/19 
– ostatní plocha, jiná plocha o výmě-
ře 6 m2,  parcely č. 115/5 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výmě-
ře 47 m2, parcely č. 115/6 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 

a parcely č. 115/7 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. 
Zahradiště od Kraje Vysočina Jihla-
va

- odkup pozemků – parcely č. 2/4 – 
zahrada o výměře 97 m2, parcely  
č. 2/5 – zahrada o výměře 38 m2, 
parcely č. 16/4 – zahrada o výměře 
39 m2 a parcely č. 16/5

- zahrada o výměře 5 m2  vše v k.ú. 
Zahradiště od Johana Podstatsky-Li-
chtenstein Velké Meziříčí za částku 
100,- Kč/m2 

- odkup pozemků – parcely č. 13/4 – 
zahrada  o výměře 85 m2,  parcely 
č. 13/5 – zahrada  o výměře 36 m2, 
parcely č. 14/3 – ostatní plocha o vý-
měře 39 m2, parcely č. 14/4 – ostat-
ní plocha o výměře 4 m2, parcely  
č. 15/3 – trvalý travní porost o výmě-
ře 47 m2, parcely č. 15/4 – trvalý trav-
ní porost o výměře 20 m2, parcely  
č. 15/5 – trvalý travní porost o vý-
měře 6 m2, parcely č. 112/5 – ostat-
ní plocha o výměře 36 m2, parcely 

Z jednání zastupitelstva městyse (12.5.)
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č. 112/6 – ostatní plocha o výměře 
7 m2, parcely č. 112/7 – ostatní plo-
cha o výměře 4 m2 a parcely č. 112/8 
– ostatní plocha o výměře 2 m2 vše 
v k.ú. Zahradiště od firmy VM IN-
TES s.r.o, Netín čp.28 za částku 100,- 
Kč/m2 

- pronájem nebytových prostor o ve-
likosti 45 m2 v budově čp.190 (vedle 
pošty) paní Matulkové, Dobrá Voda, 
za částku 9 000,- Kč/rok k prodejní  
činnosti   

- vyhlášení záměru na pronájem míst-
nosti ve 2. NP v budově č.144 o vý-
měře 30 m2

- prodej vytěženého kůrovcového 
dříví z lesa v Borovinách, 5,24 m3 za  
2 400,- Kč/m3 firmě Pila Švoma 
s.r.o., Radostín nad Oslavou

- vyhlášení záměru na odprodej části 
parcely městyse č.181/59 o výměře 
asi 25 m2  

- podání žádosti na Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko na zařazení 
akce „Zahradiště - vodovod“ do plá-
nu investic na rok 2023 projekční 
přípravu a na rok 2024 realizaci 

- podání žádosti na Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko na zařazení 
akce „Radostín nad Oslavou – inže-
nýrské sítě lokalita za Benýškem“ do 
plánu investic na rok 2023

- podání žádosti o dotaci z Programu 
obnovy venkova Kraje Vysočina na 
Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava 
na  pořízení LED svítidel pro venkov-
ní osvětlení v hodnotě 200 000,- Kč

zastupitelstvo městyse uložilo:
- starostovi podat žádost o dotaci do 

programu Programu obnovy venko-
va Kraje Vysočina na Krajský úřad 
kraje Vysočina Jihlava z Fondu VY-
SOČINY 

Z jednání rady městyse (7.4., 28.4. 19.5. a 9.6.2022)

Rada městyse vzala na vědomí: 
- veřejnou vyhlášku - oznámení 

o projednání návrhu zprávy č. 1 
o uplatňování územního plánu 
Radostín nad Oslavou od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního a územního 
plánování

- návrh zprávy č.1 o uplatňová-
ní územního plánu Radostín nad 
Oslavou od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního 
a územního plánování

- územní souhlas na akci Vodovodní 
přípojka pro rodinný dům čp. 15 od 
Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování

- závazné stanovisko – vydání sou-
hlasu vodoprávního úřadu na akci 
Rekonstrukce hráze Špitálského 
rybníka v k.ú. Zahradiště od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru životní prostředí 

- veřejnou vyhlášku o stanovení ter-
mínu plnění daně z nemovitých 
věcí za rok 2022 od Finančního úřa-
du Kraje Vysočina, Jihlava 

- sdělení o výši příspěvku - kompen-
zační bonus na rok 2022 ve výši 69 
805,98 Kč od Krajského úřadu kra-
je Vysočina, odboru ekonomické-
ho

- rozhodnutí povolení uzavírky sil-
nice III/34826 od čp. 91 po čp. 15 
v termínu 27. 4. až 29. 4. 2022 od 
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Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru dopravy 

- usnesení Okresního soudu Žďár nad 
Sázavou ve věci prodloužení termí-
nu na zpracování geometrického 
plánu a znaleckého posudku ve věci 
komunikace k Vrbovu mlýnu

- pozvánku na místní šetření ve věci 
cesty k Vrbovu mlýnu dne 13. 5. 
2022 od firmy Geohunter, s.r.o., 
Velké Meziříčí

- protokol o vytyčení hranice pozem-
ků komunikace k Vrbovu mlýnu od 
firmy Geohunter, s.r.o, Velké Mezi-
říčí

- dopis dodavatele zemního plynu 
pro budovy městyse – Pražské ply-
nárenské, a.s. se žádostí o úpravu 
ceny vlivem válečného stavu na 
Ukrajině

- rozhodnutí o povolení demolice ro-
dinného domu čp. 50 pro pana Čor-
nohorodského, Vatín od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování

- rozhodnutí o předčasném užívání 
provozní budovy firmy ZERAS a.s. 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování

- rozhodnutí o povolení víceúčelo-
vého objektu u rodinného domu 
čp. 230 od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního 
a územního plánování

- vyrozumění o nabytí právní moci 
povolení demolice rodinného domu 
čp. 39 pro pana Poula Radostín nad 
Oslavou od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního 
a územního plánování 

- vyrozumění o nabytí právní moci 
povolení na akci Nástavba rodin-

ného domu čp. 291 od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování

- vyhlášení komunálních voleb v ter-
mínu 23. a 24. 9. 2022 od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina Jihlava, od-
boru majetkoprávního

- žádost o přidělení bytu od paní Es-
ter Voříškové, Rožnov pod Radhoš-
těm s tím, že v současné době nemá 
městys byt k dispozici a žádost bude 
zařazena do pořadníku po dobu jed-
noho roku

- oznámení o zahájení kontroly na 
využití dotace na akci Moderniza-
ce tělocvičny od Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky

- rozhodnutí o povolení odstraně-
ní stavby rodinného domu čp. 5 
v Zahradištích od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru výstavby 
a územního rozvoje

- rozhodnutí o zamítnutí odvolání 
paní Brabcové k akci Moderniza-
ce fotbalového hřiště Radostín nad 
Oslavou od Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, odboru životního pro-
středí

- revizní zprávu o provedení kontroly 
dětských prvků na dětských hřištích 
u tenisových kurtů a ve farské za-
hradě od firmy Marek Novohrad-
ský, Kuřim

- rozhodnutí o souhlasu ke geologic-
kým pracem v k. ú. Zahradiště na 
pozemku parc. č. 38 od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru ži-
votního prostředí

- veřejnou vyhlášku – oznámení 
o zahájení společného územního 
a stavebního řízení a vodoprávního 
řízení na akci Splašková kanalizace 
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a ČOV obce Kotlasy se schůzkou 
pozvaných 1.7.2022 v kanceláři 
obecního úřadu Kotlasy od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru životního prostředí

- veřejné projednání návrhu změny č. 
2 územního plánu Ostrov nad Osla-
vou od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru rozvoje a územní-
ho plánování

  
Rada městyse  schválila:
- žádost o vydání stanoviska na akci 

„RD čp. 170 kanalizační přípojka“ 
pro firmu Pohanka, Nové Veselí

- žádost o souhlas ředitele ZŠ a MŠ 
na nákup nového řešení webových 
stránek ZŠ a MŠ dle cenové nabídky 
firmy XART, s.r.o. Velké Meziříčí 

- výsledek inventarizace majetku 
městyse za rok 2021

- smlouvu č. SFP/19/2022 na fi-
nanční příspěvek na projektovou 
dokumentaci na akci Rekonstruk-
ce kanalizace podél Znětínského 
potoka s SVK Žďársko Žďár nad 
Sázavou

- smlouvu č. SFP/24/2022 na finanční 
příspěvek na akci Rekonstrukce vo-
dovodu podél silnice III/24826 od 
čp. 88 po čp. 16 s SVK Žďársko  Žďár 
nad Sázavou

- smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti na akci Rekon-
strukce kanalizace podél Znětínské-
ho potoka s SVK Žďársko Žďár nad 
Sázavou

- smlouvu č.NM-001040020538/
003-PKEL o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na akci Pří-
pojka NN pro rodinný dům čp. 124 
s firmou EGD, a.s. Brno

- provedení sběru nebezpečného od-
padu dne 20.4.2022 v Radostíně nad 
Oslavou a v Zahradištích

- provedení výměny podlahové kry-
tiny, výmalby, výměnu osvětlení, 
úpravu elektro-instalace a pořízení 
záložního zdroje pro ordinaci dět-
ského lékaře v čp.144

- odpověď dodavateli plynu – Pražské 
plynárenské, a.s., že její žádost bere-
me na vědomí, ale trváme na dodr-
žení platného smluvního vztahu

- zorganizování humanitární sbírky 
pro Diakonii Broumov v termínu 
od 16.5. do 23.5.2022

- nájemní smlouvu na pronájem ne-
bytových prostor o velikosti 45 m2 

v budově čp. 190 s paní Matulko-
vou, Dobrá Voda

- ukončení nájemní smlouvy na hro-
bové místo číslo hrobu 11,12 řada 
8 k 31.12.2022 s paní  Mrázkovou, 
Havlíčkův Brod 

- smlouvu o poskytnutí dotace z pro-
gramu Akceschopnost JPO obcí 
2022 s Krajem Vysočina Jihlava  

- provedení opravy podlahové kryti-
ny v místnosti ve 2.NP budovy čp. 
144 (bývalá nocležna řidičů)

                                                                                                   
Rada městyse  uložila: 
- starostovi organizačně zajistit sběr 

nebezpečného odpadu v termínu 
20.4.2022 v Radostíně nad Oslavou 
a v Zahradištích 

- starostovi organizačně zajistit hu-
manitární sbírku pro Diakonii 
Broumov v termínu od 16.5. do 
23.5.2022     
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Na začátku volebního období za-
stupitelstvo městyse projednalo a ná-
sledně odsouhlasilo koncepci rozvoje 
na období 2018 – 2022. Do seznamu 
akcí byly zařazeny záměry z celého 
spektra oblastí, které jsou důležité pro 
městys Radostín nad Oslavou. Prová-
dění jednotlivých bodů bylo otázkou 
aktuálních priorit souběžně s možnost-
mi zajištění financování - hlavně získá-
ní dotačních podpor.  

Ve druhé polovině roku 2018 se 
rozběhla největší investiční akce po-
slední doby, Stavební úpravy ZŠ a MŠ,  

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím  
městyse Radostní nad Oslavou 2018 – 2022

při které byly v novém 4. NP ZŠ vy-
budovány čtyři odborné učebny a dva 
nové výtahy ve starší a novější budově 
ZŠ k zajištění bezbariérového přístupu 
do všech prostor budovy školy. Celko-
vé investice včetně projekčního a tech-
nického zajištění činily 34,2 mil. Kč, 
přičemž dotace z Integrovaného ope-
račního programu a státního rozpočtu 
činila bezmála 30 mil. Kč. 

Současně při probíhajících staveb-
ních pracech byla vybudována třetí tří-
da mateřské školy dnes označena jako 
Berušky v hodnotě 1,2 mil. Kč. 

Bylo provedeno nové zateple-
ní a fasáda zubní ordinace v čp.71 na 
městečku a instalováno průběžné pro-
větrávání ordinace s čekárnou, aby 
nedocházelo k tvorbě plísní. Celá akce 
byla v hodnotě 370 tis. Kč. Z této částky 
tvořila dotace z Programu obnovy ven-
kova 127 tis. Kč. 

V podzimních měsících roku 2019 
bylo zrekonstruováno vedení kanali-
zace nad opěrnou zdí naproti hasičské 
zbrojnici, přičemž výše této investiční 
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akce byla 3,5 mil. Kč ze dvou třetin po-
krytá finančním podílem SVK Žďársko. 
Toto dílo bylo přípravnou, ale velmi 
důležitou etapou před opravou opěrné 
zdi, která měla navazovat v následují-
cím roce.

V roce 2019 byla vybudována in-
frastruktura pro stavební parcely bu-
doucích osmi nových rodinných domů 
v hodnotě 7,5 mil Kč, na kterou se po-
dařilo získat finanční podporu z Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR ve výši  
640 tis Kč.

Rok 2020 byl pro všechny obyva-
tele Radostína hodně náročný, jelikož 
v jeho jarních měsících odstartovala 
již v minulých letech dvakrát odlože-
ná oprava opěrné zdi naproti hasičské 
zbrojnici. Její součástí byla i oprava sil-
nice II/354 s novými podložím od hřbi-
tova až po budovu pošty. V průběhu 
stavby se podařilo dohodnout prodlou-
žení opravy povrchu této silnice až nad 
kulturní dům. Tato investice obohatila 
náš městys o hodnotu cca 20 mil. Kč, 
které investoval Kraj Vysočina. 

Souběžně byly vybudovány nové 
osvětlené a bezpečné přechody pro 
chodce na náměstí a u kulturního domu 
s navazujícími chodníky, do kterých 
bylo investováno 1,72 mil. Kč. Tyto pře-
chody podpořil Kraj Vysočina částkou 
75 tis. Kč a přechod pro chodce na ná-
městí firma ČEZ částkou 120 tis. Kč. 

Probíhající opravu silnice jsme 
využili k vybudování nové kanalizační 
přípojky pro budovu čp. 190 ve které je 
umístěna pošta. Stará přípojka se často 
ucpávala a její čištění vzhledem k ne-
přístupnosti bylo komplikované. Cena 
tohoto díla činila 370 tis. Kč.

V roce 2020 byly za přispění Stát-
ního fondu životního prostředí podí-
lející se částkou 1,04 mil. Kč pořízeny 
čtyři decentrální rekuperační jednotky 
do nových učeben ve 4.NP ZŠ. Rekupe-
race zajišťuje výměnu vzduchu, sníže-
ní hladiny oxidu uhličitého v prostoru 
učeben a zároveň snižuje energetickou 
náročnost pro vytápění nových tříd. 
Celková investice byla 1,25 mil. Kč, 
z toho Státní fond životního prostředí 
přispěl částkou 1,04 mil.

V tomto roce byla také opravena 
silnice směrem ke Kotlasům. Příspěvek 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR činil 
1,2 mil.Kč a celková hodnota této opra-
vy byla 4 mil. Kč. Významným finanč-
ním příspěvkem se na opravě podílela 
společnost ZERAS a.s..

V následujícím roce 2021 pokračo-
valy práce na modernizaci infrastruk-
turního vybavení městyse a to vybudo-
váním splaškové a dešťové kanalizace 
před kulturním domem, která zamezí 
natékání povrchových vod směrem od 
vodojemu do jednotné kanalizace a do 
čistírny. Byly provedeny práce v hod-
notě 3 mil. Kč.
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Současně probíhala rekonstrukce 
vodojemu, kde byly zrekonstruová-
ny zásobníky vody, provedena nová 
hydroizolace, stavebně upravena nad-
zemní část vodojemu a vyměněny vo-
dovodní armatury. Celková hodnota 
rekonstrukce vodojemu činila 3,3 mil. 
Kč, přičemž ze zvou třetin obě akce fi-
nančně zaštiťoval Svaz vodovodů a ka-
nalizací Žďársko.  

Rok 2021 byl poslední etapou pro 
zateplení a výměnu střechy na kultur-
ním domě, kdy v roce 2019 byly prove-
deny hydroizolace, v roce 2020 oprava 
krovu, výměna střešní krytiny a zatep-
lení stropu, v poslední etapě 2021 za-
teplení venkovního pláště a nová fasá-
da. Vše v celkové hodnotě 6,2 mil. Kč 
z čehož dotace tvořila 1,3 mil. Kč. 

Největší investiční akcí roku 2021 
bylo vybudování sběrného dvora včet-
ně vybavení. Podařilo se získat dotaci 
9,7 mil. Kč ze Státního fondu životního 
prostředí ČR, z celkových nákladů 11,7 
mil. Kč. Nový sběrný dvůr je reakcí na 
novou legislativu ohledně odpadového 
hospodářství a jeho význam bude do-
ceněn v následujících letech.

V polovině února roku 2022 byly 
zahájeny práce na novém chodníku 
od úřadu městyse po Základní školu, 
jehož součástí je vybudování nového 
venkovního osvětlení, posílení dešťové 
kanalizace a přeložka části vodovodní-
ho řadu v hrázi Farského rybníka. Sou-
částí je také místo pro přecházení dětí 
v prostoru autobusové zastávky u ZŠ. 
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Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti 
dětí navštěvujících MŠ  a ZŠ a vůbec 
všech obyvatel pohybujících se po měs-
tyse. Souběžně s touto akcí byly oslove-
ny firmy E.GD a.s. a CETIN s žádostí 
o přeložení rozvodů do země a v pří-
padě CETINU o vybudování optických 
přípojek telekomunikačních služeb 
pro jednotlivé rodinné domy  alespoň 
v částech dotčených zemními pracemi 
souvisejících s chodníkem. Po počá-

tečních rozpačitých jednáních se i toto 
podařilo. Celková investice městyse je 
9,5 mil. Kč, z toho získaná dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry dosahuje  4,1 mil. Kč. Na přeložce 
vodovodního řadu se podílí Svazek vo-
dovodů a kanalizací Žďársko 750 tisíci 
Kč. Investice do sítí NN a VN ze strany 
E.GD je v částce 10 mil. Kč  a investi-
ce CETINU do optické technologie sítí 
činí okolo 0,9 mil. Kč.

Rok 2022 je také po-
slední etapou na akci 
Zateplení budovy čp.86 
restaurace Obecná ško-
la, kde v roce 2019 byly 
provedeny hydroizolační 
práce, v roce 2020 výmě-
na oken a zateplení půdy 
a v letošním roce zateple-
ní a nová fasáda v celkové 
hodnotě 2,9 mil. Kč při-
čemž dotace z této částky 
činila 0,9 mil. Kč.
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Od roku 2018 nás jako všechny 
v okolí trápil kůrovec, i městys byl 
nucen vykácet téměř všechny lesní po-
rosty. Za pomoci všech spolků se po-
stupně podařilo téměř všechny vyká-
cené plochy obnovit novou výsadbou. 

Poslední dva roky byly pozna-
menány pandemií koronaviru, kte-

rá téměř zmrazila společenský život. 
Přesto se nám podařilo o loňské farní 
pouti oslavit návrat k historickému 
označení MĚSTYS a pořídit sjedno-
cující symbol, nový prapor městyse 
a slavnostně jej požehnat.    

Zastupitelé městyse 
Radostín nad Oslavou

Pozvání k procházce „Na stráni“

Přijměte pozvání k procházce „Na stráni“. Stezka začíná nad opěrnou zdí a prochá-
zí lesem městyse Radostín nad Oslavou v lokalitě „Na stráni“. Začíná v nadmořské 
výšce 525 metrů nad mořem, vede kolem bývalého výletiště a dále nad náhonem Švo-
mova mlýna. Následně stoupá lesem k zadní části sběrného dvora a končí u hřbitova. 
Celková délka procházky je 1,2km.

Martin Kujal, místostarosta městyse

NAROZENÉ DĚTI
Stela Sýkorová, Radostín nad Oslavou 100
Mateo Pulec, Radostín nad Oslavou 144
Teodor Inwald, Radostín nad Oslavou 77
Ema Salašová, Radostín nad Oslavou 306

Srdečně blahopřejeme.
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ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Ve středu 1. září 2021 jsme ve škole 
přivítali celkem 271 žáků, do lavic v I. 
třídě jich usedlo 15, do VI. třídy přiby-
lo 12 ostrovských dětí. Po předchozím 
náročném covidovém roce jsme se těšili 
na obyčejnou, běžnou práci. Naši šesťá-
ci absolvovali adaptační kurzy v Rade-
šínské Svratce, osmáci zhlédli divadelní 
představení Lucerna v Mahenově di-
vadle. Plánovali jsme exkurze, besedy, 
přednášky. Pobyt ve škole nám zne-
příjemňovala covidová opatření, nosili 
jsme roušky, respirátory, žáci z různých 
tříd se nesměli stýkat, byl omezen pro-
voz školní jídelny. Přesto jsme i za to 
byli vděční, že se můžeme normálně 
učit. Avšak ani naší škole se covid nevy-
hnul, do karantény odcházelo postupně 
více tříd, probíhala distanční výuka. 
Naštěstí se situace začala uklidňovat 
a od listopadu do izolace celé třídy ne-
musely, zato však až do února probíhalo 
testování všech žáků i zaměstnanců. 

V hodinách jsme se snažili nejen 
probrat učivo daného ročníku, ale i do-
hnat případné mezery z předchozích 
let. Hned od září jsme zahájili doučo-
vání žáků, u kterých byly zjištěny nedo-
statky a kteří také projevili o doučování 
zájem. Mimo to jsme připravovali žáky 
i na soutěže a olympiády a můžeme 
říct, že tento školní rok byl poměrně 
úspěšný. V krajských kolech reprezen-
tovali náš okres: zeměpisná olympiáda 
Martin Lavický, fyzikální olympiáda 
Tomáš Karásek, v recitační soutěži 
Ema Svobodová a v dopravní soutěži 
dvě družstva ve složení Tereza Hallo-

vá, Jakub Poul, Anežka Poulová, Marek 
Zejda, David Dvořák, Filip Homola, 
Nikola Neubauerová a Ema Svobodová. 
V okresních olympiádách pak 1. me-
dailových pozic dosáhly v matematic-
ké olympiádě Jana Gabrielová a Anna 
Jarošová, v recitační soutěži Ema Svo-
bodová a 1. místa obsadila také obě 
družstva v dopravní soutěži. Nemé-
ně si vážíme i dalších úspěchů našich 
žáků: matematická olympiáda – David 
Dvořák, Monika Dvořáková, Mariana 
Fraňková, Martina Homolová, Rozálie 
Humpolíková, Zdeněk Jaroš, Tomáš 
Kujal, Radovan Svoboda, olympiáda 
z českého jazyka – Veronika Sýkorová, 
biologická olympiáda – Adéla Černá, 
Ema Svobodová, recitační soutěž – Jan 
Šoulák, Pythagoriáda – Anna Jarošová, 
chemická lympiáda – Adéla Homolová, 
Tomáš Karásek, Jakub Víteček, olym-
piáda z anglického jazyka – Zuzana 
Havlíčková, Filip Sláma, olympiáda 
z němčiny – Adéla Homolová, dějepis-
ná olympiáda – Jakub Víteček, zeměpis-
ná olympiáda – Vojtěch Barták, Ondřej 
Bartoš, Patricie Benešová, David Dvo-
řák, Martina Homolová, Martin Lavic-
ký, Nikola Neubauerová, Kryštof Pešek, 
Daniel Víteček. Děti soutěžily i v ně-
kolika sportovních okrskových zápo-
leních. Do okresního kola se v malé 
kopané probojovalo družstvo ve složení 
Štěpán Požár, Matěj Poul, Filip Homo-
la, Vojtěch Barták, Jaroslav Fabík, Miro-
slav Viliš, Šimon Jurek, Jakub Halla, Jan 
Marek, Jiří Willisch, Karel Kučera, Ma-
těj Homola, Štěpán Havlíček, Ondřej 

Školní rok se chýlí ke konci
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Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou

Vítek. Všem soutěžícím blahopřejeme 
a hlavně děkujeme za vzornou repre-
zentaci naší školy i obce. 

V práci nám pomáhá také výbor-
ná spolupráce s naším zřizovatelem 
– Městysem Radostín nad Oslavou 
a s obecními úřady spádových obcí. 
Děkujeme jim za finanční podporu při 
nákupu pomůcek pro rozvoj doved-
ností zvláště v technických předmětech 
a matematice.

Naším cílem je naše žáky nejen 
vzdělávat, ale i vést ke slušnému cho-
vání a jednání, k zodpovědnosti a úctě 
k druhým. Ne vždy se nám to zcela daří, 

proto vedle velkého množství pochval, 
které budou na konci roku uděleny, se 
objevují bohužel i kázeňská opatření. 

Uspokojení máme i z toho, že se 
k nám radostně vrací bývalí žáci, kteří 
na naši školu rádi vzpomínají. A to pře-
jeme i našim 31 deváťákům, kteří bu-
dou pokračovat ve studiu na vybraných 
středních školách. Zároveň se těšíme na 
31 nových prvňáčků, kteří usednou po-
prvé do školní lavice ve čtvrtek 1. září. 
Do té doby přejeme všem našim žá-
kům, jejich rodičům i zaměstnancům 
příjemné a prosluněné prázdniny. 

Mgr. Eva Prudková,
 zástupkyně ředitele školy

Tělovýchovná jednota děkuje městysu Radostín nad Oslavou za 
podporu sportu. Zvláště bychom chtěli poděkovat za opravu travní se-
kačky, bez které by nebylo možné udržovat kvalitní herní plochu. 

Výkonný výbor TJ
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    Naším cílem je naše žáky nejen vzdělávat, ale i vést ke slušnému chování a jednání, 
k zodpovědnosti a úctě k druhým. Ne vždy se nám to zcela daří, proto vedle velkého 
množství pochval, které budou na konci roku uděleny, se objevují bohužel i kázeňská 
opatření.  
    Uspokojení máme i z toho, že se k nám radostně vrací bývalí žáci, kteří na naši školu rádi 
vzpomínají. A to přejeme i našim 31 deváťákům, kteří budou pokračovat ve studiu na 
vybraných středních školách. Zároveň se těšíme na 31 nových prvňáčků, kteří usednou 
poprvé do školní lavice ve čtvrtek 1. září. Do té doby přejeme všem našim žákům, jejich 
rodičům i zaměstnancům příjemné a prosluněné prázdniny.  

 
Mgr. Eva Prudková, zástupkyně ředitele školy 

 
 
Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
 
Tělovýchovná jednota děkuje městysu Radostín nad Oslavou za podporu 
sportu. Zvláště bychom chtěli poděkovat za opravu travní sekačky, bez které 
by nebylo možné udržovat kvalitní herní plochu.  

Výkonný výbor TJ   
 
Výsledky fotbalových soutěží, ročník 2021/2022 
 
II. třída OP starší přípravky skupina D 
 

 

 

vložit foto č. 13 
 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jimramov 14 13 1 0 145:33 40 

2 Hamry nad Sázavou 14 12 1 1 138:39 37 

3 Vír 14 8 0 6 116:76 24 

4 Bory 14 8 0 6 103:63 24 

5 Moravec/Bobrová. 14 8 0 6 99:68 24 

6 Radostín nad Oslavou 14 3 0 11 75:107 9 

7 Štěpánov 14 3 0 11 45:119 9 

8 Radešínská Svratka 14 0 0 14 27:243 0 

Výsledky fotbalových soutěží, ročník 2021/2022
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II. třída OP starších žáků 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Radostín nad Oslavou 26 21 2 3 135:21 65 

2 Jimramov 26 20 4 2 100:20 64 

3 Rožná 26 17 4 5 72:31 55 

4 Křižanov 26 16 1 9 93:52 49 

5 Svratka 26 15 4 7 76:36 49 

6 Žďár nad Sázavou B 26 13 4 9 82:53 43 

7 Radešínská Svratka 26 13 2 11 65:78 41 

8 Velké Meziříčí B 26 11 3 12 96:83 36 

9 Bohdalov 26 11 2 13 62:78 35 

10 Měřín 26 7 8 11 72:62 29 

11 Křoví 26 8 2 16 58:96 26 

12 Jívoví/O. Bítýška 26 6 0 20 47:133 18 

13 Bory 26 2 2 22 27:153 8 

14 Štěpánov/Vír 26 2 2 22 34:123 8 

 
vložit foto č. 14 
přeborník okresu 2021/2022 

AGADOS 1.třída dorostu,sk.B 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rad.Svratka/Bohdalec ▲ 18 14 2 2 73:17 44 

2 Velká Bíteš 18 13 4 1 48:14 43 

3 Žďár n. S. B 18 10 5 3 39:24 35 

4 Rozsochy 18 9 4 5 32:25 31 

5 Velký Beranov 18 9 3 6 57:58 30 

6 Luka n. Jihl./Puklice 18 7 5 6 42:39 26 

7 Rokytnice n.R./Želetava 18 5 1 12 42:47 16 

8 Měřín 18 4 2 12 31:57 14 

9 Předín 18 3 3 12 39:60 12 

10 Radostín nad Osl./Bory 18 1 1 16 21:83 4 

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

1 Radostín nad Oslavou 26 21 2 3 135:21 65 

2 Jimramov 26 20 4 2 100:20 64 

3 Rožná 26 17 4 5 72:31 55 

4 Křižanov 26 16 1 9 93:52 49 

5 Svratka 26 15 4 7 76:36 49 

6 Žďár nad Sázavou B 26 13 4 9 82:53 43 

7 Radešínská Svratka 26 13 2 11 65:78 41 

8 Velké Meziříčí B 26 11 3 12 96:83 36 

9 Bohdalov 26 11 2 13 62:78 35 

10 Měřín 26 7 8 11 72:62 29 

11 Křoví 26 8 2 16 58:96 26 

12 Jívoví/O. Bítýška 26 6 0 20 47:133 18 

13 Bory 26 2 2 22 27:153 8 

14 Štěpánov/Vír 26 2 2 22 34:123 8 

 
vložit foto č. 14 
přeborník okresu 2021/2022 

AGADOS 1.třída dorostu,sk.B 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rad.Svratka/Bohdalec ▲ 18 14 2 2 73:17 44 

2 Velká Bíteš 18 13 4 1 48:14 43 

3 Žďár n. S. B 18 10 5 3 39:24 35 

4 Rozsochy 18 9 4 5 32:25 31 

5 Velký Beranov 18 9 3 6 57:58 30 

6 Luka n. Jihl./Puklice 18 7 5 6 42:39 26 

7 Rokytnice n.R./Želetava 18 5 1 12 42:47 16 

8 Měřín 18 4 2 12 31:57 14 

9 Předín 18 3 3 12 39:60 12 

10 Radostín nad Osl./Bory 18 1 1 16 21:83 4 
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II. třída OP starších žáků 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Radostín nad Oslavou 26 21 2 3 135:21 65 

2 Jimramov 26 20 4 2 100:20 64 

3 Rožná 26 17 4 5 72:31 55 

4 Křižanov 26 16 1 9 93:52 49 

5 Svratka 26 15 4 7 76:36 49 

6 Žďár nad Sázavou B 26 13 4 9 82:53 43 

7 Radešínská Svratka 26 13 2 11 65:78 41 

8 Velké Meziříčí B 26 11 3 12 96:83 36 

9 Bohdalov 26 11 2 13 62:78 35 

10 Měřín 26 7 8 11 72:62 29 

11 Křoví 26 8 2 16 58:96 26 

12 Jívoví/O. Bítýška 26 6 0 20 47:133 18 

13 Bory 26 2 2 22 27:153 8 

14 Štěpánov/Vír 26 2 2 22 34:123 8 

 
vložit foto č. 14 
přeborník okresu 2021/2022 

AGADOS 1.třída dorostu,sk.B 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rad.Svratka/Bohdalec ▲ 18 14 2 2 73:17 44 

2 Velká Bíteš 18 13 4 1 48:14 43 

3 Žďár n. S. B 18 10 5 3 39:24 35 

4 Rozsochy 18 9 4 5 32:25 31 

5 Velký Beranov 18 9 3 6 57:58 30 

6 Luka n. Jihl./Puklice 18 7 5 6 42:39 26 

7 Rokytnice n.R./Želetava 18 5 1 12 42:47 16 

8 Měřín 18 4 2 12 31:57 14 

9 Předín 18 3 3 12 39:60 12 

10 Radostín nad Osl./Bory 18 1 1 16 21:83 4 

přeborník okresu 2021/2022

III. třída OS mužů 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Rožná ▲ 26 20 5 1 92:31 65 

2 Ujčov 26 15 3 8 73:41 48 

3 Polnička 26 15 3 8 69:45 48 

4 Hamry nad Sázavou B 26 13 4 9 55:52 43 

5 Věchnov 26 11 7 8 53:45 40 

6 Měřín B 26 11 4 11 56:50 37 

7 Pohledec 26 9 6 11 45:58 33 

8 Počítky B 26 10 3 13 52:66 33 

9 Velká Losenice 26 9 5 12 58:76 32 

10 Jimramov 26 9 4 13 59:65 31 

11 Křižanov B 26 8 7 11 48:57 31 

12 Březí-Březské 26 10 1 15 51:68 31 

13 Radostín nad Oslavou B 26 9 3 14 47:64 30 

14 Bohdalec ▼ 26 3 5 18 49:89 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. třída OP mužů 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Křižanov ▲ 26 22 1 3 104:22 67 

2 Bory 26 21 3 2 115:28 66 

3 Bystřice nad Pernštejnem B 26 19 1 6 89:37 58 

4 Rozsochy 26 17 3 6 76:35 54 

5 Bobrová 26 15 1 10 88:55 46 

6 Osová Bítýška 26 13 3 10 61:59 42 

7 Nová Ves B 26 12 3 11 57:48 39 

8 Radostín nad Oslavou 26 10 3 13 49:82 33 

9 Doubravník 26 8 8 10 44:53 32 

10 Dolní Rožínka 26 8 7 11 75:59 31 

11 Vír 26 8 3 15 48:61 27 

12 Štěpánov 26 4 2 20 37:105 14 

13 Jívoví 26 3 3 20 43:111 12 

14 Křoví ▼ 26 1 1 24 21:152 4 

 

vložit dokument č. 15 
 

 
Dne 11. května 2022 se i náš městys opět zapojil do akce Český den proti rakovině. 
Děkuji všem, kteří si zakoupili kytičku měsíčku lékařského a přispěli tak do tradiční 
celonárodní sbírky, jejíž výtěžek pomůže v zápase se zhoubnými nádory. 
Děkuji studentkám, které kytičky ochotně prodávaly a jejichž zásluhou činila výše vybrané 
částky u nás rekordních 10 428,- Kč. 
 
                                                                 Jana Pešková 
vložit foto č. 16 
 
 
vložit dokument č. 17 
 
 
Víte, že . . . 
- v budově vedle pošty byla nově otevřena prodejna textilního zboží, obuvi a 
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Můžete se těšit na:
soutěže pro děti a odměny pro všechny soutěžící,

skákací hrad,
občerstvení a nápoje po celý den,

hudbu k poslechu i tanci 

od 18 hodin
zahraje kapela z Nového Veselí

PRESS BAND
vstupné dobrovolné

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
V RADOSTÍNĚ NAD OSLAVOU

V SOBOTU

9.7.2022
od 13 hodin

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
S MUZIKOU

TJ SOKOL Radostín nad Oslavou pořádá
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Centrum Kopretina oznamuje, že bude 
provoz i během letních prázdnin.  

 

Pondělí 8.00 – 12.00 12.30 – 15.30 

Středa 13.00 – 16.30 

Pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30 

 

Pro více informací, prosíme sledujte 
facebookové stránky Centrum Kopretina 

Radostín nad Oslavou. 
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facebookové stránky Centrum Kopretina 

Radostín nad Oslavou. 
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facebookové stránky Centrum Kopretina 

Radostín nad Oslavou. 

 

 

Dne 11. května 2022 se i náš 
městys opět zapojil do akce Čes-
ký den proti rakovině.

Děkuji všem, kteří si za-
koupili kytičku měsíčku lékař-
ského a přispěli tak do tradiční 
celonárodní sbírky, jejíž výtěžek 
pomůže v zápase se zhoubnými 
nádory.

Děkuji studentkám, kte-
ré kytičky ochotně prodávaly a 
jejichž zásluhou činila výše vy-
brané částky u nás rekordních  
10 428,- Kč.              Jana Pešková

Český den proti rakovině



18

Vydal Úřad Městyse Radostín nad Oslavou, telefon: 566 670 221. Reg.značka: MK ČR E 11294. Tiskne Horácká 
tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 77/2022, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 9. 2022. 
Případné příspěvky vítány.

Víte, že …
-  v budově vedle pošty byla nově otevřena prodejna textilního zboží, obuvi a hra-

ček, prodejní doba: pondělí - čtvrtek od 9.00 do 15.00, v pátek od 9.00 do 13.00 
hodin

-  ve vestibulu budovy městyse jsou vystaveny modely Petřínské rozhled-
ny a Eiffelovy věže, které sestavil pan Jiří Pešek – prohlédnout si je můžete  
v době úředních hodin úřadu


