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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 

 
Číslo 198 – prosinec 2016 
 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

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

 Fabík Josef, starosta obce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Drazí spoluobčané,
letošní podzim je koncem pro funkční období zastupitelstva městyse. Pevně věřím, 

že se v tomto období podařilo udělat, opravit a zmodernizovat spoustu věcí.
Chci poděkovat všem zastupitelům za odvedenou práci a čas věnovaný ve prospěch 

všech ostatních obyvatelů našeho městyse.
     Antonín Váša, starosta městyse
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zastupitelstvo městyse  
bere na vědomí: 

- informaci starosty o nepřidělení do-
tace na akci Stavební úpravy místní 
komunikace ke Znětínku z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR

- informaci starosty o nepřidělení do-
tace na akci Modernizace školního 
hřiště z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR

- informaci starosty o získání dota-
ce na akci Snížení energetické ná-
ročnosti budovy ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou podanou do Programu 
Energetické úspory ze Státního fon-
du životního prostředí

- návrh na koupi a instalaci nových 
prvků a to Věžové sestavy UNIVER-
SAL a Šplhací sestavy Monkey´s Fair-
way 5, na dětské hřiště u tenisových 
kurtů s tím, že rozhodnuto bude na 
dalším jednání zastupitelstva městy-
se

zastupitelstvo městyse schválilo:
- podání žádosti na poskytnutí úvěru 

z programu Investiční úvěry Lesnic-
tví na pořízení víceúčelového stroje 
pro hospodaření v lese z Podpůrné-
ho a garančního rolnického  a lesnic-
kého fondu

- rozpočtové opatření č.3/2022 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 393 870,- Kč a celková částka ve 
výdajové části o + 1 023 870,- Kč

- pronájem nebytových pro-
stor o velikosti 20 m2 v budově 
čp.144 ve II.NP paní Mgr. Ha-
nusové, Nové Veselí, za částku  

9 000,- Kč/rok k provozování fyzio-
terapie 

- vyhlášení záměru na pronájem části 
pozemku na parcele č. 181/75 o roz-
loze cca 50 m2

- výši nájemného z užívání obecních 
nebytových prostor v čp. 86 firmou 
Svobodová, Ostrov nad Oslavou, 
s účinností od 1.8.2022 za částku 
1500,- Kč za kalendářní měsíc, na 
období  do 28.2.2023 

- provedení parkové zóny v prostoru 
Tří křížů

- zadání zpracování projektové doku-
mentace na vyřešení příjezdové cesty 
k rodinnému domu čp. 248, čp.101, 
čp. 177 a čp. 178 v době konání 
kulturních akcí v kulturním domě 
a bezpečné vyjíždění z ní na silnici 
II/354 projektantu dopravních sta-
veb Ing. Petrovi Jimramov

- zadání zpracování dokumentace 
a následné osazení opatření ke zpo-
malení dopravy  na silnici II/354 při 
vjezdu do městyse ze směru Ostrov 
nad Oslavou

- schvaluje nejvýhodnější nabídku na 
dodávku 30 ks LED svítidel pro ven-
kovní osvětlení na výměnu za stáva-
jící od firmy ELKOV Brno, pobočka 
Žďár nad Sázavou

- rozpočtové opatření č.4/2022 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 4 215 015,- Kč a celková částka ve 
výdajové části o + 5 230 000,- Kč

- žádost pana Poula, Radostín nad 
Oslavou na pronájem části pozem-
ku na parcele č.181/75 o rozloze cca  
50 m2 za částku 300,- Kč a rok

Z jednání zastupitelstva městyse (30.6., 11.8. a 15.9.)
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- poptání firem Karel Beneš, Libčice 
nad Vltavou, RAIN-FOX CZ s.r.o., 
Štenberk, Dušan Diviš, Štěkeň, To-
máš Lelek, Nechanice, IRIGA, Hra-
dec Králové na provedení automa-
tické závlahy na akci Modernizace 
travnatého fotbalového hřiště

- poptání firem a to ATIKA Velké 
Meziříčí, GREMIS Velké Meziříčí, 
1. Žďárská vodařská a plynárenská 
Žďár nad Sázavou, KD stavby Jihlava 
na provedení akce Rekonstrukce ka-
nalizace podél Znětíneckého potoka, 
výběrové řízení bude organizovat 
SVK Žďársko

- zadání provedení studie na venkovní 
učebnu pro ZŠ firmě GARANT Pro-
jekt s.r.o. Brno, Ing. Karmazín  

- na základě doporučení hodnotící 
komise výsledek výběrového řízení 
na zakázku „Modernizace  travnaté-
ho  fotbalového  hřiště Radostín nad 
Oslavou - závlaha“ a  dává souhlas 
s uzavřením smlouvy o dílo  s ucha-
zečem Irriga s.r.o., Čistěves 69, 503 
15 Nechanice, jehož nabídka vyhově-
la podmínkám zadání  a jehož nabíd-
ková  cena  byla  nejnižší z podaných 
nabídek

- výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy ATIKA-LY-
SÝ s.r.o Velké Meziříčí na provedení 
akce Radostín nad Oslavou – re-
konstrukce kanalizace podél Znětí-
neckého potoka a udělení souhlasu 
s uzavřením smlouvy o dílo pro SVK 
Žďársko

- na základě doporučení hodnotící ko-
mise výsledek výběrového řízení na 
zakázku „Kolový nakladač“ a dává 
souhlas s uzavřením kupní smlouvy 
s uchazečem AGROCENTRUM ZS, 

s.r.o. Stránecká Zhoř, jehož nabídka 
vyhověla podmínkám zadání a jehož 
nabídková  cena  byla  nejnižší z po-
daných nabídek

- rozpočtové opatření č.5/2022 městy-
se Radostín nad Oslavou, kterým se 
mění celková částka v příjmové části 
o + 32 000,- Kč a celková částka ve 
výdajové části o + 2 457 618,- Kč

- vyhlášení záměru městyse na darová-
ní pozemku parcela č. 14/3 - ostatní 
plocha, silnice o výměře 39 m2 a par-
cela č. 112/8 – ostatní plocha, silnice 
o výměře 2 m2 v k.ú. Zahradiště z dů-
vodu majetkového vypořádání

- vyhlášení záměru městyse na od-
prodej parcely č. 134/2 - zahrada 
o výměře 16 m2 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou z důvodu majetkového vy-
pořádání 

zastupitelstvo městyse uložilo:
- starostovi vyhlásit záměr městyse 

na pronájem části pozemku 181/75 
o rozloze cca 50 m2 v termínu do 
20.7.2022

- starostovi vyhlásit záměr městyse na 
darování pozemku parcela č. 14/3 - 
ostatní plocha, silnice o výměře 39 
m2 a parcela č. 112/8 – ostatní plo-
cha, silnice o výměře 2 m2 v k.ú. 
Zahradiště z důvodu majetkového 
vypořádání v termínu do 30.9.2022

- vyhlášení záměru městyse na od-
prodej parcely č. 134/2 - zahrada 
o výměře 16 m2 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou z důvodu majetkového vy-
pořádání v termínu do 30.9.2022 
informaci starosty o nepřidělení do-
tace na akci Stavební úpravy místní 
komunikace ke Znětínku z Minister-
stva pro místní rozvoj ČR
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- informaci starosty o nepřidělení do-
tace na akci Modernizace školního 
hřiště z Ministerstva pro místní roz-
voj ČR

- informaci starosty o získání dota-
ce na akci Snížení energetické ná-
ročnosti budovy ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou podanou do Programu 

Energetické úspory ze Státního fon-
du životního prostředí

- návrh na koupi a instalaci nových 
prvků a to Věžové sestavy UNIVER-
SAL a Šplhací sestavy Monkey´s Fair-
way 5, na dětské hřiště u tenisových 
kurtů s tím, že rozhodnuto bude na 
dalším jednání zastupitelstva městyse

Rada městyse vzala na vědomí: 
- podobu vjezdu do čp. 170 od paní 

Brabcové, Žďár nad Sázavou s tím, že 
paní Brabcová bude požádána o do-
plnění kóty v jaké délce se uvažovaná 
podoba vjezdu bude potkávat s no-
vým chodníkem

- rozhodnutí o přidělení finančního 
příspěvku za účelem výchovy lesních 
porostů do 40 let ve výši 11 404,- Kč 
za rok 2021 od Krajského úřadu Kra-
je Vysočina Jihlava

- rozhodnutí o přidělení finanční-
ho příspěvku ve výši 17 659,- Kč za 
zmírnění dopadu kůrovcové kalami-
ty za rok 2020 od Krajského úřadu 
Kraje Vysočina Jihlava

- rozhodnutí o povolení demolice ro-
dinného domu čp. 5 v Zahradištích 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování

- oznámení o zahájení stavebního ří-
zení a pozvání k ústnímu jednání 
na akci II/354 Ostrov nad Oslavou 
a křižovatka II/602 Zahradiště dne 
21.7.2022 na Městském úřadu Velké 
Meziříčí, vydané Městským úřadem 
Velké Meziříčí, odborem dopravy 
a silničního hospodářství

- územní souhlas pro stavbu oplocení 
pozemku rodinného domu čp. 137 

od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování

- sdělení o dokončení stavby čp. 313 od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, od-
boru stavebního a územního plánování 

- informaci starosty ohledně průběhu 
jednání o nákupu plynu pro budovy 
městyse

- příspěvek obcím ke zmírnění dopa-
dů zákona o kompenzačním bonusu 
pro rok 2022 ve výši 2 624,- Kč od 
Krajského úřadu Kraje Vysočina, od-
boru ekonomického

- rozhodnutí o vydání stavebního po-
volení na akci Oprava hráze a výpus-
ti Špitálského rybníka  v k.ú. Zahra-
diště od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru životního prostředí

- územní rozhodnutí o umístění stav-
by (nabytí právní moci) veřejná in-
frastruktura Radostín nad Oslavou 
nové kabelové vedení NN k čp. 124 
od Městského úřadu Žďár nad Sáza-
vou, odboru stavebního a územního 
plánování

- protokol o výsledku veřejnopráv-
ní kontroly na akci Modernizace 
tělocvičny se závěrem bez závad 
v souladu s podmínkami programu 
a rozhodnutím od Ministerstva pro 
místní rozvoj České republiky

Z jednání rady městyse (29.6., 21.7. 10.8. a 1.9.2022)
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- oznámení veřejnou vyhláškou o sta-
novení přechodné úpravy provozu 
v termínu od 1.8. do 12.8.2022 na 
silnici III/34826 v úseku od čp. 15 
po čp. 142 v městysu Radostín nad 
Oslavou z důvodu opravy povrchů 
komunikací od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru dopravy

- územní souhlas na akci Oplocení po-
zemku rodinného domu čp. 299 od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru stavebního a územního plá-
nování 

- rozhodnutí o dodatečném povolení 
víceúčelového objektu u rodinného 
domu čp. 230 od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho a územního plánování

- rozhodnutí o zamítnutí stížnosti 
paní Brabcové Žďár nad Sázavou 
na akci Suchý poldr ZERAS a.s. Ra-
dostín nad Oslavou od Krajského 
úřadu Kraje Vysočina, odboru život-
ního prostředí a zemědělství

- veřejnou vyhlášku – stanovení pře-
chodné úpravy provozu na silnici 
II/354, III/35422 a místních komuni-
kací v Radostíně nad Oslavou od 22.- 
29.8.2022 z důvodu konání farní pouti

- závazné stanovisko – souhlas vo-
doprávního úřadu k akci Most přes 
Znětínecký potok od Městského úřa-
du Žďár nad Sázavou, odboru život-
ního prostředí

- informaci o podaném návrhu ve-
řejnoprávní smlouvy na akci Most 
přes Znětínecký potok od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování

- rozhodnutí – stavební povolení na 
úpravu silnice v úseku Záseka – kři-
žovatka Zadní Zhořec od Městského 

úřadu Velké Meziříčí, odboru dopra-
vy a silničního hospodářství

- rozhodnutí o potvrzení správnosti 
vyřízení poskytnutí informace pro 
žadatelku paní Brabcovou, Žďár nad 
Sázavou od Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, sekretariátu hejtmana

- územní souhlas se změnou vytápění 
rodinného domu na parc. č. 799/173 
– tepelné čerpadlo, od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování

- společný souhlas na akci novostavba 
doplňkového objektu u rodinného 
domu  čp. 306 od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru stavební-
ho a územního plánování

- vyrozumění o nabytí právní moci 
povolení na odstranění stavby ro-
dinného domu čp. 50 od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování

- protokol o výsledku kontroly na 
přístupnost internetových stránek 
a mobilních  aplikací s tím, že do šes-
ti měsíců musí být podána písemná 
zpráva o odstranění zjištěných nedo-
statků od Ministerstva vnitra České 
republiky, odboru e-governmentu

Rada městyse  schválila:
- cenovou nabídku a příkazní smlou-

vu na administraci žádosti o dotační 
úvěr na pořízení víceúčelového stro-
je pro lesní hospodářství městyse od 
firmy IPI s.r.o. Žďár nad Sázavou

- darovací smlouvu na finanční pří-
spěvek dle kupní smlouvy na staveb-
ní pozemek – finanční příspěvek za 
včasné vydání kolaudačního souhla-
su s panem Peškem, Radostín nad 
Oslavou 
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- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 
14/R/2019 na akci Zateplení budovy 
č. 86 restaurace Obecná škola s fir-
mou KALAHA a.s. Brno 

- nájemní smlouvu a smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti 
na stavbu Most přes Znětínecký po-
tok s Povodím Moravy, státní podnik 
Brno

- nájemní smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti na pozemky 
v rámci stavby komunikačního vedení 
a zařízení s firmou CETIN a.s. Praha

- dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu 
horního obchodu v čp. 62 s panem 
HOANG, Olbramovice a s paní 
Brabcovou, Žďár nad Sázavou

- žádost ředitele školy o souhlas s ma-
lováním prostor učeben školy, cho-
deb školy, mateřské školy a školní 
kuchyně s jídelnou dle předložené 
cenové nabídky

- žádost o ukončení smlouvy o pronáj-
mu hrobového místa s paní Přibylo-
vou, Měřín

- cenovou nabídku na provedení vý-
měny podlahové krytiny v místnosti 
ve 2.NP  budovy čp. 144 (nocležna 
řidičů) od firmy Podlahy Kasal Březí

- ukončení nájemní smlouvy na garáž 
v čp. 205 k 30.6.2022 s panem Kali-
šem, Radostín nad Oslavou

- podání poptávky na dodávku plynu 
u firem INNOGY, E. ON, Moravské 
naftové doly, Pražská plynárenská 

- cenovou nabídku na opravu povrchu 
místní komunikace od čp. 88 po čp. 
143 (jatka) od firmy KD stavby s.r.o. 
Jihlava

- pořízení 20 kusů deskových her ob-
last Žďársko s prezentací městyse 
Radostín nad Oslavou

- nákup bílého ořechovského písku na 
úpravu cestiček mezi hroby na míst-
ním hřbitově 

- žádost o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les - 2 kusy vrby 
obvod kmene 110 cm ve výšce 130 
cm nad zemí na parc. č. 543/64 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou od pana Bar-
toše, Radostín nad Oslavou s tím, že 
kácení bude realizováno v období 
vegetačního klidu 

- žádost ke skácení jednoho kusu stří-
brného smrku na parc. č. 394/1 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou obvod kmene 
ve výšce 130 cm - 135 cm z důvodu 
napadení stromu mšicí smrkovou od 
manželů Čapkových, Radostín nad 
Oslavou   

- pořízení směrových ukazatelů k zá-
kladní škole a k fotbalovému hřišti 
do prostoru autobusové zastávky 
u školy a k ZŠ

 
Rada městyse  uložila: 
- starostovi zúčastnit se ústního jedná-

ní ohledně opravy silnice II/354 Os-
trov nad Oslavou a křižovatka II/602 
Zahradiště dne 21.7.2022 ve Velkém 
Meziříčí  

- starostovi zpracovat povolení ke ká-
cení dřevin rostoucích mimo les - 2 
kusy vrby obvod kmene 110 cm ve 
výšce 130 cm nad zemí na parc. č. 
543/64 v k.ú. Radostín nad Oslavou        
v termínu do 15.8.2022  

- starostovi zpracovat rozhodnutí 
o povolení kácení dřevin rostoucích 
mimo les - 1 kusu stříbrného smrku 
obvod kmene 135 cm ve výšce 130 
cm nad zemí na parc.č. 394/1 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou  v termínu do 
11. 8. 2022



KOmunÁLnÍ vOLby 2022
Seznam zvolených zastupitelů  

městys Radostín nad Oslavou - voleno 15 zastupitelů

1. KDu-ČSL - 6 zastupitelů

1. bohuslav Halla
Pořadí na kandidátce: 3
KDU-ČSL, navrhuje KDU-ČSL, 43 let, 
řezník - uzenář, Radostín nad Oslavou
276 hl. 

2. Jan Fabík
Pořadí na kandidátce: 4
BEZPP, navrhuje KDU-ČSL, 40 let, pro-
fesionální hasič, Radostín nad Oslavou
262 hl. 

3. Antonín váša
Pořadí na kandidátce: 1
KDU-ČSL, navrhuje KDU-ČSL, 53 let, 
starosta městyse, Radostín nad Oslavou
248 hl. 

4. Ing. martin Kujal
Pořadí na kandidátce: 2
BEZPP, navrhuje KDU-ČSL, 47 let, 
ekonom, Radostín nad Oslavou
223 hl. 

5. Josef Poul
Pořadí na kandidátce: 5
KDU-ČSL, navrhuje KDU-ČSL, 51 let, 
truhlář, Radostín nad Oslavou
171 hl. 

6. Petr Štegner
Pořadí na kandidátce: 6
BEZPP, navrhuje KDU-ČSL, 52 let, me-
chanik - seřizovač, Radostín nad Oslavou
156 hl. 

2. Sdružení nezávislých kandidátů 
RADOSTÍnŠTÍ – 4 zastupitelé

1. miloš Hromek
Pořadí na kandidátce: 1
BEZPP, navrhuje NK, 50 let, strojní me-
chanik, Radostín nad Oslavou
205 hl. 

2. Jana Pešková
Pořadí na kandidátce: 2
BEZPP, navrhuje NK, 52 let, vedoucí 
pošty, Radostín nad Oslavou
161 hl. 

3. Lubomír Tlustoš
Pořadí na kandidátce: 3
BEZPP, navrhuje NK, 52 let, vedoucí 
servisu, Radostín nad Oslavou
155 hl. 

4. Petr Kosour
Pořadí na kandidátce: 5
BEZPP, navrhuje NK, 42 let, řidič, Ra-
dostín nad Oslavou 154 hl.

3. Sdružení nezávislých kandidátů 
K.R.O.K. - 4 zastupitelé

1. mgr. věra Ochranová
Pořadí na kandidátce: 1
BEZPP, navrhuje NK, 49 let, učitelka, 
Radostín nad Oslavou
209 hl. 

2. bc. Jana Karásková
Pořadí na kandidátce: 7
BEZPP, navrhuje NK, 53 let, koordiná-
tor metodik, Radostín nad Oslavou
148 hl. 

7



3. Ing. Petr michálek
Pořadí na kandidátce: 6
BEZPP, navrhuje NK, 48 let, projektant, 
Radostín nad Oslavou
144 hl. 

4. Rostislav večeřa
Pořadí na kandidátce: 3
BEZPP, navrhuje NK, 29 let, vedoucí 
technologie, Radostín nad Oslavou
142 hl. 

4. Sdružení nezávislých kandidátů - 1 
zastupitel

1. Ing. Tomáš Poul
Pořadí na kandidátce: 7
BEZPP, navrhuje NK, 41 let, přísluš-
ník HZS Kraje Vysočina, Radostín nad 
Oslavou
173 hlasů

Rekonstrukce kanalizace  
podél Znětíneckého potoka

V průběhu měsíce října se roz-
běhne akce Rekonstrukce kanalizace 
podél Znětíneckého potoka. Práce 
potrvají do dubna roku 2023 a ná-
sledná oprava komunikací do konce 
května 2023. Investorem této akce je 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
a městys se bude podílet 1/3 na 5 mi-
lionové hodnotě díla. V tomto úseku 
je kanalizace v havarijním stavu, na 
několika místech je propadena a na-
bírá vodu při zvýšení hladiny poto-

ka, která způsobuje další problémy 
na ČOV.

Souběžně v podzimních měsí-
cích bude probíhat i čištění koryta 
Znětíneckého potoka od mostku 
pod kulturním domem po louku na 
Bejkovnici. Čištění bude provádět 
správce toku Povodí Moravy s.p.

Práce budou provázet určitá 
dopravní omezení v dané lokalitě. 
Prosíme tímto občany o shovívavost 
a trpělivost při prováděných pracích. 

nAROZené DĚTI
Zorka Pivničková, Radostín nad Oslavou 192
Tereza Kujínková, Radostín nad Oslavou 116

Martin Dvořák, Radostín nad Oslavou 82
Vendula Vášová, Radostín nad Oslavou 226

Dominik Láznička, Radostín nad Oslavou 200
Srdečně blahopřejeme.
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Interaktivní výukový panel zakoupený  
pro ZŠ za poskytnuté finanční příspěvky 

 okolních obcí

9

Koncem loňského školního roku 
byl z finančních prostředků sdružova-
ných dle Smlouvy o spolupráci všemi 
obcemi, jejichž děti navštěvují místní 
základní školu, pořízen nový interak-
tivní výukový panel ke zkvalitnění vý-
uky matematiky.

Interaktivní panel je jeden z nejmo-
dernějších prvků pro výuku, kde se mo-
hou jednoduše zapojit do výuky i žáci.  

Umožňuje jednoduše, rychle a snadno 
vybírat nejčastěji používané aplikace, 
obsah a prostředky, protože učitel má 
rozhraní a ikony v přirozené výšce očí 
a může je ergonomicky používat. Zahr-
nuje aplikaci pro okamžité psaní na ta-
buli, která umožňuje spolupracovat bez 
nutnosti připojovat se nejprve k počíta-
či a poskytovat tak interaktivní a pouta-
vou výuku na neomezené ploše..



TvOŘIvé veČeRy
Díky naší jarní výstavě a hlavně díky 

všem, kteří nás podpořili koupí našich 
ručně tvořených výrobků, jsme mohly 
předat dětskému oddělení nemocnice v 
Novém městě na Moravě 40 ks froté pro-
stěradel na velké postele i malé postýlky. 
Zbylo i na drobnosti na tvoření pro ne-
mocné děti.

Dále jsme z této výstavy podpořily 
našeho  pana doktora pro děti a dorost 
MUDr. Klimeckého a předaly mu lé-

kařské křeslo do jeho zrekonstruované 
ordinace.

Tímto mu moc děkujeme za 30 let 
nesnadné práce a obětavé péče o naše 
nemocné děti. 

Ještě jednou bychom rády poděko-
valy za naši podporu všem, kteří nás v 
našich akcích podporují.

Těšíme se na vás, třeba na další vá-
noční výstavě.

Za tým „Tvořivých večerů“ 
Jiřina Tlustošová
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SDH RADOSTÍn nAD OSLAvOu

A je to! Hasičská sezóna 2022 je za námi. Letos se uskutečnilo 11 soutěží. Jak jsme se 
nakonec umístili?
- Muži    2. místo z 12 týmů celkově 167 bodů nejlepší čas 16.79
- Ženy    3. místo z 9 týmů celkově 55 bodů nelepší čas 18.27
- Junioři    4. místo z 5 týmů  celkově 39 bodů nelepší čas 18.25
- Juniorky   4 místo z 5 týmů celkově 34 bodů nelepší čas 19.64

Je potřeba zdůraznit, že našim mu-
žům chyběl pouze jediný bod pro pře-
konání kluků z Čikova a získání 1. mís-
ta. Tým mužů by tak zavzpomínal na 
svoje triumfální vítězství z roku 2018, 
kdy se jim kluky (nejen) z Čikova po-
dařilo překonat. 

Tým žen navázal na 3. místo z roku 
2015, 2016 a 2017 – na svoje velkolepé 
vítězství teprve čekají, bude zlomová 
sezóna 2023? Uvidíme a těšíme se.

Velké naděje vkládáme do našich 
juniorských týmů, ke klučičímu týmu 
se totiž letos přidal i juniorský tým dí-
vek. Um bude třeba ještě chvíli pilovat, 
ale jejich odhodlání a zápal by jim mohl 
leckdo závidět.

U nás si ocenění za nelepší koš 
v mužské kategorii vybojoval Honza 
Sýkora a nejlepší rozdělovač na Žďár-
ské lize je Tomáš Hromek. V kategorii 
žen si pak odnášíme opět ocenění za 
nejlepší rozdělovač pro Moniku Peš-
kovou a nejlepší levý proud pro Sáru 
Dvořákovou.

Velké poděkování patří všem, co 
s námi musí milovat požární sport, což 
jsou zejména kamarádi a drahé polo-
vičky. Všem aktivním členům SDH pa-
tří též nemalý dík, protože bez kvalitní-
ho zázemí se nedá závodit. Takže ještě 
jednou všem děkujeme a těšíme se na 
sezónu 2023!

Letos si neodná-
šíme ze soutěží pou-
ze umístění za celko-
vé pořadí, ale mnozí 
se umístili v dream-
teamu, tzn. družstvu 
nejlepších. Každý 
z týmů na závěr se-
zóny hlasuje, kdo 
je podle něj nelepší 
ze všech na Žďárské 
lize na daném postu, 
na posledních závo-
dech následně tým 
nejlepších předvede 
svůj útok.
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Tým žen navázal na 3. místo z roku 2015, 2016 a 2017 – na svoje velkolepé vítězství teprve čekají, 
bude zlomová sezóna 2023? Uvidíme a těšíme se. 

Velké naděje vkládáme do našich juniorských týmů, ke klučičímu týmu se totiž letos přidal i juniorský 
tým dívek. Um bude třeba ještě chvíli pilovat, ale jejich odhodlání a zápal by jim mohl leckdo závidět. 

Letos si neodnášíme ze soutěží pouze umístění za celkové pořadí, ale mnozí se umístili 
v dreamteamu, tzn. družstvu nejlepších. Každý z týmů na závěr sezóny hlasuje, kdo je podle něj 
nelepší ze všech na Žďárské lize na daném postu, na posledních závodech následně tým nejlepších 
předvede svůj útok. 

U nás si ocenění za nelepší koš v mužské kategorii vybojoval Honza Sýkora a nejlepší rozdělovač na 
Žďárské lize je Tomáš Hromek. V kategorii žen si pak odnášíme opět ocenění za nejlepší rozdělovač 
pro Moniku Peškovou a nejlepší levý proud pro Sáru Dvořákovou. 

Velké poděkování patří všem, co s námi musí milovat požární sport, což jsou zejména kamarádi a 
drahé polovičky. Všem aktivním členům SDH patří též nemalý dík, protože bez kvalitního zázemí se 
nedá závodit. Takže ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na sezónu 2023! 

Vložit dokument č. 7 
Vložit dokument č. 8 
Vložit dokument č. 9 
 

 

MUŽI 

DATUM  MÍSTO ČAS TERČ POŘADÍ 
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
17.24  16.85L  1  

29. 5.  Netín (SDH Netín)  19.10  16.96P  7  
4. 6.  Čikov  18.72  17.55L  4  
5. 6.  Lavičky  17.86  16.99P  8  
30. 7.  Meziříčko  17.06  16.65L  2  
31. 7.  Radostín nad 

Oslavou  
17.40  17.24L  3  

13. 8.  Zbraslav  16.79  16.54P  2  
14. 8.  Lhotky Sport  17.20  16.90L  4  
10. 9.  Hamry nad 

Sázavou  
17.82  16.69L  1  

11. 9.  Jabloňov  17.83  17.49P  3  
17. 9.  Maršovice  17.09  17.07P  1  
 

 

 

 

 

 

 

ŽENY 

DATUM  MÍSTO ČAS 1. TERČ POŘADÍ 
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
20.32  18.44L  3  

29. 5.  Netín (SDH Netín)  20.60  19.95L  2  
4. 6.  Čikov  18.89  18.79P  4  
5. 6.  Lavičky  18.27  17.25L  4  
30. 7.  Meziříčko  21.41  17.35L  6  
31. 7.  Radostín nad 

Oslavou  
18.47  17.19L  3  

13. 8.  Zbraslav  21.58  20.28L  6  
14. 8.  Lhotky Sport  19.55  19.33L  4  
10. 9.  Hamry nad 

Sázavou  
21.77  19.82L  5  

11. 9.  Jabloňov  23.56  19.09P  9  
17. 9.  Maršovice  18.54  18.34L  3  
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
20.32  18.44L  3  

 

JUNIOŘI 

DATUM  MÍSTO ČAS 2. TERČ POŘADÍ 
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
N   5  

29. 5.  Netín (SDH Netín)  27.72  20.06P  4  
4. 6.  Čikov  20.72  19.66L  2  
5. 6.  Lavičky  19.37  18.80L  3  
30. 7.  Meziříčko  N   5  
31. 7.  Radostín nad 

Oslavou  
33.01  31.08L  4  

13. 8.  Zbraslav  N   4  
14. 8.  Lhotky Sport  31.42  18.13L  5  
10. 9.  Hamry nad 

Sázavou  
18.58  18.45L  1  

11. 9.  Jabloňov  N   6  
17. 9.  Maršovice  18.25  18.03L  1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽENY 

DATUM  MÍSTO ČAS 1. TERČ POŘADÍ 
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
20.32  18.44L  3  

29. 5.  Netín (SDH Netín)  20.60  19.95L  2  
4. 6.  Čikov  18.89  18.79P  4  
5. 6.  Lavičky  18.27  17.25L  4  
30. 7.  Meziříčko  21.41  17.35L  6  
31. 7.  Radostín nad 

Oslavou  
18.47  17.19L  3  

13. 8.  Zbraslav  21.58  20.28L  6  
14. 8.  Lhotky Sport  19.55  19.33L  4  
10. 9.  Hamry nad 

Sázavou  
21.77  19.82L  5  

11. 9.  Jabloňov  23.56  19.09P  9  
17. 9.  Maršovice  18.54  18.34L  3  
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
20.32  18.44L  3  

 

JUNIOŘI 

DATUM  MÍSTO ČAS 2. TERČ POŘADÍ 
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
N   5  

29. 5.  Netín (SDH Netín)  27.72  20.06P  4  
4. 6.  Čikov  20.72  19.66L  2  
5. 6.  Lavičky  19.37  18.80L  3  
30. 7.  Meziříčko  N   5  
31. 7.  Radostín nad 

Oslavou  
33.01  31.08L  4  

13. 8.  Zbraslav  N   4  
14. 8.  Lhotky Sport  31.42  18.13L  5  
10. 9.  Hamry nad 

Sázavou  
18.58  18.45L  1  

11. 9.  Jabloňov  N   6  
17. 9.  Maršovice  18.25  18.03L  1  
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JUNIORKY 

DATUM  MÍSTO ČAS 3. TERČ POŘADÍ 
28. 5.  Netín (SDH Starý 

Lískovec Sport)  
20.33  18.80L  4  

29. 5.  Netín (SDH Netín)  20.33  18.23L  3  
4. 6.  Čikov  20.39  18.76L  3  
5. 6.  Lavičky  19.64  18.47L  3  
30. 7.  Meziříčko  21.98  18.25P  5  
31. 7.  Radostín nad 

Oslavou  
N   5  

13. 8.  Zbraslav  20.03  18.67L  2  
14. 8.  Lhotky Sport  20.84  19.26L  3  
10. 9.  Hamry nad 

Sázavou  
39.50  38.00P  6  

11. 9.  Jabloňov  21.29  20.69L  5  
17. 9.  Maršovice  30.15  27.72L  7  
 

 
V letošní soutěžní sezoně 2022 měl náš sbor mládež zastoupenou třemi týmy. Všechny týmy 
objely skoro všechny závody soutěže Regional cupu mládeže a podaly dobré výkony. Tým 
„A - starší“ se v celkovém pořadí umístil na 3. místě a tým „B - starší“ obsadil 13 místo. Tým 
mladších žáků skončil na 11. místě. V letošní soutěži jsme rovněž vyhráli putovní pohár za 
nejlepší čas „15:78“ v požárním útoku, který jsme předvedli ve Znětínku.  Nesmíme ale také 
zapomenout na naše trenéry Stanislava Krču a Jaroslava Bartáka, kteří nám věnovali hodně 
svého času a všem, kteří nám pomáhali s přípravou. 
Vložit dokument č. 10 
Vložit dokument č. 11 
 
Vložit dokument č. 21 
Vložit dokument č. 22 
 

 

Tenisový turnaj o pohár starosty ve čtyřhrách           
 

 V sobotu 3.9.2022 se na tenisových kurtech v Radostíně nad Oslavou uskutečnil tradiční 
tenisový turnaj ve čtyřhrách o pohár starosty městysu, letos se zúčastnilo 32 účastníků, kteří 
byli rozděleni do dvou skupin a samostatná skupina pro starší pány nad 55 let, kde soutěžilo 5 
párů. Za příznivého tenisového počasí byly sehrány zápasy ve dvou skupinách o pořadí, 
následně se ve čtvrtfinále utkali vítěz se čtvrtým z druhé skupiny a druhý se třetím a jejich 
vítězové v semifinále a dva nejlepší páry se utkaly ve finále. 
  Starší páni odehráli zápasy systémem každý s každým a nejlepší pár se stal vítězem.  
Vložit dokument č. 12 
 
Semifinále:  Ing. Jiří Havlíček, Pavel Sýkora -  Milan Havlíček, Marek Váša  5 : 7 

V letošní soutěžní sezoně 2022 
měl náš sbor mládež zastoupenou tře-
mi týmy. Všechny týmy objely skoro 
všechny závody soutěže Regional cupu 
mládeže a podaly dobré výkony. Tým 
„A - starší“ se v celkovém pořadí umís-
til na 3. místě a tým „B - starší“ obsadil 
13 místo. Tým mladších žáků skončil na 

11. místě. V letošní soutěži jsme rovněž 
vyhráli putovní pohár za nejlepší čas 
„15:78“ v požárním útoku, který jsme 
předvedli ve Znětínku.  Nesmíme ale 
také zapomenout na naše trenéry Sta-
nislava Krču a Jaroslava Bartáka, kteří 
nám věnovali hodně svého času a všem, 
kteří nám pomáhali s přípravou.
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TenISOvý TuRnAJ 
 O POHÁR STAROSTy ve ČTyŘHRÁcH

V sobotu 3.9.2022 se na tenisových 
kurtech v Radostíně nad Oslavou usku-
tečnil tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách 
o pohár starosty městysu, letos se zúčast-
nilo 32 účastníků, kteří byli rozděleni do 
dvou skupin a samostatná skupina pro 
starší pány nad 55 let, kde soutěžilo 5 párů. 
Za příznivého tenisového počasí byly se-

hrány zápasy ve dvou skupinách o pořadí, 
následně se ve čtvrtfinále utkali vítěz se 
čtvrtým z druhé skupiny a druhý se třetím 
a jejich vítězové v semifinále a dva nejlepší 
páry se utkaly ve finále.

Starší páni odehráli zápasy systémem 
každý s každým a nejlepší pár se stal vítě-
zem.

Semifinále:  Ing. Jiří Havlíček, Pavel Sýkora -  Milan Havlíček, Marek Váša  5 : 7
Štěpán Poul, Pavel Barták – Antonín Váša ml., Karel Fabík   3 : 6

O třetí místo:  Ing. Jiří Havlíček, Pavel Sýkora - Štěpán Poul, Pavel Barták 6 : 0

Finále: Milan Havlíček, Marek Váša  
- Antonín Váša ml., Karel Fabík  6 : 3
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Pořadí skupiny starší páni:
1.   František  Pálka,  Josef Fabík st.
2.   mgr. Jiří Slouka,  Pavel Hladký  
3.   miroslav Horák, František Fabík 
4.    Ing. Jiří Hromek, Luboš Karásek

Pořadí na prvních čtyřech místech:
1.    milan Havlíček, marek váša
2.    Antonín váša ml., Karel Fabík
3.    Ing. Jiří Havlíček, Pavel Sýkora
4.     Štěpán Poul, Pavel barták

Tělovýchovná jednota SOKOL Radostín nad Oslavou 
děkuje zástupcům městyse za významnou podporu sportu, zejména fotbalu. V sou-
časné době městys realizuje akci Modernizace travnatého fotbalového hřiště - auto-
matická závlaha.
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Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 
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POLIcIe ČR
Internetoví podvodníci mají nové metody

umíme používat elektronické bankovnictví?  
Rady, jak nepřijít o hodně velké peníze

KRAJ vySOČInA - Na poli kyber-
netické kriminality vládne již několik mě-
síců technika, prostřednictvím které pa-
chatel i bez velkých znalostí v oblasti IT 
může připravit člověka o velké peníze. Je 
založena na postupech, které mají člově-
ka donutit vepsat do pachatelem připra-
vené „tabulky“ údaje potřebné pro pro-
vedení elektronické platby. Jsou to číslo 
karty, doba platnosti karty, elektronický 
PIN a autorizační kód. V horším případě 
bude pachatel chtít vniknout přímo do 
účtu a bude požadovat vyplnění přihla-
šovacího jména a hesla do elektronického 
bankovnictví.

„Jak to pachatel dokáže? Nejdříve musí 
navodit situaci, kdy vy sám chcete ony 
potřebné údaje vyplnit. Musí tedy před-
ložit pro vás výhodnou nabídku, pro jejíž 
využití musíte požadované údaje vyplnit. 
Samozřejmě je tabulka podstrčená a slouží 
k tomu, aby potřené údaje získal pachatel 
a s jejich pomocí provedl platbu kartou 
nebo přímo ovládl váš elektronický účet, 
a to vše k vaší škodě,“ popisuje mjr. Mgr. 
Martin Vaněček, vedoucí odboru analyti-
ky a kybernetické kriminality Krajského 
ředitelství policie kraje Vysočina.

A nyní z praxe. Jakou nabídku vám pa-
chatel může dát:
- Nabídku kupujícího k provedení plat-

by nebo dopravy nebo jiné služby při 
prodeji vámi nabízeného zboží na 
bazarových portálech. Pachateli nej-

využívanějšími jsou portály Vinted 
a v těsném závěsu je Bazoš. Pachatel 
zde vyhledá vámi nabízenou věc a ozve 
se s nabídkou. Nyní potřebuje nějaké 
spojení mimo platformu bazarového 
portálu. Požádá o telefon, email. Dále 
komunikuje již přes toto spojení. Na-
bídne možnost vyzvednutí zboží ku-
rýrem (často je zneužívána DPD ale 
i jiné) a zároveň přímý převod peněz 
od kupujícího přímo na váš účet. 

- Ozve se vám zástupce obchodní fir-
my, že jste vyhrál cenu v jejich sou-
těži, „odborný pracovník“ investiční 
společnosti, že má pro vás výhodnou 
nabídku investice nebo obchodník 
s virtuální měnou (většinou bitcoin) 
s podobnou nabídkou nebo sdělením, 
že jste vlastníkem „někde“ uložených 
bitcoinů a  on vám je pomůže výhodně 
zhodnotit.

- Ozve se vám pracovník některého 
z ministerstev či úřadu s tím, že máte 
nárok na vrácení přeplatku některé 
vámi provedené platby vůči státu, nebo 
máte nárok na některou novou sociál-
ní dávku či jinou platbu od státu (nyní 
aktuálně „příspěvek na bydlení“)

„A dotyčný podvodník bývá velmi laskavý 
a snaží se vám vše usnadnit. Zasílá odkaz 
na webové stránky, kde je třeba vyplnit po-
třebné údaje pro provedení celé transakce. 
A mezi těmito údaji jsou i přístupové údaje 
k platební kartě nebo elektronickému ban-
kovnímu účtu. Stránky jsou přitom velmi 
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věrohodné, imitují stránky, které se pacha-
teli hodí do jeho legendy, a proto, někdy 
i vedle jiných údajů, do této tabulky vypl-
níte choulostivé údaje. Pozor, na to je jed-
noduchá obrana. V adresním řádku vlevo 
nahoře webové stránky, kterou prohlížíte 
a kde vyplňujete údaj, není adresa orga-
nizace, za kterou se stránka vydává. Ale 
musíte vše kontrolovat velmi pečlivě. Stačí 
třeba pomlčka navíc a jedná se o jinou ad-
resu. A pachatelé to vědí a někdy v případě 
odmítnutí vyplnění se ozve „odborná pod-
pora“ dané „instituce“ a přesvědčuje vás, že 
je vše v pořádku nebo „právník“, který vám 
vyhrožuje pokutou, žalobou v případě ne-
dokončení transakce. Stává se dokonce, že 
přijde i nějaká částka. Ta však brzy zmizí 
i s vašimi prostředky,“ doplňuje mjr. Mgr. 
Martin Vaněček.

To jsou pouze tři příklady, které se sku-
tečně také v Kraji Vysočina téměř denně 
stávají, ale legenda může být různá. Navo-
zuje výhodu pro vás „jen“ za to, že „něco“ 
„někam“ zapíšete. To jen – něco - někam 
zapsat vám může způsobit velkou škodu. 

Možná si řeknete, ale jak se dostane 
pachatel k autorizačnímu kódu operace 
- SMS, generovaný klíč? Jednoduše! Vy 
sami mu je poskytnete ovlivněni legen-
dou, že to nutné k provedení platby, pro 
zjištění vaší finanční akceschopnosti. 
I když to může být úsměvné, ale fungu-
je to. Děje se tak denně, a to i opakova-
ně. Málokdo totiž čte text autorizačních 
zpráv. Vždy je tam ale jasně napsáno, co 
konkrétně autorizujete. „Předat kód pro 
operaci „přístup do elektronického ban-
kovnictví“, „změna telefonu k zasílání au-
torizačních SMS“ - samozřejmě na telefon 
pachatele - „provedení platby“, „žádost 
o půjčku“,… je téměř finanční sebevraž-

da. Dejte pozor na jednoduché autorizace 
platby v zařízeních, kam byla informace 
o platbě doručena obvykle váš telefon. Zde 
zprávu pořádně čte málokdo a odesílá kli-
káním na tlačítko či otiskem prstu jednu 
autorizaci za druhou. Například George 
klíč. Při přepisu kódu z SMS přece jenom 
uživatel text čte. A když už má pachatel 
operaci ve vašem, jím ovládnutém účtu, 
připravenu, vy mu ji odesláním autorizač-
ního kódu schválíte,“ popisuje postup pa-
chatele mjr. Mgr. Martin Vaněček. 

Nebezpečné je, že člověk - oběť - ko-
munikuje s vědomím toho, že prodává 
jen věc za 100 korun a získává „možnou“ 
výhodu, zisk, zjednodušení nějaké ope-
race a neuvědomujete si, že zpřístupňuje 
svůj/svoje účty s veškerými prostředky 
tam uloženými. 

Některá doporučení:
- Na platby v prostředí internetu si zřídit 

zvláštní účet (kreditní nebo i běžný) 
a na tomto účtu mít částku přiměře-
nou prováděným operacím. Nepro-
pojovat využívané bankovní účty pro 
přístup z jednoho přihlášení.

-  Velmi nebezpečné je vyplňovat údaje 
potřebné k platbě elektronickou kar-
tou, či přístupové údaje do elektronic-
kého bankovnictví do „tabulek“, které 
byly zpřístupněny zasláním odkazu 
na webovou stránku. Každá seriózní 
platební brána se otevírá z prostředí 
webových stránek obchodníka a po 
platbě se tam vrací (mají spolu smluvní 
vztah). Používejte jen platební brány, 
které jste v minulosti úspěšně použili. 
Pokud se vám způsob platby nezdá, 
nepoužívejte jej a operaci neprováděj-
te! Ostatně. Pro provedení platby je 
třeba pouze číslo účtu.
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- Při přihlašování do elektronického 
bankovnictví důsledně kontrolujte ad-
resní řádek, zda je zobrazená adresa 
webových stránek bankovnictví přesně 
zobrazená. Naučte se ji předem nazpa-
měť nebo si ji kamkoliv zapište. Jedná 
se veřejně dostupný údaj.

- Pro přístup do bankovnictví si vytvořte 
záložku nebo zástupce. Pečlivě si vždy 
adresu prověřte. Při vyhledání ban-
kovnictví z vyhledávače opravdu hrozí 
otevření falešného odkazu, pachatelé 
umí protlačit svůj falešný odkaz k ban-
kovnictví na přední místa vyhledaných 
odkazů

- Při jakýchkoliv potížích kontaktujte 
banku, sdělte, že jste se stali obětí pod-

vodu a platbu reklamujte. Buďte dů-
razní, někteří úředníci bank projevili 
v minulosti značnou nekompetentnost 
a liknavost.

- V případě podezření, že jste se stali 
obětí podvodníka, vše ihned oznamte 
policii na linku 158

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
oddělení tisku a prevence

kpt. Mgr. Martin Hron
koordinátor prevence kriminality

tel: 974 261 209
mobil: 725 103 451

e-mail: martin.hron@pcr.cz
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víte, že …
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5. 12. 2022. Případné příspěvky vítány.

- v čekárně u ZŠ stále probíhá bezplatný sběr papíru


