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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dovolte mi, abych Vám představil návrh bezpečnostních opatření v okolí školy. 
Jedná se o oblast mezi rybníkem „Učitelák“ a zastávkou autobusu dole u 
potoka s řešenou ulicí nad školou.

S přáním hezkého podzimu

Ing. Pavel Janoušek – starosta obce

Po jednáních se zastupiteli, projektantem, 
Správou a údržbou Kraje Vysočina – má ve 
správě krajskou silnici III/36054 na obec 
Osové a Policií ČR, došlo k  návrhu projek-
tu. Jsou zde navrženy chodníky, či výškově 
oddělené části, které by měly sloužit 
především chodcům. Dále byly navrženy 2 
retardéry s místem pro přecházení. Umístění 
retardérů pro zpomalení provozu s  místem 

pro přecházení projednáno také s  občany 
bydlícími před těmito plánovanými objekty, 
které zpomalí provoz a umožní bezpečně-
ji přejít k  budově školy. Toto řešení by mělo 
zvýšit komfort všem občanům, kteří se pohy-
bují v okolí školy. Projektem bude také řešeno 
nové zastřešení zastávky autobusu a zvýšení 
parkovacích míst před školou. Předložen návrh 
bezpečnostních opatření v  okolí školy, která 
nás nejvíce tíží. V případě připomínek k tomu-
to projektu se obraťte na zastupitele obce. 

Další podrobnosti lze získat na obecním 
úřadě.  Cílem projektu je zlepšit bezpečnost 
především chodců na spodním konci obce. 
Plánujeme zahájit jednání s úřady k povolení 
stavby. 

Společnost E.ON připravuje projekt na 
zasíťování lokality „Zadní díly“. Jsou plánovány 
přeložky některých stávajících vedení po 
sloupech do země. Rádi bychom spojili síly při 
realizaci tam, kde to bude možné.        detail výkresu 

detail výkresu 
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Večer na všechny čekala velká ohňová show, 
kterou nám předvedla skupina Sarcina. Ti 
statečnější se ještě poté vydali na strašidel-
nou „stezku odvahy“ okolím Oslavice.
Na závěr chceme poděkovat všem spon-
zorům, kterých se i letos sešlo mnoho. Děku-
jeme všem, kteří se jakkoliv na této akci 
podíleli. Dětem přejeme úspěšný a pohodový 
nový školní rok.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová

DĚNÍ V OBCI

Pohádkové zakončení prázdnin 
v Oslavici
Letos jsme prázdniny v Oslavici zakončili pohád-
kově. Konal se zde totiž pohádkový dětský den. 
Pořadatelé se proměnili v  pohádkové bytos-
ti a nechyběla ani velká zakletá žába.

Malí soutěžící se po příchodu zapsali a dostali 
soutěžní lístek. Letos každý obdržel svůj balo-
nek, na který si mohl napsat přáníčko. Hned po 
zahájení děti společně balonky vypustily. Jako 
každoročně, tak i letos, čekaly na děti různé dis-
ciplíny s pohádkovou tématikou. Mezi jinými to 
bylo dobývání hradu, poznávání pohádkových 
dvojic, hledání perel, chytání zlatých rybiček 
nebo poznávání chutí. Také nechybělo oblíbené 
střílení vzduchovkou na terč pod dohledem míst-
ních hasičů. Oslíčku, otřes se - přesně touto 

Co se událo…

větou se řídili rodiče v disciplíně, která byla 
určena právě jim. Speciální soutěž byla přip-
ravena i pro nastávající prvňáčky. Vítěz si 
odnesl kornout plný dobrot. Aby dětem lépe 
utíkalo čekání na vyhlášení výsledků, změřily 
své síly v přetahování lanem. Hodně zábavy 
si také děti užily ve skákacím hradu. Počasí 
nám vykouzlilo pravou letní atmosféru, a tak 
jsme si všichni mohli užít poslední prázd-
ninovou sobotu, jak se patří. Pro všechny 
bylo připraveno výtečné rychlé občerstvení 
v podobě párku s chlebem nebo oblíbených 
bramborových hranolek s kečupem. Soutěžící 
se také mohli osvěžit zmrzlinou. 

Poté se všichni přemístili na tenisové kurty, 
kde proběhlo vyhlášení výsledků. Díky velkému 
množství sponzorů byli odměněni nejen 
vítězové, ale vůbec všechny děti, které se 
akce zúčastnily a také rodiče, kteří nejlépe 
zvládli svoji soutěž. Výherci v  jednotlivých 
kategoriích si, jako každoročně, odnesli i nád-
herný dort. První tři soutěžící v každé kategorii 
byli letos odměněni i perníkovou medailí.
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DĚNÍ V OBCI

Kalendář akcí 2019 do konce roku

Slavnostní otevření Základní školy 
a mateřské školy
 
Dne 7. září 2019 proběhlo slavnostní otevření 
Základní školy a mateřské školy v Oslavici. 
Slavnostnímu otevření předcházela v míst-
ní kapli mše svatá, kterou sloužil R.D. Pavel 
Šenkyřík. Po ukončení mše se všichni zúčast-
nění přesunuli ke škole. Zde zazněly  projevy 
pana starosty a ředitelky školy. Poté zastu-
pitelé obce s  panem starostou a ředitelk-
ou školy slavnostně přestřihli pásku a poz-
vali všechny přítomné k  prohlídce školy. V 
průběhu celého odpoledne  proběhlo vys-
toupení  dětí a žáků školy. I přes nepříznivé 
počasí byla tato akce vydařená. Na závěr si 
přejeme , aby se dětem v nových prostorách 
líbilo a byly zde spokojené.

Co se událo…

Posezení s muzikou – Ne – 20. 10. 2019
Poslední leč myslivci – So – 2. 11. 2019
Renovace generační zábava– So – 16. 11. 2019
Rozsvěcování vánočního stromu – Ne – 1. 12. 2019 
Turnaj ping pongu – So – 28. 12. 2019
Silvestrovský výšlap – Po – 30. 12. 2019

     Mgr. Miroslava Šulcová
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V naší škole třídíme baterie, chráníme tím 
přírodu.

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých 
baterií ? Je toho hodně, protože ze 100 kg 
baterií získáme 65 kg kovonosných surovin. 

Recyklohranní

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ŠKOLA

Nejvíce zinku, oceli, manganu,   dále také 
nikl, olovo a dokonce v malém množství i 
stříbro. Tyto kovy mají využití například ve 
stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba 
nové popelnice nebo také zinkové mastičky 
a krémy, sklokeramické desky, hudební 
nástroje, hračky nebo šperky.
Baterie poctivě sbíráme i u nás v ZŠ a MŠ  
Oslavice. V minulém školním roce jsme v 
rámci programu Recyklohraní vytřídili 506 
kg použitých baterií, což představuje 329 
kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla 
nás řadí mezi nejaktivnější školy v repub-
lice. Jsme rádi, že touto cestou může naše 
škola přispět k ochraně životního prostředí.

ZŠ a MŠ Oslavice

1. pololetí: začíná v pondělí 2. 9. 2019 a končí ve čtvrtek 30. 1. 2020
2. pololetí: končí v úterý 30. 6. 2020

Zápis do 1. ročníku 2020/2021
Zápis se uskuteční dle nové platné legislativy v období od 1. do 30. dubna 2020,

termín bude upřesněn.

Termíny prázdnin 2019/2020

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 
Zápis se uskuteční dle nové platné legislativy v období od 2. do 16. května 2020,

termín bude upřesněn.

Mgr. Miroslava Šulcová, ředitelka školy
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Orientační běh 18. 9.

Výstava voskových fi gurín 20. 9.

Už podruhé jsme se zúčastnili orientačního 
běhu v Zámeckém parku ve Velkém Meziříčí.  
Nejen, že nás to bavilo, ale ani se nikdo nez-
tratil.

Navštívili jsme výstavu historických fi gurín, 
které byly jako živé. A nejen, že konečně víme, 
jak asi historické osobnosti vypadaly, ale paní 
průvodkyně měla i zajímavý výklad, který děti 
neuvěřitelně zaujal. 

ŠKOLA

SOVICE
Lekce házené 11. 9.
Hned ze začátku září za námi přijely trenérky 
z DÓZY Velké Meziříčí, předvést nám, jak se 
hraje házená. Ukázaly nám základy a poz-
valy nás na další trénink.

Byli jsme se také podívat na naše záchranáře 
a jejich techniku. Moc se nám líbila výstava 
jejich techniky a ukázka práce. 

Den záchranářů 12. 9

ZÁŘÍ
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Knihovna 26. 9. 
V knihovně si  žáci 1. a 2. třídy zkusili zahrát 
různé hry, kdy se i oni stali třeba fi gurkami v 
Člověče, nezlob se. Počasí přálo a tak si to moc 
užili.

Projdi se s námi 26. 9. 
Ostatní ze školy se zúčastnili sportovně -
zabavného dopoledne s DÓZOU. Šlo o 
soutěž, ve které nás reprezentovali žáci 3. 
a 4. třídy, kterým fandili páťáci.

Fotbálek

Multifunkční hřiště

Konečně máme fotbálek. Moc děkujeme za po-
moc při sbírání, ale sbíráme dál, tak prosíme, 
pomáhejte!

Přálo nám počasí a už jsme měli i čas vyra-
zit na multifunkční hřiště. Zkusili jsme si zde 
skok do písku a sprint. Moc se nám tam líbilo 
a budeme ho navštěvovat, jak jen to půjde.

SOVICE

ZÁŘÍ
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MULTIFUNKČNÍ HŘÍŠTĚ 

Přálo nám počasí a už 
jsme měli i čas, vyrazili 

jsme tedy na multifunkční 
hřiště. Zkusili jsme si zde 

skok do písku a sprint. 
Moc se nám tam líbilo, a 
budeme ho navštěvovat, 

jak jen to půjde. 

NAŠE VÝROBKY 

RODIČOVSKÝ FOND 
Počáteční vklad 1.9.2019   17 500 Kč 

Autobus orientační běh    - 96 Kč 

Výstava voskových figurín .   - 3 1000 Kč 

Knihovna  a Projdi se s námi   - 645 Kč 

Autobus      - 111 Kč 

Zůstatek k 30. 9. 2019   13 548 Kč 
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Fotbalový klub Oslavice, z.s.
Sezóna
Nedělní odpolední zápas proti Osové Bítýšce 
B měl uzavřít podzimní část fotbalové 
sezóny. Zápas byl ale z důvodu deštivého 
počasí a podmáčené hrací plochy odložen o 
14 dní. Měl by se tak odehrát v neděli 20.10. 
opět v 15:00 hod v Osové Bítýšce.
I tak lze ale téměř uzavřít a zhodnotit proběhlou 
podzimní část. Myslíme si, že všechny cíle 
byly splněny a některé byly i mnohonásobně 
překonány (utkání dne 29. 9. 2019 s FC VM C 
sledovalo přibližně 300 až 400 fanoušků).
Fotbalový klub obce Oslavice obsadil průběžné 
třetí místo. Stále ale chybí odehrát poslední 
zápas a pokud tým Oslavice vyhraje, posune 
se na příčku druhou.

Začátky sezóny
Ještě před prvním mistrovským utkáním jsme 
zorganizovali dvě přátelská utkání, aby se klu-
ci trošku sehráli a seznámili se s prostředím 
velkého fotbalového hřiště. Přeci jenom ne 
všichni jsou rození fotbalisté a mají zkušeno-
sti.

První utkání s týmem Osové Bítýšky dopad-
lo prohrou Oslavice 2:3, i když bylo předčasně 
ukončeno už v 63. minutě kvůli prudkému 
a vydatnému dešti. Rovněž druhé přátelské 
utkání s Velkým Meziříčím C obdrželo mužstvo 
domácích šest branek a prohrálo 2:6. I když byly 
první přátelské zápasy nepřesné a roztěkané, 
přilákaly spoustu diváků a hřiště doslova ožilo. 
I my fotbalisté a organizátoři jsme byly účastí 
zaskočeni a velice příjemně překvapeni.

Na první mistrovské utkání 25. 8. s týmem 
Křoví B jsme byly už připraveni a vytvořili pro 
diváky provizorní posezení a stánek s točeným 
pivem. Také fotbalisté už byli lépe nachystaní 
a znatelně více sehraní. Zápas skončil 4:2 pro 
tým domácích a první tři body byly doma. 
Branky za tým domácích dával Lukáš Pololáník 
(1. min), Lipka Tomáš (36. min), opět Lukáš 
Pololáník (69. min) a Jakub Havlíček (82. min).
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

O týden později byl první výjezd na hřiště do 
Olší nad Oslavou. Odtud si kluci přivezli další 
tři body a výsledek 0:2. Branky dával Lukáš 
Pololáník (9. min) a Ladislav Němec (80. min).

Dne 8. 9 se konalo třetí mistrovské utkání týmu 
Oslavice proti mužstvu z Tasova. Podmínky pro 
fanoušky se postupně zlepšovaly a byla k dis-
pozici i cigára z udírny. V tomto utkání domácí 
tým opět uspěl a ze zápasu utržil všechny tři 
body. Konečného výsledku 2:0 bylo dosaženo 
už v prvním poločase. Branky vstřelil Daniel 
Trnka (22. min) a Jan Zíval (44. min).

Následovalo další utkání venku s týmem 
Meřína C, kde oba týmy sehrály podobný 
výkon a tak výsledek 1:1 odpovídal průběhu 
zápasu. Oslavičtí dostali branku až v 80. 
minutě a je škoda, že si jednobrankový náskok 
neuhlídali. Mužstvo FK Oslavice tak ztratilo 
první dva body zatím ve 100% tažení. Jedinou 
branku za tým Oslavice vstřelil v 38. minutě 
Tomáš Lipka.

Následující další dvě utkání byla z domácího 
prostředí, a tak si diváci přišli na své. 22. 9. se 
hrálo proti týmu Bory B. Poločas utkání byl 1:1 

a hra byla vyrovnaná. V druhém poločase se 
ale domácí, možná i díky podpoře z publika, 
vzchopili a dali týmu hostí další dvě branky. 
Střelci branek byli Dominik Rous VM (40. 
min), Lipka Tomáš (47. min) a Dominik 
Rous z Oslavice (90. min). V tomto 
zápase nastoupil za barvy domácích po-
prvé nejmladší hráč týmu Dominik Rous 
a hned se mu podařilo vstřelit branku - 
takto má vypadat nástup :)
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Fotbalový klub Oslavice, z.s.
Sezóna

Předposlední zápas z podzimní části proběhl s 
týmem z Velkého Meziříčí C, na který se všich-
ni těšili. Šuškalo se, že to bude takové místní 
derby, a taky tak bylo. Jednalo se o boj o první 
příčku v tabulce. Na zápas přišlo a přijelo 300 
až 400 diváků nejen z blízkého okolí. První 
poločas zápasu byl téměř vyrovnaný, ale 
družstvu hostí se podařilo vstřelit jeden gól 
a poločas skončil 0:1. V druhém poločase se 
zápas zlomil vlastní brankou týmu domácích v 
70. minutě. Do konce zápasu hráči z VM vstře-
lili ještě další dvě branky a s přehledem tak 
ubránili první pozici. Zápas skončil s výsled-
kem 0:4.

Věříme, že si diváci každý domácí zápas užili 
a zpříjemnili si nedělní odpoledne.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Ukončení
Jak už bylo zmíněno, konec tu ještě 
není a čeká se, jak si naši borci poradí s 
týmem Osové Bítýšky B. Výhra by znamena-
la posun na druhou příčku v tabulce. Remíza 
by na posunutí v tabulce nejspíš nestačila. 
Tabulce kraluje tým Velkého Meziříčí C, které 
ztratilo pouze dva body.

Shrnutí
První polovinu soutěže 2019/2020 lze za-
tím hodnotit z pohledu výsledků mužstva i 
návštěvnosti jako velice úspěšnou. Můžeme 
si jenom přát, aby fotbalisté pokračovali ve 
svých kvalitních výkonech i na jaře a potvrdili 
své místo či vylepšili své postavení v tabulce. 
Tímto také zveme všechny příznivce kvalitního 
fotbalu na fotbalové hřiště v Oslavici i v jarních 
měsících roku 2020. Rozpis jarních zápasů 
mužstva bude předem zveřejněn v jarním čísle 
zpravodaje.
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Za fotbalový klub Vojtěch Trnka
 - předseda klubu

Poděkování
Veliké díky patří obrovskému množství lidí, 
kteří jakkoliv pomohli tento sport v obci rozšířit 
a vytvořili podmínky pro konání zápasů.

Chtěli bychom tímto poděkovat obci Oslavice 
za vybudování sportoviště a podpory týmu k 
nakoupení nezbytných pomůcek pro zápasy 
(na jaře už budeme v nových dresech). Dále 
děkujeme hasičům obce Oslavice za vypůjčení 
stanu, lavic a udírny, díky kterým si diváci užili 
zápasy ve větším pohodlí a také s chutí. 
Děkujeme také za pomoc při točení piva, li-
monády a obsluze udírny za úžasná cigára.
Nesmíme také zapomenout poděkovat všem 
fotbalistům, kteří se rvali za úspěchem!

Detailní zápisy z utkání a více info je k nalezení 
na webu: https://www.facebook.com/fotbalO-
slavice
fotky zápasů: https://sarkar22.rajce.idnes.cz/
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Dne 24. 8. 2019 se na tenisových kurtech v 
Oslavici uskutečnil tradiční turnaj v tenisové 
čtyřhře. Letošního turnaje se účasnilo deset 
dvojic. Na základě losu byli účástnící rozděleni 
do dvou skupin, kde odehráli zápasy navzá-
jem mezi sebou. 
Do semifi nále postoupily čtyři nejlepší dvo-
jice, z nichž vzešli dva fi nalisté. V letošním 
fi nále se utkali vítězové předchozích ročníků 
Tomáš Bílek a Karel Bradáč ml. proti dvojici 
Jakub Havlíček a Marek Požár. V loňském roce 
obhájci zvítězili ve dvou setech 6:3 a 6:1. 

Pořadatelé děkují všem účástníkům za jejich 
sportovní výkon a dále poděkování patří všem 
sponzorům, zvláště obci Oslavice, za podporu.

Tenisový turnaj

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

oslovujeme Vás touto cestou proto, 
že stále evidujeme vysoký počet 
požárů v domácnostech, které mají 
tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů 
v obytných budovách, kde umírají  
desítky lidí a stovky jich jsou 
zraněny.

Vážení obyvatelé 
rodinných domů, bytů,

1607

CHRAŇTE

domov i sebe

© MV–generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru

České republiky 

Elektronický podpis - 21.8.2019
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Drahoslav Ryba
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2019 09:58:28-000 +01:00

 Chraňte svůj domov i své okolí.

Vážení obyvatelé rodiných domů, bytů,
 
oslovujeme Vás touto cestou proto, že stále 
evidujeme vysoký počet požárů v domácnos-
tech, které mají tragické následky. Každý rok 
dochází k více než tisícovce požárů v obytných 
budovách, kde umírají desítky lidí a stovky jich 
jsou zraněny.
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OSTATNÍ
Hlubinné úložiště ONKALO – otázky a odpovědi

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Vážení spoluobčané,

15. – 17. září jsem se zúčastnil odborné exkurze 
do Finska, kde se dokončuje stavba prvního hlubin-
ného úložiště na světě pod názvem ONKALO.

Finsko je 4x větší než Česká republika, má však cca 
polovinu obyvatel. Ze 75% pokryto lesy. Vysoké 
daně – bohatí platí mnohem víc - progresivní daň, 
vysoké pokuty. Podpora vzdělání. Lidé si důvěřují. 
Dle starosty Eurojaki  -9500 obyvatel (radnice 10km 
od elektrárny, některé chaty a farmy stovky metrů 
za plotem areálu elektrárny) je odborníci ani další 
organizace nikdy nezklamali. Co řekli, to uděla-
li. Velká otevřenost a transparentnost. Od začátku 
stavby jaderné elektrárny jednají a prezentují ve-
lice slušně. Většina obyvatel v elektrárně pracuje, 
případně tam někoho zná. Mají vzájemnou důvěru. 
Při porovnání mezi elektrárnami jsou dlouhodobě 
do 5. místa na světě. Jsou na to hrdi. Z areálu veliké 
daně z nemovitosti (daně stanoveny dle hodnoty 
díla). V roce 2000 hlasovali o umístění úložiště v 
areálu JE  (20 pro, 7 proti). Pro úložiště hlasovali i 
někteří, kteří jsou proti jaderné energii. Důvodem 
bylo bezpečnější uložení odpadu pod zemí než v 
meziskladě na povrchu. Na národní úrovni odpůr-
ci jaderné energie strana zelených a GEENPEACE. 
V jejich lokalitě nejsou protijaderná uskupení 
zastoupena.  

S pozdravem
Pavel Janoušek

Finsko
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OSTATNÍ
Hlubinné úložiště ONKALO – otázky a odpovědi

1. Jak dlouho trvala výstavba a jakých rozměrů a 
parametrů toto dílo dosahuje?
Výstavba výzkumné laboratoře ONKALO zača-
la již v roce 2004, stavební povolení pro hlu-
binné úložiště obdržela POSIVA v  roce 2015, 
uložení prvního odpadu se předpokládá 2021.  
Podzemní areál bude mít rozlohu zhruba 2 x 
2 km (až budou postupně vyraženy všechny 
ukládací chodby), hloubka úložiště je zhruba 
450 m.

2. Jaký je materiál podloží?
Úložiště se nachází v  metamorfovaných 
krystalinických horninách skandinávského 
štítu. V  obdobných horninách se nacházejí 
vytipované lokality v Česku.

3. Jaký typ technologie uskladnění je použit? 
K  vyjmutí a případnému dalšímu zpracování 
v budoucnu / natrvalo zabetonované?
V  úložišti neskladuje, ale opravdu ukládá. 
Podobně jako v sousedním Švédsku i ve Fin-
sku bude použit tzv. KBS-3 systém. Jedná se 
o technologii vertikálního uložení ukládacích 
obalových souborů (ocelový insert v měděném 
kontejneru), systém inženýrských a přírodních 
bariér (viz obrázek) tak zaručí bezpečnost na 
dobu stotisíců let. 

4. V jak hustém osídlení se nachází?
Eurajoki má zhruba 9 500 obyvatel a rozlohu 
více jak 1500 km2

5. Jak blízko od civilizace?
První rekreační objekt se nachází 70 m od plo-
tu úložiště, ve vzdálenosti stovek metrů se 
nachází první farmy…., centrum Eurojaki ve 
vzdálenosti 10 km.

6. Jaké změny to přineslo pro běžného občana 
během výstavby?
Podle slov fi nských kolegů žádné. Hlubinné 
úložiště leží v areálu Jaderné elektrárny na os-
trově, který těsně sousedí s pevninou. Při pří-
jezdu nelze poznat, že se jedná o ostrov.

7. Jak bylo naloženo s materiálem, jenž se během 
výstavby vytěžil?
Většina se použila do komunikací na zavážky 
a jako posypový materiál komunikací.

8. O jaký materiál se jednalo a kolik ho bylo?
Jednalo se o kamennou suť a štěrk. Finská 
strana uvádí, že bylo denně vyvezeno asi 5 
nákladních aut materiálu.

9. Jak byly ovlivněny vodní toky, prameny 
a případné podzemní zdroje vod?
Dle slov fi nských kolegů nijak, úložiště se 
nachází 450 m pod zemským povrchem.

10. Jakým způsobem se změnila krajina v  okolí 
této stavby?
Velice málo, jedná se jen o povrchový areál. 
Oblast se nachází na břehu moře, je pokry-
ta hlubokými lesy z jedné strany, ze strany 
druhé pak záhy začíná zemědělská krajina. 

11. Existuje nějaké studie zásahu do krajiny?
Existuje EIA, která je nutnou součástí každé 
podobné stavby. Stejná praxe je i České re-
publice.

12. Pro jaký typ materiálu slouží toto úložiště?
Vysokoaktivní odpady a vyhořelé jaderné 
palivo



15

OSTATNÍ
Hlubinné úložiště ONKALO – otázky a odpovědi

13. Kdo zde může své odpady ukládat? Pouze 
Finské fi rmy či kdokoli?
Pouze fi nské fi rmy – Posiva, která je vlastněna 
společností TVO a Fortum. To je dáno zákonem 
a mezinárodními předpisy.

14. Jak vychází ekonomika provozu? Ceny 
uložení odpadu, provozní náklady?
V tuto chvíli máme informaci, že kompletní 
náklady na vybudování, provoz i uzavření 
hlubinného úložiště jsou odhadovány na 
5,6 miliardy Euro.

Palivový
člávek

Palivová tyč
a uložení
paliva

Obalový 
soubor

Měděný
obal

Bentonitová zátka
a výplň tunelu

400-500 metrů 
ve skalním podloží
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 13.7. 2019 zemřela paní Zdeňka Pačísková ve věku 86 let.
 
 

Narození

Zesnulí spoluobčané

Ema Formanová

foto: Šárka
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA INZERCE

Seminář proběhne dne: 24. 10. 2019 od 9.00 hodin
Místo konání: Jihlava, Fritzova 4260/4, budova Krajského pozemkového úřadu pro kraj Vysočina

Seminář je určen zejména pro zástupce samosprávných územních celků, majitele zemědělské půdy, hospodařící subjekty, zemědělské
poradce či studenty souvisejících oborů. Vítána je účast další odborné i laické veřejnosti se zájmem o dané téma.

Cílem semináře je informovat o nástroji Monitoringu eroze ve vazbě na protierozní ochranu půdy. Účastníci budou seznámeni
s obecnými principy fungování Monitoringu včetně poskytnutí praktických návodů, jak se do systému zapojit a přispět
k řešení dopadů erozních událostí.

Dopolední blok představí problém eroze včetně příkladů, zkušeností a statistik. Ukáže možné nástroje, jak tomuto jevu předcházet,
a dále přiblíží systém Monitoringu eroze zemědělské půdy s praktickým návodem užívání.

V odpoledním bloku bude představena dotační politika Ministerstva zemědělství v návaznosti na protierozní ochranu,
dále zkušenosti z kontrol DZES a příklady dobré i špatné praxe i protierozní ochrana z pohledu politiky MŽP. Chybět nebude praktická
zkušenost zástupce samosprávného územního celku. Velký časový prostor je ponechán v závěru semináře pro diskuzi.

Státní pozemkový úřad si Vás dovoluje pozvat
na odborný seminář na aktuální téma eroze půdy.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Monitoring
eroze ZEMĚDĚLSKÉ půdy
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INZERCE
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INZERCE ZÁBAVA

Podzimní  inspirace 😊😊)) 

 

1.      

2.         

3.       

4.       

5.         

6. 
 

      

 

1. Jméno starosty obce  2. Kapela, která zahraje v obci 16.11. 2019  

3. Oblíbený kolotočář  4. Rybník v lesích za obcí 5. Opak přední   

6. Vedoucí sportovní skupiny   

 

7.           

8.        

9.       

10.         

11.        

12.        

13.        

 

7.  Jméno rybníku v obci  8. Dárek od státu  9. Hojně využívané dětmi 

10. Slavný zpěvák, o kterém se mluví   11. Dopravní problém nad  Oslavicí  

12. Moravská řeka pramenící u Arnolce  13. Tajemná památka obce v lesích 

 

Křížovka

V příštím vydání se dozvíte řešení tajenky.
foto: Šárka
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