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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám představil nový obecní zpravodaj. Po několika debatách mezi novými zastupiteli obce, kteří byli zvoleni v řádných podzimních volbách se začalo mimo jiné jednat o vydávání obecního zpravodaje:
Zastupitelstvo obce Oslavice na svém zasedání dne 8. 2. 2019 schválilo
usnesením č. 33/1/2019 vydávání obecního zpravodaje 4× ročně.
Rádi bychom doplnili informace na stránkách
obce www.oslavice.cz, zprávy zasílané emailem, pro občany, kteří jsou k odběru těchto
zpráv přihlášeni a hlášení obecního rozhlasu.
Zpravodaj bude ke stažení na internetových
stránkách obce a roznesen do poštovních schránek po obci. Věříme, že tento zpravodaj zlepší
informovanost našich spoluobčanů.

Co se děje v obci
Zastupitelstvo obce Oslavice má 9 členů a pracuje v následujícím složení:

Největší stavební akce, která nyní v obci probíhá
je Rozšíření kapacity a redislokace učeben ZŠ
v obci Oslavice. Žádost byla podána v prosinci
2017 na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Z programu 13331 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky se podařilo
získat dotaci ve výši: 14.102.317 Kč z plánovaných nákladů 17.313.322 Kč. V roce 2018 jsme
prostavěli částku 8.643.791 Kč. Od konce jarních
prázdnin 2019 máme nastavěno a zkolaudováno
3 N. P., ve kterém vznikly 2 nové kmenové učebny pro žáky ZŠ Oslavice, kabinet pro paní učitelky, nová serverovna a nové sociální zázemí.

Pokračujeme s pracemi ve 2. N. P., kde se dokončují práce na nové třídě MŠ, která řeší nedostatek míst pro naše děti. Letos nám končí
výjimka Krajské hygienické stanice, která nám
povolovala umístění 10 dětí z MŠ ve stávající
družině. Díky získané národní dotaci od MŠMT
se můžeme těšit od září 2019 na novou třídu
MŠ. Budeme mít celkem 2 třídy MŠ a kapacita
bude dostačující.
Další dotací na školu, která se podařila získat ze
seznamu náhradních projektů je na projekt ZŠ
a MŠ Oslavice, p. o. – vybudování specializovaných učeben dotaci. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie. Jedná se o žádost o přestavbu skladů
na polytechnickou učebnu a okolní úpravy školy. Tím vzniknou naší škole nové prostory pro
výuku, které škola při zvýšení počtu dětí v MŠ
také nutně potřebuje.

Dění v obci

Zprávy ze školy a školky

Vzájemná pomoc
je při složité stavbě
nejdůležitější

Proběhly zápisy
do školy a čekají nás
jiné důležité akce

Upravené horní patro Základní a mateřské školy
v Oslavici má za sebou úspěšnou kolaudaci. Ta
proběhla prvního března a znamená pro nás další z řady kroků právě probíhající přestavby školy.
O jarních prázdninách se pak do nových prostor
přestěhovali naši žáci.

Rodiče předškoláků – našich budoucích prvňáčků byli na informační schůzce 28. března v 16.00
a dozvěděli se zde to nejdůležitější o výuce v první třídě. S tím souvisel zápis do první třídy pro
školní rok 2019/20. Na naší škole se konal dne
4. dubna od 16.00. Zápis proběhl v budově základní školy. K zápisu se dostavily děti narozené
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, popřípadě ty děti,
které měly odloženou povinnou školní docházku.

S pozdravem
Ing. Pavel Janoušek
starosta

Aktuálně probíhá rekonstrukce učeben pro mateřskou školu, zateplení fasády a výstavba únikového schodiště.
Přestavba naší budovy je organizačně složitá, už
proto, že probíhá za provozu. Tuto akci bychom
nezvládli bez vzájemné vstřícnosti, pochopení
a tolerance rodičů, samotných žáků, zaměstnanců školy, vedení obce i řemeslníků.

Ing. Pavel Janoušek
– starosta obce
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
– místostarosta obce
Marie Šoukalová
– předsedkyně finančního výboru
Ing. Vojtěch Trnka
– předseda kontrolního výboru
Ing. Tomáš Chlubna
– člen kontrolního výboru
Josef Maloušek
– člen finančního výboru
Vlastimil Mejzlík
– člen kontrolního výboru
Ing. Radek Novotný
– člen finančního výboru
Luboš Žundálek
– člen zastupitelstva

27. 6.

Jim všem patří náš dík a jmenovitě chci ještě poděkovat panu starostovi Pavlu Janouškovi a panu
Jiřímu Bazalovi za účinnou pomoc při stěhování.

V dubnu nás čeká ještě zahájení výuky plavání.
Bude probíhat v Třebíči, a to až do června. Ve
stejném měsíci plánujeme účast na akci kraje Vysočina – Čistá Vysočina.

14. dubna jsme v budově
mateřské školy přivítali
nové občánky Oslavice.

– žákovská akademie

28. 6.

– ředitelské volno

28. 6.

– provoz MŠ do 14:00

Děti zažily básně,
sport i cestu
do Afriky
Naše reprezentantka Karolína Veličková z 2. třídy
zvítězila v okrskovém kole recitační soutěže, která proběhla 13. března. Blahopřejeme a přejeme
ji stejně dobrý výsledek v okresním kole. Velmi
dobře hájili barvy také lyžaři, devět žáků se zúčastnilo lyžařských závodů na Fajtově Kopci.
V březnu se také naše škola podívala do Afriky.
V rámci společného projektu mateřské a základní školy Poznáváme světadíly totiž každý měsíc
probíhá projektový den. Tentokrát přišla řada
právě na Afriku a její význam pro celý svět.
Miroslava Šulcová
ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Oslavice,
příspěvková organizace
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Mateřská škola hrou

N
BŘEZE

ÚNO R

Kulíšci

Události měsíce

Karnevalový únor jsme začali v Americe, kam
jsme se podívali v projektovém týdnu a dozvěděli se, jaká tam žijí zvířata, co se tam jí, a také
jsme si mohli vyzkoušet kanadský hokejový
dres Jaromíra Jágra. Na téma Amerika jsme si
zacvičili v kulturním domě. Další týden jsme
si povídali o tom, co je to povolání a některá
z nich jsme si vyzkoušeli, jako třeba kuchaře,
kdy jsme si upekli pizzu, vymodelovali preclíky
z plastelíny jako pekaři a umíchali barvy a namalovali obraz. Vydali jsme se také na projížďku vlakem do Studence a zpět. Další dva týdny
před karnevalem jsme hlavně vyráběli výzdobu,
procvičili si barvy a naučili se, jak vypadají různé tvary a proč se jim tak říká.

V březnu jsme se společně s dětmi ze
základní školy vydali do divadla Pasáž
v Třebíči na představení Pane, pojďte si
hrát.

Čtenářský deník
za měsíc březen

Sovičky
První únorový týden jsme odcestovali do Ameriky. Pomocí zvířátek jsme trénovali prostorové
představy i řadu jiných dovedností. V pátek
jsme vyrazili do tělocvičny, zacvičili si na trampolíně, lezli po žebřinách a házeli míčem. Další
týden se nesl v duchu povolání. Připravili jsme
si pizzu na svačinku, povídali si o tom, co dělá
maminka a tatínek a vytvořili jsme si společnou
práci – komín z cihliček, na kterém bylo naše
budoucí povolání. Do školky za námi přijel nevidomý Ondřej Zmeškal, který nám pověděl
o tom, jak se žije nevidomým lidem. Poslední
dva týdny masopustního veselí jsme si moc
užili. Vyráběli jsme výzdobu a procvičovali geometrické tvary.

V tomto měsíci jsme dočetli všechny
nejkrásnější české pohádky z knížky Dobrý večer, dobrou noc. Další přečtenou
knížkou je Růžový pohádkový svět, která
se líbila hlavně holčičkám, protože byla
o princeznách.

Kulíšci

Sovičky

První březnový týden chodilo do školky málo
dětí, protože byly jarní prázdniny, ale i tak jsme
nezaháleli a dozvěděli se něco o našem těle a co
dělat, abychom byli zdraví. V dalším týdnu jsme
se vydali do slunné Afriky a poznávali různá zvířata, díky nimž jsme trénovali zrakové vnímání.
Také jsme se dívali na příběh africké holčičky, která má adoptivní rodiče v České republice. Ovoce
a zelenina byl další týden, ve kterém jsme třídili
ovoce a zeleninu do skupin, trénovali předmatematické dovednosti a trénovali barvy. V tomto
týdnu jsme také vynesli Moranu a rozloučili se se
zimou, abychom v dalším týdnu mohli přivítat
jaro na jarní louce a dozvědět se o životě včeliček. Také jsme procvičovali rytmus s pomocí názvů jarních kytiček a orffových nástrojů.

Jarní prázdniny se nesly v duchu péče o zdraví. Vyrobili jsme si zub z vaty a zahráli na Babu
rýmu. V projektovém týdnu jsme se vypravili do
Afriky. Pracovali jsme s encyklopediemi, poznávali zvířata, rozvíjeli řadu dovedností. Paní ředitelka nám vyprávěla o tom, jak byla v Zanzibaru na dovolené. V dalším týdnu jsme navštívili
1. třídu, zahráli si slovní kopanou a povídali si
zážitky z víkendu. Moc se nám tam líbilo. Na
interaktivní tabuli jsme rozlišovali ovoce a zeleninu a třídili je do skupin podle barev. Malovali
jsme zátiší zeleniny vodovými barvami. Vyrobili
si Moranu a vyhodili zimu do potoka. O životě
včel a jiného hmyzu toho víme opravdu hodně.

Události měsíce
Největší událostí měsíce byl karneval,
který jsme začali přípitkem a potom nás
čekalo spoustu her a soutěží, jako třeba hledání barevných kartiček, skákání
v pytli, tancování s balónky, písničky
s pohybem a mnoho dalšího. V letošním roce jsme měli ve školce i foto koutek, u kterého byla velká legrace.

Čtenářský deník
za měsíc leden
V únoru jsme si přečetli knížku Sportovních pohádek, kde jsme se dozvěděli o nejrůznějších sportovních disciplínách. Další knížkou je Dobrý večer,
dobrou noc, ve které jsou nejrůznější
české pohádky, jako je třeba Rákosníček
a další.
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Přeřeky

Přeřeky

• Solíme solem

• B
 oty máme v „botnici“
= botníku

• „Jak moc můžeme běhat?“
„Kolik nám to stačí.“

• Pohádka „O Bulínkovi.“

•	„Paní učitelko, já už to nemůžu
vydržet.“„A co nemůžeš vydržet?“
„Tu rýmu.“
•	„Co je to delikatesa?“
„Něco naprosto výborného.“
• „Paní učitelko, já mám dva žízně.“
•	„Proč chodí táta do práce?“
„Aby vyndával peníze.“

ŠKOLA HROU

POZNÁVÁME SVĚT

POHYB S RADOSTÍ

PĚSTUJEME VZTAHY
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Aktivity v základní škole

N
BŘEZE

Nové prostory
Největší překvapení na nás čekalo hned po jarních prázdninách. Přestěhovali jsme se do nových prostor. Sice se dětem nechce chodit o patro výš, ale za tu krásu a výhlednám to stojí!

Projekt / 15. 3.
Tentokrát jsme s projektem zavítali do Severní Ameriky. Okouzlila nás nejen její historie
a krajina, ale i rozmanitost. Velká třída vyráběla americké symboly a mála třída vlajky států.

ÚNO R
Tělocvična
Velké Meziříčí / 8. 2.

Sbírka
na slepeckého psa

V pátek 8. 2. jsme navštívili tělocvičnu ve Velkém Meziříčí. Čekalo nás zde šplh na tyč, gymnastické kruhy ale i nácvik přeskoku přes kozu.

Ondrova beseda nás zaujala tak moc, že když
se děti dozvěděly o smrti jeho psa, v družině se rozhodly uspořádat dobrovolnou sbírku na nového. Vyrobily krásnou pokladničku,
do které může přispět kdokoliv a pomoci mu
k novému psovi nebo další cestě na maraton.

Beseda
s nevidomým / 12. 2.

Vycházka ke křížku
/ 22. 3.

Recitační soutěž
/ 13. 3.
Žáci naší školy se zúčastnili recitační soutěže
ve Velkém Meziříčí. A připsali si i jeden úspěch,
Kája Veličková vyhrála oblastní kolo a jela nás
reprezentovat do kola krajského. Kájo gratulujeme!

V pátek bylo konečně krásné počasí. Proto jsme
si vyšli místo TV ke křížku nad Oslavicí.

Návštěva ZŠ školní
/ 18. 3.
Na „modré“ škole se žáci čtvrtého a pátého
ročníku náramně bavili. Nejenže se s průvodci
podívali po celé škole, ale něco si i vyrobili, zazpívali si, zaběhali a také se moc dobře najedli
a napili.

Rodokmen
Děti z první a druhé třídy si v rámci prvouky
zkusily vytvořit vlastní rodokmen. Nejenže žáci
zjistili zajímavosti z rodiny, ale práce je i nadchla a bavila.

Knihovna / 27. 3.
Naši milí prvňáčci byli na návštěvě v knihovně.
Zde si prohlédli knihovnu a zkusili si zahrát na
mravenečky. Moc je to bavilo!

Do školy za námi na návštěvu taky přijel nevidomý pán Ondra Zmeškal. Řekl nám, jaké je to
být nevidomý, ale také nám ukázal fotky z maratonů, které běžel např. přes Velkou čínskou
zeď. Představil nám také svého pejska Blacka,
který bohužel nemohl dojet s ním. Děti měly
spoustu dotazů a dozvěděly se nové věci.

Preventivní program
/ 28. 2.
Velmi zajímavý preventivní program nás zábavnou formou naučil, jak se chovat v situacích,
kdy může být ohrožen život nebo zdraví.

Projekt Jižní Amerika
/ 15. 2.
V projektu jsme se tento měsíc věnovali Jižní
Americe. Malá třída napsala a namalovala příběh papouška Ara, krále papoušků a velká třída
ztvárnila kontinent spolu se zvířaty a rostlinami.
6

Lyžařská soutěž
/ 13. 3.
Zároveň s recitační soutěží se konal lyžařský
přebor na Fajtově kopci. I přestože nemáme
žádné poháry, děti reprezentovaly naši školu
statečně.

Divadlo Třebíč / 20. 3.
Ve středu 20. března jsme vyjeli za kulturou do
divadla Pasáž v Třebíči na představení Pane,
pojďte si hrát.

Sběr papíru 13.–15. 5.
Sběrný kontejner na papír bude přistaven
u školy od pondělí 13.5. do středy 15. 5. 2019.
Sbíráme papír, noviny, časopisy i knihy, ale prosíme, aby
do kontejneru nebyly vhazovány kartóny, snižuje to cenu
papíru za kilogram.
Množství odevzdaného papíru děti nahlásí paní učitelce.

Předem děkujeme za sesbíraný papír.
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Myslivost

Dne 4. 4. 2019 proběhl na naší škole

Zápis předškoláků do první třídy

Vážení spoluobčané,

Zápis navazoval na celoroční projekt dětí MŠ a žáků ZŠ s názvem
POZNÁVÁME SVĚTADÍLY. Každý předškolák obdržel svůj cestovní
pas .Třídy se proměnily ve světadíly , kde děti zábavnou formou
prokazovaly své znalosti a dovednosti .Při skončení zápisu děti dostaly dort ve tvaru naší republiky. Na naše budoucí prvňáčky se
těšíme a přejeme jim mnoho úspěchů ve škole.

v tomto úvodním vydání zpravodaje bychom vás chtěli seznámit také
s činností oslavických myslivců.

Mgr. Miroslava Šulcová
ředitelka školy

Školní družina nás baví
Den s mobily
Protože děti byly dlouhou dobu hodné, a nemohly si do školy nosit mobily a tablety, dovolili
jsme jim jedno odpoledne v družině si je vzít.
To bylo najednou ticho a klid… Určitě akci zopakujeme.

ÚNO R

Vyrábění
v družině

N
BŘEZE

Myslivci v Oslavici se sdružují v Mysliveckém
spolku Balinské údolí a myslivecky hospodaří
v honitbě zvané Balinské údolí, která zabírá celý
katastr obcí Oslavice a Baliny a část katastrů obcí
Osové, Velké Meziříčí a Oslavička o celkové výměře 1273 ha. Honitba se skládá z 853 ha zemědělské půdy, 400 ha lesů, 3 ha vodních ploch
a 17 ha ostatních pozemků. Držitelem honitby
je Honební společenstvo Balinské údolí, což je
sdružení vlastníků pozemků tvořících honitbu.
Honební společenstvo honitbu pronajímá mysliveckému spolku k výkonu práva myslivosti.
Výnosy z nájemného investuje honební společenstvo do zazvěřování honitby a zlepšování
životního prostředí zvěře.

Výroba pokladničky
pro sbírku
Děti se rozhodly podpořit dobrou věc a uspořádaly sbírku na slepeckého pejska pro Ondru.
Musely nejprve vytvořit pokladničku, což se jim
nádherně povedlo.

Posláním mysliveckého spolku Balinské údolí
je výkon práva myslivosti v souladu s právními
předpisy, s důrazem na ochranu přírody a zvěře, která zde žije. Myslivecký spolek se snaží
svou činností o zachování životního prostředí
pro budoucí generace. Neoddělitelnou součástí
výkonu práva myslivosti je hospodaření se zvěří
a její lov. Smyslem lovu je zabezpečit rovnováhu
v přírodě, tzn. regulovat stavy přemnožených či
škodících druhů zvěře, a vyřazovat z chovu slabé
a nemocné jedince.

• jednatel: Jaroslav Pospíšil ml.

Povinností myslivců je ctít tradice našich předků
a tyto dodržovat a dále rozvíjet pro nové generace. Myslivecké tradice se promítají do každodenního života myslivců a patří k nim i prokazování
úcty ulovené zvěři. Jak vidíte na snímku z výřadu
po naháňce na černou zvěř, podle mysliveckých
zvyků musí být ulovená zvěř položena na pravý
bok hlavou k lovcům uvnitř tzv. ohrádky z větví.
S posledním hryzem vloženým ve svíráku čeká
na troubení halali a předání úlomku úspěšnému
lovci s upřímným Lovu zdar! Lovec, který skolil
svůj první kus, je poté slavnostně pasován na
lovce černé zvěře.

• členové: Zdeněk Bobek (V.M.), Stanislav
Fňukal, Bohumír Havlíček, Jiří Kříbala
(V.M.), Jaroslav Pospíšil st., Jiří Pospíšil,
Zdeněk Pospíšil, Jiří Smejkal, Vlastimil
Šoukal, Jiří Štoksa ml., Jiří Štoksa st. a Bohuslav Vidlák (Baliny).

V honitbě Balinské údolí je možné spatřit především srnčí a černou zvěř (divoká prasata).
Z drobné zvěře pak zajíce, bažanty a koroptve.
Naší snahou je snižovat stavy černé zvěře. Nejen,
že dělá škody na zemědělské půdě, ale také na
drobné zvěři. V posledních letech se v honitbě

Členy mysliveckého spolku jsou místní i přespolní myslivci v tomto složení:
• předseda výboru: Vlastimil Pospíšil
• místopředseda výboru: Lubomír Hladík (V.M.)

V březnu jsme nejen vyráběli tulipány do oken
a dveří, ale také včelí úl. Zároveň děti stihly i napsat příběhy a básničky o recyklaci do soutěže
Recyklohraní.

• myslivecká stráž: František Šoukal, Jaroslav
Pospíšil ml. a Jiří Štoksa ml.

• myslivecký hospodář: Jana Peňázová (V.M.)
• finanční hospodář: František Šoukal

Pasování na lovce
černé zvěře:
Pasující vyzve lovce:
„Poklekni myslivče na znamení, že
černou zvěř budeš ctít, hájit, šetřit a ve
strádání zabezpečovat a lovit ji budeš
mysliveckým způsobem.“
Lovec poklekne na pravé koleno a myslivecký hospodář ho pasuje třemi údery
loveckým tesákem na rameno:
„Ten radost měj z dobré myslivosti,
kdo ji koná ve cti a bez zištnosti,
komu příroda je srdce tužbou
a myslivost čisté krásy družbou.
První úder k poctě Hubertově patří,
přízeň svou, patrone, rač nám zachovati!
Druhý úder vedu jménem
zelených kamarádů,
kteří řádně ulovili již více divočáků!
Třetí úder dávám pro čest a slávu
naší české myslivosti,
dobré jméno rač jí,
patrone náš, zachovati!“

Hraní venku
Počasí nám přálo, a tak jsme byli často venku.

Pobyt venku
Recyklohraní
Stav našeho konta je 2 456 bodů, za které Vám
děkujeme. Ale stále musíme sbírat a snažit se.

Karneval
Poslední únorový den jsme měli karneval. Hráli
jsme hry, volili krále a královnu a úžasně se bavili.
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V březnu nám přálo počasí, a tak jsme trávili hodně času venku. Hráli jsme fotbal, stavěli
domky, ale hlavní zábavou měsíce března bylo
vyhlášeno skákání přes švihadlo.

usadila také zvěř dančí uniklá z oborních a zájmových chovů a zejména na Balinách se jí dobře
daří a počty se zvyšují. Zahlédnout můžete také
lišku, jezevce, vydru, bobra, z dravců káně, jestřába, krahujce, poštolku a motáka pochopa. Ze sov
je nejčastější puštík obecný, kalous ušatý a výr
velký. S podrobnými stavy zvěře v honitbě, péčí
o zvěř a lovem vás seznámíme v příštím čísle.
František Šoukal
starosta honebního společenstva
Balinské údolí

Pomozte na dobrou věc
a sbírejte! Více info na
www.recyklohrani.cz
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Sport

Stolní tenis

Výsledky ze sezóny:

Oddíl stolního tenisu vznikl v roce 1999, kdy se
parta nadšenců pro pinec rozhodla založit oddíl pod názvem Stolní tenisté Oslavice. Nezačli
se hrát hned v Oslavici v kulturním domě, ale
začátky a první tréninky probíhaly v Uhřínově.
V roce 2001 už sezóna probíhala v Oslavici pod
název TK AUTOCOLOR OSLAVICE.

Moderní sportovní
areál obce Oslavice

Nyní mužstvo A hraje Okresní přebor 1 a mužstvo B Okresní přebor 2.

Projekt “Moderní sportovní zázemí v obci Oslavice” byl pořízen a realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

V minulém roce se podařilo obci získat z programu Podpora rozvoje regionů dotaci na projekt Moderní sportovní areál obce Oslavice. Za
přispění dotace ve výši 4.661.346 Kč z částky
7.456.609 Kč spolu s finančními prostředky
obce byl areál v roce 2018 vybudován. Před zahájením stavby a řešením dotčeného prostoru
bylo nutné nejdříve pozemky vykoupit od stávajícího vlastníka. Poté následovaly rozsáhlé terénní úpravy a odstranění stávajícího.
Obec Oslavice podala koncem února žádost
o dotaci z programu Podpora rozvoje regionů
2019+ pod Ministerstvem pro místní rozvoj
na akci s názvem „Vybudování zázemí pro ZŠ
Oslavice ve sportovním areálu“. Dále se počítá
se sadovými úpravami, vybudováním parkovacích ploch a příjezdové komunikace. S celým
areálem souvisí i navržená novostavba požární
zbrojnice a obecní garáže.

Týmy a soupisky

Multifunkční hřiště je už nyní možné využívat
a je odemčené.

Dbejte prosím provozního
řádu při užívání hřiště.
Udržujte pořádek a čistotu.

Areál v současné době obsahuje:
•	fotbalové hřiště s travnatou plochou
a rozměry hrací plochy 60x97m
•	dvě běžecké dráhy při západním kraji
délky 75 m sloužící především základní
škole
• skok do písku na konci běžecké dráhy
•	základna z umělého povrchu při jižním
okraji areálu pro hasičský sport
•	víceúčelové hřiště s umělým povrchem
s rozměry plochy 22×44 m – hřiště je
možné využívat pro malou kopanou,
házenou, tenis, volejbal, nohejbal,
basketbal a další hry
•	odvodňovací a samozavlažovací
systém hřiště

Děkujeme Vám za vstřícnost a přejeme Vám
i Vašim dětem spokojené a bezpečné trávení
času na hřišti.
Díky kvalitně vytvořeným podmínkám se začíná
formovat první fotbalový tým.

TK AUTOCOLOR OSLAVICE
Vedoucí: Bazala Milan
Soutěž: Okresní přebor I. třídy
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Zelený David

(49:22, 10:8)

Těžký Milan

(29:11, 3:7)

Bazala Milan

(21:24, 2:3)

Klusáček Patrik

(23:27, 7:6)

Šoukal František

(0:0, 0:0)

Bazala Jindřich

(6:3, 2:1)

Hrůza Vlastimil

(0:4, 0:1)

Trutna Jaroslav

(0:0, 0:0)

Štěpánek Jiří

(7:20, 6:5)

Hladík Zdeněk

(7:31, 2:7)

Bazala Jan

(0:0, 0:0)

TK AUTOCOLOR OSLAVICE B
Vedoucí: Šoukal František
Soutěž: Okresní přebor II. třídy
Soupiska (bilance dvouher, čtyřher):
Šoukal František

(21:29, 11:1)

Bazala Jindřich

(44:21, 13:3)

Hrůza Vlastimil

(20:47, 8:9)

Trutna Jaroslav

(8:15, 2:4)

Bazala Jan

(46:3, 6:6)

Zelený Tomáš
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1.

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

TJ Žďár nad Sázavou D

18

11

4

3

0

208:116

44

2.

Stolní tenis Velké Meziříčí C

18

11

4

3

0

191:133

44

3.

SK Sokol Lhotky B

18

10

1

7

0

156:168

39

4.

TJ Sokol Nížkov B

18

10

1

7

0

176:148

39

5.

SK Vídeň

18

7

4

7

0

161:163

36

6.

TK Autocolor Oslavice

18

6

5

7

0

163:161

35

7.

Orel Bystřice n.P.

18

6

4

8

0

153:171

34

8.

TJ Sokol Polnička

18

3

9

6

0

151:173

33

9.

Ostrov nad Oslavou

18

3

5

10

0

143:181

29

10.

SK Ježek Velké Meziříčí

18

4

1

13

0

118:206

27

Okresní přebor II. třídy

Celý areál byl vybudován v první řadě pro potřeby ZŠ a MŠ Oslavice, příspěvková organizace.
Díky projektu tak vzniklo vlastní moderní sportoviště pro hodiny tělesné výchovy a také pro
sportování dětí ze školních kroužků. Odpadl tak
problém s organizačně náročnou přepravou dětí
ke vzdálenému sportovišti. Sportovní zázemí
mohou využívat nejenom děti, ale také mládež
a dospělí v rámci pohybových aktivit.

Okresní přebor I. třídy

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

TJ Žďár nad Sázavou E

18

15

2

1

0

228:96

50

2.

TK Autocolor Oslavice B

18

10

4

4

0

173:151

42

3.

TJ Spartak Velká Bíteš

18

10

3

5

0

178:146

41

4.

TJ Sokol Polnička B

18

8

6

4

0

167:157

40

5.

SK Nové Dvory B

18

9

3

6

0

173:151

39

6.

TJ Nové Město na Moravě B

18

7

5

6

0

167:157

37

7.

TJ Sokol Nové Veselí

18

6

4

8

0

140:184

34

8.

TJ Netín

18

3

4

11

0

133:191

28

9.

TJ Sokol Nížkov C

18

3

1

14

0

130:194

25

10.

TJ Spartak Velká Bíteš B

18

2

2

14

0

131:193

24

Tradiční turnaj
ve stolním tenise
Stolní tenisté TK AUTOCOLOR OSLAVICE dne
27.12.2018 uspořádali tradiční předsilvestrovský
turnaj ve stolním tenise za účasti extraligových
hráčů. Stalo se už tradicí, že tento turnaj v sezóně je stále více oblíben jejími účastníky, neboť
se jich účastní hráči z celého kraje.
Jako vyvrcholení celého turnaje byl k vidění reprezentant ČR Tomáš Tregler.

Bylo zajištěno výborné občerstvení, pro vítěze poháry, diplomy a pro všechny hráče věcné
ceny. Díky zkušenostem pořadatelů za již neodmyslitelné podpory Obecního úřadu v Oslavici
se turnaj skutečně vydařil a i hráčská úroveň
byla na vysoké úrovni.
Těšíme se na další ročník a děkujeme všem,
kteří pomohli při organizaci a zajištění turnaje
a v neposlední řadě všem sponzorům za hodnotné ceny! Věříme, že si diváci přišli na své, že
se všem turnaj líbil a v příštím roce se sejdeme
ještě ve větším počtu.
S pozdravem
ing. Vojtěch Trnka

(2:6, 1:1)

Jaša Jaroslav

(0:0, 0:0)

Doležal Jaroslav

(2:10, 1:2)
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Hasiči
Místní sbor navazuje na tradici pořádání hasičských závodů pořádaných v Oslavici několikrát.
Posledními závody bylo okrskové kolo v klasice
u příležitosti oslav 100. let od založení místního
sboru, uspořádané v roce 1998 na návsi.
Za zmínku stojí i závody, ze kterých má dodnes sbor z Velkého Meziříčí vystavený diplom
u sebe na hasičce.

Přijďte fandit!

Volný čas

POZVÁNKA

V sobotu 16. 3. 2019 se u nás v Oslavici uskutečnil první ročník turnaje v deskové hře Člověče, nezlob se. Přijít a zahrát si mohli všichni
od dětí až po seniory. Při zápisu každý obdržel perníkovou figurku. Potom se mohlo začít
hrát. Systém byl nastaven tak, že i přes počáteční nepřízeň ve hře, mohl hráč postoupit do
dalšího kola. Po napínavém souboji skončil na
prvním místě Josef Šoukal, na druhém Adélka
Hanáková a třetí příčku obsadil Zdeněk Blaha.
Pro účastníky bylo připraveno také menší občerstvení, čaj a káva. Všichni, kdo se zúčastnili,
byli odměněni zajímavými, živými a chutnými
cenami. Velkou radost udělal výherkyni třeba
živý kohout. Děkujeme všem, kdo se přišli podívat a samozřejmě také těm, kdo se na akci
jakkoliv podíleli. V neposlední řadě patří naše
poděkování také sponzorům.

V neděli 2. 6. uspořádají hasiči
na fotbalovém hřišti

okrskové kolo
hasičských závodů
Soutěžit se bude ve čtyřech disciplínách

Požární
sport

Klasika
8+1

Štafeta
8 x 50

„Člověče, nezlob se“
v Oslavici

Teorie

Závody začínají ve 13:00
společným nástupem soutěžících.

Za pořadatele akce
Marie Šoukalová

Srdečně zveme všechny příznivce, i ostatní hosty. Během celého
odpoledne bude zajištěno občerstvení, pro děti skákací hrad.

Římskokatolická
farnost Velké Meziříčí

Představení
nového dopravního
automobilu

Od roku 2008 mohou spoluobčané hlásící se
ke katolické víře využívat nově zbudovanou
kapli Božího milosrdenství. Historii vzniku
bychom přinesli v některém z dalších vydání
zpravodaje.

Obec Oslavice získala pro sbor díky vlastní investici, dotaci od kraje Vysočina a generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky speciální požární dopravní automobil
v hodnotě 1.048.772,- Kč s DPH značky FORD
TRANSIT Kombi V363 TREND 350 L3 M1 2,0
přední pohon 125kW/170k/405Nm.

V kapli probíhají zpravidla 1x za dva týdny mše
svaté, obvykle ve středeční podvečer, vždy
bývá upřesněno v ohláškách s týdenním předstihem.

Pořizovací cena je složena z těchto částí:

Pravidelně se schází k nedělním společným
modlitbám, v období letního času bývají vždy
od 18 hodin.

V měsíci květnu budou
probíhat pravidelné májové
modlitby, každý den kromě
soboty od 18 hodin.

– Dotace Ministerstva Vnitra
prostřednictvím Generálního
ředitelství HZS ČR
450.000 Kč.
– Dotace Kraje Vysočina 300.000 Kč.
– Podíl Obce Oslavice 298.722 Kč.

Masopustní průvod obcí v sobotu 23. 2. 2019

Jde o 9 místný vůz, který byl přestavěn specializovanou firmou a je zařazen jako zásahové
vozidlo jednotky sboru v JPO V.
*JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce s místní působností kategorie JPO V, která
zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči)
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Informace občanům
Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou informuje:

Volejbal

Dávky pro seniory?

Členové amatérského volejbalového týmu Šufani pořádají v Oslavici 25. 5. 2019
ve spolupráci s panem Košábkem st. a charitativní organizací z obce Bobrová

Stát poskytuje seniorům, kteří na to mají nárok,
peníze každý měsíc. Starobní důchod však není
jedinou platbou státu důchodcům. Pojďme se
společně podívat na to, na jaké sociální dávky
mají senioři v České republice nárok.

Příspěvek na péči
Tento příspěvek není určen výhradně seniorům,
ale mohou jej také využívat. Jde o platby pro
lidi, kteří se dlouhodobě potřebují dalšího člověka k péči o sebe sama. Závislost se řadí do
několika stupňů a určuje se právě podle toho,
do jaké míry pomoc druhé osoby potřebujete.
A kolik tento příspěvek dělá? Jde o kategorie
lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost.
Měsíční příspěvek pak dělá v jednotlivých kategoriích 880, 4 400, 8 800 a 13 200 korun.
O tuto dávku můžete žádat na příslušném úřadu práce pro vaše bydliště.

Příspěvek
na mobilitu

Příspěvek na zvláštní
pomůcku

Zde se již jedná o příspěvek neboli dávku, kterou čerpají v převážné míře právě důchodci
a senioři. Jde o částky, jež náleží těm, kdož mají
zdravotní postižení a hradí jim náklady na jejich dopravu. Jde o částku 550 korun na měsíc.
A jaké jsou podmínky? Dávka se týká lidí, kteří musí někam opakovaně dopravovat, a to za
úhradu. Musí mít trvalý pobyt v České republice
a průkaz zdravotního postižení ZTP nebo ZTP/P,
jenž je vystaven po 1. 1. 2014. Peníze jsou vypláceny zpětně a žádat o ně lze opět u úřadu
práce.

Posledním představovaným příspěvkem od státu je příspěvek na zvláštní pomůcku. Každý, kdo
trpí postižením nohou, všech končetin nebo
těžkým postižením zraku či sluchu, má na tuto
dávku nárok. Za tyto peníze si mohou pořídit
pomůcku pro sebeobsluhu nebo zlepšení pracovního uplatnění či studia. Pomůcka však nesmí být částečně ani plně hrazena pojištěním.
Může jít tedy o berle, chodítka, naslouchátka,
úpravy bytu nebo pořízení vodicího psa. Škála
je velká. Maximum je 350 tisíc korun nebo 400
tisíc na schodišťovou plošinu a 200 tisíc na vozidlo.e-mail: czp.zdar@volny.cz

volejbalový charitativní turnaj
Chceme obnovit každoroční volejbalový turnaj, který v Oslavici býval a spojili to i s užitečnou věcí.
Ve stručnosti něco málo o charitativní organizaci Freerun Helps -> www.freerunpomaha.cz je dívčí
spolek z Bobrové, která každoročně pomáhá jedné vybrané osobě z Vysočiny pomocí různých akcí.
Každoročně dělají např. v Bobrové běh zvaný Freerun, kde je okolo 200 závodníků a další charitativní
akce pro pomoc vybrané osobě v daném roce. Turnaj v Oslavici bude jednou z velkých každoročních
akcí Charitativního spolku.
Turnaje se zúčastní místní obce: Mostiště, Chlumek, Oslavice, Velmez, Nové Veselí a další obce.

Kontakt:
Centrum pro zdravotně postižené
Komenského 1
591 01 Žďár nad Sázavou

vedoucí: Květoslava Růžičková
tel.: 566 625 703, mob.605 353 612
e-mail: czp.zdar@volny.cz

S přáním krásného dne za organizační tým
Petr Lisý
mob.: 731 859 008 / lisypetr@email.cz

Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sázavou
pořádá ozdravný zájezd k moři

Itálie, Bibione

CYSTICKÁ FIBRÓZA (CF)

Termín: 30. srpna – 8.září 2019
Cena zájezdu: do 5 000,- Kč
(pobyt+ doprava)

Ubytování v pěkných 4–6 lůžkových apartmánech.
Apartmány jsou přímo u pláže nebo v její blízkosti.

Zájezd je vhodný pro osoby se Zájemci se mohou hlásit osobně
zdravotním postižením, rodinné nebo telefonicky na CZP Žďár nad
příslušníky, rodiny s dětmi nebo Sázavou. Kontaktní osoba:
seniory vzhledem k ubytování blízko pláže, snadnému přístupu do
Květoslava Růžičková
moře.
Telefon: 566 625 703,
mob. 605 353 612.
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Závazné přihlášky budou přijímány do 31. května 2019.
Případní zájemci po termínu nás
mohou i nadále kontaktovat (náhradní místa-nemoc, úraz účastníka aj).

NIKOLKA, SLEČNA Z JIHLAVSKA, SE NARODILA
S GENETICKÝM ONEMOCNĚNÍM, KTERÉ JI V
ŽIVOTĚ VELICE OMEZUJE. JEJÍ NEMOC - CYSTICKÁ
FIBRÓZA JE BOHUŽEL NEVYLÉČITELNÁ.
CF POSTIHUJE PLÍCE, KTERÉ JSOU I PŘES
VEŠKEROU DOSTUPNOU PÉČI POSTUPNĚ
ZANÁŠENY HLENEM A JSOU OSLABOVÁNY
ČASTÝMI INFEKCEMI, PROTI KTERÝM SE NEUMÍ
BRÁNIT. DALŠÍM POSTIŽENÝM ORGÁNEM JE
TAKÉ SLINIVKA BŘIŠNÍ. ZDRAVÉMU ČLOVĚKU
SLINIVKA VYTVÁŘÍ ENZYMY, KTERÉ POMÁHAJÍ
TRÁVIT JÍDLO. NIKOLCE ALE OD MALIČKA
NEFUNGUJE, A PROTO MUSÍ ENZYMY UMĚLE
NAHRAZOVAT. POLYKÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ
DRAHÝCH PRÁŠKŮ A VITAMÍNŮ, INHALACE,
ČASTÝ KAŠEL, POBYTY V NEMOCNICI A
VŠUDYPŘÍTOMNÁ DEZINFEKCE JEJÍHO OKOLÍ
JE TAK DENNODENNÍ NÁPLNÍ NIKOLČINA
ŽIVOTA. VÝTĚŽEK BUDE POUŽIT NA NÁKUP
VÝKONNĚJŠÍHO INHALÁTORU, ČISTIČKY
VZDUCHU A DALŠÍCH POMŮCEK,
KTERÉ NIKOLCE ULEHČÍ ŽIVOT.
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Lesy, kůrovcová kalamita
Snížené hladiny spodních vod, popraskaná půda, vyschlá prameniště
i studny, tak se projevuje sucho, které trápí všechny hospodáře v zemi.
V obecních, soukromých i státních lesích chřadnou stromy, zejména smrky, které mělce koření a potřebují vodu v půdě. Porosty na Vysočině vysazené před sto, osmdesáti i dvaceti lety ztratily schopnost bránit se škůdcům a kůrovec je doslova likviduje. Kraj kvůli tomu svolal kalamitní štáb.
Postiženy jsou lesy všech vlastníků. Ve státních
lesích se za prvních sedm měsíců roku 2018 na
Vysočině vytěžilo 303 500 m3 kůrovcového dříví.
V roce 2017 to bylo za celý rok 216 tisíc a v roce
2016 celkem 77 tisíc m3. „Když se před sto lety
sázely na Vysočině smrky, bylo to s ohledem na
tehdejší klimatické podmínky v pořádku. Dnes
hynou. Oslabené suchem je likviduje kůrovec,
s nímž by si zdravé stromy běžně poradily,“ uvedl Jiří Groda, ředitel pověřený vedením Lesního
a vodního hospodářství Lesů ČR.
„Střízlivě odhadujeme, že likvidace kůrovcové
kalamity jen na Vysočině přijde na pět miliard
korun, odhadem odborníků desetkrát více na
území celé České republiky. Vláda by měla začít
hledat rezervy, ze kterých budeme moci vlastníkům lesů hradit náklady nejen na odtěžení, ale
i na novou výsadbu a péči o les. Tenhle problém
už přestal být záležitostí pouze vlastníků lesů.
Čelem se k němu musí postavit vláda,“ řekl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Dříví ze státních lesů se ukládá na skládky, protože středoevropský trh je smrkovou kulatinou
přesycen. „Největší skládku máme v Budišově na Třebíči, ale využíváme přímo i porostní

půdu, abychom urychlili zpracování. Asanovat se
bude přímo v lese bez nutného převozu klád,“
pokračoval Jiří Groda. Dříví se chemicky ošetřuje postřikem, podnik využívá i účinnou českou
metodu fumigace. Dalším způsobem asanace
je částečný postřik dříví s následným zabalením
dříví do folie a účinné jsou i speciální hlavice na
harvestory, které přímo odkorní zpracované dříví
a zabrání dalšímu množení kůrovce. „Stále sledujeme a podporujeme výzkum i biologický způsob
hubení kůrovce, tedy využití přirozených predátorů kůrovců, například hlístic,“ dodal Groda. Lesům prospívá i výsadba druhově pestrých dřevin,
což se ve státních lesích daří už více než 25 let.
Kromě běžných hospodářských dřevin, jako je
jedle, borovice, smrk, modřín, dub a buk se tak
vysazují například jeřáby, břízy i osiky, které lépe
odolávají suchu.
„Pro nadcházející rok jsme připravili mimořádná
opatření na řešení kůrovcové kalamity a jejích následků. Zároveň jsme zhruba dvojnásobně navýšili dotace na obnovu lesů z 630 milionů na 1,15
miliardy korun. Měníme pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci lesů
mohli proti kůrovci účinněji zasáhnout. Zásady,
kterými se řídili v minulosti, už totiž nedostačují.

Hledáme i odbyt pro kalamitní dřevo a jednáme
s ostatními rezorty o dalších možnostech pomoci,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Ministerstvo zemědělství rozčlení území ČR na
oblasti podle stupně napadení lesních porostů
a reálných možností na jejich záchranu. Vlastníci
pak dostanou výjimku, aby v nejhůře zasažených
oblastech nemuseli dělat taková protikůrovcová
opatření, která nejsou efektivní. Jedním z nich
může být například možnost odložit těžby suchých stromů, ze kterých už kůrovec vylétl. To
majitelům uvolní síly, aby mohli soustředit těžbu
do míst, kde ještě lze lesní porost zachránit. Udělení výjimky bude možné po novele lesního zákona, která by mohla začít platit v prvních měsících
roku 2019.
Od Nového roku 2019 nabývá účinnosti nová
vyhláška, která navrhuje omezit pěstování smrků
na nevhodných stanovištích a doporučuje druhově pestřejší a odolnější porosty. Návrh normy,
která pomůže rychlejší obnově lesů postižených
kalamitou, tvořili odborníci z MZe ve spolupráci
se zástupci lesnických vědeckých a profesních organizací a ochránců přírody sdružených do Platformy založené ministrem Miroslavem Tomanem.

Suché a vytěžené porosty v okolí Oslavice a v celé ČR (stav: září 2018)
„Shodli jsme se na úpravách vyhlášky. Její návrh
obsahuje několik účinných nástrojů pro adaptaci
našich lesů na měnící se přírodní podmínky. Za
nejdůležitější považuji omezení pěstování smrkových monokultur na nevhodných stanovištích
a zvýšení podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesů. Na druhou stranu je nutné si
uvědomit, že opatření budou vlastníky lesů něco
stát a tyto zvýšené náklady jim musíme kompenzovat,“ řekl ministr Toman.
Vyhláška mj. rozšiřuje výčet vhodných tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, tedy především
listnáčů. To umožní vlastníkům lesů pěstovat druhově pestřejší porosty, které mohou lépe odolávat účinkům klimatických změn. Jsou také více
motivováni příspěvky na hospodaření v lesích. Na
výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin dostanou podle typu stanoviště dvakrát až třikrát
vyšší příspěvek než na základní dřeviny. Praxe
ukazuje, že jde o velmi efektivní způsob.

Panská louka letecky

zdroj: Lidové noviny
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Na přiložené mapě jsou vyznačeny suché a čerstvě vytěžené porosty v okolí Oslavice, a to ve
stavu k září 2018. Současný stav lesních porostů
v Balinském údolí dokumentují snímky pořízené z dronu v únoru a březnu 2019. Jak je vidět,
zcela vytěžený je tzv. Sáblíkův park a Křenička
(za brodem) a částečně porosty v okolí Demáku.
Suché a napadené porosty jsou na celé oslavické
straně údolí od Markovy hájenky až po Baliny, na
Hrádkách, na většině Rubačky a Rychtářky (mezi
Balinami a Uhřínovem).

brod přes Balinku

Zdroje (zkráceno a upraveno):
•	Tisková zpráva Lesů ČR s.p., 16. 8. 2018,
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/smrky-navysocine-oslabilo-sucho-likviduje-je-kurovec/
•	Tisková zpráva Lesů ČR s.p., 2. 1. 2019,
https://lesycr.cz/tiskova-zprava/rok-2019v-resortu-zemedelstvi-mimoradna-opatrenina-reseni-kurovcove-kalamity-a-investicedo-reseni-sucha/
• Lidové noviny, vydání 29. 1. 2019
• https://www.kurovcovamapa.cz

u brodu letecky

dřevo na Panské louce

cesta k brodu

Křenička

Sáblíkův park
17

Budou nasazeny
ryby do Učiteláku
Možnost
chytání
pro děti
do 14 let
věku

Velkoobjemový
odpad
Umístění kontejnerů na velkoobjemový
odpad Vždy na týden:

od 7. 5. 2019

Služby v obci

u kulturního domu

časy odjezdu od zastávky u obchodu
4:54

z Hodova

– v pracovní dny

5:10

z Třebíče

– v pracovní dny

5:30

z Osového

– v pracovní dny

5:53

z Třebíče

– v pracovní dny

7:00

z Třebíče

– v pracovní dny mimo letní prázdniny

7:30

z Hodova

– jen ve školní dny – zajíždí do Osového, projíždí obcí

7:59

z Osového

– v neděli, 22.4.2019 a 5.7.2019 – projíždí obcí

9:08

z Třebíče

– v pracovní dny

9:18

z Třebíče

– v sobotu, v neděli a ve státem uznaný svátek

9:25

z Hodova

– v pracovní dny

9:30

z Oslavice

– MHD VM, v pracovní dny

10:13

z Osového

– v neděli, 22.4.2019 a 5.7.2019 – projíždí obcí

10:52

z Třebíče

– v pracovní dny

13:26

z Hodova

– v pracovní dny

13:30

z Třebíče

– v pracovní dny

13:56

z Balin

– jen ve školní dny

14:35

z Třebíče

– jen ve školní dny

15:20

z Třebíče

– v pracovní dny

16:18

z Hodova

– v pracovní dny

17:18

z Třebíče

– v sobotu, v neděli a ve státem uznaný svátek

17:20

z Třebíče

– v pracovní dny

18:11

z Třebíče

– v pracovní dny

od 21. 5. 2019
na váze

od 28. 5. 2019
most u potoka
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4:38

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

5:21

– do Osového

v pracovní dny

5:45

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

6:13

– Baliny, Oslavička, Rohy, Studnice, Budišov, Hodov

v pracovní dny

6:38

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

sobota, neděle, st. svátek

6:50

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

7:47

– do Osového

neděle, 22.4.2019 a 5.7.2019

8:33

– Baliny, Oslavička, Rohy, Studnice, Budišov, Hodov

v pracovní dny

9:21

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

9:29

– příjezd MHD VM, končí

v pracovní dny

10:07

– do Osového

neděle, 22.4.2019 a 5.7.2019

10:43

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

sobota, neděle, st. svátek

11:10

– Baliny, Oslavička, Rohy, Studnice, Budišov

v pracovní dny

11:20

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny mimo letní prázdniny

12:48

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

13:41

– do Balin

jen ve školní dny

14:08

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

sobota, neděle, st. svátek

14:10

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

14:46

– Osové, Baliny, Oslavička, Rohy, Studnice,
Budišov, Hodov

v pracovní dny

15:20

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

jen ve školní dny

16:40

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

18:02

– Baliny, Oslavička, Rohy, Studnice, Budišov, Hodov

v pracovní dny

18:15

– Baliny, Oslavička, Rudíkov, Trnava, Třebíč

v pracovní dny

Závěrem

Vlakové spoje
časy odjezdu od vlakové zastávky

Od Velkého Meziříčí

Otvírací doba:

Do Velkého Meziříčí

Do Velkého Meziříčí

Obchod
s potravinami

časy odjezdu z Oslavice dál směrem na…

Autobusové spoje

u obchodu potravin

od 14. 5. 2019

Autobusové spoje

Na Studenec

časy odjezdu od vlakové zastávky

5:05

– jede v pracovní dny

5:25

– jede v pracovní dny

7:35

– jede v pondělí až sobotu;
nejede 20. a 22.IV., 6.VII., 28.X

5:58

– jede v sobotu, 19.IV., 1. a 8.V.,
5.VII.; nejede 20.IV., 6.VII.

9:35

– jede v pondělí až sobotu;
nejede 20. a 22.IV., 6.VII., 28.X

8:19

– jede v pondělí až sobotu; nejede
20. a 22.IV., 6.VII., 28.X.

11:35

– jede v sobotu, neděli a státem
uznaný svátek

10:23

– jede v sobotu, neděli a státem
uznaný svátek

13:33

– jede v pondělí až pátek, neděli;
nejede 19. a 21.IV., 5.VII., 27.X.

12:22

– jede v pondělí až pátek, neděli;
nejede 19. a 21.IV., 5.VII., 27.X.

14:11

– jede v pracovní dny

14:28

– jede denně

15:39

– jede denně

16:06

– jede denně

17:36

– jede v pracovní dny, Studenec –
Havl. Brod, denně Studenec – VM

19:22

– jede v pracovní dny,
Žďár nad Sázavou – Studenec

20:35

– jede v pracovní dny, Studenec –
Křižanov

20:35

– jede v pracovní dny, Studenec –
Křižanov

Pondělí – Sobota
od 6:00 do 9:00

Statistika občanů
Významné životní
jubileum oslavili:
Leden:
paní Květoslava Popelová
pan Josef Zelníček
paní Emilie Zelníčková
Únor:
paní Marie Hortová

Zesnulí
spoluobčané:
Leden:
14. 1. zemřela paní Růžena Pospíšilová
ve věku nedožitých 80 let.
Únor:
7.2. zemřela paní Marie Pokorná
ve věku nedožitých 93 let,
8. 2. zemřel pan Alois Švec
ve věku 84 let.
Březen:
4. 3. zemřel pan Ladislav Vafek
ve věku nedožitých 72 let.

Milí spoluobčané,
držíte v rukou první vydání obecního čtvrtletního zpravodaje. Jako každá
činnost, jež se dělá poprvé, i vydávání zpravodaje ve svých začátcích bude
jistě vykazovat větší či menší pochybení či prostor ke zlepšení. Zpravodaj
je pro vás, a proto se musí líbit a přinášet zajímavé a důležité informace
hlavně vám.
Velice proto uvítáme jakýkoli podnět z vaší strany, jak zpravodaj dělat jinak, jak co do formy, tak i obsahu. O konkrétní formě spolupráce, máte-li
zájem, prosím informujte se u kteréhokoli ze zastupitelů.
Příjemné jarní dny

www.oslavice.cz
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