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Radost ínský   

 zpravodaj 
Číslo zpravodaje: 221  Čtvrtletník: Prosinec 2022 

Informační zpravodaj městyse  

Radostín nad Oslavou a osady Zahradiště 

Vážení a milí spoluobčané, 
 prožíváme adventní období. Období přípravy na 
nejradostnější svátky v roce, na Vánoce.  
Začátek roku nám dával optimismus s končící pandemií, 
ale přišla nová rána v podobě válečného konfliktu na 
evropském kontinentu, který většina z nás sleduje s 
napětím a obavami. 
 Přes tyto těžkosti Vás chci všechny povzbudit, 
abychom nepropadali přehnanému strachu a špatné 
náladě z příštích dnů v novém roce. Dodat Vám odvahu a 
naději, že tuto další životní nástrahu společně 
zvládneme. 
 Popřát Vám, aby vánoční doba přispěla k 
odpočinku a zklidnění a aby každý z nás našel rozzářenou 
hvězdu o Vánocích v kruhu rodiny a svých nejbližších. 
 Do nového roku hodně zdraví, síly, optimismu a 
Božího požehnání ve všech situacích a činnostech.       
   

       Antonín Váša, starosta městyse  

www.radostinnadoslavou.cz 

Vánoční stromek, betlém a adventní věnec Radostín nad Oslavou 2022  
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Zvolení zastupitelé 

 Bohuslav Halla, 43 let, řezník  

 Jan Fabík, 40 let, profesionální hasič 
 Antonín Váša, 53 let, starosta obce 

 Ing. Martin Kujal, 47 let, ekonom 

 Mgr. Věra Ochranová, 49 let, učitelka 
 Miloš Hromek, 50 let, strojní mechanik 

 Ing. Tomáš Poul, 41 let, příslušník HZS Kraje Vysočina 
 Josef Poul, 51 let, truhlář 

 Jana Pešková, 52 let, vedoucí pošty 
 Petr Štegner, 52 let, mechanik - seřizovač 

 Lubomír Tlustoš, 52 let, vedoucí servisu 
 Petr Kosour, 42 let, řidič 

 Bc. Jana Karásková, 53 let, koordinátor metodik 
 Ing. Petr Michálek, 48 let, projektant 

 Rostislav Večeřa, 29 let, vedoucí technologie 
 

Dne 24. a 25. září 2022 proběhly volby do zastupitelstva městyse 

Radostín nad Oslavou. Celkem se do voleb přihlásilo 53 kandidátů.  

Zastupitelstvo městyse Radostín nad 

Oslavou má 15 členů a je základním 

orgánem městyse. Všechny ostatní orgány 

městyse jsou od zastupitelstva odvozeny 

(např. funkce starosty, místostarostů, 

radních). Zastupitelstvo především 

odpovídá za dodržování plánu rozvoje 

městyse a za jeho hospodaření . 

 

Rada městyse Radostín nad Oslavou má 5 členů 

a ze své činnosti se odpovídá zastupitelstvu 

městyse. Radu městyse tvoří starosta Antonín 

Váša, místostarostové Jan Fabík a Ing. Tomáš 

Poul  a členové rady Jana Pešková a Lubomír 

Tlustoš, kteří jsou volení z řad členů 

zastupitelstva městyse. Rada městyse se schází 

minimálně 2 x měsíčně v malé zasedací místnosti 

městyse. Ze zasedání rady je pořízen zápis a 

usnesení obdobně, jako ze zasedání 

zastupitelstva. 

Přítomní členové zastupitelstva konaného jednání dne 8.12.2022 

Zasedání rady městyse 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starosta
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Městys - zaměstnanci  

Nesmíme zapomenout na zaměstnance městyse, kteří zajišťují chod a správu městyse.  

Starosta — Antonín Váša Účetní — Ing. Pavla Zvolánková Matrika — Hana Havlíčková 

Provoz a údržbu městyse zajišťují tito zaměstnanci:  

 Jan Poul   

 Josef Němec   

 Kristýna Janků     

 Marie Večeřová   

 Petr Inwald   

Ranní porada - rozdávání úkolů Odvoz kovového odpadu 
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Zastupitelstvo městyse dne 20.10.2022 a 8.12.2022 schválilo:  
 

 volbu pana Antonína Vášu do funkce starosty městyse Radostín nad Oslavou, jako dlouhodobě uvolněného 
člena zastupitelstva městyse 

 volbu pana Jana Fabíka do funkce 1. místostarosty městyse Radostín nad Oslavou s tím, že  bude zastupovat 
starostu  v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, spolu se starostou bude 
připravovat a realizovat investiční a neinvestiční akce městyse včetně finanční stránky, spolu se starostou 
bude podepisovat právní předpisy městyse, zajistí vybírání poplatků z pronájmu veřejného prostranství, 
bude vykonávat funkci správce kulturního domu 

 volbu pana Ing. Tomáše Poula do funkce 2. místostarosty městyse Radostín nad Oslavou s tím, spolu se 
starostou bude připravovat a realizovat investiční a neinvestiční akce městyse včetně finanční stránky, bude  
mít na starost spolu se starostou majetkové převody městyse, zabezpečí přípravu a realizaci Radostínského 
zpravodaje 

 volbu paní Jany Peškové jako člena rady městyse, jejíž úkolem bude zúčastňovat se schůzí rady městyse a 
jednání v záležitostech městyse spolu se starostou městyse 

 volbu pana Lubomíra Tlustoše jako člena rady městyse, jehož úkolem bude zúčastňovat se schůzí rady 
městyse a jednání v záležitostech městyse spolu se starostou městyse 

 volbu finančního výboru ve složení : Předseda – Ing. Martin Kujal, členové – Ing. Petr Michálek a Rostislav 
Večeřa 

 volbu členů kontrolního výboru ve složení : Předseda – Miloš Hromek,  členové – Josef Poul a Bc. Jana 
Karásková 

 jednací řád zastupitelstva městyse Radostín nad Oslavou 

 výši měsíčních odměn dle nařízení vlády č.317/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 rozpočtové opatření č.6/2022 městyse Radostín nad Oslavou, kterým se mění celková částka v příjmové 
části o + 332 833,- Kč a celková částka ve výdajové části o + 966 736,-  Kč 

 pověření starosty k zastupování městyse na valných hromadách, ve kterých má městys majetkovou účast 
(SVK Žďársko, Svaz obcí Pooslaví, Mikroregion Žďársko) 

 PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE NA NÁSLEDUJÍCÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ  Viz samostatná příloha usnesení č.1. 

 Smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2258041291 (dále jen jako 
„Smlouva o úvěru“), a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě 
které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 
IČO: 492 41 494 (dále jen jako „PGRLF“) poskytne městysu investiční úvěr ve výši 1.522.400,- Kč, na pořízení 
nového kolového nakladače Schäffer včetně příslušenství a městys je povinen peněžní prostředky z Úvěru 
PGRLF vrátit za podmínek uvedených ve Smlouvě o úvěru 

 Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvěru poskytnutého Fondem v rámci 
programu Investiční úvěry Lesnictví č. 2259041281 (dále jen jako „Smlouva o podpoře“), a to dle jejího 
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva městyse, na základě které PGRLF poskytne městysu 
finanční podporu maximálně ve výši 761.200,- Kč na snížení jistiny Úvěru dle Smlouvy o úvěru, a to za 
podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře 

 odprodej části parcely městyse č.134/2 o výměře 16 m2 manželům  Fiksovým, Žďár nad Sázavou za částku 
100,- Kč/m2, z důvodu majetkového vypořádání skutečných hranic zahrádky a nabídky kupujícího 
odprodeje parcel č.135/7 pod stávajícím chodníkem a 135/6, která je součástí parku   

 darování pozemku parcela č. 14/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 39 m2 a parcela č. 112/8 – ostatní 
plocha, silnice o výměře 2 m2 v k.ú. Zahradiště z důvodu majetkového vypořádání autobusového zálivu BUS 
zastávky,  Kraji Vysočina Jihlava 

 nákup a instalaci dětského prvku celokovové dvojvěže universa 4U251KS dle cenové nabídky od firmy 
Bonita Group Service s.r.o. Drásov na dětské hřiště u tenisových kurtů 

 nákup a instalaci dětského prvku šplhací sestava Monkey Fairway 5 od firmy ROVEX Ostrava na dětské 
hřiště u tenisových kurtů 

 provedení pořezu dřevní kulatiny z lesa městyse v Horních Borovinách pro konstrukci pergoly před budovou 
čp. 86 - Restaurace Obecná škola 
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 novou výši úhrady za likvidaci komunálního odpadu na rok 2023 za občana a chalupáře městyse Radostín 
nad Oslavou a Zahradiště  ve výši 770,- Kč 

 hospodaření městyse Radostín nad Oslavou za třetí čtvrtletí roku 2022 

 návrh rozpočtu městyse Radostín nad Oslavou na rok 2023, závazný ukazatel rozpočtu je souhrn výdajů za 
jednotlivá odvětví (paragrafů), oproti zveřejněnému návrhu byl schválen přesun výdaje 1 842 000,- z 
paragrafu 3745 na paragraf 1032 

 rozpočtové opatření č.8/2022 městyse Radostín nad Oslavou, kterým se mění celková částka v příjmové 
části o + 9 400,- Kč a výdajové části o + 64 900,- Kč 

 pověření rady městyse k provedení závěrečného rozpočtového opatření městyse za kalendářní rok 2022 

 obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platnou od 
1.1.2023,  kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2021 

 výroční zprávu ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou za školní rok 2021/2022 

 žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou na rok 2023 včetně střednědobého výhledu 
rozpočtu na roky 2024 a 2025 

 udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci obcí za účelem nákupu učebních pomůcek do 
ZŠ na období 2023 - 2026 

 určeného zastupitele pana Antonína Vášu, který bude spolupracovat ve volebním období 2022 – 2026 s 
pořizovatelem v procesu pořizování územně plánovací dokumentace městyse Radostín nad Oslavou v 
souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 souhlas s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městysem Radostín nad Oslavou a městem Žďár nad 
Sázavou, ve věci přenesení působnosti k projednávání přestupků svěřenou orgánům obce účinnými 
právními předpisy 

 veřejnoprávní smlouvy se Sborem dobrovolných hasičů Radostín nad Oslavou, TJ Sokol Radostín nad 
Oslavou z.s., Sdružením přátel ledu Radostín nad Oslavou z.s., Mysliveckým sdružením Radostín nad 
Oslavou a Znětínek, Římskokatolickou farností Radostín nad Oslavou a Oblastní Charitou Žďár nad Sázavou 
na poskytnutí individuální dotace na činnost v roce 2023 

 provedení výběrového řízení na provedení opravy mostku u čp. 12 firmou Ing. Veselá, Žďár nad Sázavou 

 obeslání firem na podání nabídky na akci oprava Mostku u čp.12, a to COLAS a.s. Žďár nad Sázavou, Gremis 
s.r.o. Velké Meziříčí, Stylstav Křižanov, ATIKA Lysý s.r.o. Velké Meziříčí, Chládek a Tintěra Pardubice a.s., 
GEST stavby s.r.o. Velké Meziříčí 

 žádost o zařazení do plánu investic SVK Žďársko akci Obytný soubor 5 RD Radostín nad Oslavou IV. Etapa – 
vodovod a kanalizace, projektovou přípravu v roce 2023 s realizací v roce 2024  

 žádost firmy Holý, České Budějovice na umístění pouťových atrakcí o farní pouti v roce 2023 

 uspořádání Tříkrálové sbírky v městysi Radostín nad Oslavou v sobotu 7. ledna 2023 

 poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč na výstavbu domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě 
pro DIAKONII Myslibořice 
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Rada městyse dne 21.9., 27.10., 15.11. a 1.12. 2022 schválila: 
 

 smlouvu o dílo č 22Zak00781 na akci Modernizace travnatého fotbalového hřiště – závlaha s firmou Irriga, 
s.r.o. Čistěves čp. 69, pošta Nechanice  

 kupní smlouvu č. 193/2022 na nákup kolového nakladače typ Schaffer 2630 s firmou Agrocentrum ZS, 
s.r.o., Stránecká Zhoř  

 darovací smlouvu na dar městysi ve výši 60 300 Kč s firmou ZERAS, a.s., Radostín nad Oslavou  

 smlouvu č. NM001-030071855/001-EMON o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku NN 
pro parcelu č. 1419/6 (Myslivecké sdružení) s firmou EG.D, a.s., Brno 

 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.01/2022 na akci Výstavba chodníku podél silnice III/34826 s firmou KD 
stavby CZ s.r.o. Jihlava 

 smlouvu o poskytnutí dotace s Fondu Vysočiny, programu Obnovy venkova Vysočiny 2022 s Krajem 
Vysočina Jihlava, (výměna 30 kusů svítidel venkovního osvětlení za LED svítidla) 

 smlouvu č. SFP/73/2022 na finanční podíl na akci Rekonstrukce kanalizace podél Znětinského potoka s 
firmou SVK Žďársko Žďár nad Sázavou 

 dodatek č.1 ke smlouvě č. AK/1882017 na provozování a údržbu kopírovacího stroje pro potřeby úřadu 
městyse s firmou Reproservis CZ, s.r.o. Žďár nad Sázavou 

 darovací smlouvu na finanční dar na narození prvního dítěte dle kupní smlouvy na stavební pozemek, 
přílohy č.2., s panem Miroslavem Lázničkou, Radostín nad Oslavou čp.200   

 darovací smlouvu na finanční dar na narození prvního dítěte dle kupní smlouvy na stavební pozemek, 
přílohy č. 2., s panem Antonínem Vášou ml., Radostín nad Oslavou čp.226  

 cenovou nabídku na provedení geodetického zaměření chodníku podél silnice  III/34826 směrem k ZŠ od 
firmy 5PGEO s.r.o. Humpolec 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22Zak00781 na záměnu akumulační nádrže (pozemní za nadzemní) k 
automatickému závlahovému systému fotbalového hřiště s firmou Irriga s.r.o. Čistěvec 

 cenovou nabídku za skutečné provedení připoložení ochranných trubek pro budoucí sít městyse od firmy 
Elektro Med s.r.o., Praha, provozovna Humpolec 

 smlouvu na zajištění průjezdnosti místních komunikací v zimním období 2022/2023 v Radostíně nad 
Oslavou a Zahradištích s firmou ZERAS a.s. 

 servisní smlouvu č. 12/22 na provádění údržby, servisu a oprav na víceúčelovém stroji Schaffer 2630 
s firmou Agrocentrum ZS s.r.o. Stránecká Zhoř 

 žádost TJ Sokol Radostín nad Oslavou na pořádání Štěpánské zábavy dne 25.12.2022 v kulturním domě 

 zorganizování charitativní sbírky oblečení pro Diakonii Broumov v termínu od 14.- 18.11. 2022 ve vstupním 
vestibulu úřadu městyse  

 přesazení vzrostlého stromu - smrku od hasičského cvičiště do parku u autobusové čekárny  

 smlouvu o smlouvě budoucí č. SP/253/2022 o zřízení služebnosti inženýrské sítě na akci „Rekonstrukce 
vodovodního přivaděče prameniště Pavlov – Velké Meziříčí“ s SVK Žďársko Žďár nad Sázavou 

 nákup ovocných stromků na osázení veřejného prostranství vedle čp. 110 do výše 3 000,- Kč  

 složení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku městyse ve složení rada městyse, účetní 
městyse, velitel zásahové jednotky, ředitel ZŠ a MŠ a plán provedení inventarizace majetku městyse  

 objednávku na odběr odpadního dřeva ze sběrného dvora Radostín nad Oslavou s firmou  Silva CZ s.r.o. 
Jihlava  

 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018-021 na provádění servisu a zajištění funkčnosti lokálního 
protipovodňového systému s firmou KOCMAN Envimonitoring s.r.o. Brno  

 dodatek č. 1 ke smlouvě č.527/B1/2022/1 na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2022 
se Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha 

 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. 8800109482_1/BVB/P  na přeložku plynového 
vedení na akci Rekonstrukce kanalizace v ulici Krátká 

 zvýšení nájemného v bytech městyse o inflaci na 50,- Kč za 1m2 od 1.1.2023   

 podání žádosti na příspěvek na hospodaření v lesích – údržba osázeného porostu na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství Jihlava  
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Rada městyse dne 21.9., 27.10., 15.11. a 1.12. 2022 vzala na vědomí:  

 rozhodnutí – společné povolení pro provedení stavy Rekonstrukce kanalizace podél Znětínského potoka od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí 

 rozhodnutí - společné povolení pro provedení stavby Posílení stávající vodohospodářské infrastruktury 
ZERAS, a.s. od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí 

 oznámení o opakovaném veřejném projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu obce Krásněves 
v pondělí 24. října od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování 

 doplnění odvolání žalobkyně paní Brabcové k Okresnímu soudu Žďár nad Sázavou proti výši ceny za 
geodetické zaměření cesty k Vrbovu mlýnu 

 upozornění na výskyt kůrovce v lese v Horních Borovinách a výzva k vytěžení napadeného dřeva v termínu 
do 13.10.2022 od Lesů ČR, lesního správce 

 rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku na sazenice do lesa městyse Na stráni ve výši 25 200,- a na 
provedení nové oplocenky ve výši 14 070,- Kč od Krajského úřadu kraje Vysočina Jihlava 

 stanovení termínu prezidentských voleb prvního kola na 13. - 14. ledna 2023 a případné druhé kolo 
prezidentské volby na termín 27. - 28. ledna 2023 od Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení ostatních 
správní činnosti 

 protokol č. 439/2022 o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny 
za rok 2021 (kácení stromů mimo les) se závěrem: „přenesená působnost je vykonávána na dobré úrovni“ 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, odboru životní prostředí a zemědělství 

 oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 31.10.2022 od 7:30 do 15:00 hod. v městysu Radostín nad 
Oslavou mimo ZŠ, řadových rodinných domů za školou, části „humna“ včetně benzínové pumpy a firmy 
ZERAS a.s. od E.DG a.s. Brno  

 rozhodnutí o povolení na akci Sklad krmných komponentů objekt SO.7 pro firmu ZERAS a.s. od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování 

 územní souhlas na akci Kanalizační přípojka pro RD čp. 124 v Radostíně nad Oslavou od  Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování 

 společný souhlas na akci Novostavba RD na par.č. 74 v k.ú. Radostín nad Oslavou pro pana 
Čornohorodského od Městského úřadu Žďár nad sázavou, odboru stavebního a územního plánování 

 informaci o získané dotaci na opravu kříže vedle kostelní věže od Ministerstva zemědělství ČR Praha 

 přidělení dotace z výzvy č.8/2021 Kabina na akci Automatická závlaha fotbalového hřiště a záchytných sítí 
od Národní sportovní agentury Praha 

 závěrkový list č. PL-20221020-2546-3 na cenu nákupu plynu pro budovy městyse pro rok 2023 s firmou 
Pražská plynárenská a.s. Praha 

 předvolání k  jednání u Krajského soudu ve věcí odvolání spolumajitelky proti rozsudku Okresního soudu ve 
věci vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitosti čp. 62, dne 12.1.2023 

 rozhodnutí o odvolání ve věci poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že odvolání paní 
Brabcové bylo zamítnuto od nadřízené instituce, Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava, odboru 
sekretariátu hejtmana 

 veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy ohledně opatření týkající se kůrovcové kalamity a stanovení 
nových podmínek pro boj s kůrovcem od Ministerstva zemědělství České republiky 

 upozornění vlastníkům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu dřevin v blízkosti vedení NN a VN  od EG.D 
a.s., Brno 

 opakované veřejné projednávání návrhu změny č. 2 územního plánu Ostrov nad Oslavou ve středu 
21.12.2022 od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování  

 veřejnou vyhlášku – rozhodnutí na povolení stavebního záměru Splašková kanalizace a ČOV pro obec 
Kotlasy od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí 

 územní souhlas na akci Kanalizační přípojka pro RD čp. 69 od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování 

 územní souhlas a povolení stavebního záměru na akci RD Zahradiště domovní čistírna odpadních vod na 
par.č. 11, 37, 39 v k.ú. Zahradiště od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí 

 oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Kněževes ve středu 4.1.2023 na 
obecním úřadě Kněževes, od Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování 
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Odpadové hospodářství 
 
 V loňském prosincovém zpravodaji jsme již 
informovali o platnosti nového zákona o odpadech 
č.541/2020 Sb., který ukládá povinnosti každému 
občanovi. Podle paragrafu 13 tohoto zákona ukládá 
povinnost každému občanovi odpad z domácností 
třídit a ukládat na místa nebo do nádob k tomu 
určených. Za neplnění této povinnosti zákon 
umožňuje podle §117 uložení pokuty od 10 000,- Kč 
do 1 000 000,- Kč. 
 Hlavní nákladovou položkou je vývoz odpadů 
uložených v nádobách na směsný komunální odpad, 
kterou má každá nemovitost. 
 V letošním roce firma AVE pořídila nové vozidlo 
se systémem GPS, které je vybaveno váhou. Tím je 
identifikovatelné, od kterého domu je popelnice 
vyvážena. Po vyhodnocení získaných informací z 
tohoto vozidla je patrno, že nejvíce komunálního 
odpadu je vyváženo na přelomu měsíců září a říjen. 
Rovněž statistika ukazuje, ve kterých částech 
městyse a u kterých domů jsou popelnice nejtěžší a 
dokládá, že ne všichni z nás se zákonem o odpadech 
řídí. Na základě získaných statistických údajů budou v 
roce 2023 prováděny namátkové kontroly nádob, 
které budou dlouhodobě vykazovat velkou 
hmotnost. 

 S rostoucí inflací se zvyšují i náklady na 
odpadové hospodářství. Pro rok 2023 bude navýšení 
cen za likvidaci odpadů pro náš městys 15%, což ve 
finanční částce znamená celkem 160 000,- Kč. Z 
tohoto důvodu se zastupitelstvo dohodlo na 
navýšení poplatku pro fyzické osoby na rok 2023 o 
70,- Kč na osobu. To pokryje asi 60 000,- Kč. Zbylá 
částka bude doplacena z rozpočtu městyse.   
 Záleží na chování každého z nás, kolik v 
budoucích letech budeme za likvidaci odpadů platit. 
                                                          starosta městyse 

Místní komunikace  
 
 Vysoká životní úroveň v posledních letech umožnila vlastnictví více motorových vozidel v jednotlivých 
domácnostech. Souběžně je však zapotřebí místo na jejich odstavování a parkování. Vozidla jsou bohužel často 
odstavována na místních komunikacích, kde znepříjemňují, omezují a někdy znemožňují pohyb a průjezdnost. 
Apelujeme na všechny občany, aby při pořizování vozidel mysleli i na skutečnost, kde budou vozidla parkovat 
a odstavovat. 
 Zvláště nyní v zimním období žádáme všechny řidiče, aby svá vozidla odstavovali na svých pozemcích a 
neznemožňovali zimní údržbu. Pamatujte, že komunikace slouží rovněž také záchranným složkám – sanitkám 
a hasičům. 
  Buďme k sobě ohleduplní.             
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Rozsvícení vánočního stromu  

První adventní neděli proběhlo v našem městyse, jako 
již tradičně, rozsvícení vánočního stromu a adventního 
věnce. Letos byl program obohacen o průvod malých 
andílků, kteří mezi ostatní děti roznesli drobné dárečky. 
Díky ženám ze spolku "Tvořivé večery" máme 
obměněný betlém, letos vyrobený ze sena. Bylo krásné, 
že se po dvouleté covidové pauze sešla spousta 
obyvatel městyse, za což všem děkujeme.              - J.T.- 

Cesta vánočního stromu  

Vánoční strom pro letošní rok pochází z hasičského 

cvičiště. Strom nám rostl několik let u potoka, ale z důvodu 

rekonstrukce kanalizace musel být pokácen. Po dohodě se 

stavební firmou bylo dohodnuto, že strom se odstraní 

těsně před Vánoci, abychom ho mohli dát do parku v co 

nejlepší kondici. V průběhu stavebních prací vzešla 

myšlenka, zda se nepokusit strom převézt i s kořenovým 

balem a zasadit v parku, čímž by byl vánoční strom zajištěn 

i do budoucna. Všem bylo jasné, že přesazení tak velkého 

stromu a jeho ujmutí je 50 na 50. Na přesazování  velkých 

stromů existuje i technika, ale po konzultaci by přesazení 

touto metodou s nejasným výsledem bylo finančně 

nákladné, a tak se městys rozhodl přesadit strom za 

pomocí několika firem sám. Při obkopávání balu kolem 

stromu bylo zjištěno, že hlína v kořenovém systému 

stromu je suchá, i když se strom nacházel v těsné blízkosti 

potoka, a bal nebylo možné zajistit k převozu. Po tomto 

zjištění bylo rozhodnuto, že strom nelze převézt a 

bezpečně přesadit v parku. Z tohoto důvodu byl strom 

skácen a převezen do parku, jako každý jiný rok.     -T.P.-    
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V pondělí 5.12. jako každý rok procházel 

naším městysem Mikuláš, andělé a čerti. 

Všem, kdo se na této akci podíleli děkuje 

městys Radostín nad Oslavou.  

PS: Kdo neuměl básničku, tak na příští rok je 

zde jedna vzorová… 

Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, 

vezmi sebou anděly, ti nám něco 

nadělí. Čert nosí pytel a metlu, myslí si, že se 

ho leknu. Dělá na mě bububu a já se ho bát 

nebudu. Už se chýlí další rok, zbývá jenom 

malý krok, dáme talíř na náš práh, bude 

plný, žádný strach!  

-T.P.- 

Mikulášská nadílka v kostele 

Ve spolupráci Kopretiny a farnosti Radostín 
nad Oslavou se dne 4.5.2022 uskutečnila v 
kostele svatého Bartoloměje v Radostíně 
nad Oslavou mikulášská nadílka. Nadílku od 
Mikuláše dostalo více jak šest desítek 
dětí. Téměř všechny děti Mikulášovi při 
předávání balíčku přednesly modlitbičku či 
básničku.  
Všem, kteří se na této akci podíleli 
děkujeme.  
          -L.B.- 

Čerti, Mikuláš a andělé 
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Bohoslužby během svátků 
 
Sobota 24. prosince - Štědrý den  
mše sv. Pavlov – 16:00 hod. vigilie Slavnosti Narození Páně 
mše sv. Radostín n. Osl. – 21:00 hod. vigilie Slavnosti Narození Páně 
 
Neděle 25. prosince - Slavnost Narození Páně  
mše sv. Radostín n. Osl.  7:45 hod.  
mše sv. Pavlov                   9:30 hod. 
mše sv. Radostín n. Osl.  11:00 hod. 
 
Neděle 25. prosince  - Výstav NSO, adorace, svátostné požehnání   
Radostín n. Osl.  14:30 hod    
Pavlov                 15:15 hod. 
 
Pondělí 26. prosince - Slavnost sv. Štěpána                         
mše sv. Radostín n. Osl. 7:45 hod. 
mše sv. Pavlov   9:30 hod. 
mše sv. Krásněves           11:00 hod. 
 
Sobota 31. prosince  - sv. Silvestra  
mše sv. Radostín n. Osl. 17:30 hod. Po mši sv. výstav NSO, adorace Te Deum a svátostné požehnání, poděkování 
za uplynulý rok 
mše sv. Pavlov 15:45 hod. Po mši sv. výstav NSO, adorace Te Deum a svátostné požehnání, poděkování za 
uplynulý rok 
 
Neděle 1. ledna 2023  - Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok                                                
mše sv. Radostín n. Osl. 0:15 hod.  
mše sv. Pavlov 9:30 hod. 
mše sv. Radostín n. Osl.  11:00 hod. 
mše sv. Radostín n. Osl.  17:30 hod. 

Scholička 

Po nucené covidové pauze, kdy Scholička zcela zanikla, 

jsem se rozhodla ji znovu obnovit. Opravdu jsem 

nečekala, že bude takový zájem. Farní klubovna, kde se 

scházíme, je pro tolik dětí nedostačující, proto bude 

Scholička nově probíhat v prostorách Kopretiny. 

Budeme tak moci kromě zpívání, říkání básniček, 

rytmických cvičení a dalších aktivit hrát také pohybové 

hry, které nyní hrát nemůžeme.  Scholička pro 

nejmenší je tematicky určena pro děti od 2 do 7 let. 

Probíhá každé úterý od 16:30 do 17:30.  

 

Případným dalším malým zájemcům jsou dveře 

otevřené. Kontakt: Kristýna Poulová, mobil: 604 921 

968, e-mail: tynasvomova@seznam.cz  

Na všechny malé zpěváčky se těší   Anežka Večeřová a  

Kristýna Poulová  

Nathanael 

Dne 19. listopadu se v kostele svatého Bartoloměje 

uskutečnila Modlitba za pokoj a mír. Celá adorace byla 

doprovázena hudbou od scholy Nathanael. Členové 

scholy si připravili texty a modlitby, které adoraci 

provázely. Věříme, že celá událost byla silným zážitkem 

pro posluchače i pro Toho, komu byla určena.      

        - M.F. - 
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HUBERT POUL: REKTOR BEZ KYSLÍKU 

Anotace nové knihy 

Kniha REKTOR BEZ KYSLÍKU autora Huberta Poula vypráví 
životní příběh neobyčejného kněze Mons. Josefa Poula, který v 
obtížném období přelomu 60. a 70. let vedl jako rektor jediný 
kněžský seminář a měl zásadní vliv na formaci kněžských 
osobností, jež u nás dodnes stojí v čele církve. Pán v jeho 
osobě obdaroval celou generaci kněží, z nichž také později 
vzešlo našemu národu dvanáct biskupů.  

Shoda příjmení s autorem není náhodná. Hubert Poul je 
synovec, který píše o svém milovaném a obdivovaném strýci, 
muži nevšedního intelektu a velké mravní síly. K vyprávění 
využil mj. bohaté rodinné archívy a o vzpomínku poprosil i 
některé tehdejší bohoslovce.  

Duševní trýzeň, která u mnohých vede k rezignaci, u jiných 
dokáže proměnit utrpení v aktivní vnitřní výkon, který týraným 
otevře dveře do království duchovní svobody a k většímu 
bohatství jejich duše. Josef Poul toho byl živoucím příkladem.  

Knížku vydalo nakladatelství Virgo Art. Zakoupit ji lze v e -

shopech a knihkupectvích Karmelitánského nakladatelství, Kosmasu a Pemicu.   

Knihu o životě radostínského rodáka Mons. Josefa Poula je možné rovněž zakoupit v kanceláři 

matriky městyse a je k zapůjčení v obecní knihovně. Můžete kontaktoval i mě na tel. 604296237 

nebo mkujal@yahoo.com. Knihu dopravím od autora osobně. Cena knihy je 350,- Kč.    

                                                                                                                                                                               Martin Kujal 

 Chtěl bych touto cestou 

připomenout památku a výročí 

třicetiletého úmrtí našeho strýčka pana 

Františka Řezníčka z Radostína nad 

Oslavou č.p. 49 "U Kašparků". František 

Řezníček byl místní rodák, poctivý a 

skromný  rolník. Se svojí manželkou Marií 

nejdéle vedli rolnickou činnost za pomoci 

tažných krav a s vozem žebřiňákem. Strýc 

zemřel doma dne 10.4.1992 v klidu bez 

slůvka rozloučení, pouhé čtyři dny před mým narozením. Děkuji těm, kdo 

se ke vzpomínce přidají.    

František Škapa ml. Radostín č.p. 322. 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 27.10.2022 zemřel ve věku 83 let 

dlouholetý občan Radostína nad Oslavou 

pan Ladislav Seknička.  

  

Vzpomínka 
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Informace pro občany  

Ordinační hodiny MUDr. Vojtěch Klimecký  
praktický lékař pro děti a dorost  

 
27.12.    Úterý  7:00 – 11:00 odpoledne poradna pro malé děti 
28.12. Středa  7:00 – 11:00  
29.12. Čtvrtek  7:00 – 11:00  
30.12  Pátek  7:00 – 11:00 

 
Stále je nutné se objednat jak na dopolední ošetření, tak odpolední prevenci či očkování.  

Tel: 566 670 123  

Otevírací doba: Jednota 
 
24.12 6:30 – 10:30 hod 
25.12. zavřeno 
26.12. zavřeno 
27.12. 6:00 – 17:00 hod 
28.12. 6:00 – 17:00 hod 
29.12. 6:00 – 17:00 hod 
30.12. 6:00 – 17:00 hod  
31.12. 6:30 – 10:30 hod 
1.1. 2023 zavřeno 
 
Přejeme krásné Vánoce a hodně zdravíčka v novém 
roce 

Otevírací doba: Flop 
 
23.12. 6:30 – 19:00 hod 
24.12. 6:30 – 18:00 hod 
25.12. 8:00 – 16:00 hod 
26.12. 8:00 – 18:00 hod 
27.12. 6:30 – 19:00 hod 
28.12. 6:30 – 19:00 hod 
29.12. 6:30 – 19:00 hod 
30.12. 6:30 – 19:00 hod 
31.12. 6:30 – 19:00 hod 
01.01.2023   Zavřeno  
 
Děkujeme všem a veselé Vánoce !  

 

 

Restaurace 
Obecná 
škola  
 
 

Vánoční provozní doba: 
 
Pá 23.12.                             17:00 - 23:00 hod 
So 24.12.                ZAVŘENO 
Ne 25.12.   9:00 - 12:00 17:00 - 23:00 hod 
Po 26.12.                             17:00 - 21:00 hod 
Út 27.12.                             17:00 - 21:00 hod 
St 28.12.                             17:00 - 21:00 hod 
Čt 29.12.                             17:00 - 21:00 hod 
Pá 30.12.                             17:00 - 23:00 hod 
So 31.12.               ZAVŘENO 
Ne 1.1.2023                        16:00 - 21:00 hod 
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V příštím vydání můžete i vy sdílet vaši 

reklamu či nějaké sdělení zde 
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Restaurace Obecná škola 
 
  Vážení spoluobčané, blíží se konec roku. Je čas na hodnocení, bilancování a také plánování roku budoucího. 
Nebudeme hodnotit pouze rok 2022, ohlédneme se dál do minulosti. V říjnu 2019 začala velká akce Obecního 
úřadu - podřezávání budovy jako opatření proti vlhkosti ve zdech. Velký stroj se svými zuby zakusoval do 
metrových kamenných zdí a chlazen vodou, zanechal za sebou spoušť, kterou jsme s pomocí hasičů v prosinci 
uklidili a mohli slavnostně zahájit provoz. V lednu roku 2020 jsme hospůdku vyklízeli znovu, protože se dostavila 
firma, která vyměnila okna. 
  Březen 2020 přinesl další pohromu  - Covid 19. V době lockdownu se podařilo vymalovat, znovu uklidit. Potom 
jsme mohli jen čekat, až vládní nařízení povolí hospody otevřít. Od prosince 2020 do května 2021 byla hospoda 
z důvodu nařízení vlády uzavřena. Uklízení a údržba v době stavebních prací pro nás byly nepříjemné, ale 
nedovedeme si představit, kolik úsilí a starostí těmto projektům muselo věnovat vedení obce. Všechno se 
podařilo, budova je krásná a zdobí střed obce a my velmi děkujeme vedení obce za jejich práci. 
  V květnu 2021 jsme konečně mohli uvítat hosty. Bylo jich málo, protože většina si v době Covidu zařídila 
výčepní zařízení ve svých garážích a naučili se sdružovat v soukromí.  Podařilo se uskutečnit srazy, oslavy 
narozenin, křtiny, ale i pohřební hostiny, jak už to k životu patří. Mnohokrát se v hospodě zpívalo při harmonice 
nebo při kytaře. Proběhl žolíkový turnaj, o pouti se na naší zahrádce grilovalo. 
  Na jaře 2022 se znovu začalo budovat-zateplení a fasáda. Než budova získala krásný vzhled, znovu jsme se 
potýkali se všudypřítomným nepořádkem, který provází stavební práce. 
Nejhorší ale bylo, že po dlouhé zimě, v době, kdy se všichni těší na 
posezení na sluníčku, jsme nemohli využívat zahrádku. Konečně je budova 
krásná a opravená, proběhlo několik soukromých akcí, veřejných 
hudebních produkcí, zahráli harmonikáři Pešek a synové, přivítali jsme 
svatého Martina speciálním pivem a svatomartinským vínem, přijeli 
Filharmonici z Brna.  
  Přejeme všem krásné Vánoce, do nového roku hodně zdraví, 
spokojenosti. Našim stálým hostům děkujeme za přízeň a těšíme se, že nás 
budete i přes nepříznivou situaci dál navštěvovat. Vždyť i v těžkých dobách 
by se měli lidé scházet, potěšit se, odreagovat - kde jinde, než v hospůdce.                    Manželé Svobodovi 

MS Radostín nad Oslavou a Znětínek 
 

Myslivecký spolek Radostín nad Oslavou byl založen v roce 1958 na honitbě o výměře cca 1 400ha. Dnes náš 
spolek zahrnuje mimo jiné i členy ze Znětínku a celkově čítá 22 členů. V současné době máme 2 adepty, kteří u 
nás vykonávají povinnou praxi k získání loveckého lístku. Naší základnou je myslivecká klubovna v Radostíně, o 
kterou se staráme a v roce 2015 se nám i za podpory obce podařilo opravit střechu a dát novou krytinu.  
Co nyní dělají myslivci? 
Současná doba je pro myslivce nejaktivnější část roku, protože na podzim se začíná spárkatá zvěř (srnčí) 
přikrmovat jadrným krmivem (oves), aby měla dostatek potravy a v pořádku přežila zimu. 
Až napadne sníh, myslivci předkládají do krmelců nasušenou jetelinu, kterou si každý přes léto suší sám. 
Nezapomínáme ani na přikrmování drobné zvěře (zajíci, bažanti), kterým dáváme pravidelně do zásypu jadrné 

krmivo, loupanou kukuřici nebo krmnou řepu.                                   
 
 Víte, že…? 
… myslivci mezi sebou mluví tzv. mysliveckou 
mluvou?  
Je to součást zvyků a tradic, které usnadňují 
komunikaci a soudržnost mysliveckého 
společenství. 
Čemu se podle Vás v myslivecké mluvě říká 
„barva“? 

Odpověď: krev 
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Z činnosti ZO ČZS Radostín n.O. 

Vážení spoluobčané, rok 2022 byl jak pro členy naší organizace, tak i pro všechny zahrádkáře úspěšný. Ovocné 
stromy opět nasadily velké množství květů a poměrně příznivé jarní počasí dovolilo i dobré odkvétání. To byl pro 
nás impuls k očekávání velké úrody. Pro členy naší organizace jsou vždy jarní měsíce určitým podnětem k další 
práci. Pokud jsou vyhlídky na dobrou úrodu, máme motivaci k dalšímu budování a vylepšování provozu 
moštárny. 

V jarních měsících jsme se pustili do opětovné rekonstrukce nádvoří. Vykáceli jsme ovocné stromy, zpevnili 
podloží a vybudovali nový výjezd z parkoviště. Vyřešili jsme tím problémy zákazníků při výjezdu z nádvoří 
moštárny a zlepšili bezpečnost provozu. Toto bylo řidiči pozitivně hodnoceno. 

Dalším krokem v modernizaci provozu bylo pořízení a zabudování podlahové paletové váhy a nákup umělých 
palet. Zákazník složí ovoce na paletu, a tím končí veškerá namáhavá manipulace s ovocem. Je to velké 
zjednodušení, zrychlení a ulehčení práce.  

V letošním roce jsme dokončili práce na celkovém vzhledu budovy. Byl odstraněn starý povrch fasády na straně 
od silnice a proveden nový nástřik zdi břízolitem i na nové přístavbě. Toto vše bylo zbudováno opět za velkého 
pracovního nasazení členů naší organizace. 

Zpracovatelskou sezónu jsme zahájili 9. září a ukončili 12. listopadu. Sezóna byla úspěšná, ale i náročná. Věříme, 
že všichni naši zákazníci byli s našimi službami spokojeni. Děkujeme všem našim členům a příznivcům za jejich 
obětavou pomoc a přejeme jim i všem spoluobčanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a vše dobré 
v novém roce.  

Výbor ČZS Radostín n.O. 
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TJ SOKOL Radostín nad Oslavou  

Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou, z.s. má v letošním roce 103 
registrovaných hráčů u FAČR.  

Z toho: 16 přípravka, trenéři Aleš Kališ, Jiří Pešek 

  17 žáci, trenér Jiří Moravec 

  22 dorost, trenér Jozef Drinka 

  48 muži, vedoucí mužů A Ivo Dupal, vedoucí mužů B Lukáš Invald. 

V zimním období se hráči pravidelně připravují na jarní část v tělocvičně místní základní školy. Navíc se žáci a 
dorost účastní turnajů pořádaných OFS, FAČR i okolními kluby. K nejlepším výsledkům sezony 2021/2022 
bezesporu patří výhra žáků O přeborníka okresu Žďár nad Sázavou a také 1. místo starších žáků Memoriálu Ing. 
Františka Mahela, který se tradičně hraje v hale na Bouchalkách ve Žďáru nad Sázavou. 

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku stálé zdraví, hodně osobních, pracovních a sportovních 
úspěchů přeje výkonný výbor TJ  

Přípravka Žáci 

Muži A 

Dorost 
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 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Měřín U11 16 16 0 0 205:37 48 

2 Jívoví 14 12 0 2 194:45 36 

3 Měřín U10 14 10 1 3 119:50 31 

4 Osová Bítýška 14 8 1 5 66:88 25 

5 Hamry nad Sáz. 14 7 0 7 87:101 21 

6 Žďár nad Sáz. B 14 6 2 6 131:85 20 

7 Křoví 14 4 2 8 54:108 14 

8 Bory 14 3 1 10 47:97 10 

9 Radostín nad Osl. 14 2 1 11 21:91 7 

10 Křižanov 16 0 0 16 12:234 0 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Měřín 10 7 1 2 43:7 22 

2 Rokytnice n.R./Želetava 10 7 1 2 44:18 22 

3 Rozsochy/Rožná 10 7 1 2 23:17 22 

4 Slavoj Polná 10 7 0 3 25:11 21 

5 Luka nad Jih./Puklice 10 5 0 5 25:22 15 

6 Brtnice/Stonařov 10 5 0 5 29:27 15 

7 Radostín nad Oslavou 10 4 0 6 24:25 12 

8 Velký Beranov 10 3 2 5 26:33 11 

9 Křižanov 10 3 1 6 21:28 10 

10 Předín 10 3 1 6 22:37 10 

11 Jimramov/Vír 10 0 1 9 9:66 1 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Bystřice nad Pern. B 12 9 2 1 63:16 29 

2 Rožná 12 9 2 1 34:12 29 

3 Dolní Rožínka 12 8 1 3 54:20 25 

4 Bobrová 12 7 1 4 38:17 22 

5 Rozsochy 12 7 1 4 23:16 22 

6 Moravec 12 6 2 4 29:28 20 

7 Nová Ves B 12 4 5 3 28:20 17 

8 Osová Bítýška 12 4 2 6 22:46 14 

9 Radostín nad Osl. 12 3 3 6 21:38 12 

10 Vír 12 2 3 7 20:33 9 

11 Doubravník 12 2 3 7 20:43 9 

12 Polnička 12 1 4 7 22:45 7 

13 Jívoví 12 1 1 10 14:54 4 

TJ Sokol - PODZIM 2022/2023  

Celková tabulka po podzimní části soutěžního ročníku 2022/2023 

II. třída OP starší přípravky 

 Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Jimramov 13 11 1 1 71:13 34 

2 Radostín nad Oslavou 13 9 2 2 56:20 29 

3 Rožná 13 9 2 2 41:19 29 

4 Žďár nad Sázavou B 13 8 2 3 68:29 26 

5 Velké Meziříčí B 13 7 2 4 49:22 23 

6 Jívoví/Osová Bítýška 13 6 2 5 34:38 20 

7 Křižanov 13 5 2 6 36:39 17 

8 Nová Ves 13 5 2 6 33:37 17 

9 Bohdalov 13 5 1 7 44:52 16 

10 Měřín 13 4 2 7 41:51 14 

11 Štěpánov/Vír 13 4 1 8 31:51 13 

12 Bory 13 3 0 10 24:71 9 

13 Radešínská S./Moravec 13 2 2 9 20:64 8 

14 Křoví 13 2 1 10 17:59 7 

II. třída OP starších žáků 

AGADOS 1.třída dorostu, sk. B 

REALITY 11 OP mužů  Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Velké Meziříčí C 13 11 2 0 76:31 35 

2 Jimramov 13 9 2 2 55:24 29 

3 Měřín B 13 9 1 3 39:20 28 

4 Věchnov 13 7 3 3 31:18 24 

5 Rudolec 13 7 2 4 37:28 23 

6 Křoví 13 6 4 3 28:20 22 

7 Pohledec 13 5 3 5 28:39 18 

8 Křižanov B 13 4 3 6 33:35 15 

9 Březí-Březské 13 4 2 7 29:35 14 

10 Hamry nad Sázavou B 13 4 1 8 34:45 13 

11 Ujčov 13 3 3 7 27:36 12 

12 Velká Losenice 13 3 3 7 36:53 12 

13 Radostín nad Oslavou B 13 3 1 9 21:36 10 

14 Počítky B 13 0 2 11 20:74 2 

III. třída OS mužů  

- A.K. -  
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Automatická závlaha fotbalového hřiště 

   V letošním roce byla na fotbalovém hřišti u školy vybudována 
automatická závlaha. Pro představu, jde o položení několika set 
metrů potrubí pro rozvod vody pod travnatý povrch, rozmístění 24 
trysek a ventilů po celé ploše hřiště, výměnu čerpadla pro 
přečerpávání z rybníka Benýšek, zabudování akumulační nádrže o 
objemu deseti krychlových metrů do země a připojení panelu pro 
řízení celého systému závlahy. Kvůli provádění stavebních prací bylo 
několik fotbalových zápasů odehráno v jiných termínech či na jiných 
hřištích, nicméně hrací plocha byla znovu dostupná již během 10 dní 
od zahájení stavby. Cílem celé akce bylo nejen nahrazení dosluhující 
technologie, ale také umožnění jednoduchého a kvalitního kropení 
hrací plochy. Nové řešení poskytuje například rovnoměrné 
dávkování závlahy na celé ploše hřiště, automatické spouštění v 
zadaném čase (typicky v noci), tichý provoz, omezení v závislosti na 
předpovědi počasí (nespustí se, pokud je očekáván déšť). Ve 
výsledku se vše výrazně projeví ve snížené spotřebě vody. Ovládání 
a nastavení programů zavlažování se provádí přes mobilní nebo 
webovou aplikaci. Nebude už nutná neustálá fyzická přítomnost na 
hřišti, přenášení „trkačů“ a tahání hadic po hřišti.  Vzhledem k 
realizaci celého díla v říjnu se prozatím provedlo pouze úspěšné 
ověření provozu a následné zazimování (vypuštění vody z celého 
systému). Reálný provoz začne až na začátku jarní sezóny v roce 
2023. Projekt byl financován a realizován městysem s využitím 
dotace NSA (Národní sportovní agentura). Další provozování a 
údržbu bude zajišťovat Tělovýchovná jednota SOKOL.                    
 Děkujeme všem, kteří se na stavbě podíleli a zasadili se o 
realizaci.                           - D.B. - 
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Sokolík 

TJ Sokol Radostín nad Oslavou nabízí 

pohybové aktivity i nejmenším 

dětem. Scházíme se pravidelně již 

pátým rokem a využíváme jak hřiště, 

tak i tělocvičnu školy. Děti si mohou 

vyzkoušet základy míčových her, 

atletiky, gymnastiky. Snažíme se o 

správné provedení cviků, všestranný 

rozvoj, ale také o předání návyků a 

radosti z pohybu. 
 

Renata Hallová, Vladimír Neubauer  

SDH Radostín nad Oslavou 

SDH Radostín nad Oslavou se v 

zimních měsících fyzicky připravuje 

na letní sezonu. Příprava probíhá 

každou sobotu v místní tělocvičně od 

16:30 do 18:00 hodin. Základem jsou 

posilovací cviky a florbal, který si 

zahrajeme na závěr. Kdo se v sobotu 

nudí a chce si zacvičit, tak je vítán…… 

                                                           -T.P.

- 
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     Základní škola  

   Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje naši školu 276 žáků, kteří jsou rozděleni ve 
13 třídách. Nejvíce máme deváťáků – 44, nejméně druháků – 15. Průměr dětí ve 
třídách je 21. O výuku se stará 22 učitelů, 4 asistentky pedagoga a 7 provozních 
pracovníků. Ve školní družině pracuje na necelý úvazek jedna vychovatelka, které 
pomáhá ještě pět dalších. Díky nástavbě třetího patra ve staré budově můžeme 
výuku v početných třídách dělit na dvě skupiny. Dopoledne máme tedy 
stoprocentně využity všechny učebny. K těm moderním patří jazykové učebny, 
školní dílna, učebny matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Chlubit se můžeme také krásnou tělocvičnou, 
která je využívána i veřejností. 

     Letos nás těší výsledky florbalových turnajů, kde všechny čtyři skupiny vyhrály obvodní kolo a postoupily do 
kola okresního. Chlapci z 8. a 9. ročníku budou dokonce reprezentovat nejen naši školu, ale i okres, v krajském 
kole ve Světlé nad Sázavou. Radost máme i z pěkných umístění našich žáků v naukových soutěžích, letos 
například v Pythagoriádě. Všechny výsledky soutěží a olympiád jsou zveřejňovány na nových webových stránkách 
školy www.skolaradostinno.cz .  

     Ke zpestření výuky, k utužování třídních kolektivů a k prevenci patologických jevů pořádáme mnoho akcí, 
např.: adaptační kurzy 6. ročníku, divadelní představení, preventivní programy, exkurze a výlety.  Do budoucna 
bychom opět rádi navázali na tradici vánočních či jarních besídek a divadelních představení v kulturním domě, 
které jsme vzhledem k epidemiologické situaci nemohli uskutečnit.  

                  - E.P. - 

Mateřská školka 

   Ve školním roce 2022-2023 byly v mateřské škole 
otevřeny tři třídy s 58 zapsanými dětmi. Třídu Hvězdičky 
navštěvují především předškoláci, třída Sluníčko je 
smíšená. Letos už čtvrtým rokem je otevřená třída 
Berušky pro nejmladší děti. Provoz této třídy se nám 
velice osvědčil. Je zde zapsáno 12 dětí, což je pro jejich 
adaptaci velice výhodné. O výuku se stará šest učitelek, 
jedna asistentka pedagoga a jedna provozní 
pracovnice. Během školního roku Mateřská škola 
pořádá několik akcí, např.: divadelní představení, 
tvoření rodičů s dětmi, besídky, pořady s ekologickou 
tématikou. Děti se zúčastňují různých výstav a exkurzí. 
Mateřská škola je postupně vybavována novým 
nábytkem a pomůckami. Díky tomu se nám daří pro děti 
vytvářet příjemné a podnětné prostředí.  
 
Akce: 
Červený kříž - Když Alenka stůně 23.11.2022 
Vánoční výstava Kopretina 2.12.2022 
Mikulášská nadílka 5.12.2022 
Divadlo "Slyšte, slyšte aneb co se stalo v Betlémě" 
6.12.2022 
         
                        - I.P. -  

http://www.skolaradostinno.cz
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Sportovní úspěchy žáků ZŠ Radostín nad Oslavou 
 

   Letošní rok naše škola zažila medailové žně ve florbalových turnajích. Ostatní školy jen nevěřícně kroutily 
hlavou nad ziskem předních míst v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. 
   Mladší žákyně obsadily v okrskovém i okresním kole shodně druhou příčku. Dívky ve finále prohrály těsně 0:1 
s Měřínem. Mladší žáci vyhráli na nájezdy okrskové finále nad pořádající školou, v okresním kole vybojovali 
krásné bronzové medaile, přesto jsme cítili velké zklamání ze závěru rozhodujícího zápasu.  
   Starší žákyně jasně dominovaly v okrskovém kole, kde velkým počtem gólů nechaly ostatní týmy bez zisku 
bodu, v okresním kole si však zkomplikovaly boj o první příčku a s těsným výsledkem nakonec obsadily krásné 
druhé místo. 
   O očekávaný úspěch se postarali starší žáci. Doslova přestříleli ostatní týmy a získali jak v okrskovém, tak i 
okresním kole 1. místo, kdy si domů kromě zlatých medailí dovezli i zasloužený pohár. Jejich jízda florbalovým 
turnajem nekončí, chlapci se vítězstvím probojovali do krajského finále. 
   1.účast na florbalovém turnaji si mohou připsat i žáci 3.-5. třídy. V Novém Veselí byl pořádán Čeps cup a naši 
chlapci si mohli vyzkoušet boj o postup do krajského finále. Nakonec obsadili  5. místo, pro nás to přesto byla 
cenná zkušenost.  
   Těsně pod stupněm vítězů skončili i žáci a žákyně I. stupně v krajském kole zimního čtyřboje. Žáci museli 
zvládnout šplh, hod medicinbalem, člunkový běh a skok z místa.  
   Žákům děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těšíme se na další úspěchy.      
      
           R. Hallová, J. Fabík, J. Vilišová, A. Hlaváčová 

1. místo okrskové kolo 1. místo krajské kolo 

2. místo okresní kolo 5. místo Čeps cup 
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Divadelní soubor Becheráček  

Divadelní soubor Becheráček děkuje svým věrným divákům a všem příznivcům za přízeň a podporu, kterou nám 
věnovali v letošním roce. Jsme rádi, že jsme vás konečně mohli potěšit dlouho odkládanou pohádkou Čerti a 
čertice. Rádi jsme vás viděli a slyšeli váš smích a potlesk. 
Kromě pevného zdraví a štěstí vám všem přejeme do nového roku 2023 samá příjemná překvapení, radost ze 
života a hodně elánu do práce. 
 
                                                                                                                 Vaši ochotníci 
 

                                                                                          
                                                                                                

   V říjnu letošního roku oslavila významné životní jubileum paní 

Věra  Ambrožová, 
naše nejmilejší a obdivuhodná dlouholetá režisérka ochotnického 

souboru Becheráček. 
 

Milá Věruško, do dalších let Ti přejeme hlavně pevné zdraví, elán, 
životní pohodu a spoustu hezkého času u společných zkoušek a 

představení. 
 

Tvoji Becheráčci 
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Plán rozvoje městyse Radostní nad Oslavou 2022 – 2026 

Tento dokument zpracovává koncepci a okruhy činností směřujících k rozvoji městyse, včetně úkolů pro 

zastupitelstvo městyse na období 2022 – 2026. Je zřejmé, že z finančních důvodů nebude možné zajistit 

dokončení všech níže uvedených akcí. Pořadí plnění jednotlivých úkolů bude otázkou aktuálních priorit a 

možností zajištění financování jednotlivých projektů  

I. Bezpečnost na komunikacích v městyse 
cíl: Zvýšení bezpečnosti pro chodce, omezení rychlosti projíždějících vozidel 
 
 úprava dopravní situace při výjezdu z parkoviště u kulturního domu 
 úprava dopravní situace na křižovatce u jatek 
 vybudování chodníku k autobusové zastávce v Zahradištích 
 vybudování chodníku směrem ke Kněževsi 
 montáž zpomalujícího radaru nebo semaforu při vjezdu do městyse ve směru od Ostrova nad Oslavou 

II. Péče o nemovitý majetek ve vlastnictví městyse 
cíl: Modernizace prostor, výstavba startovacích popř. sociálních bytů, zateplení budov a snížení energetické 
náročnosti budov, zlepšení stavu střech, estetického vzhledu, příprava komplexních pozemkových úprav 

 
 budova Základní a mateřské školy čp. 136 - rekuperace do dalších tříd a pořízení FVE na střechu tělocvičny 
 budova Základní a mateřské školy čp. 136 – příprava projektu FVE na střechu nové budovy 
 venkovní učebnu pro kvalitní a moderní výuku dětí v ZŠ 
 oprava budovy hasičské zbrojnice  
 oprava mostu přes Znětínecký potok u domu č.p. 12 
 obecní bytový dům čp. 205: zateplení fasády a půdy, oprava střechy  
 obecní dům čp. 144 (současné zdravotní středisko): opravy a modernizace 
 budova obecního úřadu čp. 223: rekonstrukce kanceláře starosty 
 kulturní dům – rekonstrukce kuchyně, oprava podlahy, bezbariérový přístup 
 budova úřadu městyse čp. 223: rekonstrukce obřadní síně a přilehlých prostor  
 v případě získání budovy čp. 62 do vlastnictví – oprava budovy a projekt jejího dalšího využití 
 příprava komplexních pozemkových úprav 

III. Opravy komunikací a veřejných prostranství 
cíl: Zlepšení stavu veřejných prostranství, obnovy povrchů místních komunikací 
 
 úprava a revitalizace náměstí - II. etapa 
 obnovení povrchu části komunikace z Radostína nad Oslavou do Znětínka 
 oprava pomníku padlých a revitalizace přilehlého parku 
 oprava kříže u jižní zdi kostela 

IV. Podpora společenského a kulturního života, udržování tradic 
cíl: Podpora činnosti dobrovolných spolků, mimoškolních a sportovních aktivit, spolupráce s dalšími institucemi 
v městyse, udržování tradičních slavností a obyčejů  
 
 podpora dobrovolných spolků (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz, Myslivecká 

jednota, Český včelařský svaz, ochotnický divadelní soubor Becheráček, schola Nathanael, Tvořivé večery, 
dětský pěvecký sbor, chrámový sbor) v jejich činnosti pro mládež a při organizaci společenských, kulturních 
a sportovních akcí 

 spolupráce se Základní a mateřskou školou při konání kulturních a sportovních akcích 
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 spolupráce s Římskokatolickou farností Radostín nad Oslavou při konání společenských akcií, podpora 
obnovy areálu kostela sv. Bartoloměje  

 spolupráce s podnikatelskými subjekty v městyse (ZERAS, a.s. a další podnikatelské subjekty) 
 podpora a rozvoj Centra pro rodiče s dětmi - Kopretina 
 vítání občánků, vítání prvňáčků, „poslední zvonění“ pro žáky devátých tříd, den matek, společenská 

odpoledne, den dětí, pouťové odpoledne, farní den, setkání důchodců, maškarní ostatkový průvod, stavění 
máje, hasičské dny a soutěže mladých i dospělých 

 obecní knihovna, kronika městyse 

V. Protipovodňová opatření 
cíl: Ochrana obyvatel, včetně domů a majetku i obce, zejména před přívalovými vodami 
 
 záchytná nádrž na přívalovou vodu a bahno nad rybníkem Benýšek 
 protipovodňové úpravy „U tří křížů“, pokud se úpravy komunikace z roku 2020 ukážou jako nedostatečné 
 suchý poldr  na Znětíneckém a Pavlovském potoce 

VI. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod 
cíl: Zajištění dostatku pitné vody, efektivní odvádění odpadních vod z městyse do ČOV 
 
 postupné opravy a zkapacitnění kanalizace v městysi  
 příprava modernizace čistírny odpadních vod, úvahy o převodu do společného infrastrukturního majetku 

SVK Žďársko 
 příprava a realizace vodovodu v Zahradištích 

VII. Vytváření podmínek pro bydlení a podpora vzniku ubytovacích kapacit 
cíl: Zajištění nabídky stavebních parcel, nabídka bydlení pro mladé rodiny i pro sociálně potřebné občany, podpora 
služeb v městysi 
 
 další etapy budování nového obytného souboru rodinných domů v severní části městyse  
 výstavba Domu pokojného stáří, popř. bytů s pečovatelskou službou na místě usedlosti čp. 7  
 výstavba bytů v půdních prostorách obecního domu čp. 144 (zdravotní středisko), popř. v čp. 62 

VIII. Děti, mládež, volný čas 
cíl: Rozšíření pestrosti nabídky pro sport a volný čas pro děti, mládež i dospělé 
 
 revitalizace dětského hřiště u tenisových kurtů 
 dětské hřiště v osadě Zahradiště a v novém obytném souboru v Radostíně 
 doplnění vybavení venkovního klidového prostoru u kulturního domu a v prostoru nad hasičským cvičištěm 
 výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem v lokalitě pod fotbalovým hřištěm 
 využití prostranství – bývalá sběrna kovového odpadu pro sport a relaxaci (skatepark) 
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IX. Péče o veřejná prostranství, zeleň, životní prostředí v městysi, turistický ruch 
cíl: Zlepšování životního prostředí a vzhledu městyse, nakládání s odpady, podpora zachování venkovského rázu 
krajiny, upravení veřejného prostranství pro setkávání občanů 
 
 vybudování naučné stezky, popř. Křížové cesty od bývalého Židovského rybníka, přes biokoridor obecní 

louky „Bejkovnice“, kolem rybníka Benýšek, podél cesty směrem na Znětínek až k rybníku „Vopršálek“ 
 zhotovení informačních tabulí s mapou blízkého okolí a vyznačením turistických cest, cyklostezek, obchodů, 

restaurací, přírodních zajímavostí apod. 
 úprava historicky zajímavého místa „Tří křížů“ na Šibeničním vrchu 
 průběžné doplňování mobiliáře městyse v Radostíně nad Oslavou a Zahradišti 
 cyklostezka Radostín nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou 

X. Prezentace městyse, informační technologie  
cíl: Zlepšovat přístup k informacím o životě v Radostíně nad Oslavou a Zahradišti, zvyšovat prestiž městyse 
 
 vydávání Radostínského zpravodaje 
 publikace, propagační materiály 

Zastupitelé městyse vyzývají občany k podávání návrhů na doplnění seznamu o další projekty směřující k rozvoji 
městyse Radostín nad Oslavou a osady Zahradiště. 
 
Podání návrhu můžete zaslat elektronicky na email: obec@radostinnadoslavou.cz nebo návrh napsat např. na 
anketní lístek viz níže a následně vložit do poštovní schránky úřadu městyse, která se nachází ve vestibulu 

   —————————————————————————— zde odstřihnout—————————————————————————— 

Anketní lístek: Plán rozvoje městyse Radostín nad Oslavou 2022 – 2026 
 

 

Váš návrh:  

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________  
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Víte, že v městysi postupně měníme osvětlení za 
úspornější a kvalitnější ? 

    V roce 2020 městys začal s postupnou výměnou svítidel venkovního 
osvětlení za úspornější LED svítidla. Jak jste mnozí zaznamenali, v 
letošním roce bylo vybudováno nové osvětlení podél chodníku od 
městečka k ZŠ. Následovala výměna svítidel v dolním konci a nad 
kulturním domem, kde byla svítidla v nejhorším technickém stavu. Na 
místo starých 70W sodíkových svítidel byla instalována vícečipová LED 
svítidla o výkonu 30W, která se během čtyř cyklů (nocí) zkalibrují tak, že 
svítí na plný výkon tři hodiny po rozsvícení a před zhasnutím a v 
průběhu noci se ještě ztlumí na 2/3 svého výkonu. V současné době je 
ze 140 světelných bodů v městysi vyměněna polovina. V procesu 
snižování energetické náročnosti bude nadále pokračováno v 
následujících letech. Výměnu osvětlení lze pozorovat při noční 
procházce městysem, kterou tímto doporučujeme.                - A.V. - 

    —————————————————————————    zde odstřihnout    ————————————————————————— 

Vydal Úřad Městyse Radostín nad Oslavou, telefon 566 670 221, www.radostinnadoslavou.cz, Registrační značka: 

MK ČR E 11294. Tiskne Horácká tiskárna v Novém Městě na Moravě pod číslem 42/2022, nákladem 350 ks. 

Neprošlo jazykovou úpravou. Uzávěrka příštího čísla 10. března 2023.  

Šéfredaktor: Ing. Tomáš Poul, email: zpravodaj59444@seznam.cz. Případné příspěvky vítány. 

Plánované akce 

25.12.2022 - Taneční zábava TJ Sokol - Vingl 

30.12.2022 - Taneční zábava SDH - Beat Band 

7.1.2023 - Tříkrálová sbírka         

14.1.2023 - Farní ples - Drink                              

28.1.2023 - Ples SDH Radostín - 4Sýkorky  

18.2.2023 - Maškarní průvod obcí   

Veřejné bruslení 

30.12.2022 - Zimní stadion Žďár 

nad Sázavou od 13:30 do 15:30 

hodin.  

Odjezd autobusem z Radostína 

nad Oslavou ve 13:00 hodin. 

Narozené děti 

Petr Poul, Radostín n. O. 57  


