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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dovolte, abych vás pozdravil v tomto vánočním čase. Přeji vám příjemné prožití svátků 
vánočních a mnoho sil do nového roku 2020, kdy naše obec oslaví 700 let od první 
písemné zmínky o obci. Oslavy směrujeme na 6. 6. 2020. Již před Vánocemi 2019 jsme 
do rodin rozdali stolní kalendáře na rok 2020, kde jsou uvedeny jednotlivé termíny akcí 
v následujícím roce.

Na závěr roku bych rád poděkoval všem 
spolkům, sdružením, sportovcům, žákům 
a zaměstnancům ZŠ a MŠ Oslavice za vzor-
nou reprezentaci naší obce v uplynulém roce 
2019. Dále patří poděkování všem kolektivům 
pořádajícím různé společenské nebo sportovní 
akce, také jednotlivcům za pomoc s úklidem 
např. autobusové zastávky, zvoničky a kaple. 
Velice si vaší dobrovolné pomoci vážím a tou-
to cestou děkuji vám všem, kteří pomáháte 
poskládat velké dílo – společenský život v naší 
obci Oslavice.

Do nového roku 2020 pevné zdraví a radost 
při rozvoji naší krásné obce. Díky Vám všem. 
Pavel Janoušek – starosta obce

Můžete se těšit na:
  1. 2.   Zájezd do vinného sklípku Bořetice
22. 2.  Masopustní veselí
23. 2.  Dětský karneval
14. 3.  Turnaj ve hře Člověče nezlob se
  5. 4.  Vítání nových občánků 
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

Poslední leč 

2. listopadu uspořádal Myslivecký spolek 
Balinské údolí tradiční poslední leč s bohatou 
tombolou a vynikající mysliveckou kuchyní, 
kterou připravila paní hostinská Marta Ko-
bylková. O zábavu se postarala opět skvělá 
kapela ADRIANA.

V neděli 20. 10. 2019 se konalo podzimní po-
sezení při živé muzice.

Akce se uskutečnila v místním kulturním 
domě. Všichni zúčastnění si zazpívali nebo i 
zatančili. Nechyběly tradiční koláče a cukroví. 
Za krásně strávené nedělní odpoledne děku-
jeme všem, kteří pomohli s organizací této 
akce.

                                                                                                                                                      
Za pořadatele akce                                                                                                                          
Marie Šoukalová

Myslivecké menu 2019

• Talíř zvěřinové paštiky    

• Kančí guláš, chléb    

• Pečené maso, chléb, obloha  

• Zvěřinové ragú, špecle 

• Srnčí kýta s jablky, knedlík  

• Kančí řízek, bramborový salát  

• Jelení výpečky, špenát, bramborové koule

František Šoukal
starosta honebního společenstva
Balinské údolí

Příjemné podzimní posezení
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DĚNÍ V OBCI
Co se událo…
Rozsvěcování vánočního stromu
Vánoční čas v Oslavici
První adventní neděli jsme jako každoročně 
rozsvítili vánoční světýlka na stromečku. I 
letos si připravily děti ze zdejší základní ško-
ly pod vedením paní ředitelky Mirky Šulcové 
a ostatních učitelek krásné vystoupení. Poté 
nás opět navštívil vánoční anděl, který si 
odvezl spoustu psaníček pro Ježíška. Odmě-
nou pro děti byl vánoční perníček. Všichni si 
odnesli také vánoční ozdobičku na stromeček. 
Byl to velmi příjemný začátek adventu.

Letos vůbec poprvé jsme se ve středu 11. 12. 
zapojili do celostátní akce „Česko zpívá kole-
dy“. Sešlo se nás opravdu hodně a tak jsme 
si společně u místního vánočního stromečku 
za doprovodu kytary zapěli vánoční písně 
a koledy.
Děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli 
k uskutečnění těchto akcí.
Krásné Vánoce a hezký nový rok všem.
 
Za pořadatele
Marie Šoukalová
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Už podruhé se oslavičtí občané 
vydali na nejvyšší bod ve své obci

Také na sklonku roku 2019 se občané Oslavice 
v hojném počtu vydali na nejvyšší bod v obci. 
Na vrcholku si poslechli zajímavý příběh s 
vánoční tématikou. Poté se zúčastnění pode-
psali do deníku, který byl k této příležitosti 
založen již v loňském roce. Společně si také 
všichni zapěli známé písně a udělali fotku na 
památku. Chutnou odměnou po návratu byl 
opečený špekáček a svařené víno. Předsilves-
trovský vejšlap se opět vydařil.

Za pořadatele akce

Marie Šoukalová
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V  letošním roce se  naší škole podařilo zapo-
jit do nových výchovně vzdělávacích projektů. 
Velkým přínosem pro naši školu je dosažení 
dotačního programu v rámci tzv. Šablony II.

 Z  tohoto programu čerpáme dotace na 
Čtenářský klub, který navštěvuje 19 žáků. 
Se  Čtenářským klubem jsme se zúčastnili 
návštěvy knihovny ve Velkém Meziříčí. V říjnu 
jsme zde prožili  pásmo pověstí z okolí a v lis-
topadu pro nás pracovnice knihovny připravily  
krásný pohádkový program. Začátkem příštího 
roku se chystáme do divadla  v Brně.
Další aktivitou z Šablon, které jsou také plně 
hrazeny z tohoto dotačního titulu, je zájmový 
kroužek deskových her. Tento kroužek probíhá 
při naší školní družině. V družině také vyt-
vářejí děti pěkné výrobky v  zájmovém kro-
užku Šikulky.
Naši žáci využívají mimoškolních akcí ve 
vzdělávacích zařízeních. Naposledy jsme byli 
v Edenu v Bystřici nad Pernštejnem a chystáme 

V rámci projektového dne hrazeného z Podpory 
společného vzdělávání ZŠ a MŠ Oslavice jsme 
v úterý 3. prosince s žáky základní školy 
navštívili zábavní a poznávací centrum Eden u 
Bystřice nad Pernštejnem.

Během naší exkurze jsme navštívili Panský 
dvůr a Horáckou vesničku v areálu centra. 
V chaloupkách této vesničky na nás čekaly 
známé i neznámé vánoční tradice, o kterých 
jsme si nejen povídali, ale děti si je mohly i 
vyzkoušet. Jak jsme putovali vesničkou, cha-
loupku po chaloupce, procházeli jsme advent-
ní čas od zapálení první svíce na věnci až po 
Nový rok se všemi jeho obyčeji a pověrami, 
jako je návštěva Lucek, věštění o Štědrém 
večeru, pouštění lodiček a mnoho dalších.

V základní škole a mateřské škole se daří novým projektům

ŠKOLA

se do Alternátoru v Třebíči a MŠ do ZOO v Ji-
hlavě.
Z programu Šablony II je hrazeno doučování 
dětí, práce  školní asistentky  a další 
vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 
a MŠ.
Další akcí, která probíhá v  naší škole, je 
program Ovoce a zelenina do škol a Mléko 
do škol.
Z  tohoto programu dostávají žáci jedenk-
rát týdně různé ovoce nebo zeleninu. Dále 
dostávají jedenkrát týdně mléko, sýry, 
jogurt nebo další mléčné výrobky.
Doufám, že i v  nadcházejícím roce se 
nám podaří pro naše děti zajistit fi nanční 
prostředky z dotací pro školy.

                                                                                                          
Mgr. Miroslava Šulcová

                                        ředitelka ZŠ a MŠ
ZŠ a MŠ Oslavice
Markéta Soušková

Návštěva centra Eden

Exkurze se nám moc líbila nejen proto, že 
se žáci dozvěděli něco nového, ale i proto, 
že na konci na nás čekalo tradiční zdobení 
perníčků, které jsme si mohli odvézt, ale 
v našem případě spíš ihned sníst a vypít 
k tomu výborný bylinkový čaj. Už teď se 
těšíme na další návštěvu. 
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ŠKOLA

Rok se s rokem sešel a jako obvykle nesmí chy-
bět vánoční besídka naší základní a mateřské 
školy. Letos byla tradičně vedena v duchu 
Vánoc, ale na netradičním místě a to v kul-
turním domě z důvodu výstavby učeben na 
pozemku školy.

Během besídky jsme si s andílky prošli krásným 
předvánočním časem a společně zapalovali 
adventní svíce, kdy každá z nich měla jinou 
symboliku. Byla zde naděje, mír, přátelství 
a láska a ke každé z nich měly děti připravenou 
krátkou scénku interpretující význam těchto 
svíček. A aby toho nebylo málo, tak nám žáci 
předvedli i pár tradic a zaznělo moc krásných 
vánočních písní, které jak doufáme, naladily 
nejen nás, ale i Vás na toto krásné období v 
roce.
Po besídce bylo připraveno občerstvení a jar-
mark výrobků našich žáků. Zájem o jarmark 

nás i žáky překvapil a byli jsme moc rádi za 
Vaši ochotu a nadšení nakupovat. Jarmark 
vedli a zpracují žáci 5. ročníku v rámci výuky 
fi nanční gramotnosti a jeho výtěžek bude 
použit na akce školy.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kdo se na besídce nějakým způsobem podíle-
li a hlavně bychom moc rády pochválily naše 
žáky, kteří předvedli nádhernou besídku, na 
kterou budeme ještě dlouho vzpomínat.

Vánoční besídka poprvé v kulturním domě
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ŠKOLA
Vánoční besídka poprvé v kulturním domě
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Myslivost - Chov a péče o zvěř

Základní činností myslivců je chov zvěře, 
který je defi nován jako „odborné zásahy 
sledující určité vymezené biologické cíle: 
zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté 
zvěře a prostředím, udržování přírodní kvali-
ty genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné 
kvality zvěře a úprava stavů zvěře na opti-
mální stav“. Nejprve si tyto termíny zkusme 
stručně popsat. 

Rovnováha mezi zvěří a jejím prostředím a
optimalizace početních stavů

V ČR je legislativně zakotven systém chovu 
některých důležitých druhů zvěře na základě 
tzv. minimálních a normovaných stavů. 
Minimálním stavem se rozumí takový početní 
stav konkrétního druhu zvěře, kdy není druh 
ohrožen na existenci a jeho populační husto-
ta zabezpečuje biologickou reprodukci. Nor-
movaným stavem je nejvýše přípustný jarní 
stav, který odpovídá kvalitě životního pros-
tředí zvěře a úživnosti honitby; uvádí v rám-
ci jakostní třídy honitby i požadovaný poměr 
pohlaví a věkovou skladbu zvěře a koefi cient 
očekávané produkce. Cílem chovu zvěře 
je tedy udržení jejích počtů v mantinelech 
vymezených minimálními a normovanými 
stavy.

Péče o genofond zvěře a zvyšování chovné 
kvality

Podstatou chovu zvěře však není pouze op-
timalizace jejích početních stavů a dosažení 
vyváženého stavu mezi zvěří a jejím prostředím. 
Nedílnou součástí chovu je také péče o přírod-
ní kvalitu genofondu zvěře a zvyšování chovné 
kvality.

Současná péče o přírodní genofond zvěře spočívá 
především v:
• eliminaci nebezpečí křížení zvěře s 
tradičními hospodářskými zvířaty  (např. 
prase divoké x prase domácí, mufl on x ovce 
domácí)
• vyloučení křížení zvěře s jedinci téhož 
druhu, chovanými v tzv. farmových chovech 
(ohradách)
• vyloučení kříženců různých druhů zvěře 
z další reprodukce  (např. kříženci jelena ev-
ropského a siky japonského)
• udržení stávající genetické variability popu-
lací (pokud je dostatečná)
• zvyšování genetické variability populací 
zvěře, které jsou např. ovlivňovány izolací a 
sníženou genetickou variabilitou  (provádění 
tzv. „osvěžení krve“).

Chovná hodnota zvěře je pak kromě genofondu pod-
míněna rovněž fyzickým a zdravotním stavem, který 
je přímo ovlivněn momentálními podmínkami pros-
tředí  (potravní nabídka, působení stresových fak-
torů), které se mohou výrazně lišit a popř. měnit. 

ŠKOLA
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Chovnou hodnotu zvěře lze ovlivnit především:

• péčí o přírodní genofond zvěře
• zlepšováním potravní nabídky prostředí (údrž-
ba luk, provoz políček pro zvěř, tvorba okusových 
ploch)
• eliminací působení stresových faktorů  (za-
jištění klidu v honitbě, údržba krytu, veterinární 
péče)
• přikrmováním zvěře v době potravní nou-
ze způsobem, který plně respektuje potravní 
strategii zvěře, její fyziologii a změny jejího me-
tabolizmu v průběhu různých ročních obdobích
• prováděním lovu zvěře vhodným způsobem, 
který minimalizuje stres a který respektuje sta-
novené chovatelské zásady, biologii zvěře, její 
etologii a optimální sociální strukturu populací.

Zdravotní stav zvěře

V rámci chovu zvěře je věnována značná pozor-
nost jejímu zdravotnímu stavu, jako jednomu 
ze základních faktorů prosperity populace. 
Zjišťování nákazové situace je prováděno 
především v  podobě monitoringu parazitóz 
u spárkaté zvěře. Výskyt některých parazitů, 
např. svalovce stočeného, způsobujícího tzv. 
trichinelózu, především u černé zvěře, je pak 
sledován přímo na základě zákona o veterinární 
péči.  Důvodem je nebezpečí přenosu na člově-
ka a následky této nemoci, neboť tato může při 
silnější invazi svalovce končit i smrtí. V důsledku 
nebezpečnosti svalovce, tak musí být vyšetření 
podroben každý ulovený kus černé zvěře.
Pro přikrmování zvěře v době nouze je ve zdejší 
honitbě Balinské údolí systematicky rozmístěno 
17 větších či menších krmelců pro srnčí zvěř 
a dva zásypy pro drobnou zvěř. Pro přikrmování 
koroptví slouží dvě koroptví boudy.

Srnčí zvěři do krmelců předkládáme objemové, 
jadrné a dužnaté krmivo a také sůl. Objemové 
krmivo představuje zejména luční seno a letni-
na (sušené letorosty některých dřevin - javoru, 
dubu, lípy, jasanu, jeřábu, osiky a nebo kopřiv). 
Z jadrných krmiv je pro srnčí zvěř nejvhodnější 
oves, protože má vysoký obsah vlákniny na 

úkor sacharidů a nezpůsobuje tzv. acidózu 
(překyselení) bachoru, která může u srnčí 
zvěře skončit i úhynem. Ještě vhodně-
jší jsou granulované krmné směsi přesně 
vyváženého složení pro srnčí zvěř. Dužnatá 
krmiva se předkládají zvěři, když nemrzne, 
a to nejčastěji krmná a cukrová řepa, brukev, 
mrkev, jablka apod. Zvěř je vhodné přikrmo-
vat pravidelně a v menších dávkách.
Drobnou zvěř (zajíce, bažanty a koroptve) 
přikrmujeme v  zásypech nebo koroptvích 
boudách zejména pšenicí a odpady z čistění 
obilovin. Zajíci neradi sdílí krmelce se srnčím, 
proto pro ně budujeme také zaječí krmelce 
se senem, ke kterým se skrz hustou ohrádku 
srnčí zvěř nedostane.

Velice důležitá je pro veškerou zvěř 
dostupnost vody v krajině. Naše honitba je 
naštěstí dostatečně členitá a s  dostatkem 
vodních zdrojů, takže nemusíme pro zvěř 
budovat tzv. napajedla. Honitbou protéká 
řeka Balinka a potok Oslavička s řadou drob-
ných přítoků a máme zde 7 rybníků (Osovák, 
Pekát, Benedínký (zvaný také Nový nebo 
Oslavičák), Posmíšek, Velký a Malý Vidlákův 
rybník a rybníček „U Jahod“).

S péčí o drobnou zvěř souvisí další důležitá 
myslivecká činnost, a to tlumení zvěře 
škodné. V honitbě jsou nejrozšířenější lišky, 
kterých místní myslivci ročně uloví kolem 
20 ks. Přibývá také jezevců, kteří mohou 
napáchat škody zejména na mladé zvěři 
a na hnízdech zvěře pernaté. Letos se po-
dařilo ulovit jednoho jezevce.

zdroje: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,

Portál myslivosti, Myslivecká péče a lov zvěře, www.uhul.cz

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Myslivost 
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Hon na drobnou zvěř a naháňka na černou

Myslivecký spolek Balinské údolí uspořádal 
9. listopadu hon na drobnou zvěř, kde se ulo-
vilo 17 kohoutů a 4 slepice bažanta obecného 
z polodivokého odchovu ve voliéře a také jed-
noho zajíce.

28. prosince proběhla naháňka na zvěř čer-
nou a škodnou. V první leči byla obeznána 
bachyně, lončák a pět selat, ve druhé leči 
jeden lončák a ve třetí leči kňour, bachyně, tři 
selata a liška. Podařilo se ulovit dva divočáky 
a lišku, a to vše jedinému šťastnému lov-
ci Bohumíru Havlíčkovi, který byl vyhlášen 
králem honu.
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Fotbal
Dne 20.10.2019 se konalo poslední utkání 
Fotbalového klubu Oslavice v podzimní čás-
ti sezóny s klubem z Osové Bítýšky. Bylo to 
utkání, které bylo odložené kvůli špatnému 
počasí z 5.10.2019. Zároveň to bylo úplně pos-
lední utkání, které mohlo tým Oslavice umístit 
na druhou příčku průběžné tabulky.

První polovina utkání ani jednoho z brankářů 
příliš nezaměstnala a hrálo se především ve 
středu hracího pole. Druhá polovina začala 
aktivně a oba týmy si vybojovaly několik za-
jímavých šancí. Úspěšnější byl tým domácího 
klubu, který střelil v 63. minutě jedinou branku 
zápasu. Hosté se pak drali do útoku a bohužel 
ani průnik Lukáše Pololáníka, kdy běžel sám na 
brankaře, neskončil brankou. Ještě následovalo 

několik nebezpečných střel na branku 
domácích, ale brankář vše úspěšně likvidoval. 
Utkání skončilo 1:0.

Bylo to úplně poslední utkání celé skupiny 
a tabulka je konečná. Všem hráčům tak děkuji 
za perfektní podzimní část sezóny a budeme 
se těšit zase na jaře 2020.

Konečná tabulka soutěže podzim 2019

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Předběžná tabulka zápasů jaro 2020

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

SDH - Dokumentace ze zásahů

SDH OSLAVICE 2019

Členové SDH Oslavice provedli v roce 2019 
brigády – Výkop pod dlažbu a pokládka dlaž-
by u rozběžiště ve sportovním areálu, dále 
úpravu čerpadla studny u kulturního domu, 
vyklízení kůlny u ZŠ a MŠ Oslavice, vyklizení 
sklepa školy. Vybudování venkovního roz-
kládacího podia pro muzikanty a nástřikové 
terče. Došlo k instalaci výkonnější sirény, 
která je již spouštěna z HZS Kraje Vysočina. 
Zkouška sirén probíhá každou první středu v 
měsíci. Na těchto brigádách bylo odpracová-
no více jak 72 hodin dobrovolné práce. Zde je 
na místě poděkovat všem, kteří se ve svém 
volném čase na brigádách podíleli.

Další částí jsou různé kulturní akce pro 
obec. Ostatková zábava a karneval, Sraz 
zasloužilých členů SDH okrsku Velké Meziříčí, 
déle pouť, pomoc s dalšími obecními akcemi, 
zajištění venkovního občerstvení při otevření 
nově zrekonstruované školy.

Hasiči se také podílejí na sběru železa. Odvoz 
nepotřebného elektroodpadu a sběru nebez-
pečného odpadu provádějí 2x ročně.

Došlo k modernizaci technického zázemí, 
byla pořízena elektrocentrála o výkonu 7 kW, 
jejíž pořizovací náklady byly z 50 % pokryty 
obcí Oslavice, z 50 % dotací z Fondu Vysočiny 
Kraje Vysočina. Provedeny opravy PS12 
výměny olejů a podobně. Servisní prohlídky 
hasičských vozidel.

Výroční schůze 2019

Členové SDH se zúčastnili školení a odborných 
kurzů Strojníků, velitelů, pilařů, preventistů, 
školení na radiostanice, vedoucích mládeže, 
hospodářů a kronikářů.

V letošním roce jsme uspořádali I. kolo 
okrskové soutěže v klasice a sportu. Oslavice 
měla 2 družstva v klasice. Družstvo A skončilo 
na druhém místě, družstvo B na pátém. V kat-
egorii sport jsme měli nasazené jedno družst-
vo, které skončilo na třetím místě. Déle jsme 
se zúčastnili memoriálu zasloužilých funk-
cionářů ve Velkém Meziříčí, kde jsme skončili 
na 3. místě.

V současné době probíhá přemísťování vy-
bavení pro zásah do dvougaráže hasičské 
zbrojnice, přeinstalování zabezpečovacího 
zařízení a v neposlední řadě oprava a kom-
pletace staré stříkačky, která je časově vel-
mi náročná. Dále oprava sedacích souprav, 
udírny a stanů poškozených při půjčování 
a nesprávné manipulaci.

V letošním roce jsme otevřeli hasičský kro-
užek pro děti a tím jim umožnili sportovat 
a při tom poznávat práci hasičů a účastnit se 
hasičských závodů. 

Závěrem chci ještě jednou poděkovat všem, 
kteří se na těchto akcích podíleli.

Jiří Doležal – velitel SDH a JSDH Oslavice
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Oddíl stolního tenisu TK Autocolor Oslavice 
ve spolupráci s krajským svazem stolního 
tenisu Vysočina zřídil pro sezónu 2019/2020 
tréninkové středisko mládeže ve stolním teni-
su.

Tréninky probíhají každý čtvrtek od 16,00 do 
18,00 hod v KD Oslavice.
Cílem je naučit děti stolnímu tenisu od úplných 
začátků až po soutěžní hraní.
Některé děti, které začaly v září trénovat, se 
již účastní krajských turnajů ve stolním tenisu.
Vzhledem k volné kapacitě uvítáme děti ve 
věku 8 - 12 let. Zveme rodiče i děti z Oslavice 
a okolí.

Děti si vezmou sportovní oblečení, tenisky do 
tělocvičny a vlastní pálku - pokud mají. Pálky 
na stolní tenis pro začátek zapůjčí trenér.
Trénovat bude trenér s praxí Ludvík Holub
tel. 603232519 email: 
ludvikhol@seznam.cz - pro případné dotazy.
 

Stolní tenis
Máme na co navazovat. Soutěž ve stolním 
tenisu má v obci Oslavici již 20ti letou tradi-
ci. Zakladatelé našeho sportovního klubu 
začali hrát od nejnižších soutěží. Postupně 
se propracovávali výše a výše. Nyní nás 
reprezentují dvě družstva A a B na špici 
okresního přeboru.

Níže aktuální tabulky soutěže obou týmů:

Tým A – hraje OP1

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-
420714/rocnik-2019/soutez-3612

Tým B – hraje OP2

https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-
420714/rocnik-2019/soutez-3613§

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Tým A – hraje OP1

Tým B – hraje OP2
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OSTATNÍ

 Na dubnovém jednání zastupitelstva obce Oslavice 
roku 2016 bylo schváleno Nařízení obce Oslavice 
č. 1/2016, o zákazu podomního prodeje na území 
obce. Letošní podzim jsme doplnili na uvítací cedule 
v  obci dodatkové tabulky „ZÁKAZ PODOMNÍHO A 
POCHŮZKOVÉHO PRODEJE V OBCI“, která zvýší in-
formovanost jak místních občanů, tak projíždějících 
obchodníků o vydaném nařízení obce. Celé znění 
nařízení je na internetových stránkách obce nebo 
v kanceláři obecního úřadu.  
V případě podezření na nedovolený podomní prodej 
si zajistěte svědka – nejlépe někoho z domácnosti 
nebo sousedů. Vyfoťte číslo automobilu, případně 
podezřelého prodejce. Informujte Policii ČR, 
případně vedení obce. 

Děkuji za spolupráci.
 

Pro výběr vhodné lokality, resp. přípravu hlubinného 
úložiště považuji za stěžejní tři principy, a to bezpečnost, 
transparentnost a zodpovědnost. Rád bych zdůraznil, že 
platí mé slovo a závazek vlády zúžit počet potenciálních 
lokalit z devíti na čtyři do 30. června 2020, mj. proto, aby-
chom ukončili období nejistoty, za jehož délku je bohu-
žel zodpovědný i stát a jeho dotčené orgány. Taktéž Vám 
vycházím vstříc ohledně aplikace tohoto Zákona (věcný 
záměr zákona o zapojení dotčených obcí a jejich občanů 
do řízení směřujících k výběru lokality pro ukládání ra-
dioaktivního odpadu v podzemních prostorech a k povo-
lení provozování úložiště radioaktivních odpadů) na další 
proces přípravy úložiště. Tímto bych chtěl zdůraznit, že 
SÚRAO nepodá žádosti o stanovení průzkumných území 
pro zvláštní zásah do zemské kůry na čtyřech potenciál-
ních lokalitách dříve než po nabytí účinnosti Zákona (za 
předpokladu, že SÚRAO neobdrží souhlas od dotčených 
obcí reprezentujících nadpoloviční počet obyvatel dané 
lokality) nebo po 1. 1. 2023, podle toho, který z termínů 
nastane dříve. Uvědomuji si, že krom veřejného zájmu 
je pro přípravu a výstavbu úložiště důležitá i akceptace 
výběru a výstavby úložiště ze strany dotčených obcí a je-
jich občanů. Proto také dotčené obce obdrží jednorázový 
příspěvek ve výši 1 milionu Kč za úkony spojené s 
činnostmi za proběhlý geofyzikální výzkum na 9 lokali-
tách za období 2017 -2019.

 V současné chvíli připravujeme právní úpravu, která by 
umožnila co nejrychlejší vyplacení této částky. Zároveň 
Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhne zvýšení 

Zákaz podomního prodeje

Hlubinné úložiště ČR 
Pavel Janoušek – starosta obce

příspěvků z jaderného účtu podle §117 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona č. 263/2016 Sb. (atomový zákon).

Právě s ohledem na zodpovědnost vlády a potažmo 
naší celé společnosti za vyřešení problematiky radio-
aktivních odpadů jsem se rozhodl nezohlednit návrhy 
některých z Vás za zastavení celého procesu, udělení 
práva veta obcím či dokonce na zpochybnění konceptu 
hlubinného úložiště, resp. platné Koncepce nakládání s 
radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. 
Opačný postup by se s ohledem na veřejný zájem spo-
jený se zajištěním konce palivového cyklu, ale i bez-
pečnostními zájmy státu v oblasti jaderné energetiky 
obecně nebyl zodpovědný a zablokoval by celý proces.

Závěrem bych rád vyjádřil své přesvědčení, že 
návrh věcného záměru Zákona nejen, že formálně 
naplňuje §108 atomového zákona, nýbrž především 
přichází s efektivním řešením dlouhodobě komuniko-
vaných výhrad k nedostatečnému respektování zá-
jmů dotčených obcí a jejich občanů a posiluje tímto 
neméně důležitý princip transparentnosti při přípravě 
hlubinného úložiště.

Z dopisu Karla Havlíčka, místopředsedy vlády 
a ministra průmyslu a obchodu starostům obcí lo-
kalit doručen 16. 12. 2019 do datové schránky obce 
Oslavice 

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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 Na říjnovém jednání zastupitelstva obce 
Oslavice byla schválena Obecně závazná vy-
hláška obce Oslavice č. 1/2019, o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území obce Oslavice. 

1) Biologické odpady rostlinného původu 
sbíráme do zvláštních sběrných nádob barvy 
hnědé a velkoobjemových kontejnerů barvy 
zelené. 

2) Papír do zvláštních sběrných nádob barvy 
modré. Nádoby jsou umístěny na všech kon-
tejnerových hnízdech. Prosím sešlapujte kra-
bice, abychom nevozili vzduch a vešlo se více 
papíru.

3) Plasty včetně PET lahví a nápojové kartony. 
Prosím sešlapujte plastové lahve, abychom se 
všichni vešli, přestože kontejnerů žluté barvy 
je po obci nejvíce.

4) Sklo čiré do zvonových kontejnerů bílé 
barvy. 

5) Sklo barevné do označených kontejnerů 
s horním výsypem. 

6) Sběr kovového odpadu. Drobné plechovky 
a víčka do označené černé nádoby u KD. Větší 
kusy sbírají místní hasiči každé jaro. 

Odpady 2020

7) Sběr nebezpečného odpadu provádejí míst-
ní hasiči na jaře a na podzim.

8) Nově zavádíme sběr jedlého oleje a tuku. 
Vychladlý jedlý olej nebo tuk je nutné přes 
cedník nalévat do PET lahve a důkladně uza-
vřít. Následně odnést do nádob určených  pro 
sběr kuchyňských olejů a tuků. Nádoba na 
sběr jedlého tuku a oleje je umístěna u kul-
turního domu viz fotografi e: 

OSTATNÍ
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OSTATNÍ
Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

MZe spustilo příjem žádostí o fi nanční příspěvek 
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

Celkem 2,5 miliardy korun dostanou podle 
Ministerstva zemědělství letos a v příštím roce 
nestátní vlastníci lesů na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity. Žádosti o podporu se začí-
nají přijímat 29. listopadu 2019.

„V současnosti totiž někteří majitelé lesů 
přestávají mít dostatek peněz. Přitom bez 
rychlé obnovy lesů na kalamitních holinách 
po kůrovcových těžbách dojde k vysychání 
a oteplování krajiny a k erozi půdy. Právě 
tomu chce Ministerstvo zemědělství předejít 
včasným poskytováním podpory,“  uvádí tis-
ková zpráva ministerstva.

Příspěvek se bude vyplácet za těžbu, která 
byla kvůli kůrovci nutná od 1. října 2017 do 
31. prosince 2018. Sazba je stanovena za 
vytěžený metr krychlový jehličnatého dříví po 
jednotlivých čtvrtletích, a to od 26 korun za 
m3 v posledním čtvrtletí roku 2017 do 510 ko-
run za m3 za poslední čtvrtletí roku 2018. Pří-
jem žádostí začíná 29. listopadu 2019 a skončí 
28. února 2020. Podle odhadů by mohlo přijít 
až 30 tisíc žádostí, jejichž oprávněnost budou 
posuzovat příslušné krajské úřady. Žadatel, 
který získá dotaci, bude povinen holiny včas 
a řádně zalesnit.

Žádost se podává k příslušnému krajskému 
úřadu, kterým je ten krajský úřad, v jehož 
územní působnosti leží katastrální území, 
ve kterém byla nahodilá těžba jehličnatého 
dříví provedena. Výše požadavku na fi nanční 
příspěvek v rámci jedné žádosti musí činit 
alespoň 5 000 Kč.

Peníze byly uvolněny z vládní rozpočtové 
rezervy. Letos bude podle došlých požadavků 
rozděleno mezi vlastníky až 1,5 miliardy ko-
run, v příštím roce to bude další miliarda. 
Jde o první fázi víceletého programu. MZe 
bude v roce 2020 usilovat o získání peněz i 
na další fázi kompenzace za nahodilé těžby 
jehličnatého dříví v letošním roce.

Více informací najdete na:
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-le-
snim-hospodarstvi-a-myslivosti/fi nancni-prispe-
vky-na-kurovcove/
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Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin 
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností od krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny: 

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto 
společností zmocněným zhotovitelům udržovat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů (sloupů) 
nadzemního vedení.  

V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení  nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav 
vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti  E.ON Česká republika, s.r.o.,  
a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém 
budou uvedeny informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli 
distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační úřad udělit 
vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte www.eon-distribuce.cz.

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

Vlastníci a uživatelé pozemků

OSTATNÍ
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OSTATNÍ

Hrazení pomůcek pro špatně pohyblivé pa-
cienty ze strany zdravotních pojišťoven 
doznalo některých změn. Nyní již nejsou hra-
zeny hole (vyjma holí pro nevidomé, ty hra-
zeny jsou), sedačky na vanu či do sprchy, 
sprchové židle ani klozetová křesla. Různé 
typy madel, kterými je doporučováno vybavit 
domácnost špatně pohyblivého člověka, ze-
jména koupelnu a WC, musíte také zakoupit 
sami.
  Mezi zdravotnické prostředky, jejichž indik-
ace a úhrada pojišťovnou nepodléhá schválení 
revizním lékařem, patří berle či nástavec 
na WC. Lékař vystaví poukaz na léčebnou 
a ortopedickou pomůcku, s  nímž navštívíte 
výdejnu zdravotnických potřeb. Berle přede-
pisuje lékař s  odborností chirurgie, rehabili-
tace, ortopedie a neurologie nebo praktický 
lékař (1 pár berlí podpažních za 2 roky, 1 
pár nebo kus berlí předloketních za 2 roky). 
Nástavec na WC předepisuje lékař odbornosti 

Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou

geriatrie, rehabilitace, ortopedie a neurologie 
nebo praktický lékař jednou za tři roky. Souhla-
su revizního lékaře podléhají např. chodítka, 
která mají různé varianty, a lékař (odbornosti 
rehabilitace, ortopedie, ortopedická protetika 

či neurologie) vybírá správnou variantu podle 
postižení pacienta, a to  1 kus za 5 let. Invalid-
ní vozík, polohovací lůžko, antidekubitní pod-
ložky, vanový nebo pojízdný zvedák a další 
musí v návaznosti na zdravotní stav pacienta 
předepsat lékař stanovené odbornosti (interna, 
ortopedie, rehabilitace, neurologie aj.) a vždy 
je musí předem schválit revizní lékař.

Centrum pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina,o.p.s.
pracoviště Žďár nad Sázavou         
Komenského 1190/1, 
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 625 703
mob.: 605 353 612
web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

INFORMUJE.

Jak se budou hradit pomůcky?
V poslední době se pozměnily možnosti zdravotních pojišťoven proplácet některé věci, 
které se dřív hradily. Jak to tedy je?
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Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749  
ID datové schránky:ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

 
 
 
 

Železniční jízdní řád pro období 2019/2020 

 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

 

dovolujeme si Vás informovat, že v neděli 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový železniční 
jízdní řád pro období 2019/2020. Jízdní řád 2019/2020 na železnici vychází 

 z návrhů jízdních řádů, které Kraj Vysočina s vaší obcí v uplynulých letech opakovaně 
projednával, 

 změn v dálkové dopravě na rychlíkové lince Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno, 
 požadavků sousedních krajů 
 a nové smluvní úpravy vztahů mezi Krajem Vysočina a Českými dráhami, a. s. pro období 

2019/2020 – 2028/2029. 

V příloze Vám posíláme tabulky železničního jízdního řádu pro tratě 

 250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Tišnov (– Brno), 
 256 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov, 
 257 Křižanov – Studenec. 

Jízdní řády jsou již také k dispozici v elektronické podobě v Centrálním informačním systému 
jízdních řádů a ve vyhledávačích spojení, např. IDOS. 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
 KUJI 97307/2019 Ing. Zikán/564 602 178 29. 11. 2019 

dle rozdělovníku 

OSTATNÍ

 
Informuje.
Železniční jízdní řád pro období 2019/2020 
 
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 
 
dovolujeme si Vás informovat, že v neděli 15. 
prosince 2019 vstoupí v platnost nový železniční 
jízdní řád pro období 2019/2020. Jízdní řád 
2019/2020 na železnici vychází 
• z návrhů jízdních řádů, které Kraj Vysoči-
na s vaší obcí v uplynulých letech opakovaně 
projednával, 
• změn v dálkové dopravě na rychlíkové lince 
Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno, 
• požadavků sousedních krajů 
• a nové smluvní úpravy vztahů mezi Krajem 
Vysočina a Českými dráhami, a. s. pro období 

2019/2020 – 2028/2029. 

Jízdní řády jsou již také k dispozici v elektronické 
podobě v Centrálním informačním systému 
jízdních řádů a ve vyhledávačích spojení, např. 
IDOS.

Níže uvádíme přehled koncepčních změn na 
jednotlivých tratích v severovýchodní části kra-
je. 

250 (Praha –) Havlíčkův Brod – Tišnov (– Brno) 
• je navýšen rozsah dálkové dopravy na ry-
chlíkové lince R9 Praha – Havlíčkův Brod – 
Brno, 
• osobní vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Žďár 
nad Sázavou budou nově půlit interval ry-
chlíků a společně s nimi nabízet přibližně hod-
inový interval spojení z Havlíčkova Brodu do 
Žďáru nad Sázavou, 
• ve východním úseku trati ze Žďáru nad Sá-
zavou do Vlkova u Tišnova a dále směrem do 
Jihomoravského kraje zůstává jízdní řád téměř 
beze změn. 
257 Křižanov – Studenec 
• ve větším měřítku budou osobní vlaky ve-
deny v celé trati z Křižanova až do Studence 
s přípoji na vlaky regionální dopravy v obou 
koncových uzlových stanicích, 
• odpolední odjezdy vlaků z Velkého Meziříčí 
ve směru Studenec budou lépe odpoví-
dat potřebám cestujících (posun škol-
ního a zaměstnaneckého vlaku ze stávající 
časové polohy v 14:21 do nové trasy v 14:49), 
• odpolední osobní vlaky ze Studence budou 
navázány na nové spěšné vlaky z Brna
kromě některých posilových vlaků budou na 
trati převážně nasazeny motorové jednotky 
RegioNova 

Jízdní řád vlaků
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OSTATNÍ

Vážená paní starostko, vážený pane staros-
to, uvědomujeme si, že nový jízdní řád může 
zasáhnout do cestovních zvyklostí vašich 
občanů. Ve všech případech nebylo možné sk-
loubit všechny, často protichůdné, přepravní 
potřeby s rozpočtovými možnostmi kraje 
a technologickými omezeními na straně dráhy. 
I přes možnou počáteční nespokojenost oby-
vatel vašich obcí věříme, že nový jízdní řád je 
pro většinu občanů výhodnější, jelikož je ses-
taven s ohledem na hlavní přepravní proudy 
cestujících v kraji. 

S pozdravem 
 
Ing. Hana Strnadová vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství

Vlakové spoje

Do Velkého Meziříčí Do Studence

5:05 pracovní dny 5:47 pracovní dny 

7:35 pracovní dny 7:21 So, Svátek

8:35 So, Svátek 9:21 jede denně

10:35 jede denně 11:21 So, Svátek

12:35 So, Svátek 13:21 pracovní dny 

14:35 pracovní dny 14:56 pracovní dny 

16:13 pracovní dny 15:21 So, Svátek

16:35 So, Svátek 16:56 pracovní dny 

18:13 pracovní dny 17:21 So, Svátek

18:35 So, Svátek 19:21 Nejede 24,25,31.12

20:35 Nejede 24,25,31.12



24

Jízdní řád 2020 Platí od 15. prosince 2019 Vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

619

 257  Křižanov - Studenec
km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 24941


24921


24943


24901


24903


24905


24907


24945


24923



Ze stanice
0 Křižanov 250  5 03  6 03 7 03 9 03 11 03 13 03  13 56
4 Martinice u Velkého Meziříčí  5 07  6 07 7 07 9 07 11 07 13 07  14 00

10 Velké Meziříčí   5 13  6 13 7 13 9 13 11 13 13 13  14 06
Velké Meziříčí  5 14  5 40  6 14 7 14 9 14 11 14 13 14  14 07  14 49

11 Velké Meziříčí zastávka  5 16  5 43  6 16  7 17 9 17  11 17  13 17  14 09  14 52
14 Oslavice  5 47  7 21 9 21  11 21  13 21  14 56
17 Oslavička  5 51  7 25 9 25  11 25  13 25  15 00
19 Vlčatín  5 54  7 28 9 28  11 28  13 28  15 03
20 Rudíkov  5 59  7 32 9 32  11 32  13 32  15 08
26 Budišov u Třebíče  6 08  7 44 9 44  11 44  13 44  15 17
29 Kojatín  6 12  7 48 9 48  11 48  13 48  15 21
30 Pozďatín  6 15  7 51 9 51  11 51  13 51  15 24
34 Studenec 240   6 19  7 55 9 55  11 55  13 55  15 28

Do stanice
km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 24909


24947


24925


24913

3 3
24915


24949


24953



Ze stanice Žďár n.S.
0 Křižanov 250 15 03  16 03 17 03  19 03  21 03  23 10
4 Martinice u Velkého Meziříčí 15 07  16 07 17 07  19 07  21 07  23 15

10 Velké Meziříčí  15 13  16 13 17 13  19 13  21 13  23 20
Velké Meziříčí 15 14  16 49 17 14  19 14  21 14  23 21

11 Velké Meziříčí zastávka  15 17  16 52  17 17  19 17  21 16  23 24
14 Oslavice  15 21  16 56  17 21  19 21
17 Oslavička  15 25  17 00  17 25  19 25
19 Vlčatín  15 28  17 03  17 28  19 28
20 Rudíkov  15 32  17 08  17 32  19 32
26 Budišov u Třebíče  15 44  17 17  17 44  19 44
29 Kojatín  15 48  17 21  17 48  19 48
30 Pozďatín  15 51  17 24  17 51  19 51
34 Studenec 240   15 55  17 28  17 55  19 55

Do stanice
 nejede 24., 25., 31.XII.
 nejede 24.XII.
 jede v , nejede 23.XII. – 3.I., 1.VII. – 31.VIII.

 jede v  a 
 jede v ,  a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 

17.XI., nejede 11.IV., 2., 9.V.

 jede v , nejede 27. – 31.XII.
 jede v  a , nejede 24., 25.XII.
3 v  a 

3 v  a 

257 

Jízdní řád 2020 Platí od 15. prosince 2019 Vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

620

 257  Studenec - Křižanov
km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 24940


24920


24942


24944


24922


24902


24904


24906



Ze stanice
0 Studenec 240  7 01  8 01 10 01  12 01
4 Pozďatín  7 05  8 05 10 05  12 05
5 Kojatín  7 08  8 08 10 08  12 08
8 Budišov u Třebíče  4 45  7 16  8 16 10 16  12 16

14 Rudíkov  4 56  7 26  8 26 10 26  12 26
15 Vlčatín  4 57  7 27  8 27 10 27  12 27
17 Oslavička  5 00  7 30  8 30 10 30  12 30
20 Oslavice  5 05  7 35  8 35 10 35  12 35
23 Velké Meziříčí zastávka  4 40  5 10  5 36 6 40  7 40 8 40 10 40 12 40
24 Velké Meziříčí   4 42  5 12  5 38 6 42  7 42 8 42 10 42 12 42

Velké Meziříčí  4 43  5 43 6 43 8 43 10 43 12 43
30 Martinice u Velkého Meziříčí  4 49  5 49 6 49 8 49 10 49 12 49
34 Křižanov 250   4 56  5 56 6 56 8 56 10 56 12 56

Do stanice
km SŽDC, s. o. / ČD, a.s. Vlak 24946


24908


24948


24924


24910

3 3
24926


24912


24914




24952



Ze stanice

0 Studenec 240  14 01  15 39  16 01  17 39  18 01  20 01
4 Pozďatín  14 05  15 43  16 05  17 43  18 05  20 05
5 Kojatín  14 08  15 46  16 08  17 46  18 08  20 08
8 Budišov u Třebíče  14 16  15 54  16 16  17 54  18 16  20 16

14 Rudíkov  14 26  16 04  16 26  18 04  18 26  20 26
15 Vlčatín  14 27  16 05  16 27  18 05  18 27  20 27
17 Oslavička  14 30  16 08  16 30  18 08  18 30  20 30
20 Oslavice  14 35  16 13  16 35  18 13  18 35  20 35
23 Velké Meziříčí zastávka 14 40  15 40  16 17 16 40  18 17 18 40  20 40  20 46
24 Velké Meziříčí  14 42  15 42 16 42 18 42  20 42  20 48

Velké Meziříčí  13 38 14 43  15 43 16 43  18 43  20 43  20 49
30 Martinice u Velkého Meziříčí  13 44 14 49  15 49 16 49  18 49  20 49  20 55
34 Křižanov 250   13 51 14 56  15 56 16 56  18 56  20 56  21 02

Do stanice Žďár n.S.
 nejede 24., 25., 31.XII.
 nejede 24.XII.
 jede v , nejede 23.XII. – 3.I., 1.VII. – 31.VIII.
 jede v  a 

 jede v ,  a 24.XII., 10.IV., 1., 8.V., 28.X., 
17.XI., nejede 11.IV., 2., 9.V.

 jede v , nejede 27. – 31.XII.
 jede v  a , nejede 24., 25.XII.

 jede v ,  a 27. – 30.XII., nejede 24., 25.XII.
 24914 / 24952  Studenec - Žďár nad 

Sázavou v , kromě 27. – 31.XII.
3 v  a 

3 v  a 

257 

OSTATNÍ
Jízdní řád vlaků
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OSTATNÍ
Jízdní řád autobusů

Do Velkého Meziříčí
Oslavice I (škola) Oslavice poznámka

4:54 pracovní dny 

5:10 pracovní dny 

5:28 5:30 pracovní dny 

5:53 pracovní dny 

7:05 pracovní dny 

7:29 7:30 pracovní dny 

7:58 7:59 Neděle

9:08 pracovní dny 

9:18 Sobota, Neděle

9:25 pracovní dny 

9:30 MHD VM otočka KD

10:52 pracovní dny 

12:03 Sobota, Neděle

13:26 pracovní dny 

13:30 pracovní dny 

13:56 pracovní dny 

14:35 pracovní dny 

15:20 pracovní dny 

16:18 pracovní dny 

17:18 Sobota, Neděle

17:20 pracovní dny 

18:11 pracovní dny 

19:59 Neděle

20:09 Sobota 

Do Třebíče
Oslavice I (škola) 4:38 pracovní dny 

5:45 pracovní dny 

6:38 Sobota, Neděle

6:55 pracovní dny 

9:21 pracovní dny 

10:43 Sobota, Neděle

11:20 pracovní dny 

12:48 pracovní dny 

14:08 Sobota, Neděle

14:10 pracovní dny 

15:20 pracovní dny 

16:40 pracovní dny 

18:15 pracovní dny 

18:28 Sobota, Neděle

Do Velkého Meziříčí
Oslavice I (škola) Oslavice poznámka

4:54 pracovní dny 

5:10 pracovní dny 

5:28 5:30 pracovní dny 

5:53 pracovní dny 

7:05 pracovní dny 

7:29 7:30 pracovní dny 

7:58 7:59 Neděle

9:08 pracovní dny 

9:18 Sobota, Neděle

9:25 pracovní dny 

9:30 MHD VM otočka KD

10:52 pracovní dny 

12:03 Sobota, Neděle

13:26 pracovní dny 

13:30 pracovní dny 

13:56 pracovní dny 

14:35 pracovní dny 

15:20 pracovní dny 

16:18 pracovní dny 

17:18 Sobota, Neděle

17:20 pracovní dny 

18:11 pracovní dny 

19:59 Neděle

20:09 Sobota 

Do Třebíče
Oslavice I (škola) 4:38 pracovní dny 

5:45 pracovní dny 

6:38 Sobota, Neděle

6:55 pracovní dny 

9:21 pracovní dny 

10:43 Sobota, Neděle

11:20 pracovní dny 

12:48 pracovní dny 

14:08 Sobota, Neděle

14:10 pracovní dny 

15:20 pracovní dny 

16:40 pracovní dny 

18:15 pracovní dny 

18:28 Sobota, Neděle

Do Budišova
Oslavice Oslavice I (škola) poznámka

6:13 pracovní dny 

8:33 pracovní dny 

11:10 pracovní dny 

14:46 15:51 pracovní dny 

18:02 pracovní dny 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 8. 10. 2019 zemřela paní Květoslava Šanderová ve věku 90 let.

Dne 21. 10. 2019 zemřel pan Roman Kalenda ve věku 50 let.

Dne 24. 10. 2019 zemřel pan Vladimír Stejskal ve věku 69 let.

Dne 13. 12. 2019 zemřel pan Bohumil Starý ve věku 78 let..
 
Dne 30. 12. 2019 zemřela paní Emilie Zelníčková ve věku 80 let.
  

Narození

Zesnulí spoluobčané

Alena Maloušková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA INZERCE

Oznámení o konání valné hromady 

Dne 25.1.2020 v 10:00 v hasičce kulturního domu v Oslavici se koná 

 

valná hromada 

Honebního společenstva Balinské údolí se sídlem v Oslavici 
 

Program jednání: 

1. Zpráva o činnosti HS v roce 2019 
2. Zpráva o finančním hospodaření v roce 2019 

 

Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové honebního společenstva (vlastníci honebních pozemků). 

Na základě usnesení valné hromady HS ze dne 10.3.2013, toto oznámení nahrazuje písemné pozvánky na 
valnou hromadu HS. 

           doc. Ing. František Šoukal, Ph.D., starosta HS 
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