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Vážení a milí spoluobčané,
 Chci Vám malým i velkým popřát klidné a požehnané prožití zbylých dnů  
ADVENTU a nejkrásnějších svátků v roce VÁNOC. V novém roce pak přeji nejen 
hodně zdraví, ale také vzájemné porozumění a klid jak v rodinách, tak i v každodenní 
práci.
                 Fabík Josef, starosta obce

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

Milí spoluobčané,

uběhl nám další rok a jsme zase na prahu Vánoc - nejradostnějších svát-
ků v roce. Bohužel, tak jako v loňském roce, nás znovu trápí obavy a ne-
jistota z příštích dnů  a také z nového roku. 
       V těchto dnech většina z nás začíná přemítat o uskutečněných nebo 
neuskutečněných plánech a předsevzetích ze startu letošního roku. Při 
ohlédnutí za děním v našem městysi můžeme říci, že letošní rok byl z po-
hledu občanů určitě klidnější po dopravních těžkostech v minulých letech. 
Přesto se podařilo uskutečnit několik ne tolik viditelných, ale o to více 
potřebných akcí jako byla rekonstrukce vodojemu, rozdělení kanaliza-
ce u kulturního domu na stokovou a dešťovou, bylo dokončeno zateplení 
a nová fasáda kulturního domu, vybudování sběrného dvora, který bude 
přínosem při třídění odpadů z našich domácností. V neposlední řadě 
jsme téměř po sedmdesáti letech rovněž oslavili návrat k označení městys 
a pořídili prapor městyse - sjednocující symbol.

Chci Vám všem popřát, aby vánoční doba přispěla k odpočinku, 
zklidnění a přinesla sváteční pohodu v duši, lásku do rodin, do kruhu nej-
bližších a přátel.
       Do nového roku hodně sil, zdraví při překonávání těžkostí, ale i více 
optimismu, porozumění a vzájemné vstřícnosti, Božího požehnání neje-
nom v rodinných kruzích, zaměstnání, ve všech životních nástrahách. 

                                                         Antonín Váša, starosta městyse
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Z jednání zastupitelstva městyse (14.10. a 9.12.)

zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí: 
- žádost na vybudování dřevěné per-

goly před budovou čp.86 po realizaci 
zateplení budovy čp.86 od firmy Svo-
bodová, Ostrov nad Oslavou  

- informaci starosty o stavu žádosti 
o dotaci na akci Snížení energetické 
náročnosti ZŠ a MŠ Radostín nad 
Oslavou

- žádost o byt 1 + KK paní Pivničková, 
Radostín nad Oslavou a pan Steiner, 
Radostín nad Oslavou

- žádost o byt 1 + KK pan Bartošík, 
Habartice, okr. Liberec

- žádost o byt 1 + KK pan Prokop, 
Žďár nad Sázavou

zastupitelstvo městyse schválilo:
- výroční zprávu ZŠ a MŠ Radostín 

nad Oslavou za školní rok 2020/2021
- žádost o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ 

Radostín nad Oslavou na rok 2022 
včetně střednědobého výhledu roz-
počtu na roky 2023 a 2024

- hospodaření městyse Radostín nad 
Oslavou za třetí čtvrtletí roku 2021

- rozpočtové opatření č.4/2021 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celkováčástka v příjmové části 
o + 3 199 932,38 Kč a výdajové části 
o + 3 730 789,80 Kč

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

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

- cenovou nabídku na zakoupení kon-
tejnerů a plastových nádob 240 l na 
komodity separovaného odpadu od 
firmy ELKOPLAST Zlín

- zpracování projektové dokumentace 
na dřevěný přístřešek před budovu 
čp.86 od fi. Ing. Gregar, Kněževes

- zpracování projektové studie na 
rekonstrukci interiéru kulturního 
domu firmou TP projekt, Havlíčkův 
Brod 

- nákup travní sekačky na udržování 
obecních travních ploch s vyklápě-
cím košem do vozu, konkrétní typ 
stroje bude vybrán dle poptávkového 
řízení na příštím jednání zastupitel-
stva městyse 

- nákup víceúčelového stroje na práce 
na obecním majetku a jeho údržbě, 
konkrétní typ stroje bude vybrán dle 
poptávkového/výběrového řízení na 
příštím jednání zastupitelstva městyse  

- zpracování posouzení stavu obecní-
ho domu čp.144 z hlediska možné 
budoucí rekonstrukce nebo přestav-
by třem vybraným projektantům  

- zpracování úpravy projektu na re-
konstrukci hasičské zbrojnice se zá-
zemím pro zásahovou jednotku od 
projektanta Ing. Horníčka, Žďár nad 
Sázavou

- novou výši úhrady za likvidaci ko-
munálního odpadu na rok 2022 za 
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občana a chalupáře městyse Ra-
dostín nad Oslavou a Zahradiště  
700,- Kč, podnikatelé 3 410,- Kč/rok

- návrh rozpočtu městyse Radostín 
nad Oslavou na rok 2022, závazný 
ukazatel rozpočtu je souhrn výdajů 
za jednotlivá odvětví (paragrafů), 
oproti zveřejněnému návrhu nebyly 
provedeny změny v příjmové ani vý-
dajové části

- splacení dlouhodobého úvěru na 
pořízení nemovitostí od ČSOB, a.s. 
v plné výši do konce roku 2021

- rozpočtové opatření č.5/2021 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 1 972 678,31 Kč a výdajové části 
o + 6 034 912,61 Kč

- pověření rady městyse k provedení 
závěrečného rozpočtového opatření 
městyse za kalendářní rok 2021

- obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 
o stanovení obecního systému od-
padového hospodářství, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2019

- obecně závaznou vyhlášku č.2/2021 
o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2020

- složení členů nové školské rady Ing. 
Tomáš Poul DiS, Radostín nad Osla-
vou, Ing. Jiří Vaněk, Znětínek, Aleš 
Kališ ml., Radostín nad Oslavou, Mgr. 
Stanislav Fabík, Radostín nad Osla-
vou, Mgr. Josef Fabík, Radostín nad 
Oslavou, Mgr. Anna Janů, Hlinné

- přidělení bytu 1 + KK v nástavbě 
úřadu městysu paní Pivničkové, Ra-
dostín nad Oslavou a Petru Steinero-
vi, Radostín nad Oslavou

- nákup části pozemku parc. č. 1397/1 
o výměře 788 m2 od manželů Proko-
pových, Radostín nad Oslavou

- vyhlášení záměru městyse na pro-
dej parcely č. 1397/3 o výměře 782 
m2 a parc. č. 1402/3 o výměře 6 m2 
z důvodu koupě jiného pozemku

- žádost firmy Holý, České Budějovice 
na umístění pouťových atrakcí o far-
ní pouti v roce 2022

- určeného zastupitele pana Antoní-
na Vášu, který bude spolupracovat 
ve volebním období 2018 – 2022 
s pořizovatelem v procesu pořizo-
vání územně plánovací dokumen-
tace městyse Radostín nad Oslavou 
v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. 
O územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění poz-
dějších předpisů

- nákup travní sekačky na udržování 
obecních travních ploch s vyklápě-
cím košem do vozu, typ GRILLO FD 
450 za cenu dle cenové nabídky fir-
my PEKASS a.s. Praha za částku 381 
150,- Kč

- uspořádání Tříkrálové sbírky v měs-
tysi Radostín nad Oslavou v sobotu 
8. ledna 2022 za předpokladu přízni-
vé pandemické situace

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

- poskytnutí finančního daru ve výši 
20 000,- Kč na výstavbu domova Po-
mněnka v Novém Městě na Moravě 
pro DIAKONII Myslibořice
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zastupitelstvo městyse uložilo:
- starostovi zpracovat žádost o dotaci 

na akci Městys Radostín nad Osla-
vou-stavební úpravy místní komu-
nikace směrem ke Znětínku do pro-
gramu 117d8210 – Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, podprogramu DT 
117d8210A – Podpora obnovy míst-
ních komunikací na Ministerstvo 
pro místní rozvoj České republiky 
v termínu do 15.12.2021  

- starostovi zpracovat žádost o dotaci 
na akci Modernizace školního hřiště 
do programu 117d8210 – Podpora 
obnovy a rozvoje venkova, podpro-
gramu DT 117d8210B – Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury na 
Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky v termínu do 15.12.2021

- radě městyse provést poptávkové 
řízení na výběr travní sekačky se 
zdvižným košem v termínu do příš-
tího jednání zastupitelstva městyse 

- radě městyse uzavřít nájemní smlou-
vu na pronájem bytu 1 + KK v ná-
stavbě úřadu městyse s paní Pivnič-
kovou a panem Steinerem

- starostovi vyhlásit záměr městyse na 
odprodej pozemku parc.č. 1397/3 
o výměře 782 m2 a parc. 1402/3 o vý-
měře 6 m2 z důvodu koupě jiného 
pozemku

- členům zastupitelstva městyse panu 
Kujalovi, panu Tlustošovi, paní Peš-
kové, paní Kališové a paní Ochrano-
vé organizačně zajistit Tříkrálovou 
sbírku v našem městysi, dne 8.1.2022 

Z jednání rady městyse  (7.10., 29.10. a 24.11.2021)

Rada městyse vzala na vědomí : 
- usnesení o pozastavení stavebního 

řízení ohledně udržovacích prací na 
stavbě zemědělské usedlosti čp. 11 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování

- oznámení o zahájení řízení o po-
volení úplné uzavírky silnice II/354 
v úseku Záseka Netín v termínu 
19.10 - 31.10. 2021 od Městského 
úřadu Velké Meziříčí, odboru dopra-
vy a silničního hospodářství  

- informaci o změně podmínek pro 
uplatnění osvobození od daně z ne-
movitých věcí na zdaňovací období 
roku 2022 od Finančního úřadu pro 
Kraj Vysočina Jihlava

- oznámení o konání veřejného pro-
jednání návrhu změny č. 2 územ-
ního plánu Kotlasy dne 8.11.2021 

v budově obecního úřadu Kotlasy od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního a územního plá-
nování

- sdělení k ohlášení dokončení stavby 
na přístavbu a nástavbu rodinného 
domu čp. 168 od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho a územního plánování

- poskytnutí příspěvku ze státního 
rozpočtu – kompenzační bonus pro 
rok 2021 ve výši 10 467,- Kč od Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina, odboru 
ekonomického, Jihlava

- kolaudační rozhodnutí na novostav-
bu hospodářského objektu u rodin-
ného domu čp. 172 od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování

- závěrkový list č.EL-20210929-2230-4 
na nákup elektrické energie pro ob-
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jekty městyse na rok 2022 od firmy 
CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí 
nad Labem

- závěrkový list č. EL-20210921-2210-
4 na nákup elektrické energie pro ob-
jekty městyse na rok 2023 od firmy 
EP ENRGY TRADING, a.s. Praha

- oznámení o přerušení dodávky elek-
trické energie  dne 16.11.2021 od 
7:30 do 15:30 hodin pro celý měs-
tys Radostín nad Oslavou z důvodu 
údržbových prací na rozvodné síti od 
EG.D a.s. České Budějovice 

- zprávu o schválení legislativního 
opatření s názvem Milostivé léto, 
které přináší dočasně změnu postu-
pu pro vymáhání pohledávek, které 
se týkají obcí a příspěvkových orga-
nizací od Krajského úřadu Kraje Vy-
sočina Jihlava

- dopis ohledně neschválené žádosti 
o dotaci na akci Oprava místní ko-
munikace směrem ke Znětínku od 
ministryně Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky

- sdělení ke stížnosti na umístění lešení 
u rodinného domu čp. 23 od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územní plánování

- rozhodnutí o správnosti vyřízení – 
stanovení poplatku za poskytnutí 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Jihlava

- rozhodnutí o správnosti poskytnuté 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Jihlava

- výsledky – pasport provedené dera-
tizace městyse Radostín nad Oslavou 
podzim 2021

- sdělení ohledně příspěvku na výkon 

státní správy na rok 2022 ve výši 345 
400,- Kč od Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, Jihlava

- veřejnou vyhlášku na akci Novo-
stavba objektů v areálu společnosti 
ZERAS, a.s. v rámci dostavby areálu 
firmy od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního a územ-
ního plánování 

- oznámení o zahájení územního říze-
ní na akci Rekonstrukce venkovního 
osvětlení a místního rozhlasu v ulici 
u jatek od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru stavebního 
a územního plánování 

- usnesení o povolení nakládání s po-
zemními vodami na akci Moderni-
zace travnatého fotbalového hřiště 
Radostín nad Oslavou od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru ži-
votního prostředí

- společný souhlas na akci Přístavba 
a spojené stavební úpravy rodinného 
domu čp. 305 od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho a územního plánování

- rozhodnutí o povolení výjimky 
k manipulaci s živočichy (plazy, 
obojživelníky, bezobratlými) pro ing. 
Petra Hesouna, Jindřichův Hradec 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina 
Jihlava, odboru životního prostředí 
a zemědělství

- pozvánku na setkání ohledně proble-
matiky ukládání směsného komu-
nálního odpadu na skládce v Ronově 
nad Sázavou dne 29.11.2021 na rad-
nici v Přibyslavi

Rada městyse  schválila:
- darovací smlouvu na příjem daru 

pozemek par.č. 2175/70 o výměře 20 
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m2, pozemek 2175/75 o výměře 20 
m2, pozemek par.č. 2175/11 o výmě-
ře 137 m2 a pozemek par.č. 2196/33 
o výměře 2 m2 od Kraje Vysočina 
Jihlava

  - darovací smlouvu na darování po-
zemků par.č. 596/13 o výměře 145 
m2, pozemek par.č. 596/14 o výmě-
ře 278 m2, pozemek par.č. 2168/26 
o výměře 87 m2, pozemek par.č. 
2168/25 o výměře 165 m2 Kraji Vy-
sočina Jihlava

- dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. ZH-
85 na akci Výstavba Sběrného dvora 
– stavba s firmou PWB stavby s.r.o. 
Praha

- zadání zpracování závěrečné ener-
gické zprávy a vyhodnocení ener-
getického managmentu firmě Ing. 
Pavel Juda, Jámy na akci Pořízení re-
kuperačních jednotek do 4. NP ZŠ

- uspořádání charitativní sbírky šat-
stva pro Diakonii Broumov v době 
od 18. do 26.10.2021

- žádost na kácení dřevin rostoucích 
mimo les a to 2 kusy jasanů obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí 
110 cm a 145 cm na pozemku par.č. 
2175/40 a 2196/1 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou od Krajské správy a údržby 
silnic Kraje Vysočina Jihlava

- žádost o ukončení nájmu části po-
zemku par. č. 1391/2 od paní Skryjo-
vé Radostín nad Oslavou

- provedení opravy travní sekačky pro 
TJ Sokol včetně nákupu náhradních 
dílů, opravu provedou zaměstnanci 
městyse

- cenovou nabídku na provedení pří-
pojek do dešťové kanalizace u kul-
turního domu po hranice soukro-
mých pozemků rodinných domů 

podél vedení dešťové kanalizace od 
firmy ATIKA LYSÝ s.r.o., Velké Me-
ziříčí

- průběh přípravných prací na dalším 
rozšíření stavebního obvodu

- smlouvu o společném postupu zada-
vatelů na akci Vybudování chodníku 
podél silnice III/34826 směrem k ZŠ 
a akce Rekonstrukce vodovodů od 
čp. 88 po čp. 16 s SVK Žďársko Žďár 
nad Sázavou 

- darovací smlouvu s firmou ZERAS 
a.s. na finanční dar pro Městys Ra-
dostín nad Oslavou

- smlouvu na zajištění průjezdnos-
ti místních komunikací v zimním 
období 2021/2022 v Radostíně nad 
Oslavou a Zahradištích s firmou ZE-
RAS a.s.

- podání žádosti na finanční příspěvek 
na zmírnění dopadu kůrovcové kala-
mity v lesích městyse za rok 2020 na 
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor 
životního prostředí a zemědělství 
Jihlava

- podání žádosti na příspěvek na hos-
podaření v lesích – údržba osázené-
ho porostu na Krajský úřad Kraje 
Vysočina, odbor životního prostředí 
a zemědělství Jihlava

- žádost TJ Sokol Radostín nad Osla-
vou na pořádání Štěpánské zábavy 
25.12.22021 za předpokladu, že bu-
dou příznivé epidemiologické pod-
mínky

- složení inventarizační komise k in-
ventarizaci majetku městyse ve slo-
žení rada městyse, účetní městyse, 
velitel zásahové jednotky dobrovol-
ných hasičů a ředitel ZŠ a MŠ

- program připravovaného jednání za-
stupitelstva městyse dne 9. 12. 2021  
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- cenovou nabídku a nákup modulu 
pro sledování rozpočtu do účetního 
programu MUNIS od firmy Triada, 
s.r.o. Praha

    - smlouvu o spolupráci při tvorbě, ak-
tualizaci a správě Digitální technické 
mapy kraje Vysočina s Krajem Vyso-
čina, Jihlava

- smlouvu o odstranění či využití od-
padů dle nové legislativy na skládce 
Ronov nad Sázavou – II. etapa od 
1.1.2022 s městem Přibyslav

- dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění 
a provozování kontejnerů na textil 
z roku 2015 s firmou TextilEco, a.s. 
Praha

- smlouvu o obsluze (vyprazdňování) 
nového kontejneru na textil ve stře-
du městyse s firmou TextilEco, a.s. 
Praha

- kupní smlouvu č. 12192020 na pro-
dej pozemku parc.č. 6/15 o výměře 
22 m2 v k.ú. Radostín nad Oslavou 
s firmou EG.D a.s., Brno 

- žádost na ukončení smlouvy o ná-
jmu na místnost řidičů v budově 
městyse čp. 144 k 31. 12. 2021 s fir-
mou ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou

- dohodu o ukončení nájemní smlou-
vy na byt 1+KK k 31. 12. 2021 
v nástavbě úřadu městyse čp. 223 
s manžely Večeřovými, Radostín nad 
Oslavou

- vyhlášení záměru městyse na pro-
nájem bytu 1+KK  v nástavbě úřadu 
městyse čp. 223 od 1. 1. 2022  

- nákup vozíku na palety, převážecího 
rudlíku, 2ks drátěných palet, váhy 
a regálů do nového sběrného dvora 

- cenovou nabídku a objednání pro-
vedení odvodnění a terénní úpravy 
prostou za sběrným dvorem dle ce-

nové nabídky od firmy PWB stavby, 
s.r.o., Praha

     
Rada městyse  neschválila:
- cenovou nabídku na pořízení služby 

šefbot od firmy Šefbot s.r.o. Praha 

Rada městyse uložila: 
- starostovi organizačně zajistit chari-

tativní sbírku pro Diakonii Broumov 
v termínu 18 - 26.10.2021

- starostovi zveřejnit informace o pod-
mínkách pro uplatnění osvobození 
od daně z nemovitých věcí na zdaňo-
vací období roku 2022 od Finanční-
ho úřadu pro Kraj Vysočina Jihlava

- starostovi zpracovat rozhodnutí na 
kácení dřevin rostoucích mimo les 
a to 2 ks jasanů obvod kmene ve výš-
ce 130 cm nad zemí 110 a 145 cm na 
parcelách č. 2175/40 a 2196/1v k.ú. 
Radostín nad Oslavou pro Krajskou 
správu a údržbu silnic Vysočina, Jih-
lava  

- inventarizační komisi provést fy-
zickou inventuru majetku městyse 
v termínu do 31.12.2021

- starostovi zúčastnit se setkání ohled-
ně problematiky ukládání směs-
ného komunálního odpadu na 
skládce v Ronově nad Sázavou dne 
29.11.2021 na radnici v Přibyslavi

- starostovi vyhlásit záměr městyse na 
pronájem bytu 1+KK v nástavbě úřa-
du městyse čp. 223
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Nový sběrný dvůr, třídění odpadů, kompostéry
V prostoru za správní budovou 

firmy ZERAS a.s. vybudovala dodava-
telská firma PWB stavby nový sběrný 
dvůr, kde se nově soustředí sběr a třídě-
ní všech odpadů včetně kovů a biood-
padu. Na projekt jsme získali finanční 
příspěvek ve výši 8,25 mil. Kč z evrop-
ských fondů a městys přidal 2,5 milio-
nu Kč z vlastních prostředků. V místě 
bude kromě jiného trvale vybírán i ne-
bezpečný odpad a stavební suť.

V rámci dalšího dotačního pro-
jektu „Předcházení vzniku odpadů“ 

městys získal příspěvek  1,825 milionu 
Kč na pořízení kompostérů na biood-
pad pro domácnosti a rovněž na nákup 
štěpkovače. Pořídili jsme rovněž něko-
lik nových kontejnerů na separovaný 
odpad a to jak na výměnu dosluhují-
cích nádob, tak i kvůli rozšíření kapa-
cit. Všechny výše uvedené iniciativy 
by měly pomoci redukovat množství 
směsného odpadu, jehož skládkování 
bude v dalších letech prudce zdražovat.

Přehled realizovaných investičních akcí 
v roce 2021

Přes ztížené podmínky dané průběhem epidemie a následně i prudkým růstem 
stavebních nákladů došlo i v letošním roce k rozsáhlým investičním akcím v katastru 
městyse.
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Oprava vodojemu a kanalizace u kulturního domu
Svaz vodovodů a kanalizací Žďár-

sko provedl ve spolupráci s městysem 
rekonstrukci vodojemu, kde došlo ke 
generální opravě zásobníkových nádr-
ží, spojovacích potrubí a opravena byla 
i nadzemní část vodojemu.

V příštím roce bude ještě opra-
ven plot okolo vodojemu a dokončeny 
terénní úpravy. Rovněž byla vyměně-
na kanalizace u kulturního domu. Na 

výše uvedených investicích ve výši 7,1 
milionu Kč se jednou třetinou finanč-
ně podílel rozpočet městyse. Paralelně 
se splaškovou kanalizací byla v této 
lokalitě vlastním nákladem Radostína 
vybudována dešťová kanalizace v hod-
notě 1,081 milionu Kč tak, aby se snížil 
objem povrchové vody, který směřuje 
do čistírny odpadních vod právě od vo-
dojemu.



Odpadové hospodářství
Jistě většina obyvatel v průběhu 

roku 2021 zaregistrovala začátek plat-
nosti dlouho očekávané nové zákonné 
normy ohledně hospodaření s odpadem 
a to zákona č.541/2020 Sb. o odpadech. 
Účelem tohoto zákona je zajistit vyso-
kou úroveň ochrany životního prostředí 
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a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání 
přírodních zdrojů předcházením vzniku 
odpadů a nakládáním s nimi. Zákon se 
snaží balancovat mezi cíli sociální únos-
nosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby 
bylo dosaženo cílů odpadového hospo-
dářství stanovených v tabulce níže. 

Opravy komunikací
Zastupitelstvo se rozhodlo využít 

frézovaný asfalt z loňských oprav kolem 
opěrné zdi ke zpevnění lesní části cesty 
městyse směrem na Kotlasy. Žádali jsme 
rovněž o dotační příspěvek na opravu 
silnice ke Znětínku. Bohužel, v tomto 
případě jsme prozatím neuspěli a bu-

deme se o podporu ucházet znovu. Tra-
dičně jsme investovali do oprav a udr-
žování povrchů silnic v rámci městyse. 
Tentokrát došlo na ulici Dlouhá, kde byl 
proveden ochranný nástřik v hodnotě 
300 tisíc Kč, který prodlouží životnost 
komunikace.

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

pořil místní spolky při výchově dětí a 
mládeže, farnost při opravách zdi kolem 

kostela sv. Bartoloměje, přispěl Charitě na 
provoz Kopretiny a menší dary zaslal ně-
kolika dalším dobročinným projektům.

Opravy obecních budov
Další etapou pokračovaly opravy 

budov městyse. Novou, zateplenou fa-
sádu dostal kulturní dům. Na budově 
byla rovněž vyměněna dosluhující okna 
směrem na západ. Byla opravena jižní 

terasa, nové okapové svody byly za-
ústěny do oddělené dešťové kanalizace 
a došlo i k výměně kanalizace splaško-
vé. V roce 2022 přijde na řadu fasáda na 
budově Obecné školy.

Zastávky autobusu v Zahradištích
V Zahradištích byla firmou COLAS 

CZ a.s. připravena nástupní místa pro 
budoucí autobusové zastávky, které bu-
dou nezbytné po plánované změně jízd-
ních řádů a začlenění do VDV (veřejná 
doprava Vysočiny) kdy většina autobusů 
začne jezdit přímo do Radostína nikoli 
směr Pavlov a tím by Zahradiště zůstaly 

bez dopravní obsluhy. Podle posledních 
zpráv z Kraje Vysočina bude integrova-
ný dopravní systém Kraje Vysočina v 
oblasti Žďárska spuštěn od začátku roku 
2023. Tuto stavbu podpořil Státní fond 
dopravní infrastruktury částkou 1,040 
milionu Kč zbývající část ve výši 0,25 
milionu Kč pokryl rozpočet městyse.
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Z §13 tohoto zákona rovněž vyplývá 
povinnost každého původce odpadu tj. i 
fyzické osoby odpad z domácností uklá-
dat na místa nebo nádob k tomu urče-
ných! Za neplnění této povinnosti zákon 
umožňuje podle §117 uložení pokuty od 
10 000,- Kč do výše 1 000 000,- Kč. 

Zároveň obcím ukládá povinnost 
vytvořit podmínky pro občany tak, aby 
mohli separované (roztříděné) odpady 
ukládat způsobem, jak každému původ-

ci ukládá zákon. Cílem zákona je, aby 
se nejpozději v roce 2035 neukládalo na 
skládkách více jak 10 % komunálního 
odpadu.      

Z tohoto důvodu jsme v našem 
městysi jednak vybudovali sběrný dvůr, 
dále byly do domácností, které projevi-
ly zájem, rozdány bezplatně komposté-
ry na likvidaci biodpadu z domácností. 
Rovněž bylo zřízeno nové sběrné místo 

 
 
 
 Poplatek je ve výši Kč: 
 

ROK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030 
a dále 

využitelných 
odpadů*) 

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

zbytkových 
odpadů 

500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

 
 Využitelné odpady jsou takové, které překračují hodnotu výhřevnosti 6,5 MJ/kg a 
biologickou aktivitu hodnotou AT4. Je to směsný komunální odpad, objemný odpad apod.  
 
 Ze strany městyse je rovněž vyvíjeno úsilí, aby v budoucnu byl energetiky využitelný 
odpad ze směsného komunálního odpadu předáván do spaloven. Bohužel hraje roli 
nevýhodná poloha regionu Žďárska, který má do spalovny v brněnských Malešicích i do 
připravované spalovny ve Velkých Opatovicích daleko a náklady na odvoz do těchto 
spaloven tak budou značné. Projevuje se zde nečinnost státu v uplynulých 10 letech, kdy 
mohly být vybudovány menší regionální spalovny s rozumnou dojezdovou vzdáleností tak, 
jak fungují např. ve Švýcarsku, Německu nebo severských zemích. 
 S nastavenými zákonnými podmínkami se budeme muset vyrovnat a bude záležet na 
každém z nás, kolik za likvidaci vzniklých odpadů v příštích letech budeme platit. Pro příští 
rok se vlivem rostoucích cen za likvidaci odpadů navýší celkové náklady pro městys o zhruba 
100 000,- Kč. Z tohoto důvodu zastupitelstvo po velké diskuzi přistoupilo ke zvýšení 
poplatku oproti roku 2021 o 70,- na občana. Toto zvýšení poplatku za likvidaci komunálního 
odpadu pokryje avizované celkové navýšení z 65 %. Zbylá část bude dokryta ze společné 
pokladny.  
 

Místní komunikace 
 

 Zima přináší kromě chladného a mrazivého počasí i sněhovou nadílku. U dětí je to 
vítaná věc ke koulování, klouzání a dalším zimním radovánkám.  
       Menší radost sněhová nadílka přináší těm, kteří mají na starosti zimní údržbu 
komunikací. Kromě toho, že musí v nečase sednout za volant a vyjet, komplikuje 
jejich práci nešvar některých občanů, kteří si místní komunikace, chodníky a 
parkoviště pletou s odstavnými plochami svých vozidel a velice komplikují zimní 
údržbu. 
 Žádáme všechny majitele vozidel, kteří si místní komunikace pletou s odstavnými 
plochami, aby svá vozidla parkovali na soukromých pozemcích.  
 

   Úřad městyse – správní úřad místních komunikací 

 
 NAROZENÉ DĚTI 

Veronika Novotná, Radostín nad Oslavou 223 

na plast a papír u bytovky čp. 205. Ke ka-
ždému místu se separovaným odpadem 
bude umístěna popelnice na kovový 
odpad. Tato opatření jsou směřovány k 
tomu, aby občané mohli odpady v ma-
ximální míře třídit a ty tak nekončily v 
popelnicích na směsný odpad. Pro do-
kreslení jsou v následující tabulce uve-
deny zvyšující se poplatky za ukládání 
na skládce v následujících letech.

Využitelné odpady jsou takové, kte-
ré překračují hodnotu výhřevnosti 6,5 

MJ/kg a biologickou aktivitu hodnotou 
AT4. Je to směsný komunální odpad, 
objemný odpad apod. 

Ze strany městyse je rovněž vyvíje-
no úsilí, aby v budoucnu byl energetiky 
využitelný odpad ze směsného komu-
nálního odpadu předáván do spaloven. 
Bohužel hraje roli nevýhodná poloha 
regionu Žďárska, který má do spalovny 
v brněnských Malešicích i do připravo-
vané spalovny ve Velkých Opatovicích 
daleko a náklady na odvoz do těchto 



Místní komunikace
Zima přináší kromě chladného 

a mrazivého počasí i sněhovou nadíl-
ku. U dětí je to vítaná věc ke koulování, 
klouzání a dalším zimním radován-
kám. 

Menší radost sněhová nadílka při-
náší těm, kteří mají na starosti zimní 
údržbu komunikací. Kromě toho, že 
musí v nečase sednout za volant a vy-
jet, komplikuje jejich práci nešvar ně-
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kterých občanů, kteří si místní komu-
nikace, chodníky a parkoviště pletou 
s odstavnými plochami svých vozidel 
a velice komplikují zimní údržbu.

Žádáme všechny majitele vozi-
del, kteří si místní komunikace pletou 
s odstavnými plochami, aby svá vozidla 
parkovali na soukromých pozemcích. 

Úřad městyse
 – správní úřad místních komunikací

NaROZENé DĚtI

Veronika Novotná, Radostín nad Oslavou 223
Richard Krejčí, Radostín nad Oslavou 243

Srdečně blahopřejeme.

spaloven tak budou značné. Projevuje se 
zde nečinnost státu v uplynulých 10 le-
tech, kdy mohly být vybudovány menší 
regionální spalovny s rozumnou dojez-
dovou vzdáleností tak, jak fungují např. 
ve Švýcarsku, Německu nebo severských 
zemích.

S nastavenými zákonnými pod-
mínkami se budeme muset vyrovnat a 
bude záležet na každém z nás, kolik za 
likvidaci vzniklých odpadů v příštích 

letech budeme platit. Pro příští rok se 
vlivem rostoucích cen za likvidaci odpa-
dů navýší celkové náklady pro městys o 
zhruba 100 000,- Kč. Z tohoto důvodu 
zastupitelstvo po velké diskuzi přistoupi-
lo ke zvýšení poplatku oproti roku 2021 
o 70,- na občana. Toto zvýšení poplatku 
za likvidaci komunálního odpadu po-
kryje avizované celkové navýšení z 65 
%. Zbylá část bude dokryta ze společné 
pokladny.
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Z činnosti zásahové jednotky 
SDH Radostín nad Oslavou v roce 2021

Jednotka SDH Radostín nad Oslavou zasahovala u těchto událostí:
- 16.01.  požár domu Horní Bory
- 27.01.  požár bagru firmy ZERAZ Radostín nad Oslavou
- 08.02.  technická pomoc – prasklé vodovodní potrubí ZŠ Radostín nad Oslavou
- 12.03.  požár po pálení klestí Krásněves
- 16.04.  požár komínu na rodinném domě v Rousměrově
- 27.04.  požár lesa Ostrov nad Oslavou
- 28.04.  požár lesa Černá 
- 28.04.  požár lesa Radostín nad Oslavou
- 04.05.  požár rodinného domu Ostrov nad Oslavou
- 07.05.  odstranění stromu z vozovky mezi obcemi Radostín n.O.-Ostrov n.O.
- 09.05.  požár lesa u Pavlova  
- 10.05.  požár travního porostu v Pokojově  
- 13.05.  technická pomoc – čištění kanalizace v Radostíně nad Oslavou
- 30.05.  požár slámy v Černé
- 05.06.  likvidace vosího hnízda v Radostíně nad Oslavou 
- 19.06.  likvidace vosího hnízda v Radostíně nad Oslavou 
- 24.06.  technická pomoc – čištění kanalizace ve Znětínku
- 26.06.  planný poplach na požár lesa v Laštovičkách
- 29.06.  technická pomoc – odstranění stromu na silnici u obce Krásněves
- 01.08.  planný poplach na požár lesa Ostrov nad Oslavou
- 11.08.  likvidace vosího hnízda v areálu firmy ZERAS Radostín nad Oslavou
- 11.08.  likvidace vosího hnízda v Radostíně nad Oslavou
- 15.08.  požár lesa v Pokojově
- 02.09.  likvidace vosího hnízda ve Znětínku
- 10.09.  požár lesa mezi obcemi Kněževes a Ostrov nad Oslavou
- 23.09.  odstranění sršního hnízda v Pavlově
- 04.10.  odstranění vosího hnízda v Kněževsi
- 08.10.  odstranění vosího hnízda v Radostíně nad Oslavou
- 09.10.  požár lesa v Ostrově nad Oslavou
- 10.10.  požár lesa v Ostrově nad Oslavou
- 21.10.  požár klestí v Pavlově
- 24.10.  požár kotelny v rodinném domě v Blízkově
- 29.10.  požár lesa v Pavlově
- 25.11.  požár stromu v Radostíně nad Oslavou
     V letošním roce bylo provedeno námětové cvičení jednotek SDH okrsku Radostín 

nad Oslavou. Cílem cvičení bylo uhašení simulovaného požáru rodinného domu 
v Radostíně nad Oslavou č.7. Hasiči zasahovali v dýchací technice, z rybníka Be-
nýšek probíhala dálková doprava vody.
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Z činnosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
 
Členové naší organizace po loňské sezóně stáli před rozhodnutím, zda opět pokročíme k 
zefektivnění provozu moštárny anebo setrváme ve stejných podmínkách jako v loňském 

Z činnosti Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu

Členové naší organizace po loň-
ské sezóně stáli před rozhodnutím, zda 
opět pokročíme k zefektivnění provozu 
moštárny anebo setrváme ve stejných 
podmínkách jako v loňském roce. Po 
všech úvahách se rozhodlo, že se opět 
pustíme do práce na modernizaci pro-
vozu, k rozhodnutí přispěla také nabíd-
ka řeziva od Úřadu městyse na střešní 
konstrukci. 

Po vyhotovení plánu a získání 
stavebního povolení jsme v jarních 
měsících započali s pracemi. Prvotní 
podmínkou zahájení přístavby bylo od-
stranění havarijního stavu staré původ-
ní střechy nad lisovnou, vybudování 
chybějícího věnce na zpevnění obvo-
dových zdí pro následné zatížení novou 
střechou nad přístavbou. Bylo nutné 
vystěhovat všechno strojní zařízení 

 
 

 

 
 
Z činnosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
 
Členové naší organizace po loňské sezóně stáli před rozhodnutím, zda opět pokročíme k 
zefektivnění provozu moštárny anebo setrváme ve stejných podmínkách jako v loňském 
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potom provést sondáže zdiva a stropu. 
Postupně, jak probíhaly bourací práce, 
jsme zjišťovali skutečný stav budovy. 
Zjištění bylo neradostné. Nepočítali 
jsme s tím, že strop na moštárně, který 
byl zhotoven v 70. letech z dřevěných 
trámů, bude v havarijním stavu. Ne-
zbylo než celý strop odstranit a zhotovit 
nový z betonu, který by zároveň plnil 
funkci věnce a celou budovu zpevnil. Ve 
stávající budově byl přistaven přístavek, 
který umožní zákazníkům pohodlně 
odebírat mošt. Současně se minimali-
zuje kontakt s personálem, což je v této 
kovidové době velmi důležité. V tomto 
přístavku bude i nové sociální zařízení.

Čas, jak už to bývá, plyne rychle, 
a tak se nezadržitelně blížil podzim a 
s ním nová sezóna. Venkovní zemní 
práce jsme stihli dokončit, ale jelikož 
jsme opět museli nastěhovat veškeré za-
řízení zpět a samozřejmě je zkontrolo-
vat, případně i opravit, nestihli jsme již 
dokončit všechny stavební práce uvnitř 

a na fasádě. Vše ale bylo uvedeno do 
takového stavu, aby práce v moštárně 
a zákazník při vstupu a odchodu nebyl 
nijak omezován.

Rozhodnutí, zda do této akce jít, 
se ukázalo jako správné, jak z hlediska 
provozu, tak finančního, protože v prů-
běhu druhé poloviny roku se značně 
začal zdražovat stavební materiál. 

Chtěli bychom poděkovat touto 
cestou Úřadu městyse za poskytnuté 
řezivo, členům naší Základní organi-
zace a také nečlenům a řemeslníkům 
za ohromné množství brigádnických 
hodin, ať už při stavbě samotné či při 
moštování ovoce. Děkujeme i našim 
sponzorům.

Blíží se konec roku, a tak bychom 
rádi popřáli všem našim členům, pří-
znivcům a také všem spoluobčanům 
pokojné prožití vánočních svátků a do 
nového roku vše dobré.

Výbor Českého zahrádkářského 
svazu Radostín nad Oslavou.

tělovýchovná jednota SOKOL 
Radostín nad Oslavou

I přes všechna opatření spojená s COVID 19 se v podzimní části fotbalového 
ročníku 2021/2022 podařilo odehrát všechna utkání všech věkových kategorií. 

Fotbalová přípravka odehrála 14 zápasů. Výsledky a tabulky této věkové katego-

rie se nezveřejňují. Hlavním důvodem je 
skutečnost, aby hráči této věkové katego-
rie hráli fotbal pro zábavu a nebyl kladen 
důraz na výsledky.  

Družstvo žáků odehrálo 13 zápa-
sů. Z toho 12 zápasů vyhrálo a 1 pro-
hrálo. Celkové skóre vstřelených/obdr-
žených branek 69/7. Po podzimní části 

je družstvo žáků na 1. místě okresního 
přeboru Žďár nad Sázavou.

Družstvo dorostu odehrálo 10 zá-
pasů. Z toho všech 10 zápasů prohrálo. 
Celkové skóre vstřelených/obdrže-
ných branek 11/53. Po podzimní čás-
ti je družstvo na posledním 11. místě 
krajské soutěže dorostu I. B třídy.
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Družstvo mužů B odehrálo 13 zápasů. 
Z toho 5 zápasů vyhrálo, 1 remizovalo 
a 7 prohrálo. Celkové skóre vstřelených/
obdržených branek 26/36. Po podzimní 
části je družstvo mužů B na 10. místě 
okresní soutěže mužů III. třídy.
Družstvo mužů a odehrálo 13 zápasů. 
Z toho 5 zápasů vyhrálo a 8 prohrá-
lo. Celkové skóre vstřelených/obdrže-

ných branek 23/55. Po podzimní části 
je družstvo mužů A na 9. místě okres-
ního přeboru mužů.

Příjemné prožití svátků vánočních 
a do nového roku stálé zdraví, hod-
ně osobních, pracovních a sportovních 
úspěchů přeje
výkonný výbor TJ
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-  Obecní knihovna v Radostíně nad Oslavou Vás zve na vypůjčení ALBI knížek. Kni-
hy jsou v nabídce pro všechny věkové kategorie. Nabídka nových knih není časově 
omezena.

-  Tříkrálová sbírka se za příznivých epidemiologických podmínek uskuteční 8.1.2022.

- Stále platí Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 upravující činnosti: užívání 
a provozování pyrotechniky, provádění pyrotechnických efektů, odpalování 
ohňostrojů. tato činnost je dovolena pouze 31. prosince od 17 hodin do 1 hodi-
ny následujícího dne 1. ledna běžného kalendářního roku.

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 153/2021, nákladem 350 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 3. 2022. 
Případné příspěvky vítány.

MUDr. Jiří Pulec oznamuje změnu ordinační doby 
během vánočních svátků

Ordinační doba od 23. 12. 2021 – 1. 1. 2022
23. 12. 2021 13: 00 – 15: 00 h (Radostín n. Osl.)
24. 12.2021 – 26. 12. 2021 Státní svátek
27. 12. 2021 7:00 – 15:30 (Radostín n. Osl.)
28. 12. 2021 Ostrov nad Oslavou: 7:00 – 9:00 Radostín n. Osl.: 9:30 – 15:00
29. 12. 2021 Radostín n. Osl.: 7:00 – 12:30 Bory: 13:00 – 14:30
30. 12. 2021 16:00 – 18: 00 (Radostín n. Osl.)
31. 12. 2021 7:00 – 11:00 (Radostín n. Osl.)
1. 1. 2022 Státní svátek


