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

Milí spoluobčané,
       přicházející vánoční svátky jsou zároveň také předzvěst přicházejícího nového roku.
       Máme-li společně hodnotit uplynulý rok, určitě se shodneme, že jsme prožívali obavy, 
strach, nejistotu z následujících dnů a v současnosti i z příštího roku.
       Náladu nezlepšovala ani omezení související se stavební činností ve středu obce, 
začínající opravou opěrné zdi naproti hasičské zbrojnici, následovanou budováním no-
vých osvětlených přechodů pro chodce na návsi a u kulturního domu, završenou poklád-
kou nového povrchu silnice od hřbitova až na konec obce směrem k Zahradištím. Vše se 
dotýkalo nějakým způsobem každého z nás.
      Chtěl bych Vám všem poděkovat za trpělivost, shovívavost při komplikacích, pro-
vázejících průběh prací. Myslím si, že konečná podoba díla přispěla ke zkrášlení obce,  
a také přispěla ke zvýšení bezpečnosti chodců při stále se zvyšující dopravě. Pevně věřím, 
že nás náročná situace obohatila o nové zkušenosti.                                     
      Letošní čas adventních příprav jsme nemuseli zažívat předvánoční shon, ale mohli 
jsme se v kruhu nejbližších soustředit a připravovat na nejkrásnější svátky – Vánoce, kdy 
si budeme připomínat narození Ježíška v Betlémě. 
      Chci Vám všem popřát, aby vánoční hvězda i Vám přinesla sváteční klid v duši, lásku 
v rodinách, kruhu nejbližších a přátel.
       V novém roce hodně sil, zdraví, porozumění a vzájemné vstřícnosti, Božího požeh-
nání jak v rodinných kruzích, zaměstnání, ve všech životních situacích.

                                                                         Antonín Váša, starosta městysu
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Z jednání zastupitelstva městyse (8.10.2020)

zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
-  žádost firmy Holý, České Budějovi-

ce, o pronájem náměstí na umístění 
pouťových atrakcí o příští farní pouti 
v roce 2021 

  zastupitelstvo mětyse schválilo:
-  výroční zprávu ZŠ a MŠ Radostín 

nad Oslavou za školní rok 2019/2020
-  výsledek výběrového řízení, nejvý-

hodnější nabídku firmy COLAS CZ 
a.s. Praha, středisko Žďár nad Sáza-
vou, na provedení autobusových za-
stávek v Zahradištích, včetně souhla-
su s uzavřením smlouvy o dílo

-  rozpočtové opatření č.8/2020 městy-
se Radostín nad Oslavou

-  hospodaření městyse Radostín nad 
Oslavou za tři čtvrtletí roku 2020

-  vyhlášení záměru městyse na od-
prodej části pozemku parc.č.2200/1 
o výměře 29 m2

-  prodej palivového dříví z lesa městy-
se v Borovinách a Na Stráni za cenu 
300,- Kč/m3

-  cenová nabídku na provedení nové-
ho povrchu veřejného prostranství 
před čp.62 od firmy Chládek a Tin-
těra a.s. Pardubice

-  cenovou nabídku firmy Ing. Leoš Po-
hanka, Nové Veselí, na vypracování 
projektové dokumentace na opravu 
mostku u Kostečkových a souhlas 
s uzavřením smlouvy o dílo

-  rozsah oprav v obecním bytě č. 3 
v bytovce čp.205, kde budou pro-
vedeny dozdívky podokenních nik 
a osazeny nové panelové radiátory, 
do kuchyně bude pořízena kuchyň-
ská linka, elektrický sporák

zastupitelstvo městyse uložilo:
-  radě městyse uzavřít Smlouvu o dílo 

na akci autobusové zastávky v Za-
hradištích s firmou COLAS CZ a.s. 
Praha, středisko Žďár nad Sázavou  

-  vyhlášení záměru městyse na od-
prodej části pozemku parc.č.2200/1 
o výměře 29 m2 

Z jednání rady městyse  (1.10., 22.10., 12.11. a 3.12.2020)

Rada městyse vzala na vědomí: 
-  návrh platebního příkazu za nedo-

volené obohacování, ve věci užívá-
ní místní komunikace k Vrbovému 
mlýnu, od Okresního soudu ve Žďá-
ru nad Sázavou

-  průběh jednání okolo nájemní 
smlouvy na čp.62 s paní Tien Trunk 
Hoang, Olbramovice

-  stanovení úpravy provozu na po-
zemních komunikacích, a to osazení 
dopravního zrcadla  naproti výjezdu 
mezi budovou čp.144 a hasičskou 

zbrojnicí, od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru dopravy

-  rozhodnutí o dodatečném povolení 
víceúčelového skladu u rodinného 
domu čp. 302 od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho

-  veřejnou vyhlášku o zahájení společ-
ného územního a stavebního řízení 
na akci „Chodník podél silnice č. 
III/34826 k ZŠ“ od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho
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-  informaci o provedení kontroly výkonu 
samostatné působnosti svěřené orgá-
nu městyse Radostín nad Oslavou dne 
25.9.2020 od Ministerstva vnitra ČR

-  dopis paní Brabcové ohledně nesou-
hlasu s provedením opravy chodníku 
před čp.62 (restaurace u Padalíků)

-  dopis ohledně způsobu financová-
ní připravovaného systému Veřejné 
dopravy Vysočiny Kraje Vysočina, 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Jihlava

-  usnesení o zastavení řízení o žádosti 
o poskytnutí dotace na modernizaci 
školního hřiště  v roce 2020 od Mini-
sterstva pro místní rozvoj ČR

-  veřejnou vyhlášku – oznámení o za-
hájení územního řízení o umístění 
stavby veřejná infrastruktura tech-
nická – rekonstrukce NN trafostani-
ce zastávka u ZŠ, vydanou Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
stavebním

-  rozhodnutí o povolení uzavírky sil-
nice II/354 od budovy pošty po kul-
turní dům v Radostíně nad Oslavou 
v termínu 22.- 24.10.2020 od Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru dopravy

-  rozhodnutí o povolení výjimky pro 
Ing. Kahánka a pana Lucemburského, 
Uherské Hradiště, ohledně chytání, 
rušení, usmrcování zvláště chráně-
ných bezobratlých živočichů za úče-
lem výzkumu a vzdělávání, od Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
životního prostředí a zemědělství

-  dvě žádosti o informace podle záko-
na č. 106/1999 Sb., od paní Brabcové, 
Žďár nad Sázavou

-  dražební vyhlášku proti povinné-
mu panu Kolářovi bytem Milasín, 

kdy dražební jednání proběhne 
16.12.2020 v 10:30 hod., od exeku-
torského úřadu Břeclav

-  procesní ukončení kontroly výkonu 
samostatné působnosti svěřené orgá-
nům městysu Radostín nad Oslavou 
od Ministerstva vnitra ČR, odboru 
veřejné správy dozoru a kontroly

-  rozhodnutí o předčasném užívání na 
akci „Oprava opěrné zdi naproti ha-
sičské zbrojnici“, vydané Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
stavebním

-  veřejnou vyhlášku – oznámení o vy-
dání aktualizace č. 4 zásad územní-
ho rozvoje Kraje Vysočina, od Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, odbor 
územního plánování

-  žádost o pronájem obecního bytu 
2+1 od slečny Janů, Hlinné, s tím, 
že v současné době městys nemá 
takovýto typ bytu k dispozici a žá-
dost bude zařazena do pořadníku na 
dobu 1 roku    

-  žádost o pronájem garáže v bytovce 
č. 205 od pana Minstera, Radostín 
nad Oslavou 

-  nabídku na provedení projektové 
dokumentace na osazení 11 ks reku-
peračních jednotek do ZŠ od firmy 
VENTIA CZ s.r.o., Praha a dopo-
ručuje ji ke schválení zastupitelstvu 
městyse

-  nabídku na provedení projektové do-
kumentace FVE na tělocvičnu ZŠ od 
firmy Fotovoltaické stavby s.r.o. Brno 
a doporučuje ji ke schválení zastupi-
telstvu městyse

-  pozvánku na projednání 5. úplné 
aktualizace územně analytických 
podkladů dne 21. 12. 2020 na Měst-
ského úřadu Žďár nad Sázavou, od 



4

Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru územního plánování

-  rozhodnutí o schválení finanční-
ho příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v obecních le-
sích za rok 2019 od Krajského úřadu 
Kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí a zemědělství

-  vyrozumění o přidělení finančních 
prostředků od Ministerstva vnitra 
ČR, na výdaje spojené s činností zá-
sahové jednotky SDH, od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru eko-
nomického

Rada městyse schválila:
-  program připravovaného zastupitel-

stva městyse plánovaného na 10. 9. 
2020

-  průběh investiční akce „Přechody 
pro chodce na návsi a u kulturní-
ho domu“, kde k dnešnímu dni jsou 
provedeny obruby chodníků souvi-
sejících s přechodem pro chodce u 
kulturního domu a „Kanalizační pří-
pojka pro čp. 190“, kdy k dnešnímu 
dni je položeno potrubí po obvodo-
vou zeď budovy

-  smlouvu o dílo na zhotovení knihy 
Radostín nad Oslavou včera a dnes 
s firmou Tváře, s.r.o., Polnička 6

-  dohodu o prostorovém uspořádání 
sítí na akci „Chodník podél sinice 
III/34826 směrem k ZŠ“ s SVK Žďár-
sko Žďár nad Sázavou a VAS Žďár 
nad Sázavou

-  smlouvu na finanční příspěvek na 
vypracování projektové dokumenta-
ce na akci Rekonstrukce vodovodu 
podél silnice III/34826 od čp. 88 po 
čp. 16 s SVK Žďársko Žďár nad Sáza-
vou

-  příkazní smlouvu č. 2020/01 na ad-
ministraci dotace akce „Chodník po-
dél silnice č.III/34826 směrem k ZŠ“ 
s firmou  Ivana Tužínská s.r.o., Jihlava

-  právní zastupování ve věci žalo-
by právní kanceláře JUDr. Juříček, 
Brno, zastupující paní Brabcovou 
ve věci nedovoleného obohacování 
a užívání místní komunikace k Vr-
bovému mlýnu,  JUDr. Havlíkovou, 
Nové Město na Moravě

-  udělení souhlasu na opravu soklu 
a izolace proti spodní vodě u rodin-
ného domu čp. 170 pro paní Brabco-
vou, Žďár nad Sázavou

-  termín mobilního svozu nebezpeč-
ného odpadu od firmy AVE CZ od-
padové hospodářství s.r.o., Žďár nad 
Sázavou, v termínu 13.10.2020  od 
15:30 hod. do 15:50 hod. v Radostí-
ně nad Oslavou a od 16:00 hod. do 
16:05 hod. v Zahradištích 

-  průběh investiční akce „Přechody 
pro chodce na návsi a u kulturního 
domu“, kde k dnešnímu dni je hoto-
vo osvětlení přechodů, jsou provede-
ny obrubníky přilehlých chodníků

-  průběh investiční akce „Kanalizační 
přípojka pro čp. 190“, kde k dnešní-
mu dni je kanalizační přípojka ho-
tová včetně přepojení WC na poště, 
zbývají povrchové úpravy podlahy

-  vyjádření ohledně plánovaného do-
plnění technologie na odstranění 
fosforu z odpadních vod ČOV Ra-
dostín nad Oslavou s tím, že městys 
souhlasí s doplněním této techno-
logie tak, aby byly splněny normové 
požadavky, ale nesouhlasí se stano-
viskem SVK, že se jedná o novou 
investici a měl by se na pořízení 
technologie podílet i SVK Žďársko, 
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zároveň vedení městyse doporučuje 
SVK provedení společného výběro-
vého řízení na dodávku technologie 
pro všechny uvažované ČOV (Nové 
Veselí, Nedvědice) z důvodu snížení 
předpokládané ceny

-  žádost na přesunutí investiční akce 
„Rekonstrukce kanalizace u KD“ na 
rok 2021 a investiční akce „Rekon-
strukce vodovodu podél komunikace 
III/34826 od čp. 88 po čp. 16“ na rok 
2022 u SVK Žďársko

-  dodatek k licenční smlouvě č. 97014 
o poskytnutí uživatelských práv 
k modulárnímu programu MUNIS 
s firmou Triada a.s., Praha

-  smlouvu o dílo č. 201122770 na rea-
lizaci akce: Obec Radostín nad Osla-
vou – místní část Zahradiště, auto-
busové zastávky s firmou COLAS CZ 
a.s. Praha, středisko Jihlava

-  cenovou nabídku a nákup 3 ks pře-
nosných radiostanic od firmy Marek 
Sochor, Pokojov, pro potřeby místní 
zásahové jednotky SDH

-  žádost o pronájem kulturního domu 
Radostín nad Oslavou na uspořádání 
taneční zábavy dne 30.12.2020 pro SDH 
Radostín nad Oslavou, za předpokladu 
uvolnění mimořádných opatření 

-  vyřazení LCD monitoru BENQ 
a PC server z místní lidové knihov-
ny z majetku městyse z důvodu ne-
funkčnosti a nerentabilní opravy  

-  vyřazení scaneru Canon lide 100 
z majetku městyse z důvodu ne-
funkčnosti a nerentabilní opravy

-  vyřazení PC Premio server z majet-
ku městyse z důvodu nefunkčnosti 
a nerentabilní opravy

-  průběh přípravných prací na připra-
vovaných investičních akcích na rok 

2021 (sběrný dvůr, rekonstrukce vo-
dojemu, kanalizace u KD a autobu-
sové zastávky v Zahradištích) 

-  průběh investiční akce „Přechod 
pro chodce na návsi a u KD“, kde 
k dnešnímu dni je dílo hotovo a při-
pravuje se kolaudace, která proběhne 
27.11.2020

-  průběh investiční akce „Kanalizační 
přípojka pro budovu čp. 190“, kde 
k dnešnímu dni je kanalizační pří-
pojka dokončena  

-  smlouvu o zřízení služebnosti na 
umístění a provozování komunikač-
ního vedení na par. č. 596/8 a parc .č. 
st.51 k.ú. Radostín nad Oslavou s fir-
mou CETIN a.s., Praha

-  smlouvu s firmou ZERAS, a.s. Ra-
dostín nad Oslavou, na zajištění 
průjezdnosti místních komunikací 
v zimním období 2020/2021

-  darovací smlouvu s firmou ZERAS, 
a.s. Radostín nad Oslavou, na finanč-
ní dar na úklid a opravy místních ko-
munikací

-  vyhlášení nabídky na pronájem 
obecního bytu 3 + 1 v obecní bytovce 
čp. 205 v Radostíně nad Oslavou

-  cenovou nabídku, na provedení pro-
jektové dokumentace na akci Víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem, od 
firmy Leoš Pohanka, Nové Veselí

-  žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou na provedení opravy 
podlahy v učebně č. 38, kde bude 
provedeno vyrovnání OSB deskami 
a pokládka nového lina, dle předlo-
žené cenové nabídky 

-  vypořádání škodní události – havárie 
dešťové kanalizace na par. č. 181/11 
v k.ú. Radostín nad Oslavou s panem 
Karáskem, Radostín nad Oslavou 
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-  převzetí recyklované výkopové ze-
miny na budoucí investiční akce 
městyse od firmy Chládek a Tintěra  
a.s.,Pardubice 

-  složení inventarizační komise na in-
ventarizaci majetku městyse ve slo-
žení starosta, místostarostové, členo-
vé rady, účetní obce, velitel zásahové 
jednotky SDH a ředitel ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou   

 -  znění odpovědí dle zákona  
č. 106/1999 Sb o svobodném pří-
stupu k informacím, paní Brabcové, 
Žďár nad Sázavou

-  udělení souhlasu se stavbou rodin-
ného domu pro pana Šimka, Ra-
dostín nad Oslavou, dle předložené 
projektové dokumentace

-  smlouvu o dílo č. OPŽP-2020-
000008 na provedení administrace 
žádosti o dotaci na akci Rekuperace 
a FVE v ZŠ s firmou PKV Build s.r.o, 
Brno

-  vyřazení smaltované tabulky – státní 
znak ČR z majetku městyse z důvo-
du nahrazení novým znakem

-  vyřazení smaltované tabulky – obec-
ní úřad z majetku městyse z důvodu 
nahrazení novým označením úřad 
městyse

Rada městyse uložila: 
-  starostovi městyse organizačně zajis-

tit mobilní svoz nebezpečného odpa-
du v Radostíně nad Oslavou a v Za-
hradištích dne 13.10.2020

-  starostovi a místostarostovi připravit 
návrh rozpočtu na rok 2021 

-  inventarizační komisi provést inven-
tarizaci obecního majetku v termínu 
od 15.12.2020 do 31.12.2020

-  starostovi zúčastnit se projednání  
5. úplné aktualizace územně analy-
tických podkladů dne 21. 12. 2020 
na Městském úřadu ve Žďáru nad 
Sázavou

Přehled investičních akcí, 
které se podařilo v roce 2020 zrealizovat

Stavba opěrné zdi nad zdravotním 
střediskem byla nejviditelnější staveb-
ní akcí v roce 2020. Kvůli souvisejícím 
omezením dopravy také vyžadovala 
nejvíce sebezapření od místních i pře-
spolních.  Z hlediska přípravy se jed-
nalo o náročnou komplexní záležitost. 
Investorem hlavní stavby – opěrné zdi 
a souvisejících oprav komunikací II. 
a III. třídy byl Kraj Vysočina. Městys 
Radostín n.O.a SVK Žďársko v před-
stihu v roce 2018 opravily kanalizaci v 
komunikaci II/354 nad opravovanou 
opěrnou zdí a nyní rekonstruoval ka-

nalizaci a vodovod v silnici III. směrem 
ke Kněževsi. Plánovaná  dopravní ome-
zení městys rovněž využil pro vybudo-
vání osvětlených přechodů pro chodce 
a opravu kanalizační přípojky pro bu-
dovu pošty. Soubor těchto investic jsme 
již několik let plánovali, ale museli jsme 
akceptovat několikrát odložený termín 
investice Kraje Vysočina. Celkové ná-
klady na krajskou část činily 28 milionu 
korun. Přechody pro chodce, na které 
městys získal finanční příspěvek od 
nadace  ČEZu a na nové osvětlení pře-
chodů pro chodce dotaci od Kraje Vy-

Opěrná zeď a související stavby
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sočina, stály 1,6 milionu korun. Oprava 
kanalizační přípojky pro poštu stála 
350 tisíc korun. Oproti původním plá-
nům jsme se rozhodli ještě obnovit as-
faltový povrch a chodník před bývalou 
restaurací U Padalíků za celkovou část-
ku 250 tisíc korun. Díky úsilí všech zú-
častněných a dobré spolupráci s firmou 

Chládek a Tintěra Pardubice a.s. se po-
dařilo dodržet termín. Kvůli pokročilé 
podzimní době a špatným klimatickým 
podmínkám jsme po dohodě odloži-
li na jaro bezpečnostní protismykový 
nástřik před přechodem u KD a rovněž 
montáž balisetů, zabraňujících parko-
vání kamionů na přilehlém parkovišti.

Silnice na Kotlasy a opravy silnic uvnitř obce

Oprava silnice směrem na Kotlasy 
byla také připravována několik let, kdy 
jsme se opakovaně neúspěšně snažili 
dosáhnout na dotační titul. Nakonec 
jsme se kvůli špatnému stavu silnice 
rozhodli opravovat i bez dotace a díky 
velkorysé podpoře firmy ZERAS se po-
dařilo akci v jarních měsících letošního 
roku zvládnout. Ve finanční režii měs-
tyse byly obnoveny a vyčištěny příkopy 
a spolu s pečlivě plánovaným sklonem 
komunikace a příčnému prahu by sráž-
ková voda měla být v maximální míře 
odvedena do polí. Mělo by se tak snížit 
riziko povodňového přívalu vody od 
Šibeničního vrchu. Pokud by se stáva-

jící řešení ukázalo jako nedostatečné, je 
připravena výraznější protipovodňová 
úprava. Celkové náklady na akci do-
sáhly 3,6 milionu korun. V roce 2021 se 
ještě pokusíme využít frézovaný asfalt z 
opravy silnice II. třídy pro zpevnění les-
ní komunikace dál směrem na Kotlasy.

Tradičně jsme investovali do oprav 
a udržování povrchů silnic v rámci 
obce. Tentokrát došlo na ulici nad kul-
turním domem a ulici u tenisových 
kurtů. Na žádost občanů městys také 
vybudoval 3 zpomalovací prahy. Nákla-
dy činily 72 tisíc korun.



8

Investice do obecních budov (nyní budov městyse) 
Další etapou pokračovaly opravy 

obecních budov kulturního domu a bý-
valé obecné školy. Na kulturním domě 
byl opraven krov a vyměněna střešní 
krytina a kvalitně zatepleny stropy. Bu-
dova obecné školy dostala nová okna 
a zateplené stropy. Celkové náklady na 
tuto etapu dosáhly 3,2 milionu korun. 
Opravy jsou částečně kryty ze získané 
dotace. 

Do nových učeben ve 4.NP základ-
ní školy byly rovněž z dotačního titulu 
za celkové náklady 1,2 milionu korun 
pořízeny rekuperační jednotky, které by 
měly zlepšit kvalitu vzduchu při výuce, 
ale rovněž přispět k energetické úspoře.

Po uvolnění bytu v obecním domě 
č.p. 205 jsme rekonstruovali elektro-
instalaci, obnovili kuchyňskou linku 
a topná tělesa. Byt bude připraven při-
vítat nové nájemníky od 1. ledna 2021.

Obecní les „Na Stráni“
S vydatným osobním nasazením 

zastupitelů, členů místních spolků 
a brigádníků se podařilo osázet vyká-
cenou část obecního lesa „Na stráni“ 
o rozloze 1,2 ha. Většinově byly vysáze-
ny duby a v menší míře modříny a smr-
ky. Prostor byl z větší části oplocen, 

v létě jsme provedli vyžnutí plevele a na 
podzim jsme dosázeli místa, kde strom-
ky nevzešly. Naštěstí nám letos počasí 
přálo a uchytila se velká většina sazenic. 
Na jednotlivé fáze jsme čerpali dotační 
podporu v celkové výši 100 tisíc korun.

Další investice a příspěvky místním organizacím
Jak je již tradicí, městys opět pod-

pořil činnost místních spolků, farnost 
při opravách kostela sv. Bartoloměje, 

přispěl Charitě na provoz Kopretiny a 
menší dary zaslal několika dalším dob-
ročinným projektům.

Antonín Váša starosta, Martin Kujal místostarosta

Odpadové hospodářství v roce 2020
V průběhu roku byli občané již in-

formováni o umístění,  tehdy ještě obce, 
na 2. místě v krajské soutěži My třídí-
me nejlépe za rok 2019 v kategorii 301 
-1500 obyvatel.

Samotné hodnocení signalizuje, že 
se naši občané snaží kvalitně třídit od-

pad ze svých domácností a tím chránit 
své životní prostředí za což jim patří 
znovu veliké díky.

V letošním roce 2020 čísla opět 
ukazují, že s tříděním  to není vůbec 
špatné. Pro informaci si ukažme řeč 
čísel:
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Příjmy 2019 2020
občané, 485 355,-  519 189,- 
firmy,  80 256,-  68 110,- 
železný šrot 9 295,- 7 518,- 
příspěvek EKO - KOM 235 685,- 269 926,-
Celkem 811 646,- 864 773,-

Výdaje na odpady  rok 2019 2020
AVE smlouva za službu na rok 230 711,- 243 178,-
plasty, sklo, papír -vývoz 323 983,- 418 010,-
nebezpečné odpady - 31 625,- 26 521,-
skládka Ronov -  2019 uloženo 184 t,  2020 uloženo 133,54 t, x 1 012,- 203 889,- 135 143,-
STAVEBNÍ SUŤ -  2019 uloženo 35,42 tun,  2020 uloženo 72,86 tun 12 397,-  44 591,-
STAVEBNÍ SUŤ - doprava 8 228,- 18 233,-
BIOODPAD  0,- 0,- 
Celkem 845 965,- 882 676,-

(Cena za uložení 1t směs. komunál. odpadu se zvýší pro rok 2021 o 10 – 15% )

Čísla vypovídají, že se nám podařilo 
oproti roku 2019 zlepšit třídění odpadů ze 
svých domácností a na skládku v Rono-
vě uložit o 50 t odpadu méně a tím snížit 
náklady na jeho uložení a souběžně zvýšit 
příspěvek od EKO-KOMU za vytříděný 
odpad. Na druhé straně za vývoz většího 
množství vytříděného odpadu jsme zapla-
tili více. Nicméně skládka v Ronově zvýší 
cenu za uložení tuny odpadu na rok 2021 
o 10-15% z dnešních 1012,- Kč/t na cca 
1135,- Kč/t. Bohužel tyto zvyšující se ceny 
služeb za likvidaci nás nutí ke zvýšení ceny 
pro obyvatele. Abychom udrželi vyrovna-
ný poměr mezi příjmy a výdaji na likvidaci 
odpadů z našich domácností, zastupitel-
stvo městyse odsouhlasilo zvýšení částky 
za likvidaci odpadů za občana a rok o 40,- 
Kč ze současných 590,- Kč na 630,- Kč.

Letošní snížení množství odpadu 
končícího na skládce je dobrým signálem 
pro nadcházející rok 2021, od kdy by měl 
vejít v platnost nový zákon o odpadech, 
který bude klást velký důraz na třídění a 
navracení se odpadů zpět do spotřebního 

oběhu ve formě recyklovaných výrobků a 
snižování množství odpadů končících na 
skládce. Vše bude motivováno finančními 
bonusy, nebo naopak finančními postihy, 
které neukázněnost při třídění odpadů bu-
dou vše prodražovat.

Současná optimistická čísla snížené-
ho množství odpadu končícího na skládce 
nám dávají naději, že se nám společně po-
daří splnit připravované kvóty a tím udržet 
cenu za likvidaci odpadů co nejníže. Vede-
ní městyse pevně věří, že se nám to společ-
ně bude dařit.

Na rok 2021 pro podporu lepšího tří-
dění uvažujeme zřídit další sběrné místo 
u bytovky čp. 205, zlepšit sběrné místo v 
Zahradištích, pořídit kontejnery na kovo-
vé plechovky. V jarních měsících by každá 
domácnost měla dostat k likvidaci biolo-
gicky rozložitelného odpadu z domácností 
nové kompostéry. Ke zlepšení podmínek 
třídění velkoobjemových odpadů by měl 
přispět sběrný dvůr, který bychom měli za-
čít budovat s pomocí získané dotace v roce 
2021.    Antonín Váša, starosta městyse
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Místní komunikace
Zimní měsíce s sebou přináší kro-

mě jiného i sněhovou nadílku, ze které 
mívají největší radost hlavně děti. 

Méně radosti již sníh dělá těm, 
kteří mají na starosti zimní údržbu 
komunikací. V zastavěných územích 
tuto činnost znepříjemňují a často zne-
možňují odstavená osobní vozidla na 
komunikacích. Tento nešvar je velkou 
komplikací nejenom v zimním období, 
ale i v průběhu celého roku. 

Apelujeme na všechny majitele vo-
zidel, kteří si místní komunikace pletou 

11

s odstavnými plochami, aby svá vozidla 
parkovali na soukromých pozemcích. 
Prosím uvědomme si, že místní ko-
munikace nevyužívají jenom ostatní 
občané, ale v případě mimořádných 
událostí také technika integrované-
ho záchranného systému, ať již hasičů 
nebo sanitních vozidel. Dobře víme, že 
při neštěstích je každá vteřina strávená 
čekáním na pomoc dlouhá. A stát se 
může každému z nás……..

              Úřad městyse

 UPOZORNĚNÍ
•	 Opětovně a důrazně upozorňujeme občany na zákaz splachování 

hygienických ubrousků do kanalizace! V čističce odpadních vod 
způsobují poruchy a problémy funkčnosti zařízení.

Děkujeme za pochopení.

•	 Dále upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2013, upravující činnosti jako jsou: 

  - užívání a provozování pyrotechniky
  - provádění pyrotechnických efektů
  - odpalování ohňostrojů

Tato činnost je dovolena pouze 31. prosince od 17 hodin do 1 hodiny 
následujícího dne 1. ledna běžného kalendářního roku.



Zprávy ze základní školy
V úterý 1. září 2020 jsme slavnostně 

zahájili nový školní rok, přivítali jsme 
28 prvňáčků, s některými žáky jsme 
se viděli téměř po půl roce. Ve středu 
2. září se už naplno rozběhla výuka ve 
všech třídách. Jen šesťáci trávili první 
dny školy na adaptačním kurzu v Rade-
šínské Svratce. Plánovali jsme tradiční 
akce pro žáky – exkurze, divadla, plavá-
ní, apod., ale po zkušenostech s jarním 
uzavřením školy kvůli koronavirové 
pandemii jsme se obávali opětovného 
zavření. Už od září platila mimořádná 
hygienická opatření – žáci i zaměstnan-
ci museli nosit ve škole roušky, žáci 2. 
stupně i v hodinách, dezinfikovaly se 
prostory školy, dodržovaly rozestupy. 

Ke konci září se však poprvé ob-
jevilo onemocnění covid v mateřské 
škole a postupně i na I. stupni. Třída 
Hvězdičky v mateřské škole byla dána 
do karantény ke konci září, úplně uza-
vřena byla mateřská škola 13. října. A 
jen o den později byly uzavřeny všech-
ny školy České republiky. Toto opatření 
pro nás bylo na jednu stranu prospěšné, 
protože covidem onemocněly nejenom 
děti, ale i většina pedagogů. 

Od 14. října začala ve všech roční-
cích distanční výuka, na kterou jsme se 
připravovali od začátku školního roku. 
Děti od 5. ročníku se už ve škole nau-
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čily pracovat v námi zvolené platformě 
Teams. K našemu radostnému pře-
kvapení práci v tomto prostředí skvěle 
zvládly i všechny mladší děti za výraz-
né podpory rodičů. Vypracovali jsme 
rozvrh on-line hodin tak, aby se pokud 
možno nesetkávali sourozenci a děti 
nebyly přetěžovány. Takto jsme se as-
poň virtuálně mohli setkávat a vysvět-
lovat nové učivo. Situace byla obtížná 
jak pro děti, tak i pro učitele. Musíme 
pochválit naprostou většinu žáků, kteří 
svědomitě a zodpovědně pracovali. Ne-
smírně si ceníme pomoci rodičů přede-
vším menších dětí. Všem patří obrov-
ské poděkování! 

S radostí jsme přivítali otevření 
školy 18. listopadu pro I. a II. třídy a pro 
další žáky pak 30. listopadu.  Přestože 
se žáci 6. – 8. ročníku střídají po týd-
nech ve škole, jsme za téměř normální 
výuku velice vděčni, přestože dodržo-
vání všech hygienických opatření je pro 
všechny náročné. V této adventní době 
si všichni přejeme, aby všechny násle-
dující měsíce ve škole byly ve znamení 
klidné, poctivé a radostné práce. 

Našim žákům, rodičům a vůbec 
všem lidem přejeme pokojné prožití 
vánočních svátků a především pevné 
zdraví!

 Mgr. Eva Prudková

NAROZENÉ DĚTI
Theodor Pulec, Radostín nad Oslavou 144

Eliška Tlustošová, Radostín nad Oslavou 22
Gabriela Poulová, Radostín nad Oslavou 235
Richard Benáček, Radostín nad Oslavou 166

Rodičům srdečně blahopřejeme.
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ZO Českého  zahrádkářského svazu
Vážení spoluobčané, 

opět se blíží konec kalendářního 
roku, a tak bychom se chtěli ohlédnout 
a zhodnotit, co všechno pro naši zá-
kladní organizaci přinesl. 

Z pohledu zahrádkáře uplynulý rok 
zpočátku vypadal, že bude suchý stejně 
jako několik předchozích let. Stromy na 
jaře nádherně rozkvetly, pak však přišlo 
ochlazení a deštivé období, které mělo 
za následek nízkou aktivitu včel. To se 
odrazilo na množství opylených kvě-
tů. V některých oblastech však přece 
jenom úroda ovoce byla hojná, někde 
slabší. 

Jako každý rok jsme se opět na kon-
ci léta připravovali na moštárenskou 
sezónu. To znamená překontrolovat 
všechny stroje, namazat, vyčistit, ukli-
dit a uvést vše do takového stavu, aby v 
průběhu moštování nedošlo ke zbyteč-
ným problémům. Letošní rok byl složi-
tější a náročnější ve dvou oblastech, a to 
v přístupu zákazníků do provozovny a 
v řešení protipandemických opatření. 
Navíc od jara byla v rekonstrukci ka-
nalizace a probíhala oprava opěrné zdi 
z městečka ke Kněževsi. Stavba byla 
prováděna v době, kdy začínala naše 
moštárenská sezóna, a tak jsme nevě-
děli, jakým způsobem zajistíme vjezd 
do moštárny. Díky dobré spolupráci s 

Úřadem městyse Radostín nad Oslavou 
a firmou Chládek & Tintěra, a.s.  Par-
dubice se nám podařilo tento problém 
vyřešit ke spokojenosti všech zákazní-
ků. Tímto bychom chtěli poděkovat jak 
firmě Chládek & Tintěra, tak Úřadu 
městyse Radostín nad Oslavou. 

Dalším problémem byla protipan-
demická opatření. Řešili jsme, jak mini-
malizovat kontakt se zákazníky. Vyřešili 
jsme to tak, že mošt se odebíral v zadní 
části budovy a kontakt mezi všemi byl 
minimální. Za dodržování těchto opat-
ření bychom chtěli poděkovat personá-
lu i zákazníkům. Na konci sezóny přišly 
problémy se zajišťováním chodu moš-
tárny z důvodu karantény nebo one-
mocnění některých členů. Vše se díky 
pomoci i nečlenů podařilo nakonec 
zvládnout. Proto chceme všem za tuto 
práci, která je poměrně fyzicky nároč-
ná, velmi poděkovat. Bylo odpracováno 
téměř 1 300 brigádnických hodin.  

V příštím roce nás čeká nejen moš-
tování, ale chceme vybudovat nové pro-
story pro zlepšení našich služeb. Máme 
v plánu rozšířit prostory na odběr moš-
tu a také vybudovat vyhovující sociální 
zařízení. 

Přejeme všem hlavně pevné zdraví, 
mnoho sil a úspěchů v roce 2021.

Výbor základní organizace ČZS 



Z činnosti zásahové jednotky 
SDH Radostín nad Oslavou v roce 2020:

06.01.2020  požár sazí v komíně v Radostíně nad Oslavou
24.01.2020  požár sazí v komíně v Borech
06.03.2020  technická pomoc – čištění komunikace v Kněževsi
20.03.2020  požár lesa u Blízkova
29.03.2020  požár skládky dřeva mezi Měřínem a Meziříčkem
02.04.2020  požár malých stromků a trávy u silnice u Kochánova
06.04.2020  požár lesa u Řečice
06.04.2020  požár lesa u Bohdalce
09.04.2020  požár klestí u Zadního Zhořce
01.06.2020  požár klestí u Blízkova
06.06.2020  požární asistence při pálení klestí v obci Sazomín
14.06.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci mezi obcemi  
              Radostín n.O. a Ostrov n. O.
22.06.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci u obce Krásněves 
29.06.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci mezi obcemi  
              Radostín n.O. a Ostrov n. O.
10.07.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci u obce Starý Telečkov
10.07.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci u obce Bohdalec
28.07.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci mezi obcemi 
             Radostín nad Oslavou a Pavlov
28.07.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci u obce Kněževes
28.07.2020  technická pomoc – strom přes komunikaci u obce Krásněves
30.07.2020  technická pomoc – čištění kanalizace v obci Radostín nad Oslavou
18.09.2020  námětové cvičení jednotek okrsku Radostín nad Oslavou 
              ve Znětínku
27.11.2020  požár plynového kotle v Ostrově nad Oslavou
02.12.2020  požár rodinného domu v Bohdalově
04.12.2020  požár restaurace „U Černého raka“ v Novém Veselí

14

Cesta hasičů k požáru či zdra-
votníků ke zraněnému může být ně-
kdy velmi složitá. Průjezdnost ulic 
stanovuje předpis, který říká, že vol-
ný musí být minimálně třímetrový 
pruh.

Kondiční jízdy jednotky SDH 
Radostín nad Oslavou v naší obci 
ukázaly, že je nutné vysvětlit řidičům, 
že jejich auta při špatném parkování 
mohou způsobit velký problém hasi-
čům nebo lékařům v krizové situaci.
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Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou

vyhlašuje výběrové řízení na pronájem restaurace HOSPODA NA HŘIŠTI. Písem-
nou 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

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku stálé zdraví, hodně osob-
ních, pracovních a sportovních úspěchů přeje
          
 výkonný výbor TJ
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Sdělení policie ČR
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- Městys Radostín nad Oslavou se připojil k ostatním obcím, které vyjadřují pod-
poru a díky zdravotníkům v první linii v nemocnici v Novém Městě na Moravě. 
Zástupci městyse v nejbližších dnech předají vedení nemocnice sladké poděkování 
našim zdravotníkům.
- Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne v sobotu 9.1.2021. Způsob možného kole-
dování bude upřesněn podle aktuální protiepidemické situace.

Víte, že …

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 151/2020, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 3. 2021. 
Případné příspěvky vítány.

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 

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

 
Sdělení policie ČR 
vložit obrázek č. 5 
 
vložit obrázek č. 6 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Klement,  
senátor za obvod Žďár nad Sázavou 

 
Na svého senátora se můžete obracet prostřednictvím emailu, či telefonu. Osobně pak 
v kanceláři ve Žďáře nad Sázavou, na ulici Komenského 1, v 5. patře. Schůzku sjednejte 
prostřednictvím asistentů.  
   
 
Kontakt na senátora:  Kontakt na asistenty:  
Josef Klement Pavla Krejzlová   Radek Pátek 
778 538 312 725 434 463   725 434 473 
Email: klementj@senat.cz Email: krejzlova@josefklement.cz   Email: 
patek@josefklement.cz 
 

www.josefklement.cz  
f@ingjosefklement 

 
 

Příjemné prožití Vánočních svátků a pevné zdraví Vám 
přeje 

Josef Klement 
 

-obvodní kancelář senátora- 
 


