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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 ) 

Z jednání zastupitelstva městyse (25.3., 6.5. a 9.6.2021)

zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí:
- žádost o pronájem nebytových pro-

stor v budově čp.190 od pana  Křes-
ťana, Bohdalov

- informaci starosty o probíhající re-
konstrukci vodojemu, kde je k dneš-
nímu dni provedena sanace kovové 
výztuže stropních panelů a povrchu 
první zásobníkové komory 

- informaci starosty o zahájení akce 
Rekonstrukce kanalizace u KD

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

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

zastupitelstvo městyse schválilo:
- výsledek výběrového řízení, nejvý-

hodnější nabídku firmy HITL s.r.o. 
Dobelice, na dodávku kompostérů 
a štěpkovače v rámci projektu Před-
cházení vzniku odpadů v obci Ra-
dostín nad Oslavou, včetně souhlasu 
s uzavřením kupní smlouvy

- výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy PWB stavby 

Právě prováděné investiční akce: 
Zateplení a fasáda KD, Rekonstrukce kanalizace u KD
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s.r.o. Praha, na provedení stavební 
části akce: Výstavba sběrného dvora 
Radostín nad Oslavou – stavba, včet-
ně souhlasu s uzavřením smlouvy 
o dílo

- žádost pana Kolbábka, Radostín nad 
Oslavou, na pronájem části parcely  
č. 99/1 o výměře 190 m2 v k.ú.Ra-
dostín nad Oslavou k uskladnění 
dřeva

- Výroční zprávu o hospodaření Zá-
kladní a Mateřské školy Radostín 
nad Oslavou za rok 2020 

- žádost ředitele Základní a Mateřské 
školy Radostín nad Oslavou o pře-
vedení zlepšeného hospodářského 
výsledku z hlavní a vedlejší hospo-
dářské činnosti za rok 2020 do fondů 
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou, dle přílohy

- žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou o vyčlenění 2000,- Kč 
z rozpočtu školy do fondu reprezen-
tace na rok 2021

- zrušení bodu 18 – 985 usnesení - 
podání žádosti o dotaci na akci Vý-
měna topení v tělocvičně ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou a podání žá-
dosti o dotaci do programu Podpora 
rozvoje a obnovy materiálně tech-
nické základny regionálního školství  
Ministerstva financí České republiky 
(90% dotace)

- podání žádosti o dotaci na akci Vý-
měna topení v tělocvičně a oprava 
WC v ZŠ a MŠ Radostín nad Osla-
vou do programu Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně technické zá-
kladny regionálního školství  Minis-
terstva financí České republiky (90% 
dotace)

-  přidělení bytu č.3 o velikosti 3 + 1 

v budově městyse čp.223 manželům 
Novotným, Radostín nad Oslavou 

- poskytnutí finančního daru ve výši 
5000,- Kč Domovu svatého Josefa 
v Žírči, provozovaný Oblastní chari-
tou Červený Kostelec

- výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy František 
Machovec, Chotěboř, na provedení 
technického dozoru stavby na akci 
Sběrný dvůr  Radostín nad Oslavou – 
stavba, včetně souhlasu s uzavřením 
příkazní smlouvy 

- výsledek výběrového řízení, nejvý-
hodnější nabídku firmy LS MONT 
s.r.o. Žďár nad Sázavou, na provede-
ní akce Výměna topení v tělocvičně 
a oprava WC v ZŠ, včetně souhlasu 
s uzavřením smlouvy o dílo  

- vstup do dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Žďársko a znění sta-
nov nově vznikajícího dobrovolného 
svazku    

- pověření starosty k zastupování měs-
tyse na valných hromadách dobro-
volného svazku obcí Mikroregionu 
Žďársko

- vyhlášení záměru na prodej části 
parcely městyse č.1424/14 o výměře 
95 m2 pro příjezd k budově, obsluž-
nost a prostor pro terénní úpravy

- podání žádosti o dotaci na akci Sta-
vební úpravy Hasičské zbrojnice 
z výzvy JSDH V3 2022 Stavba nebo 
rekonstrukce požární zbrojnice od 
Ministerstva vnitra, generálního ře-
ditelství hasičského záchranného 
sboru České republiky

- podání žádosti o dotaci na akci 
Oprava povrchu místní komunika-
ce v ulici Dlouhá z Fondu Vysočiny, 
programu Obnovy venkova
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- cenovou nabídku firmy REACOM 
s.r.o. Třebíč na provedení opravy 
povrchu položením mikrokoberce 
místní komunikace ulice Dlouhá

- neschválilo pronájem nebytových 
prostor o velikosti 180 m2 (dle pří-
lohy) v budově čp.190 k obchod-
ní činnosti (uskladnění materiá-
lu – parapety, žaluzie, sítě) za částku  
10 000,- Kč panu Křesťanovi, Bohdalov

- závěrečný účet městyse včetně zprávy 
o přezkoumání hospodaření městyse 
za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celo-
ročním hospodařením a to bez výhrad

- účetní závěrku na základě před-
ložených výkazů sestavených 
k 31.12.2020, Rozvaha, Výkaz zisku 
a ztráty, Příloha, Inventarizace ma-
jetku, Inventarizační zpráva a Zpráva 
o výsledku přezkoumání  hospodaře-
ní městyse za rok 2020 

- zprávu o výsledku hospodaření měs-
tyse Radostín nad Oslavou za rok 
2020, se závěrem, že schvalovaná 
účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
skutečností posuzovaných podle §4 
vyhlášky 220/2013 Sb. věrný a po-
ctivý obraz předmětu účetnictví a fi-
nanční situace Městyse Radostín nad 
Oslavou, při přezkoumání hospoda-
ření Městyse Radostín nad Oslavou 
za rok 2020 nebyly zjištěny žádné 
skutečnosti, které by vedly k pře-
svědčení, že přezkoumávané hospo-
daření není ve všech významných 
(materiálních) ohledech v souladu 
s hledisky přezkoumání hospodaření

- hospodaření Městyse Radostín nad 
Oslavou za první čtvrtletí roku 2021

- žádost pana Karáska, Radostín nad 
Oslavou na odprodej části obecní 
parcely č. 1424/1 o rozloze 95 m2  na 

příjezd k budově a její obslužnost 
- vyhlášení záměru městyse na proná-

jem bytu 2+1 v budově úřadu městy-
se čp. 223 

- vyhlášení záměru na darování po-
zemků  parc.č. 596/13 ostatní plo-
cha silnice o výměře 145 m2, parc. 
č.596/14  ostatní plocha silnice o vý-
měře 278 m2, parc.č.2168/26 ostat-
ní plocha silnice o výměře 87 m2, 
parc.č.2168/25 ostatní plocha silnice 
o výměře 165 m2 za účelem majetko-
vého vypořádání

- přijetí daru pozemků parc.č. 2175/70 
ostatní plocha komunikace o výměře 
20 m2, parc.č. 2175/71 ostatní plocha 
komunikace o výměře 20 m2, parc.č. 
2196/33 ostatní plocha komunikace 
o výměře 2 m2, část parc.č. 2175/11 
ostatní plocha jiná plocha o výmě-
ře 137 m2 od Kraje Vysočina Jihla-
va a souhlas s uzavřením darovací 
smlouvy

- souhlas s prodejem poloviny nemo-
vitosti – parcela č.799/177 v majetku 
pana Šimka, Radostín nad Oslavou 
do majetku paní Veselé, Radostín 
nad Oslavou s podmínkou zachování 
předkupního práva pro Městys Ra-
dostín nad Oslavou i na prodávanou 
polovinu nemovitosti a souhlas s uza-
vřením třístranné kupní smlouvy

- podání žádosti o dotaci na akci 
Modernizace školního hřiště z pro-
gramu „Rozvoj místních sportovišť 
a zázemí – Kabina 2021 – 2025“ 
z Národní sportovní agentury

zastupitelstvo městyse uložilo:
- radě městyse uzavřít kupní smlouvu 

na dodávku kompostérů a štěpkova-
če s firmou Hitl s.r.o. Dobelice  



- radě městyse uzavřít smlouvu o dílo 
na provedení stavební části akce „Vý-
stavba sběrného dvora Radostín nad 
Oslavou – stavba“ s firmou PWB sta-
vební s.r.o. Praha                              

- starostovi zpracovat a podat žádost 
o dotaci na akci Výměna topení v tě-
locvičně a oprava WC v ZŠ a MŠ 
Radostín nad Oslavou do programu 
Podpora rozvoje a obnovy materiál-
ně technické základny regionálního 
školství  Ministerstva financí České 
republiky   

- radě městyse uzavřít příkazní smlou-
vu s firmou Machovec, Chotěboř

- radě městyse uzavřít smlouvu o dílo 
s firmou LS MONT s.r.o. Žďár nad 
Sázavou  

- starostovi zpracovat a podat žádost 
o dotaci na akci Stavební úprava 
hasičské zbrojnice z výzvy JSDH 
V3 2022, Stavba nebo rekonstrukce 
požární zbrojnice od Ministerstva 
vnitra, Generálního ředitelství ha-
sičského záchranného sboru České 
republiky  

- starostovi vyhlásit záměr na prodej 
části parcely městyse č.1424/14 o vý-
měře 95 m2 pro příjezd k budově, ob-
služnost

- radě městyse uzavřít třístrannou 
kupní smlouvu na prodej ½ pozem-
ku parc.č.799/177    

- starostovi vyhlásit záměr na proná-
jem bytu 2+1 v budově úřadu městy-
se čp.223
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Z jednání rady městyse (11.3., 25.3., 15.4. 13.5. a 2.6.2021)

Rada městyse vzala na vědomí: 
- potvrzení o  osvobození zásahových 

vozidel místní zásahové jednotky s 
nosností do 3,5 t od zpoplatnění jíz-
dy na dálnicích od Státního fondu 
dopravní infrastruktury Praha

    - oznámení o zahájení vodoprávní-
ho řízení na akci „Rekonstrukce vo-
dovodu podél silnice III/34526 “ od 
čp. 88 po čp. 16, vydané Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
životního prostředí 

- oznámení o zahájení řízení o pro-
dloužení platnosti stavebního po-
volení na akci „Stavební úpravy 
hasičské zbrojnice čp.233“, vydané 
Městským úřadem Žďár nad Sáza-
vou, odborem stavebním a územní-
ho plánování

- rozhodnutí o stanovení výše odvo-
dů – vynětí ze zemědělského půd-
ního fondu na akci „Most přes řeku 

Oslavou“ pro společnost ZERAS a.s., 
vydané Městským úřadem Žďár nad 
Sázavou, odborem životního pro-
středí

- kolaudační rozhodnutí pro novo-
stavbu RD čp. 322, vydané Městským 
úřadem Žďár nad Sázavou, odborem 
stavebním a územního plánování

- předvolání k podání vysvětlení pře-
stupkové věci, ohledně opravy chod-
níku před budovou čp. 62 (Restaura-
ce u Padalíků) a údajného poškození 
budovy, od Městského úřadu Žďár 
nad Sázavou, odboru majetkopráv-
ního

- zprávu starosty o provedené plošné 
deratizaci proti hlodavcům, bylo za-
loženo 126 míst s návnadou

- oznámení o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy na akci Vybudování auto-
busových zastávek v Zahradištích, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
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odboru stavebního a územního plá-
nování

- žádost o pronájem bytu městyse od 
manželů Šantrůčkových, Pavlov, s tím, 
že městys nemá v současné době žádný 
byt k dispozici a žádost bude zařazena 
do pořadníku na dobu 1 roku 

- žádost o pronájem bytu městy-
se od paní Marie Žákové, Brodská 
1932/33, Žďár nad Sázavou, s tím, že 
městys nemá v současné době žádný 
byt k dispozici a žádost bude zařaze-
na do pořadníku na dobu 1 roku 

- poděkování za poskytnutý finanč-
ní dar od Domova sv. Josefa v Žírči 
(Červený Kostelec)

- veřejnou vyhlášku na úhradu daně z 
nemovitých věcí na rok 2021 od Fi-
nančního úřadu Kraje Vysočina, pra-
coviště Žďár nad Sázavou

- poskytnutí finančního příspěvku ze 
státního rozpočtu – kompenzační 
bonus pro rok 2021 ve výši 48 tis. Kč 
od Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Jihlava

- žádost o pronájem bytu městyse od 
paní Heleny Domské, Radostín nad 
Oslavou čp.93 s tím, že v současné 
době městys nemá žádný byt k dis-
pozici a žádost bude zařazena do po-
řadníku na dobu jednoho roku

- rozhodnutí o společném povolení 
umístění a provedení stavby na akci 
„Rekonstrukce vodovodu podél sil-
nice III/34826 od čp. 88 po čp. 16“ od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí

- oznámení o provedení kontroly vý-
konu matriční agendy dne 25.5.2021 
od Městského úřadu Žďár nad Sá-
zavou, odboru občanskoprávního a 
obecního živnostenského úřadu

- vyrozumění o nabytí právní moci vy-
rozumění na povolení provozu tepel-
ného čerpadla na par.č. 799/169 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou pro pana  Hlad-
kého a paní Ing. Hladkou od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
stavebního a územního plánování  

- vyjádření k žalobě od paní Brabco-
vé, Žďár nad Sázavou, v zastoupení 
advokátní kanceláře JUDr. Juříček 
Brno, ohledně zrušení vypořádání 
podílového spoluvlastnictví budovy 
čp.62

- stanovení přechodné úpravy provo-
zu na silnici II/354 v období od 1.7. 
do 31.8. 2021 – objízdná trasa při 
úplné uzavírce silnice I/37, obchvat 
Osová Bítýška, od Městského úřadu 
Žďár nad Sázavou, odboru dopravy

- oznámení o zahájení kontroly na vý-
kon spisové služby v elektronické po-
době dne 22.6.2021 od Moravského 
zemského archivu v Brně, pracoviště 
Velké Meziříčí

- společné povolení na akci Zastřeše-
ní skladovacích jímek WOLF v are-
álu firmy ZERAS a.s., od Městského 
úřadu Žďár nad Sázavou, odboru sta-
vebního a územního plánování

- zprávu o technické kontrole prvků 
na dětských hřištích od firmy NO-
KASPORT – Marek Novohradský, 
Kuřim

- rozhodnutí o povolení k vypouštění 
odpadních vod s obsahem zvlášť ne-
bezpečné látky – amalgánu ze zubní 
ordinace MDDr. Radky Prouzo-
vé, Radostín nad Oslavou čp.71, od 
Městského úřadu Žďár nad Sázavou, 
odboru životního prostředí 

- kolaudační souhlas na akci Oprava 
opěrné zdi naproti hasičské zbroj-



nici, od Městského úřadu Žďár nad 
Sázavou, odboru stavebního a územ-
ního plánování

- závazné stanovisko – souhlas s pro-
vedením opravy obecní komunikace 
směrem ke Kotlasům v lesní části fré-
zovanou asfaltovou drtí, od Městské-
ho úřadu Žďár nad Sázavou, odboru 
životního prostředí 

Rada městyse  schválila:
- program připravovaného jednání za-

stupitelstva městyse plánovaného na 
25. 3. 2021

- smlouvu o dílo č.7/21 na provede-
ní dešťové kanalizace u kulturního 
domu s firmou Atika – Lysý Velké 
Meziříčí

- cenovou nabídku na provedení in-
ženýrské činnosti – technický dozor 
stavby, na akci „Autobusové zastávky 
Zahradiště“ od firmy Havlíček,  Žďár 
nad Sázavou

- příkazní smlouvu na provedení in-
ženýrské činnosti – technický dozor 
stavby, na akci „Autobusové zastávky 
Zahradiště“ s Oldřichem Havlíčkem, 
Žďár nad Sázavou

- účetní závěrku za rok 2020 skládají-
cí se z rozvahy, výkazu zisku a ztrát, 
přílohy, inventarizační zprávy a úda-
jů o projektech partnerství veřejného 
a soukromého sektoru, ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou

- žádost ředitele ZŠ a MŠ o souhlas 
s nákupem interaktivní tabule do 
učebny č. 38 (výtvarná výchova) od 
firmy TEV, Pardubice, dle předlože-
né cenové nabídky

- nákup 20 metrů zarážek vozidel na 
veřejné prostranství před budovu čp. 
62 od firmy REPLAST Produkt  Plzeň

- nákup 20 kusů antigenních testů pro 
testování zaměstnanců úřadu městy-
se

- smlouvu č. 527/B1/2021 o poskytnu-
tí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruk-
tury v roce 2021, na provedení akce 
„Vybudování autobusových zastávek 
v Zahradištích“ se Státním fondem 
dopravní infrastruktury Praha

- smlouvu č. 3/21/SFP/76 na úhradu 
podílu Městyse Radostín nad Osla-
vou na akci „Rekonstrukce vodoje-
mu“ s SVK Žďársko, Žďár nad Sáza-
vou

- smlouvu č. 3/21/SFP/77 na úhradu 
podílu Městyse Radostín nad Osla-
vou na akci „Kanalizace u kulturního 
domu“ s SVK Žďársko Žďár nad Sá-
zavou 

- žádost o povolení skácení stromu 
rostoucího mimo les - 1 kus jírovce, 
obvod kmene ve výšce 130 cm nad 
zemí 250 cm, rostoucí na parcele č. 
46/1 v k.ú. Radostín nad Oslavou, z 
důvodu velké hniloby a proschnutí a 
možných škod na majetku a ohrožení 
zdraví majitelů nemovitosti, pro paní 
Mikyskovou, Radostín nad Oslavou 

- cenovou nabídku na provedení pra-
videlné servisní prohlídky vzdu-
chotechnické jednotky v kulturním 
domě od firmy JINOVA s.r.o. Jilem-
nice

- dodatek č. 5 ke kupní smlouvě na za-
jištění odvozu separovaného odpadu 
s firmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství, s. r. o, Praha   

- otevření sběrného dvora za benzín-
kou od soboty 24. dubna 2021

- vyhlášení záměru na pronájem neby-
tových prostor v budově čp. 190
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- nákup nové kroniky městyse   
- rozpočtové opatření č. 2/2021 Měs-

tysu Radostín nad Oslavou 
- smlouvu o poskytnutí dotace na ak-

ceschopnost jednotek požární ochra-
ny 2021 z fondu Vysočiny, od Kraje 
Vysočina, Jihlava 

- smlouvu o výpůjčce budovy ZŠ a MŠ 
a souvisejících pozemků mezi Měs-
tysem  Radostín nad Oslavou a ZŠ a 
MŠ Radostín nad Oslavou   

- darovací smlouvu na podporu vzdě-
lávací činnosti žáků ZŠ a MŠ Ra-
dostín nad Oslavou s Krajem Vyso-
čina, Jihlava 

- smlouvu na provedení přezkoumání 
hospodaření Městyse Radostín nad 
Oslavou za rok 2021 s firmou A.C.A. 
Audit, s.r.o., Žďár nad Sázavou

- udělení souhlasu s provedením op-
tické přípojky a vnitřních rozvodů 
pro objekty Městyse Radostín nad 
Oslavou: čp. 136 ZŠ a MŠ, čp. 205 
obecní bytovka a ev.č. 6 čekárna, pro 
firmu CETIN a.s. Praha

- žádost o povolení provedení výko-
pu v místní komunikaci ulice Dlou-
há, pro provedení nové kanalizační 
přípojky pro pana Petra Inwalda, 
Radostín nad Oslavou čp. 214 s tím, 
že výkop v místní komunikaci bude 
řádně zhutněn a povrch bude uveden 
do původního stavu

- žádost o povolení překopu ostatní 
komunikace na par.č. 546/1 v k.ú. 
Radostín nad Oslavou pro paní Pavlu 
Fraňkovou, Radostín nad Oslavou 
čp. 196 s podmínkou, že překop bude 
řádně zhutněn a povrch uveden do 
původního stavu

- objednávku na pořízení publikace 
Průvodce na kole i pěšky Vysočinou 

od firmy Bc. Jan Křeček, Tvrdonice 
- cenovou nabídku od firmy VIA SYS-

TEM s.r.o. Praha na lokální opravy 
místních komunikací v průběhu mě-
síce června, popřípadě července 

- smlouvu č. 05/21/SFP/198 na finanč-
ní příspěvek na akci ČOV Radostín 
– doplnění dávkovací stanice na sí-
ran železitý s SVK Žďársko, Žďár nad 
Sázavou

- smlouvu o dílo na výkon činnosti 
koordinátora BOZP při práci na akci 
Výstavba sběrného dvora Radostín 
nad Oslavou – stavba s firmou ing. 
Veselý, Žďár nad Sázavou  

- cenovou nabídku na provedení zem-
ní přípojky NN u kulturního domu 
od firmy Jaroslav Coufal, Nové Veselí

- provedení výkopových prací pro pří-
vod NN ke kulturnímu domu od fir-
my Cejnek, Záseka

- cenovou nabídku na nutnou opravu 
střechy na čp. 62 od firmy MAL-P-
RO, Radostín nad Oslavou s tím, že 
polovinu nákladů uhradí spolumaji-
telka budovy paní Brabcová

- finanční dar na činnost Domácího 
hospice Vysočina na rok 2021 ve výši 
10 tisíc korun

- finanční dar na činnost společnosti 
Portimo, o.p.s., Nové Město na Mo-
ravě ve výši 7 tisíc korun

- neschválila pronájem terminálu na 
platební transakce kartou od firmy 
KB SmartPay, Praha  

Rada městyse uložila: 
- starostovi zpracovat rozhodnutí o 

kácení stromu rostoucího mimo les - 
1 kus jírovce, obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí 250 cm, na parcele 
č. 46/1 v k.ú. Radostín nad Oslavou 
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z důvodu velké hniloby a proschnutí 
a možných škod na majetku a ohro-
žení zdraví majitelů nemovitosti, pro 
paní Janu Mikyskovou, Radostín nad 
Oslavou čp. 27

- starostovi vyhlásit záměr městyse na 
pronájem nebytových prostor o veli-
kosti 180 m2 v budově čp.190 (vedle 
pošty) k obchodní činnosti
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Slavnostní žehnání 
nového praporu městyse

MĚSTYS RADOSTÍN NAD OSLAVOU 

Vás dne 22. 08. 2021 srdečně zve na

PROGRAM:

10.15 Řazení průvodu u kostela sv. Bartoloměje
10.30 Průvod od kostela na hasičské cvičiště
11.00 Mše svatá s žehnámím praporu městyse
do 13.00 K poslechu zahraje Radostínská kapela
16.00 Odpoledne s dechovkou hraje Radostínská kapela

MĚSTYS  
RADOSTÍN NAD OSLAVOU

www.radostinnadoslavou.czSlavnostní žehnání nového praporu městyse

22. 08. 2021

Registrace historického znaku a udělení vlajky Radostínu nad 
Oslavou v souvislosti s obnovením statusu městyse.

(okres Žďár nad Sázavou)

Radostín je v dochovaných písem-
ných pramenech připomínán ve druhé 
polovině 14. století již jako městečko 
čili obchodní (tzv. trhové) a správní 
středisko místního regionu, takže je 
jisté, že v tomto kraji, kolonizovaném 
od poloviny 13. století pány erby křídla, 
zvaných dnes Tasovci, vznikl a existo-
val již mnohem dříve, než o tom svědčí 
nemnoho do současnosti zachovaných 
archiválií.

Přestože heraldický znak nebyl Ra-
dostínu nad Oslavou nám známým pri-
vilegiem udělen (nebo se žel nedocho-
valo), je tzv. historicky vydržený, neboť 

se vyvinul z pečetního znamení křídla, 
podle erbu někdejší vrchnosti pánů 
Meziříčských z Lomnice z rozrodu již 
zmíněných Tasovců a proto v dané po-
době dodnes platný, podobně jako v 
případě obdobných znaků Velkého Me-
ziříčí, Lomnice, Křižanova, Olešnice, 
Kuřimi atd. Takto byl proto publikován 
i v závazném kompendiu Jiřího Čarka: 
Městské znaky v českých zemích, Praha 
1985, neboť znakové právo bylo původ-
ně výsadou právě jenom měst a měste-
ček (tj. městysů), na rozdíl o prostých 
vsí (obcí), které tuto rovnoprávnou 
možnost získaly u nás až po roce 1990.
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O navrácení statusu městyse zastu-
pitelé Radostína nad Oslavou, jakožto 
historického městečka, který byl zru-
šen minulým (komunistickým) reži-
mem, rozhodli dne 12. prosince 2019 a 
ve smyslu zákona o obcích i jednacího 
řádu Poslanecké sněmovny požádali 
předsedu Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky. Ten tak kladně 
učinil svým rozhodnutím č. 60 z 16. 
června 2020, odkdy je Radostín opět 
městysem (městečkem).

Na základě obdobného dějinného 
vývoje jsou historické znaky výše jme-
novaných lokalit, patřících v minulosti 
Tasovcům (tj. pánům z Lomnice a Vel-
kého Meziříčí), v podstatě identické, co 
se týče figury černého orlího křídla s 
perizoniem (tj. pružinou) ve stříbrném 
čili bílém štítě. Kromě znaku Velkého 
Meziříčí, kde je křídlo stříbrné (tj. bílé) 
v červeném štítě (podle erbovní varian-
ty tinktur používaných pány z Meziříčí 
na přelomu 13. a 14. století, jak spo-
lehlivě doložila až roku 2017 odkrytá 
jedinečná heraldická freska rytířského 
klání z bývalého raně gotického rytíř-
ského sálu někdejšího velkomeziříč-
ského hradu). Jinak je totiž erb pánů 
(Meziříčských) z Lomnice doložen pře-
devším v podobě stříbrného (tj. bílého 
a výjimečně zlatého čili žlutého) štítu 
s černým orlím křídlem se zlatým (tj. 
žlutým) perizoniem, čili pružinou nebo 
sponou, případně ozdobeným jetelový-
mi trojlisty.

Bylo proto vhodné, aby v souvislos-
ti s žádostí o schválení a udělení vlajky 
předsedou Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky, vedení radnice 
předložilo Podvýboru pro heraldiku a 
vexilologii i kresbu historického zna-

ku Radostína nad Oslavou, potvrzující 
jeho tinktury. Historický znak tak byl 
definitivně odborně heraldicky popsán 
(tzv. blasonován) a zanesen do veřej-
ného Registru komunálních symbolů 
(REKOS) Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky.

U každého heraldického znaku to-
tiž platí, že jeho kresba není „logotyp“ 
(přesně graficky zkonstruovaná chrá-
něná značka či známka) a může se 
autorskou stylizací kreslíře v průběhu 
času (staletí) měnit, a proto ku prospě-
chu věci i mírně lišit (od starší před-
lohy) např. co se týče zakřivení letek 
atd. apod., ale právě blasonem závazně 
definovaná podoba zůstává (tj. všech-
ny předepsané tinktury a ve vzájemné 
pozici stanovené heroldské či obecné 
figury) a musí být vždy takto důsledně 
dodržena:

Ve stříbrném štítě černé kříd-
lo se sedmi letkami nahoru a zlatým 
oboustranně jetelovitě zakončeným pe-
rizoniem.

Heraldické kovy (stříbro a zlato), 
které se dříve skutečně ve formě draho-
cenného plechu používaly se totiž běž-
ně imitují bíle (či šedě) a žlutě (okrově), 
nebo metalicky. Barvy jsou čtyři (červe-
ná, modrá, zelená, černá) a výjimečně i 
tzv. přirozená (viz např. hnědá u dřevě-
né rukojeti srpu), přičemž platí základ-
ní pravidlo o opticky kontrastním kla-
dení „kovů na barvy a barev na kovy“ 
čili světlých tinktur na tmavé anebo 
tmavých na světlé.

V případě návrhů vlajky bylo zastu-
pitelstvem vybíráno z patnácti variant 
(vždy s figurou černého orlího křídla 
se zlatou čili žlutou pružinou ze zna-
ku). Jelikož městys Lomnice již od roku 
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1998 užívá udělenou bílou vlajku s čer-
ným křídlem z erbu pánů z Lomnice, 
podobně od roku 1996 i město Kuřim 
(malé černé křídlo v žerďovém rohu 
bílé vlajky), muselo být zvoleno čás-
tečně odlišné řešení vlajky Radostína 
nad Oslavou pomocí barvy odvozené 
z tinktury perizonia křídla, podobně 
jako v případě (roku 1997 udělené) žlu-
to-bílo-černé vlajky města Olešnice s 
křídlem v žerďové části žlutého a bílého 
vodorovného pruhu.

Návrhy vlajky tak představovaly tzv. 
vexilologicko-heraldické řešení, ideální 
za situace, kdy vlajka (vztyčovaná na 
stožár) nebo prapor (pevně spojovaný 
s žerdí) vychází z historického znaku, 
ale je nutné odlišení pomocí barevných 
pruhů tzv. vlajkového listu o stranovém 
poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlaj-
ky České republiky). Taková vlajka je i 
pro laika dobře identifikovatelná (po-
znatelná a nezaměnitelná) svou shodou 
s podobou historického znaku, ze kte-
rého vychází a jehož figury a tinktury 
opakuje a její zákonný vexilologický 
popis, na základě rozhodnutí předsedy 

Poslanecké sněmovny č. 51 z 21. dubna 
2020, obsažený též v následném pamět-
ním dekretu (panu starostovi předané 
listině) a zanesený pod vlastním vyob-
razením v Registru komunálních sym-
bolů, vedle kresby a popisu historické-
ho znaku, zní takto:

List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, bílý 
a žlutý, v poměru 1:4:1. V bílém pruhu 
černé křídlo se sedmi letkami k horní-
mu okraji listu a žlutým oboustranně 
jetelovitě zakončeným perizoniem. Po-
měr šířky k délce listu je 2:3.

Na rozdíl od (blasonu) znaku se to-
tiž při popisu vlajky (volně vztyčované 
na stožár) nebo praporu (pevně spojo-
vaného s žerdí a většinou reprezenta-
tivního provedení) nemluví o stříbrné 
a zlaté tinktuře kovu, jako na hmotově 
pevném štítě, kde se plátkový kov v mi-
nulosti skutečně používal, ale žluté a 
bílé barvě vlající tkaniny, z níž se vyrábí 
(tiskne a vyšívá).

PhDr. Zdeněk Kubík
(heraldik a vexilolog
 společnosti Alerion)

V Brně a Bystřici nad Pernštejnem 
14. 6. 2021
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A

Registrace historického znaku a návrh vlajky Radostína nad Oslavou
(okres Žďár nad Sázavou)

Přestože (heraldický) znak nebyl Radostínu nad Oslavou (nám známým privilegiem) udělen, je tzv. historicky 
vydržený (vyvinul se z pečetního znamení dle erbu někdejší vrchnosti pánů Meziříčských z Lomnice) a proto v dané 
podobě platný, podobně jako v případě obdobných znaků Velkého Meziříčí, Lomnice, Křižanova, Olešnice, Kuřimi 
atd. Takto byl proto publikován i v závazném kompendiu Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích, Praha 
1985, neboť znakové právo bylo výsadou (všech) měst i městeček (městysů).

O navrácení statusu městyse zastupitelé Radostína nad Oslavou (jakožto historického městečka) rozhodli dne 
12. prosince 2019 a ve smyslu zákona o obcích i jednacího řádu Poslanecké sněmovny požádají samostatnou 
žádostí předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o rozhodnutí.

Na základě obdobného dějinného vývoje jsou historické znaky výše jmenovaných lokalit, patřících v minulosti 
Tasovcům (pánům z Lomnice a Velkého Meziříčí), v podstatě identické, co se týče figury černého orlího křídla 
s perisoniem (tj. pružinou) ve stříbrném (čili bílém) štítě. Kromě znaku Velkého Meziříčí, kde je křídlo stříbrné 
(tj. bílé) v červeném štítě (podle erbovní varianty tinktur používaných pány z Meziříčí na přelomu 13. a 14. století, 
jak spolehlivě doložila až roku 2017 odkrytá jedinečná heraldická freska rytířského klání z bývalého raně gotického 
rytířského sálu někdejšího velkomeziříčského hradu). Jinak je totiž erb pánů (Meziříčských) z Lomnice doložen 
především v podobě stříbrného (tj. bílého a výjimečně zlatého čili žlutého) štítu s černým orlím křídlem se zlatým 
(tj. žlutým) perisoniem (čili pružinou nebo sponou), případně ozdobeným jetelovými trojlisty.

Je proto vhodné, aby byla (v souvislosti s žádostí o schválení a udělení vlajky předsedou Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky) Podvýboru pro heraldiku a vexilologii předložena i kresba historického 
znaku Radostína nad Oslavou, potvrzující jeho tinktury. Historický znak tak bude definitivně odborně heraldicky 
popsán (tzv. blasonován) a zanesen do veřejného Registru komunálních symbolů (REKOS) Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky.

U každého heraldického znaku totiž platí, že jeho kresba není „logotyp“ (přesně graficky zkonstruovaná 
chráněná značka či známka) a může se autorskou stylizací (kreslíře) v průběhu času (staletí) měnit a proto 
(ku prospěchu věci) i mírně lišit (od starší předlohy), ale právě blasonem závazně definovaná podoba zůstává 
(tj. všechny předepsané tinktury a ve vzájemné pozici stanovené heroldské i obecné figury) a musí být vždy takto 
důsledně dodržena:

Ve stříbrném štítě černé křídlo se sedmi letkami a zlatým jetelovitě zakončeným perisoniem.

Heraldické kovy (stříbro a zlato) se totiž imitují bíle (či šedě) a žlutě (okrově). Barvy jsou čtyři (červená, 
modrá, zelená, černá) a výjimečně i tzv. přirozená (viz např. hnědá u dřevěné rukojeti srpu), přičemž platí základní 
pravidlo o kladení „kovů na barvy a barev na kovy“.

V případě návrhů vlajky bylo zastupitelstvem vybíráno z patnácti variant (vždy s figurou černého orlího 
křídla se zlatou čili žlutou pružinou ze znaku). Jelikož městys Lomnice již od roku 1998 užívá udělenou bílou vlajku 
s černým křídlem z erbu pánů z Lomnice, podobně od roku 1996 i město Kuřim (malé černé křídlo v žerďovém rohu 
bílé vlajky), muselo být zvoleno (částečně) odlišné řešení vlajky Radostína nad Oslavou pomocí barvy odvozené 
z tinktury perisonia křídla, podobně jako v případě (roku 1997 udělené) žluto-bílo-černé vlajky města Olešnice 
s křídlem v žerďové části žlutého a bílého vodorovného pruhu.

Návrhy vlajky tak představuje tzv. vexilologicko-heraldické řešení, ideální za situace, kdy vlajka (vztyčovaná na 
stožár) nebo prapor (pevně spojovaný s žerdí) vychází z historického znaku, ale je nutné odlišení pomocí barevných 
pruhů tzv. vlajkového listu o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky). Taková vlajka 
je i pro laika dobře identifikovatelná (poznatelná a nezaměnitelná) svou shodou s podobou historického znaku, ze 
kterého vychází a jehož figury a tinktury opakuje:

List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, bílý a žlutý, v poměru 1:4:1. V prostředním pruhu černé křídlo se sedmi 
letkami a žlutým jetelovitě zakončeným perisoniem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na rozdíl od (blasonu) znaku se totiž při popisu vlajky (volně vztyčované na stožár) nebo praporu (pevně 
spojovaného s žerdí a většinou reprezentativního provedení) nemluví o stříbrné a zlaté tinktuře kovu, jako na 
hmotově pevném štítě, kde se plátkový kov v minulosti skutečně používal, ale žluté a bílé barvě vlající tkaniny, 
z níž se vyrábí.

V Brně a Bystřici nad Pernštejnem dne 12. 12. 2019    PhDr. Zdeněk Kubík
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Komunální odpad
Mnozí z Vás zaregistrovali, že od 1. 

ledna 2021 vstoupila v platnost nová le-
gislativa týkající se hospodaření s komu-
nálním odpadem. Zákon o odpadech č. 
541/2020 Sb. klade velký důraz na zpětné 
využití odpadního materiálu, ať k výro-

PhDr. Zdeněk Kubík 

(heraldik a vexilolog společnosti Alerion) 

V Brně a Bystřici nad Pernštejnem 14. 6. 2021 

Obrázek č. 5 

Komunální odpad 
 Mnozí z Vás zaregistrovali, že od 1. ledna 2021 vstoupila v platnost nová legislativa 
týkající se hospodaření s komunálním odpadem. Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. klade 
velký důraz na zpětné využití odpadního materiálu, ať k výrobě nového zboží z vytříděného 
odpadu, nebo jeho energetickému využití a snížení ukládaného množství na skládkách v roce 
2035 na hranici 10% vyprodukovaného odpadu. 
  

K dosažení těchto ukazatelů zákon obsahuje stanovení finančních poplatků za uložení 
tuny odpadu na skládce.    
 
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.  
 
 Pro komunální odpad však byl stanoven ještě další poplatek a to poplatek za 
komunální odpad.  Jeho výše je stanovena na 500 Kč/t a měla by tak zůstat do roku 2029. 
Tento poplatek může obec využívat na komunální odpad uložený na všechny skládky, 
jmenovitě směsný komunální odpad 200301, objemný odpad 200307, odpad z tržišť 200302 
a uliční smetky 200303, pouze však do výše: 
 

200 kg/obyvatel v roce 2021,  
190 kg/obyvatel v roce 2022,  
každý další rok o 10 kg méně,  
120 kg/obyvatel v roce 2029. 

 
 Nad tuto hranici bude další komunální odpad z dané obce zpoplatněn částkou 
odpovídající využitelnému odpadu pro daný rok, tzn. v roce 2021 - 800 Kč/t. Pro výpočet 
bude rozhodný počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracovaný 
Českým statistickým úřadem k 1. lednu předchozího roku, tzn. pro příští rok z roku 2021.  
  

Z výše uvedeného je patrno, že likvidace směsného komunálního odpadu 
končícího na skládce nebude levná záležitost a důsledné separování odpadů bude 

bě nového zboží z vytříděného odpadu, 
nebo jeho energetickému využití a sníže-
ní ukládaného množství na sklá

K dosažení těchto ukazatelů zákon 
obsahuje stanovení finančních poplatků 
za uložení tuny odpadu na skládce.   

Poplatek je ve výši Kč:

Využitelné odpady jsou takové, 
které překračují hodnotu výhřevnosti 
6,5 MJ/kg a biologickou aktivitu hod-
notou AT4. Je to směsný komunální 
odpad, objemný odpad apod. 

Pro komunální odpad však byl sta-
noven ještě další poplatek a to poplatek 
za komunální odpad.  Jeho výše je sta-
novena na 500 Kč/t a měla by tak zů-
stat do roku 2029. Tento poplatek může 
obec využívat na komunální odpad 
uložený na všechny skládky, jmenovi-
tě směsný komunální odpad 200301, 
objemný odpad 200307, odpad z tržišť 
200302 a uliční smetky 200303, pouze 
však do výše:

200 kg/obyvatel v roce 2021, 
190 kg/obyvatel v roce 2022, 

každý další rok o 10 kg méně, 
120 kg/obyvatel v roce 2029.

Nad tuto hranici 
bude další komunál-
ní odpad z dané obce 
zpoplatněn částkou 

odpovídající využitelnému odpadu pro 
daný rok, tzn. v roce 2021 - 800 Kč/t. 
Pro výpočet bude rozhodný počet oby-
vatel obce uvedený v bilanci obyvatel 
České republiky zpracovaný Českým 
statistickým úřadem k 1. lednu před-
chozího roku, tzn. pro příští rok z roku 
2021. 

Z výše uvedeného je patrno, že lik-
vidace směsného komunálního odpadu 
končícího na skládce nebude levná zá-
ležitost a důsledné separování odpadů 
bude nezbytností. Pro snížení množ-
ství směsného komunálního odpadu 
připravuje Městys Radostín následující 
kroky:

•	 každé	 domácnosti	 bude	 darován	
kompostér na třídění biologicky 
rozložitelného odpadu,

•	 na	sběrném	dvoře	je	dřevěný	odpad	
vybírán zvlášť, již nikoli do velkoob-
jemového odpadu,

•	 do	konce	roku	vybudujeme	další	dvě	
místa na separovaný odpad, a to v 
Zahradištích a u bytovky čp. 205. 

Antonín Váša, starosta
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ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

Když jsme 1. září zahajovali nový 
školní rok, netušili jsme, jak náročný 
bude. Náročný pro děti, pro jejich ro-
diče, pro pedagogy. Klasická výuka za 
mimořádných hygienických opatření 
proběhla pouze v měsíci září a pak už 
se jen střídalo uzavírání školy, rotační 
a distanční výuka. Při úplném uzavření 
škol se děti učily společně s učiteli a spo-
lužáky v on-line hodinách v platformě 
TEAMS, dále dostávaly úkoly, které vy-
pracovávaly samostatně a odesílaly ke 
kontrole vyučujícím. Žákům, kteří ne-
měli potřebné vybavení, byly zapůjčeny 
počítače, webkamery, notebooky. Všich-
ni žáci se do výuky zapojili – 100% účast. 

 Potíže se vyskytly u některých žáků 
hlavně s plněním samostatné práce. 
Tyto problémy jsme neprodleně řešili 
s rodiči, dětem nabízeli možnost indivi-
duální práce ve škole. Některým žákům 
distanční výuka dokonce vyhovovala, 
měli na práci klid, dobře se soustředili. 
Někteří naopak měli s touto formou vý-
uky těžkosti hlavně v soustředění se na 
práci a na pochopení učiva. Při dosa-
hování dobrých výsledků hrály velkou 
roli především vlastnosti dětí – zodpo-
vědnost, svědomitost a pracovitost. Ne-
ocenitelnou roli měla obrovská pomoc 
rodičů, sourozenců či kamarádů. 

 V dubnu se začala tvrdá opatření 
poněkud zmírňovat, 12. 4. začaly třídy 

I. stupně rotovat (týden ve škole, týden 
distanční výuka doma), od 10. 5. rotova-
ly i třídy II. stupně. Až 24. května jsme 
se konečně dočkali otevření školy pro 
všechny třídy. Až do konce roku však 
stále přetrvávají mimořádná hygienická 
opatření - ochrana dýchacích cest, tes-
tování žáků i zaměstnanců. Přesto jsme 
všichni vděčni, že se můžeme konečně 
„normálně“ učit a „normálně“ setkávat.

Přestože byl tento rok nesmírně 
náročný, dosáhli naši žáci výrazných 
úspěchů v okresních a dokonce i kraj-
ských kolech olympiád. V krajských 
kolech máme obrovskou radost ze  
3. místa Adama Orla v německé  
olympiádě, z umístění Adama Váši 
v matematice a Adriany Pokorné a Emy 
Svobodové v biologické olympiádě. Ne-
méně náš těší krásná umístění v okres-
ních kolech dějepisné olympiády – Jakub 
Víteček, Martin Lavický, Petr Kudláček; 
v matematické olympiádě – Adam Váša, 
Anna Jarošová, Martina Homolová, Jan 
Láznička, David Dvořák, Jan Šoulák, 
Tomáš Kučera, Radovan Svoboda; v ně-
meckém jazyce Adam Orel, Adam Váša; 
v angličtině Jan Šoulák, Božena Novot-
ná a konečně v zeměpisné olympiádě 
– Ondřej Bartoš, Nikola Neubauerová, 
Vojtěch Barták, Tomáš Kučera, Jan Šou-
lák, Petr Kudláček, Adam Váša a Martin 
Lavický. Všem soutěžícím blahopřejeme 

NAROZENÝ OBČÁNEK
Terezie Rybová, Radostín nad Oslavou 29

Srdečně blahopřejeme a přejeme hodně radosti při výchově.

Hodnocení uplynulého školního roku
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a děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy v okrese i kraji. 

Ve středu 1. září začne nový a my 
pevně doufáme, že lepší školní rok. Do 
našich lavic již neusedne 24 žáků IX. 
třídy. Všichni budou pokračovat dál ve 
studiu na vybraných středních školách. 
Přejeme jim, aby jim jejich další život 
vyšel podle jejich představ, aby byli 
spokojeni a šťastni. Místo nich přivítá-
me 16 nových žáčků – prvňáčků, kteří 
se bohužel nemohli ve škole zúčastnit 
klasického zápisu do I. třídy. Pevně 
však věříme, že se jim ve škole bude lí-
bit a dařit. 

V poslední době se v médiích obje-
vovaly zprávy o zrušení jednoho měsíce 
prázdnin a nahrazením výukou. Naštěs-
tí se tyto informace nepotvrdily. Děti, 
které se svědomitě učily a pracovaly, si 
potřebují o hlavních prázdninách od-
počinout. Jsou unavené nejenom ony, 
ale i jejich rodiče a všichni pedagogičtí 
pracovníci. Proto všem dětem a jejich 
rodičům přejeme radostné a pohodové 
prázdniny, pevné zdraví, zaměstnancům 
pak zaslouženou dovolenou. A po tolik 
potřebném odpočinku se budeme těšit 
na nový školní rok. Doufejme, že se vrá-
tíme ke klidné a pokojné práci. 

Mgr. Eva Prudková

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

V souvislosti s šířením nemoci COVID-19 Výkonný výbor FAČR 5.5.2021 
mj. rozhodl o ukončení soutěžního ročníku 2020/2021 všech neprofesionál-
ních fotbalových soutěží.

TJ Sokol uspořádá dne 24.7.2021 od 13.00 hodin na fotbalovém 
hřišti  Dětský den. Srdečně zveme děti i jejich rodiče.

Následovat bude hudební a taneční večer  
na asfaltovém hřišti se skupinou PRESSBAND.

Pozvánka
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Upozornění Policie ČR

KRAJ VYSOČINA – Policisté z 
Krajského ředitelství policie kraje Vy-
sočina apelují na všechny rodiče, aby 
měli vždy přehled o aktivitách, kterými 
se jejich dítě ve svém volném čase za-
bývá. S přicházejícími prázdninami se 
riziko zranění dětí zvyšuje. Děti mají 
velké množství volného času a zvláště ti 
starší budou mnohdy bez dohledu do-
spělé osoby. To s sebou nese riziko, že 
se děti dostanou do nebezpečných situ-
ací, při nichž může být ohroženo jejich 
zdraví a někdy i život.

 Především malé děti je nutné ne-
nechávat bez dozoru. Pokud dítě přece 
jen zůstane doma samotné, je dobré 
zkontrolovat okna a dveře, zda jsou 
dobře zavřené. Po setmění je vhodné 
zatáhnout rolety, žaluzie, závěsy. U te-
lefonu by měla být připravená důležitá 
telefonní čísla

(rodiče, policie, hasiči, zdravotníci, 
příbuzní). Zazvoní-li telefon, neměly by 
se děti s cizí osobou vybavovat, zejména 
by jí neměly říkat, že jsou doma samy a 
nesdělovat žádné informace o sobě ani 
o ostatních členech rodiny.

 Zvláštní pozornost v době nepří-
tomnosti dospělé osoby je kladena na 
zabezpečení jakékoli nádoby naplněné 
vodou, do kterých by děti mohly spad-

nout. Jedná se zejména o venkovní ba-
zény, sudy nebo jiné sběrné nádoby na 
vodu k zalévání. Je nutné také zmínit, 
že nelze podceňovat ani dětské bazénky 
s malým množstvím vody, i ty předsta-
vují pro děti nebezpečí.

 Děti je nutné poučit o bezpečném 
chování při návštěvě koupališť. Ob-
zvláště nebezpečné je pro děti skákání 
do rybníků s neznámou hloubkou vody. 
Vážné zranění si může dítě způsobit při 
skoku do místa, kde je rybník mělký 
nebo je dno kamenité. Před skokem do 
vody je v teplém počasí také důležité se 
předem zchladit. Je také nutné nepřece-
ňovat své síly. 

Pokud jsou děti doma samotné 
a někdo zazvoní, nesmí hned otevřít 
dveře. Nejprve si musí ověřit, kdo stojí 
za nimi, a otevřít jen lidem, které dob-
ře znají. K ověření totožnosti osoby za 
dveřmi bytu je vhodné použít kukát-
ko či bezpečnostní řetízek, popřípadě 
oslovení osoby skrz dveře. Pokud ale 
nejsou rodiče doma, nemělo by dítě ni-
koho pouštět dovnitř bez jejich vědomí. 
Dveře bytu by neměly otevírat ani v pří-
padě, když člověk za dveřmi prosí o po-
moc nebo tvrdí, že má něco pro rodiče. 
Je lepší ho poslat třeba k sousedům, po-
kud bude skutečně potřebovat pomoc 

V ý z V a 
Opětovně a důrazně vyzýváme občany, aby nesplachovali do kanalizace 

hygienické ubrousky! Způsobují poruchy na čističce odpadních vod.

O prázdninách se riziko zranění dětí zvyšuje
Nebezpečným situacím je nutné předcházet 
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nebo bude mít něco pro rodiče, zazvoní 
u někoho jiného. Není třeba nic vysvět-
lovat, takový člověk umí dobře přesvěd-
čovat. Je lépe vůbec neodpovídat.

 Jednou z nejnebezpečnějších si-
tuací je jízda na tzv. autostop. Děti by 
neměly nastupovat 

do vozidla, aniž by znaly osádku, 
která je chce svést. V mnoha případech 
napříč celou republikou se policisté v 
minulosti setkali s případy, kdy bylo 
dítě uneseno či odvezeno do neznámé-
ho místa. 

 Rodiče musí vědět, kde dítě je a 
kdy přijde domů. Klíče od bytu nebo 
domu by děti neměly nikdy nosit vi-
ditelně. S cizími lidmi nesmí nikam 
chodit ani přijímat jakékoli pozvání, i 
kdyby nabízeli něco velmi zajímavého k 
vidění, něco dobrého k jídlu, zvířátka, 
peníze nebo třeba hračky. Při kontak-
tu s cizími lidmi je důležité, aby si děti 
vždy udržovaly bezpečný odstup a byly 
připravené v případě nebezpečí utéct 
nebo volat o pomoc.

 Při jízdě na jízdním kole musí 
být pro děti samozřejmostí cyklistic-
ká přilba, při jízdě ve vozidle použití 
zádržných systémů a při sportovních 
aktivitách, které to vyžadují, používat 
bezpečnostní a ochranné prvky.

Alkohol
Policisté se bohužel poměrně často 

setkávají s požíváním alkoholu u osob 
mladistvých 

i nezletilých, proto bychom chtěli 
apelovat na rodiče, aby věnovali dětem 
patřičnou pozornost. Pokud jsou děti 
doma samy, měli by mít rodiče vždy 
připravený způsob jejich kontroly nebo 
si nejlépe zajistit spolehlivou osobu, 
která na dítě dohlédne.

 Děti mají velké množství volného 
času, zvláště ti starší jsou mnohdy bez 
dohledu dospělé osoby a se svými vrs-
tevníky se sdružují do skupinek. To s 
sebou nese riziko, že se děti dostanou 
do situací, které pro ně mohou být ne-
bezpečné nebo přímo ohrožující jejich 
život a zdraví. Zvláště mladiství mají 
tendence experimentovat s alkoholem, 
cigaretami a nezřídka také s drogami, 
nejčastěji s marihuanou. Toto experi-
mentování je pak posíleno zvláště ve 
skupině vrstevníků, kde se ke zkoušení 
návykových látek mezi sebou vzájemně 
„hecují“. Alkohol a jiné návykové látky 
ale mají na organismus dítěte nevypo-
čitatelné účinky. Může tak lehce dojít 
k intoxikaci nebo k jinému ohrožení 
zdraví i života dítěte.

Je nutné, aby rodiče i na takovou 
situaci zvláště mladistvé připravili a po-
učili je, jak mají postupovat a zdůraznili 
jim, proč je v těchto případech důležité 
nezříci se vlastní zodpovědnosti.

Krajské ředitelství policie
 kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence
nprap. Mgr. Martin Hron

vrchní inspektor
tel: 974 261 209

mobil: 725 103 451
e-mail: martin.hron@pcr.cz

Nakupování na internetu
 vyžaduje více obezřetnosti

Policisté apelují na občany, aby 
byli při nakupování na internetu obe-
zřetnější a při placení prostřednictvím 
internetového bankovnictví pozornější. 
S přibývající oblíbeností online nákupů 
se zvyšuje také počet spáchaných pod-
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vodů. Obětí podvodníka se může stát 
jak kupující, tak i prodávající. K tomu, 
aby se člověk nenechal snadno napálit, 
by přitom v mnoha případech stačilo - 
řídit se doporučeními a preventivními 
radami, nejednat unáhleně, při práci s 
novými aplikacemi se nejprve důklad-
ně seznámit s jejich ovládáním a věno-
vat prováděným finančním operacím 
patřičnou pozornost. 

Policisté v minulosti již mnohokrát 
apelovali na občany, aby byli při naku-
pování na internetu obezřetnější, stále 
ale počty podvedených přibývají. Při 
online nákupech je třeba být opatrný 
a je nutné mít se na pozoru zejména, 
pokud se jedná o platbu předem. Mi-
nimální krok, který může každý udělat, 

je projít si zveřejněné recenze. Mnoho 
podvedených své negativní zkušenosti 
sdílí a je tak možné z nich čerpat. 

Při využívání internetového ban-
kovnictví je nutné si důkladně vše 
prostudovat a seznámit se řádně s jeho 
ovládáním. Při provádění finančních 
transakcí je důležité řešit je v klidu, vše 
si dobře pročíst, dát si dostatek času a 
pečlivě vše zkontrolovat. Není dobré 
jednat pod tlakem a unáhleně. Samo-
zřejmostí by měla být také zpětná kont-
rola prováděných transakcí. 

 por. Bc. Jana Kroutilová
tisková mluvčí

tel: 974 266 207 
mobil: 724 186 452

e-mail: jana.kroutilova@pcr.cz 

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 76/2021, nákladem 400 ks. Uzávěrka příštího čísla 5. 9. 2021. 
Případné příspěvky vítány.

Víte, že …
- TJ Sokol bude v kulturním domě pořádat pouťové taneční zábavy dne 20. a 21. 8. 

2021. V pátek se skupinou BEAT BAND, v sobotu se skupinou METAXA.

- slavnostní žehnání praporu městyse se uskuteční při mši svaté na hasičském cvičišti 
o farní pouti dne 22.8.2021 v 11.00 hodin


