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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

dovolte mi, abych Vám popřál krásné prázdninové čtení. V měsíci červnu se nám 
podařilo zkolaudovat stavební část akce „Rozšíření kapacity a redislokace učeben 
ZŠ v obci Oslavice“.

S přáním krásného léta

Ing. Pavel Janoušek – starosta obce

Je objednán nábytek a vybavení do nových 
školních tříd a nové třídy MŠ Oslavice. Během 
prázdnin budou probíhat také ještě drobné 
práce. Vše směřuje k  slavnostnímu otevření 
v sobotu 7. 9. 2019, kdy si budete moci stav-
bu včetně vybavení sami prohlédnout.

Tento projekt byl podpořen z národních do-
tací prostřednictvím Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT).
Z programu 13331 Rozvoj výukových kapacit 
mateřských a základních škol zřizov aných 
územně samosprávními celky dotací ve výši 
14.102.317 Kč. 

Od 1. 9. 2019 bude probíhat výuka ve dvou 
třídách MŠ Oslavice, což byl hlavní cíl tohoto 
projektu. Míst pro děti v mateřské škole bude 
dostatek. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří se na tomto nelehkém projek-
tu podíleli. Zvláště pro zaměstnance a žáky 
naší Základní a mateřské školy Oslavice, 
příspěvkové organizace v  čele s  novou paní 
ředitelkou paní Mgr. Miroslavou Šulcovou 
to byl hodně náročný rok, kdy většina prací 
probíhala za provozu. Děkuji za vzornou spo-
lupráci.  

Za sebe si dovolím popřát jak zaměstnancům, 
žákům a jejich rodičům, jak současným, tak i 
budoucím, mnoho hezkých zážitků při užívání 
naší nové moderní budovy s odpovídajícím vy-
bavením.
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DĚNÍ V OBCI

Vítání občánků
Dne 14. 4. 2019 na květnou neděli odpoledne 
ve 14h v  Mateřské škole Oslavice proběh-
lo vítání občánků narozených v  roce 2018. 
Paní ředitelka se zaměstnanci Mateřské ško-
ly a školní kuchyně připravili pěkný program 
s  vystoupením předškoláků a budoucích 
předškoláků. Přivítali jsme těchto 8 dětí:

Co se událo…

Oslavický vejšlap se vydařil
V sobotu 18. 5. se v Oslavici konal již šestý ročník 
místního „Vejšlapu“. Počasí tentokrát maximálně 
přálo a tak si užilo příjemnou procházku nádher-
nou přírodou okolo Oslavice mnoho nadšenců, 
někteří i se svými čtyřnohými kamarády.
Desetikilometrová trasa byla náležitě označena. 
Protože se jedná o relativně krátkou vzdálenost, 
vyrazili mnozí na pochod i s kočárem a malými 
dětmi. Zvlášť ti nejmenší zaslouží velkou poch-
valu. I letos dostali všichni mapku pro lepší ori-
entaci. Neztratil se opravdu nikdo. Túra vedla po 
polních cestách, lesních stezkách a částečně i 
po klasické vozovce. Trasa měla šest zastávek, 
kde bylo nutné označit razítkem zápisní líst-
ky. V cíli na všechny čekalo lehké občerstvení 
a zasloužený diplom. Jsme velmi spokojeni s 
letošní velkou účastí. Už teď se těšíme na další 
předsilvestrovský vejšlap.
 

Marie Hortová, Tomáš Illek, Vítek Novák 
(pro nemoc omluven), Eliška Novotná, 
Matyáš Petrla, Šimon Tribula, Anna Vránová,-
Jasmína Žundálková. Děti dostaly od obce 
osušky s  vyšitým jménem a 500 Kč. Paní 
ředitelka zdůraznila úlohu tatínka a ma-
minky už od raného vývoje dítěte. Pře-
ji pevné zdraví, štěstí, dobré kamarády 
a budeme se těšit v Mateřské škole.  

S pozdravem
Ing. Pavel Janoušek - starosta 

Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli 
s přípravou akce.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová
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DĚNÍ V OBCI

Kalendář akcí 2019

Bouřka 19. června 2019

Ryby na Učiteláku
V pátek 7.června byly do rybníka “Učitelák” 
nasazeny ryby. Přejeme místním dětem do 
15 let příjemně strávené chvíle. Povolená 1 
ryba za den. V případě výskytu úhynu ryb 
dejte informaci na obec.

Co se událo…

Sklep Strachotín – So – 16. 2. 2019 
Masopustní veselí – So – 23. 2. 2019
Karneval – Ne – 24. 2. 2019
Turnaj „Člověče nezlob se!“ – So – 16. 3. 2019
Hokejisti VMB KD – zrušeno! – So – 13. 4. 2019
Vítání občánků – Ne – 14. 4. 2019
Malá pouť (kaple) – Ne – 28. 4. 2019 
Výšlap – So – 18. 5. 2019
Turnaj Volejbal – So – 25. 5. 2019
Soukromá akce KD velký sál – So – 1. 6. 2019
SDH Oslavice okrskové závody hřiště – Ne – 2. 6. 2019
Soukromá akce KD velký sál – So – 8. 6. 2019
ZŠ a MŠ Oslavice žákovská akademie – Čt – 27. 6. 2019

Pouť Osové – Víkend – 26- 28. 7. 2019  
Velká pouť KD – Víkend – 2-4. 8. 2019
Turnaj Tenis – So – 24. 8. 2019
Dětský den – So – 31. 8. 2019
Slavnostní otevření školy – So – 7. 9. 2019
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 Stolní tenis – So – 28. 12. 2019
Silvestrovský výšlap – Po – 30. 12. 2019
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Dne 30. května se žáci ze Základní ško-
ly Oslavice zúčastnili Sportovní olympiády 
malotřídních škol na Sokolském stadionu 

v Třebíčí. Žáci soutěžili v mnoha disciplínách, 
jako jsou sprint, skok, hod a vytrvalost. 
Soutěžili s dalšími čtrnácti školami a jsme na 

Besídka

Čtenářský projekt

Malotřídní olympiáda

ŠKOLA

Ve čtvrtek 27. června v  odpoledních hodinách 
proběhla na hřišti místní školy a školky besídka 
žáků mateřské i základní školy. Jednak to bylo 
rozloučení se školním rokem, ale též vyvrcho-

Ve středu 26. června byl ukončen čtenářský 
projekt žáků 1. ročníku naší školy pasováním na 
čtenáře v městské knihovně ve Velkém Meziříčí. 
Výsledkem projektu byla veliká kniha, kterou 
si žáci společně vytvořili za pomoci knihovnic 
s názvem „NAŠE KNIHA“.

Pouť Osové – Víkend – 26- 28. 7. 2019  
Velká pouť KD – Víkend – 2-4. 8. 2019
Turnaj Tenis – So – 24. 8. 2019
Dětský den – So – 31. 8. 2019
Slavnostní otevření školy – So – 7. 9. 2019
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 Stolní tenis – So – 28. 12. 2019
Silvestrovský výšlap – Po – 30. 12. 2019

ně právem pyšní, jelikož dovezli čtyři me-
daile. Největšího úspěchu dosáhl Dominik 
Juran z 2. třídy, který obsadil hned dvě první 
místa a to v hodu a sprintu. Také zástupce 
5. třídy David Studýnka obsadil krásné 
druhé místo ve skoku do dálky. A v nepos-
lední řadě i děvčata měla úspěch, jejich 
zástupkyně Nicol Novotná ze 4. třídy se 
umístila na krásném třetím místě ve sprintu. 
K úspěchům jim moc gratulujeme a přejeme 
jim mnoho dalších. 

ZŠ a MŠ Oslavice
Markéta Soušková

lení projektu, v jehož rámci si žáci naší školy 
a školky povídali a získávali vědomosti ohledně 
jednotlivých kontinentů naší planety. Vtipnou 
formou byly přítomným rodičům, prarodičům 
i kamarádům připomenuty zajímavosti jednot-
livých kontinentů.

Závěrem byly předškoláci pasováni na 
školáky a žáci 5. třídy, kteří z  naší školy 
odcházejí na modrou ZŠ do Velkého Meziříčí, 
byli pasováni na absolventy.

Během celého odpoledne bylo k  dispozici 
občerstvení, na němž se kromě zaměstnanců 
školy podíleli též i sami rodiče.
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ŠKOLA
Mateřská
Kulíšci
Duben jsme začali zvířátky z farmy  a cvičili 
názvy celé zvířecí rodiny,  zrak přiřazováním 
stínů k jednotlivým zvířatům a přiřazova-
li jsme, kde zvířátka bydlí, poznávali je po 
zvuku a zpívali o nich písničky. Další dva 
týdny s tématem Velikonoc jsme rozvíje-
li slovní zásobu, rozkládali slova na sla-
biky, určovali první a poslední písmena, 
orientovali se v prostoru zdobením va-
jíček, velikonoční říkanky a jarní písničky 
doprovázeli na orff ovy hudební nástroje. 
Povídali jsme si i o jiných zemích, jak tam 
slaví Velikonoce a vyzkoušeli si, jaké to je 
hledat schovaná vajíčka, která jsme si po-
tom spočítali a třídili podle barev. Procviči-
li jsme si  názvy dnů v týdnu a dozvěděli 
se, jak se říká dnům velikonočního týdne. 
Poslední dva čarovné týdny jsme s pomocí 
čar a kouzel podle hmatu vyčarovali třeba 
ovladač a ona to byla kalkulačka :-). Také 
jsme při kouzlení vymýšleli rýmy a trénovali 
jemnou motoriku sbíráním pavouků. 

Sovičky
První pondělí v měsíci dubnu jsme opět 
navštívili školáky v 1. třídě a společně s 
nimi si zahráli mnoho her. Jaro jsme přivítali 
na farmě. Přiřazovali jsme mláďátka ke své 
mamince, poznávali rozdíly a pomocí her 
procvičovali fonematický sluch. Předškoláky 
čekal zápis do 1. třídy. Cestovali jsme po 
různých kontinentech a společně zvlád-
li svou první důležitou zkoušku v životě. 
Všichni předškoláci zápis zvládli na výbor-
nou. „Od Slepičky k Velikonocům“ bylo téma 
dalšího týdne, kdy jsme se postupně pře-
sunuli až k velikonočním zvykům a tradicím. 
Děti poznávaly symboly Velikonoc (beránek, 
barevní vajíček, pomlázka). Zaseli si řeři-
chu a odnesli si ji v ozdobených kelímcích 
domů. Předposlední týden se nesl v duchu 
čarodějnického kouzlení, míchali jsme lek-
tvary, tuší kreslili čarodějnice a dolepova-
li látky, motali pavučinky, rozvíjeli jemnou 
motoriku a mnoho dalšího.  

V tomto měsíci jsme měli společně plyšáčkový den na téma zvířátka z farmy a na jednu takovou 
menší jsme se v rámci vycházky vypravili. Autobusem jsme se vypravili na zámek na výstavu pane-
nek, pak jsme si prošli i zámeckou zahradu a pohráli na blízkém hřišti. Zapojili jsme se společně 
se školáky do projektu Čistá Vysočina a pod dohledem paních učitelek jsme pomohli přírodě se 
nadechnout. Druhou dubnovou neděli jsme s nacvičeným vystoupením přivítali oslavická miminka. 
Další akcí byl neplánovaný kouzelník, který nám ukázal  spoustu kouzel a nechal kouzlit i nás.  V 
tomto měsíci jsme zahájili plavecký výcvik a poslední dubnový den pro nás děti ze školy připravily 
čarovné úkoly a spoustu zábavy.

Události měsíce 

DUBEN
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KVĚTEN

Kulíšci
Celý měsíc byl věnován převážně dopravě. 
Říkali jsme si, proč je důležité dodržovat před-
pisy a jak se chovat jako chodci na silnici. Už 
víme, proč je důležité se při jízdě autem připou-
tat a známe, co je semafor a některé dopravní 
značky. Ve školce jsme všechny dopravní 
prostředky rozdělili do skupin, podle toho, co 
jezdí po kolejích, po silnici a co třeba plave, 
také jsme je srovnali podle velikostí a udělali 
si závody.  Vyzkoušeli jsme jízdu různými do-
pravními prostředky, například lodí jsme se 
vydali na pustý ostrov a s letadlem jsme letěli 
vpravo, vlevo nahoru a dolů, v autobuse jsme 
počítali cestující — kolik jich nastoupilo a ko-
lik vystoupilo a sami se rozhodli, kam bychom 
chtěli cestovat. Poslední týden  jsme se s pro-
jektem vydali do Evropy, kde jsme procvičovali 
hlavně barvy, počty a postřeh hledáním map 
různých zemí. 

Sovičky 
Květen byl ve znamení dopravní výchovy 
a bezpečnosti. Rozhodně už víme, jaká čís-
la zavolat, když se něco stane.  Opět jsme 
zavítali na návštěvu do 1. třídy. Povídali si 
o mamince, jaká je naše maminka a proč ji 
máme nejraději. Různými pohybovými hrami 
s dopravní tématikou jsme si procvičili reakce 
na signál, barvy základní i odvozené. Víme, 
jak se chovat na silnici v dopravním provozu. 
Nakonec jsme si vyrobili vlak, autobus nebo 
auto technikou kolorované kresby. V dalším 
týdnu s názvem Autem, lodí, letadlem jsme 
skládali origami dopravních prostředků.  Po-
mocí pracovních listů jsme se zaměřili na 
rozvoj grafomotoriky. Poslední projektový 
týden jsme odcestovali do Evropy a pořádně 
si cestu užili. Zahráli jsme si na světoznámé 
malíře a namalovali obraz podle Van Gogha 
Hvězdná noc při poslechu hudby. A zjistili 
jsme, že všude dobře, doma nejlépe.  

Události měsíce

Protože byl květen měsícem dopravy, vydali jsme se hned ze začátku k hasičům do Velkého 
Meziříčí. V dalším týdnu k nám do školky přijel malý cirkus, kdy jsme se učili kouzlit a mohli si 
pohladit třeba i mývala. Protože jsme nacvičili besídku ku příležitosti vítání občánků a bylo nám 
líto, že ji naši rodiče neuvidí, připravili jsme malou besídku i pro ně. Se stejnými písničkami a 
básničkami jsme se vypravili do Domova seniorů ve Velkém Meziříčí potěšit babičky a dědečky, 
kteří od nás ještě dostali  vyrobené motýlky. Moc se nám tam líbilo a určitě se za nimi zase něk-
dy podíváme. V tomto měsíci nechybělo plavání a focení ke konci školního roku. Předškoláci byli 
společně se školáky v Moravském krasu.

DUBEN
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ZELENÝ DEN 1. 4.  

Hned  1. dubna jsme se rozhodli přivítat jaro 
v jeho nejzákladnější barvě -  zelené. Žáci 
přišli oblečeni v zeleném, udělali jsme zele-
nou výzdobu a někdo dokonce donesl zele-
nou svačinu. Už teď se těšíme, jakou barvu 
budeme mít příště! 

V dubnu jsme navštívili tělocvičnu  a to napos-
led v tomto školním roce. Zahráli jsme si na 
šneky a děti si zopakovaly pravidla vybíjené. 

TĚLOCVIČNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 5. 4.

ČISTÁ VYSOČINA 9. 4.

VELIKONOČNÍ POVÍDÁNÍ 10. 4.
PROJEKT

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ TŘEBÍČ 11. 4. PLAVÁNÍ 26.4. 

ČARODĚJNÁ STEZKA 30. 4ČLÁNEK V NOVINÁCH 

Zapojili jsme se do projektu Ukliďme Česko 
a rozhodli jsme se uklidit okolí Oslavice.

Před Velikonocemi za námi přijel pan Drlička 
a měl zábavný program o původu Velikonoc.

V dubnu jsme se věnovali Africe. Děti tvoři-
ly šamanovu masku, štíty, přivolávače deště, 
náhrdelníky a africká zvířata. Moc jsme si 
tvoření užili.

Opět jsme byli na dopravním hřišti, kde děti 
měly možnost získat řidičský průkaz na kolo. 
A také si zajezdily na kolech podle pravidel 
silničního provozu.

Od konce dubna děti také jezdí na plavání do 
Třebíče, kde získávají a prohlubují své doved-
nosti v plavání pod dohledem instruktorek.
Plavat budeme jezdit do konce školního roku 
a moc se těšíme! 

Holky z pátého ročníku si připravily krásný 
čarodějnicky program pro děti ze základní i 
mateřské školy. Moc se jim to povedlo a jsme 
na ně všichni moc pyšní. Nakonec byli všichni 
stateční odměněni. 

V dubnu byly noviny plné našich dětí. Jejich 
sbírka pro sportovce Ondru, která stále trvá, 
zaujala i tisk a žáci se objevili jak na interne-
tových stránkách, tak i v tištěných novinách.

Základní

ŠKOLA
DUBEN
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PROJEKT 
Poslední projekt nás zavedl do Evropy. 
Věnovali jsme se nejen všem státům, které 
pak děti i nakreslily, ale i České republice, 
pro nás nejdůležitější části Evropy. 

CIRKUS PAVLINY 14. 5. 

AUTORSKÉ ČTĚNÍ 16. 5.

ŠKOLNÍ VÝLET MORAVSKÝ KRAS 23. 5

PROJEKT NAŠE KNIHA 29. 5.

RECYKLACE HROU 29. 5.  

OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL 30. 5.

PREVENTIVNÍ PROGRAM 30. 5.

Přijel za námi malý cirkus, jehož součástí 
byla i různá zvířátka. Nejvíc všechny zaujal 
nejen cvičený pes, ale hlavně mýval, kterého 
jsme si mohli i pohladit. Takový zážitek jen 
tak někdo nemá.

Během autorského čtení se děti zábavnou for-
mou dozvěděly, jak se kniha dělá a kolik práce, 
úsilí a lidí za tím stojí. 

Během letošního výletu jsme navštívili Mora-
vský kras. Čekala nás prohlídka jeskyní a pro-
pasti Macochy, ale i cesta vláčkem, plavba na 
lodičce a cesta lanovkou. Moravský kras byl 
krásný a nakonec se umoudřilo i počasí a výlet 
jsme si užili. 

Prvňáčci pořád pracují na své knize. Při této 
návštěvě knihovnic vymýšleli svůj vlastní 
příběh. Těšíme se, co vymysleli. 

V rámci Recyklohraní, kdy sbíráme staré elektro 
a baterie, za námi přijel lektor a učil nás, jak se 
správně recykluje. Dozvěděli jsme se nové věci 
a doufáme, že už budeme třídit odpad správně.

Holky z pátého ročníku si připravily krásný 
čarodějnicky program pro děti ze základní i 
mateřské školy. Moc se jim to povedlo a jsme 
na ně všichni moc pyšní. Nakonec byli všichni 
odměněni. 

Ti co nereprezentovali naši školu na olym-
piádě, nepřišli zkrátka a jeli se vzdělávat na 
preventivní program. Zjistili nejen co dělat 
při úrazech, ale jak si chránit zdraví a dalších 
mnoho užitečných informací. Program byl 
veden moc zábavnou formou a děti snad už 
ví, jak pomoci ostatním.

TĚLOCVIČNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ 5. 4.

PROJEKT

PLAVÁNÍ 26.4. 

ČARODĚJNÁ STEZKA 30. 4

KVĚTENDUBEN
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ŠKOLA

SOVICE
Týdenní témata  
31.týden Naši jarní kamarádi 
32.týden  Velikonoční naladění 
33.týden  Projekt — Africké rytmy 
34.týden  Čarodějnické kouzlení 
35.týden  Venku čeká zábava 

Vyrábění v družině
V dubnu si děti vytvořily v rámci projek-
tu Africké rytmy domečky ze Savany. Ve-
likonoce ozdobily hnízdečkem z proutí a zdi 
jarně ozdobili obrazy s motýly, kteří se nám 
rozlétli až na skříně a celou chodbu. Děti 
také vyrobily venkovní hru, aby se ven-
ku nenudily a moc se těší, až si ji zahrají. 
A nesmíme zapomenout na jejich roztomilé 
čarodějky, které se moc povedly.

Hrajeme se si Recyklohraním 

Stav našeho konta je 3 361 bodů, za které 
Vám děkujeme. Stále ale sbíráme, abychom 
dosáhli na stolní fotbálek za 4 957 bodů. Ale 
nebojte se, body se převádí do příštího roku, 
a proto stále sbírejme!

Recyklohraní

Družina DUBEN

 

SOVICE 
Duben 2019 

Týdenní témata  
31.týden  Naši jarní kamarádi 

32.týden Velikonoční naladění 

33.týden Projekt—Africké rytmy 

34.týden Čarodějnické kouzlení 

35. týden Venku čeká zábava 

 

Vyrábění v družině 

V dubnu si děti vytvořily v rámci projektu domečky ze Savany. 
Velikonoce ozdobily hnízdečkem z proutí a zdi jsme jarně ozdo-

bili obrazy s motýly, kteří se nám rozlétli až na skříně a celou 
chodbu. Děti také vyrobily venkovní hru, aby se venku nenudily 
a moc se těší, až si ji zahrají. A nesmíme zapomenout na jejich 

roztomilé čarodějky, které se moc povedly.  

Modrá je dobrá.. 
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Týdenní témata  
35.týden Venku je zábava 
36.týden Naše květnové nápady 
37.týden Projekt — Evropa — Náš domov 
38.týden Evropa fandí 
39.týden Vůně léta

Nové prostory 
Na poslední dva měsíce jsme se nastěhovali 
do nových prostor. Děti mají obrovskou radost 
z tak velkého prostoru. Každý si zde najde svo-
je místečko. Od září se budeme o tento prostor 
dělit se školkou, tak si ho zatím užíváme, co to 
jde.

Dění ve školní družině
V květnu jsme se snažili stihnout snad 
všechno, co jen šlo. Tvořili jsme, a to nejen 
naše výrobky, ale i kulisy na besídku, díva-
li se na MS v hokeji a tipovali jeho výsled-
ky, užívali si  venku, když to šlo a také jsme 
umyli trampolínu. Bohužel, je na ní díra, 
tak musíme počkat, než si ji plně užijeme. 
Musíme ale děti pochválit, jak moc se snaži-
ly a všechno jim šlo.  

Recyklohraní

Stav našeho konta je 3 601 bodů. Proto musíme 
zabrat, abychom příští rok měli fotbálek co nej-
dřív! Proto prosíme, noste baterie a spotřebiče. 
Děkujeme!

SOVICE
KVĚTEN
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Myslivost - početní stavy a lov zvěře
Vážení spoluobčané,

v tomto čísle Oslavického zpravodaje bychom 
vás chtěli seznámit s početními stavy zvěře 
a jejím lovem v místní honitbě Balinské údolí. 
Početní stavy zvěře zjišťují myslivci průběžně 
během roku a poté formou organizovaného 
sčítání v  měsíci únoru. Stanoví se tak jarní 
kmenové stavy zvěře před rozmnožováním 
a podle  nich je možné naplánovat na daný 
rok lov jednotlivých druhů zvěře. Plán lovu 
se v  naší honitbě sestavuje pouze pro zvěř 
srnčí, zaječí a bažantí, ostatní zvěř se loví bez 
omezení počtu.

Myslivci však musí respektovat dobu há-
jení, která je pro jednotlivé druhy zvěře sta-
novena zákonem s  ohledem na  biologické 
roční cykly zvěře a myslivecké tradice. 
Zvěř samičí je hájena zejména v  období, 
kdy očekává a vodí mláďata, a zvěř samčí 
v  období shazování a růstu nového paroží. 
Drobná zvěř (zajíc, bažant, kachna) se loví 
pouze na podzim, kdy již dospívá mladá le-
tošní generace. Některé druhy zvěře nemají 
stanovenu dobu hájení a loví se celoročně, 
jako například zvěř černá a lišky, protože 
jsou přemnožené a způsobují škody na 
zemědělských pozemcích a drobné zvěři.

Plán lovu zvěře srnčí je sestavován detailně 
s členěním podle pohlaví a věkové třídy. Velmi 
negativně se na stavech srnčí zvěře podepi-
suje každoroční červnové sečení luk a pícnin, 

Každoroční přírůstek zaječí zvěře bohužel končí 
pod koly aut a za oběť škodné, z níž většinu 
nesmí myslivci regulovat lovem. Problémem 
začínají být také nově se rozšiřující predátoři, 
psík mývalovitý a mýval severní, a dravci, 
např. moták pochop. Proto lovíme pouze jed-
noho, dva zajíce na Poslední leč do tomboly. 
O umělém odchovu a zazvěřování bažantí 
zvěří v místním mysliveckém spolku vám při-
neseme informace v některém z příštích vy-
dání zpravodaje.

kdy končí pod lištami sekaček spousta srnčat 
a také drobné zvěře, a to i přes vzájemné úsilí 
myslivců a většiny místních zemědělců těmto 
ztrátám a utrpení zvěře předcházet. Nemalé 
ztráty zejména srnčí a zaječí zvěře způsobu-
je také silniční doprava. Myslivci se jim snaží 
předcházet instalací tzv. pachových ohrad-
níků v místech nejčastějších srážek se zvěří. 
Lov srnčí zvěře se provádí jako tzv. průběrný. 
To znamená, že z chovu jsou vyřazováni těle-
sně a trofejově slabí a nemocní jedinci. Cílem 
je zdravá, silná a životnímu prostředí úměrná 
populace srnčí zvěře. Myslivci tak částečně 
nahrazují vrcholové predátory a přirozené au-
toregulační mechanismy, které v  současné 
kulturní krajině střední Evropy již nefungují.

Sčítané početní stavy zvěře v honitbě Balinské 
údolí, vč. jejího lovu a úhynu, tak jak ho vyka-
zuje Myslivecký spolek Balinské údolí pro stát-
ní správu myslivosti, jsou uvedeny za uply-
nulý rok 2018 v  připojené tabulce. Nejvyšší 
početní stavy v  honitbě má zvěř spárkatá, 
a to srnec obecný a prase divoké, jejichž lov 
je podstatnou náplní práce místních myslivců 
po většinu roku. Početní stavy černé zvěře 
se nestanovují kvůli velikosti jejich teritoria, 
které se překrývá se sousedními honitbami. 
Nicméně o relativně vysokých stavech černé 
zvěře svědčí dlouhodobý roční odlov na úrovni 
30 ks s  historicky rekordním úlovkem 43 ks 
v loňském roce.
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V  příštím vydání Oslavického zpravodaje 
vás seznámíme s chovem a péčí o zvěř v MS 
Balinské údolí.

František Šoukal
starosta honebního společenstva Balinské 
údolí

Nejpočetnějším predátorem v  naší honitbě je 
liška obecná. Je to zvěř s převážně noční aktivi-
tou, takže i přes její přemnožení se s ní většina 
z vás v okolí obce nepotkala. Pro snížení jejích 
stavů budují myslivci umělé nory pro bezpečný 
lov s pomocí psů norníků a také chystají beto-
nové nory. Hlavním obdobím lovu lišek je zima 
a pak přelom června a července, kdy se na 
pokosených loukách za soumraku rojí chroustci 
letní a lišky, které si jimi zpestřují jídelníček, se 
snadno loví. Příležitostně místní myslivci také 
uloví jezevce. Jejich počet v honitbě je stabilní 
a na Balinách relativně vysoký, avšak lovit se 
může pouze od září do listopadu.
 

Nejpočetnějším  predátorem  v naší  honitbě  je  liška  obecná.  Je  to  zvěř  s převážně  noční
aktivitou, takže i přes její přemnožení se s ní většina z vás v okolí obce nepotkala. Pro snížení
jejích stavů budují myslivci umělé nory pro bezpečný lov s pomocí psů norníků a také chytací
betonové nory. Hlavním obdobím lovu lišek je zima a pak přelom června a července, kdy se
na  pokosených  loukách  za  soumraku  rojí  chroustci  letní,  a  lišky,  které  si  jimi  zpestřují
jídelníček,  se  snadno  loví.  Příležitostně  místní  myslivci  také  uloví  jezevce.  Jejich  počet
v honitbě je stabilní a na Balinách relativně vysoký, avšak lovit se může pouze od září do
listopadu.

V příštím  vydání  Oslavického  zpravodaje  vás  seznámíme  s chovem  a  péčí  o  zvěř  v MS
Balinské údolí.

František Šoukal
starosta honebního společenstva Balinské údolí

Druh zvěře
Rok 2018

Jarní
početní stav Lov Úhyn

Srnec obecný 64 20 8
Prase divoké nesčítá se 43 1
Zajíc polní 58 2 15
Bažant obecný 26+20 18
Liška obecná 22 12
Jezevec lesní 3
Kuna lesní a skalní 12
Holub hřivnáč 25
Straka obecná 35
Tchoř tmavý a stepní 4
Hrdlička zahradní 20
Špaček obecný 4
Bobr evropský 4
Vydra říční 4
Jestřáb lesní 1
Káně lesní 10
Koroptev polní 10
Krahujec obecný 6
Poštolka obecná 8
Sluka lesní 2
Sojka obecná 20
Výr velký 1
 
Druh zvěře Lov zvěře (vč. úhynu)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Srnec obecný 34 22 32 25 24 28
Prase divoké 28 15 29 32 33 44
Zajíc polní 15 13 12 10 13 17
Bažant obecný 26 20 17 1 18
Liška obecná 7 9 13 32 12 12
Jezevec lesní 1
Kuna lesní a skalní 1 1
Kachna divoká 8 7 4

zbraně z kňoura
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Hasičské závody
Za krásného počasí v neděli 2. června proběh-
ly na fotbalovém hřišti hasičské závody. Jako 
místní sbor SDH jsme uspořádali první, pos-
tupové kolo okrsku Velké Meziříčí. A poprvé 
v rozšířeném formátu o požární sport. Program 
byl tedy velmi pestrý a pro všechny diváky, 
kterých přišlo hojně, bylo k  vidění spoustu 
skvělých výkonů v  různých hasičských disci-
plínách, a to od mužských i ženských družstev.
Celkové výsledky najdete v  tabulkách. Naše 
družstva už tradičně končila na horních 
příčkách, Oslavice A na druhém místě 
a Oslavice B na pátém místě v klasice 8+1 
a v  požárním sportu jsme skončili na třetím 
místě.

Velice děkujeme všem soutěžícím za fair play 
hru a všem divákům za návštěvu, povzbu-
zování a skvělou kulisu.

SDH
                                                                                                   

          VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Mostiště 121,60 64,47 0,00 186,07 1
      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

okrsku Velké Meziříčí

                                                                                                          

          VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Mostiště 83,59 70,95 0,00 154,54 1
Baliny 75,50 81,84 0,00 157,34 2

 

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

okrsku Velké Meziříčí

                                                                                                       

          VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI 
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Lavičky 22,34 53,48 0,00 75,82 1
Jabloňov 23,60 57,31 0,00 80,91 2
Oslavice 24,90 56,36 0,00 81,26 3
Vídeň 31,97 64,78 0,00 96,75 4
Lhotky 38,73 59,94 0,00 98,67 5

 

 

 

 

  

  

  

  

okrsku Velké Meziříčí

Hasičské sportoviště
Jako součást celku je na novém fotbalovém 
hřišti zbudována část pro hasičský sport. 
Pro útočné vedení a dokončení požárního 
útoku využíváme travnatou plochu hřiště. Pro 
umístění požární stříkačky na základně, spor-
tovní kádě na vodu a uskutečnění první části 
útoku je v rohu za brankou zbudována zpe-
vněná plocha s tartanovým povrchem. Dále 
je  z podzemní nádrže, pomocí čerpadla, vyt-
vořené vedení pro doplňování vody do kádě. 
K návozu techniky na vyvýšené sportoviště 
slouží nově zbudovaná motorická rampa včet-
ně schodiště.

Při okrskových závodech prošlo hřiště na 
výbornou, všechny části fungovaly správně. 
A protože už nám vlastně nové hřiště 
umožnilo se začít rozvíjet v oblasti požárního 
sportu a při práci s dětmi a mládeží, sluší 
se poděkovat všem, kteří toto dílo budova-
li a budují. Děkujeme obci jako investorovi, 
který slyší naše přání a návrhy, hasičům 
za práci na stavbě a všem dodavatelům za 
výbornou spolupráci a hotové dílo.



15

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

                                                                                                   

          VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Mostiště 121,60 64,47 0,00 186,07 1
      

      

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

okrsku Velké Meziříčí

                                                                                                          

          VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŽENY
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Mostiště 83,59 70,95 0,00 154,54 1
Baliny 75,50 81,84 0,00 157,34 2

 

      

      

      

  

  

  

  

  

  

  

okrsku Velké Meziříčí

                                                                                                       

          VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI 
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Lavičky 22,34 53,48 0,00 75,82 1
Jabloňov 23,60 57,31 0,00 80,91 2
Oslavice 24,90 56,36 0,00 81,26 3
Vídeň 31,97 64,78 0,00 96,75 4
Lhotky 38,73 59,94 0,00 98,67 5

 

 

 

 

  

  

  

  

okrsku Velké Meziříčí

                              

           VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MUŽI
Soutěžní družstvo útok štafeta testy Výsled. čas umístění

Lavičky 56,62 61,51 0,00 118,13 1
Oslavice "A" 50,69 69,89 0,00 120,58 2
Ruda 54,43 66,75 0,00 121,18 3
Baliny "A" 65,64 64,88 0,00 130,52 4
Oslavice "B" 68,53 65,76 0,00 134,29 5
Uhřínov 67,64 68,22 0,00 135,86 6
Mostiště 72,35 65,75 0,00 138,10 7
Baliny "B" 74,69 65,91 0,00 140,60 8
Hrbov 89,96 64,84 0,00 154,80 9
Martinice 87,13 67,69 0,00 154,82 10
Olší nad Oslavou 104,10 69,44 0,00 173,54 11
Dolní Heřmanice 122,65 70,97 0,00 193,62 12
Březejc 129,25 71,40 0,00 200,65 13

 

 

 

 

 

 

okrsku Velké Meziříčí

Připomenutí loňských oslav našeho sboru

2.  června, v den okrskových závodů to byl rok 
od oslav k výročí 120. let od založení našeho 
sboru. Jako pěknou vzpomínku publikujeme 
několik fotografi í.

Pro zájemce máme stáje na prodej almanach 
s historií sboru, spoustou fotek a dalších doku-
mentů, cena 60 Kč za kus, více info na obci

 obecní vlajka

úkázka nepovedeného hasičského útoku

ofi ciální společná fotografi e
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  Jak zpívá Jaromír Nohavica:
 “Dobrý den sportu zdar, fotbalu zvláště!”
Možná se k Vám už zpráva o založení fotba-
lového klubu v naší obci donesla a pokud ne, 
jsme rádi, že Vás o celé události můžeme touto 
cestou informovat. Ještě před pár roky by se 
zdálo založení klubu bláznivým nápadem, ale 
díky vybudovaným podmínkám (travnaté fotba-
lové hřiště) a plánované výstavbě sportovního 
zázemí nebylo na co čekat. Myšlenka na regis-
traci klubu není žádná novinka a už dříve jsme 
se setkali s prvními pokusy a náznaky. Nyní vše 
ale dostává reálné obrysy. Zjistili jsme, že v 
naší obci máme spoustu dobrých a zapálených 
fotbalistů, někteří hrají za přilehlé obce. Ostat-
ní by také rádi ukázali svůj talent a umění s 
míčem a to nejen při tradičním fotbalovém ut-
kání na pouť ŽENATÍ vs. SVOBODNÍ.

Toto jaro jsme začali sbírat informace, co vů-
bec takové založení sportovního klubu obnáší a 
co všechno je potřeba zařídit. Musíme přiznat, 
že po několika dlouhých telefonátech a schůz-
kách s zainteresovanými lidmi ve fotbale, jsme 
byli celkem zděšeni, co vše je potřeba udělat 
a hlavně jak hrozně dlouho to trvá. Bylo nám 
sděleno, že celý proces bude trvat cca půl roku. 
Tato doba pro nás byla zcela neakceptovatel-
ná, protože jsme chtěli tým přihlásit do soutěže 
na tuto sezónu (termín pro podání přihlášek do 
mistrovských fotbalových soutěží OFS Žďár 
nad Sázavou pro soutěžní ročník 2019-2020 byl 
do 23.6.2019). Nebylo tedy na co čekat a dali 
jsme se do práce.

Nejprve jsme museli založit sportovní spolek. 
Na jaře jsme se zakladatelé spolku sešli na 
první ofi ciální schůzi, do které byly zařazeny 
následující body k projednání:

 • volba předsedajícího,
 • soupis listiny přítomných,
 • schválení stanov,
 • volba orgánů spolku,
 • ustanovení navrhovatele.

Fotbalový klub Oslavice, z.s.
Jako předseda spolku byl zvolen Ing. Vojtěch 
Trnka, který je rovněž navrhovatelem a zak-
ladatelem spolku. Členové výkonného výbo-
ru a kontrolní komise byli zvoleni: Daniel 
Trnka a Jan Zíval. Dále byly sepsány stanovy 
spolku a vyplněny další důležité dokumenty. 
Dne 3.6.2019 tak byl defi nitivně založen Fot-
balový klub Oslavice, z.s. na Krajském soudě 
v Brně.

Věděli jste, že zkratka “z. s.” v názvu 
Fotbalový klub Oslavice, z.s., znamená 
“zapsaný spolek” a odpovídá názvosloví 
podle nového občanského zákoníku?

Současně probíhalo jednání se sportovně-tech-
nickou komisí Mgr. Jiřím Benešem ohledně 
fotbalového hřiště a zázemí. 8.6.2019 se pan 
Beneš přijel osobně na hřiště podívat a zkon-
trolovat vhodnost k účasti v soutěži. Protože 
na hřišti zatím nebylo vybudováno zázemí, 
navrhli jsme dočasné využití šaten v kulturním 
domě. Jedná se tak o dočasné podmínky do té 
doby, než bude potřebné zázemí vybudováno.

Dále musel být spolek doporučen OFS Žďárem 
nad Sázavou na schválení jako člen Fotba-
lové Asociace České republiky. Vše proběhlo 
hladce a na zasedání Výkonného výboru FAČR 
dne 10.6.2019 byl konečně spolek přijat jako 
nový člen. Zápis možno přečíst zde: 
www.facr.fotbal.cz /komunike-ze-zase-
dani-vykonneho-vyboru-facr-10-6-2019/
a10505 

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Dne 8.7.2019 proběhl Losovací aktiv soutěží 
ročníku 2019/2020 v Hamrech nad Sázavou, 
kterého jsme se jako členové zúčastnili. Proběh-
lo zde shrnutí výsledků z uplynulé sezóny 
2018/2019, předání pohárů a medailí nejlepším 
střelcům, vysvětlení některých důležitých 
a významných změn v pravidlech fotbalu a také 
rozlosování pro nadcházející sezónu. Zároveň 
nás pan Beneš přivítal jako nováčky do soutěže 
a popřál nám hodně úspěchů. Nakonec nám čle-
nové výkonného výboru ještě vysvětlili důležité 
pokyny při pořádání utkání a byly nám předány 
věci pro rozhodčí. Ze zasedání jsme odjížděli s vel-
mi dobrým pocitem a to hlavně díky perfektnímu 
a vstřícnému přístupu pánů z výkonného výboru 
Žďár nad Sázavou. 

V současné době dáváme dohromady hráče z 
Oslavice a blízkého okolí, kdy máme přislíbenou 
účast 18 hráčů. U některých hráčů je třeba vy-
jednat přestup z okolních klubů, který je potřeba 
vždy předem osobně vyřešit a samotný přestup 
pak probíhá přes internet - jako všechny regis-
trace nových členů a podobně.Pravidelné tréninky 
se konají každý pátek od 18:00 hod na místním 
fotbalovém hřišti. Na trénink si může přijít zahrát 
kdokoliv.

Na 21.7. máme předběžně naplánované první 
přátelské utkání s týmem Osová Bítýška. Tento 
tým hraje o dvě souteže výše, takže to bude 
přinejmenším zajímavé. Přesné datum a čas 
bude upřesněno, zveřejněno na webových 
stránkách obce a vyhlášeno místním rozhlasem.

V nadcházející sezóně se můžeme společně těšit 
na zápasy historicky prvního registrovaného fot-
balového klubu v obci. Do budoucna není v plánu 
zůstávat jenom u týmu mužů. Možnost reprez-
entovat svou obec chceme nabídnout postupem 
času i mladším fotbalistům, proto počítáme se 
založením mládežnických celků.

ROZPIS ZÁPASŮ (začíná se čtvrtým kolem)

4. kolo
Neděle 25. 8. 2019 16:30 
Oslavice - Křoví B 
hřiště Oslavice 

5. kolo
Neděle 1. 9. 2019 16:00 
Olší nad Oslavou - Oslavice 
hřiště Olší n. O. 

6. kolo
Neděle 8. 9. 2019 16:00 
Oslavice - Tasov 
hřiště Oslavice 

7. kolo
Neděle 15. 9. 2019 16:00 
Měřín C - Oslavice 
hřiště Měřín 

1. kolo
Neděle 22. 9. 2019 15:30 
Oslavice - Bory B 
hřiště Oslavice 

2. kolo
Neděle 29. 9. 2019 15:30 
Oslavice - Velké Meziříčí C 
hřiště Oslavice 

3. kolo
Sobota 5. 10. 2019 15:00 
Osová Bítýška B - Oslavice 
hřiště Osová Bítýška 

Jménem mužstva a klubu chci také poděkovat 
zastupitelům obce za jejich nemalou podporu.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Za fotbalový klub Vojtěch Trnka
 - předseda klubu
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Petr Korbel předváděl svoje zkušenosti stol-
ním tenistům TK AUTOCOLOR OSLAVICE, bylo 
co k vidění.

Mistr je stále ve skvělé kondici a jeho údery 
byly perfektní. Sledovat jeho sportovní výkon 
byla opravdová radost. Bylo nám velkým 
potěšením se s takovouto sportovní osobnos-
tí setkat, snad to nebylo naposledy.

Stolní tenisté by rádi pozvali všechny děti i do-
spělé z Oslavice, aby si přišli zahrát do míst-
ního kulturního domu. K dispozici je veškeré 
potřebné vybavení včetně tréninkového stro-
je!

V sobotu 25. května se uskutečnil volejbalový 
charitativní turnaj, kterého se zúčastnilo 8 
týmů z Vysočiny.  Během turnaje se podařilo 
i díky 5.000,- Kč příspěvku obce Oslavice 
vybrat na podporu Nikolky, trpící cystickou 
fi brózou 19.621,- Kč. Tímto chceme poděko-
vat všem, kteří se na akci podíleli (jak or-
ganizačně, tak fi nančně). Velké poděkování 
patří obci Oslavice nejen za fi nanční příspěvek, 
ale také za možnost využití antukových kurtů.

Za pořadatele akce Petr Lisý

Volejbal

Stolní tenis

Přijďte si zahrát “pinčes”, určitě se pobavíte 
a uděláte něco pro své zdraví.

Za TK Autocolor Oslavice František Šoukal st.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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OSTATNÍ

V Náramči se dne 30.května tohoto roku seš-
li pozvaní starostové lokality „Horka“ k setkání 
s novým panem ředitelem SÚRAO Prachařem. 
Přišli další zástupci SÚRAO + zástupce Minis-
terstva průmyslu a obchodu (MPO). Zástupci za 
Zdravý domov Vysočina (ZDV).  

Pan ředitel představil svoji vizi. Dokončit 
výzkum na všech 9 lokalitách na stejnou 
úroveň a vytvořit panel z odborníků (x lidí – 
MPO, MŽP, SUJB, SÚRAO, jeden za obce, ….) + 
10 přihlížitelů (1x za každou lokalitu + SUJB), 
kteří by posoudili jednotlivé lokality. Rád by do 
konce roku předložil porovnání lokalit vyzkou-
maných na stejnou úroveň. Následně by mělo 
dojít na zúžení lokalit. 

Starostové + ZDV sdělili stanovisko za lokalitu 
– občané nechtějí, jsou referenda. Další argu-
menty byly: hustota osídlení, sociologický průz-
kum zadaný SÚRAEM – Horka 2-3 největší odpor, 
tepelná vodivost. Další dotaz padl na soudní 
rozhodnutí ve smyslu průzkumu územní. Strany 
si vyjasňovaly názory na rozdíl mezi průzkumem 
a výzkumem. Za starosty obcí doporučení 
zastavení prací a zařízení se podle rozhodnutí 
soudu vyšší instance (v této chvíli jsou soudem 
průzkumy zastaveny). Nepoužívat v této chvíli 
získané informace z průzkumů, jehož povolení 

Hlubinné úložiště

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

shodil soud. Očekáváme porovnání lokalit při 
prozkoumání 100% na lokalitách.
 
Dále byl vyzván zástupce MPO, aby kontak-
tovali Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 
a udělali si jasný názor na vyjádření soudu. 
Očekáváme vyjádření pana ředitele, zda 
vyslyší doporučení starostů lokality „Horka“ 
a začne transparentně nebo bude pokračo-
vat v zavedených kolejích, což je pro sta-
rosty lokality „Horka“ nepřijatelné.  
Zapsal Pavel Janoušek

Ve dnech 15. – 17. září roku 2019 proběhne 
odborná exkurze do Finska, kde se dokončuje 
stavba prvního hlubinného úložiště na světě 
pod názvem ONKALO. Za naši obec se exkurze 
zúčastní pan starosta. Cílem je zprostředkovat 
možnost vidět stavbu hlubinného úložiště na 
vlastní oči a seznámit se s fi nským přístupem 
k nakládání s radioaktivními odpady. Leteck-
ou dopravu (která je v současné době stejně 
fi nančně náročná/u této cesty dokonce nižší/ 
jako doprava autobusem), stravu, ubytování 
a pojištění hradí SÚRAO. Více informací k pro-
jektu fi nského hlubinného úložiště naleznete 
na www.posiva.fi  Posiva je fi nskou obdobou 
SÚRAO a její praktické zkušenosti s výstavbou 
a celkovým konceptem hlubinného úložiště 
si SÚRAO s  Posivou pravidelně vyměňuje.

lokalita Horka
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Vážení spoluobčané,

někteří z  vás jsou vlastníky lesních pozem-
ků a věřím, že většině z  vás není lhostejný 
současný žalostný stav lesů v  okolí obce. 
Chtěli bychom vás proto pravidelně informo-
vat o vývoji kůrovcové kalamity v okolí obce, 
o celkové situaci v kraji a o možnostech dotací 
a opatření v boji s kůrovcem.

Besedy se  zástupci samospráv a vlastníky 
lesů

Na 48 místech v  zemi, v  krajích, ve kterých 
kvůli suchu a kůrovcové kalamitě chřadnou 
a odumírají lesy, se letos setkají zástupci Lesů 
ČR s  představiteli samospráv, soukromých 
vlastníků lesů i s veřejností. První etapa začne 
6. června v  jihočeském Vimperku a  skončí 
1. srpna v  Boskovicích na jižní Moravě. Do-
poledních diskusí se zúčastní starostové i 
zástupci samospráv včetně odborných lesních 
hospodářů obcí a měst. Odpolední či pod-
večerní besedy jsou určené pro veřejnost 
a soukromé vlastníky lesů.  „Cíleně jsme se 
zaměřili na lokality, ve kterých se nyní těží 
nejvíce kůrovcového dřeva. Chceme otevřeně 
hovořit se starosty i občany a vyslechnout je-
jich názory,“  řekl generální ředitel Lesů ČR 
Josef Vojáček a pokračoval: „Jde nám o aktivní 
a společný postup při řešení kalamity. Budeme 
mluvit o stavu i ochraně tamějších lesů, o využití 
místních kapacit, o dopravě a skladování 
kůrovcového dřeva a také o změnách v legis-
lativě a jejich praktických přínosech“.
Šest besed se uskuteční v  Jihočeském kra-
ji, čtyři v Kraji Vysočina, tři v Jihomoravském 
a dvě v  Pardubickém kraji. Druhá etapa in-
formačního maratonu bude pokračovat na 
podzim.

Aktuální stav lesů ve správě Lesů ČR v kraji 
Vysočina:

Kolik m³ podnik letos v kraji vytěžil do konce 
května 2019?
V Kraji Vysočina podnik vytěžil 819 927 
m³ dříví, což představuje 33 % plánované těž-
by na rok 2019.

Kolik dřeva vytěžily Lesy ČR v  tomto kraji v  roce 
2018 a kolik dřeva plánuje podnik vytěžit v  roce 
2019?
V roce 2018 vytěžily LČR v kraji Vysočina 
1 519 679 m³ dřeva. Pro rok 2019 plánuje pod-
nik vytěžit 2 503 772 m³, což je 165 % loňské 
těžby. Jedná se o nejvyšší plánovaný nárůst 
těžby mezi všemi kraji ČR.

Kolik kůrovcového dříví a dříví poškozeného
větrem podnik v roce 2018 vytěžil?
Podnik vytěžil celkem 1 178  221 m³  kůrov-
cového dřeva a 284 106 m³  dřeva poškozeného 
větrem.

Jaké jsou nejvíce postižené oblasti?
Nejvíce postiženými oblastmi v  tomto kraji 
jsou Telčsko, Třebíčsko, Ledečsko (nad Sázavou) 
a okolí Nového Města na Moravě.

Stav holin v tomto kraji ke konci roku 2018?
1 608 ha

Jak velkou plochu plánujete letos zalesnit sazenice-
mi a kolik jich vysadíte?
Plánujeme výsadbu 3,1 milionů sazenic na 
572 hektarech.

OSTATNÍ
Aktuální vývoj kůrovcové kalamity

Markova hájenka - Padělky

Lokality a termíny 1. etapy pro veřejnost:
16. července, Nové Město na Moravě
18. července, Žďár nad Sázavou
30. července, Tišnov
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 Dotace z Fondu Vysočiny

Vedení Kraje Vysočina plní svůj slib a uvolní další 
desítky miliónů korun pro osoby hospodařící v 
lesích. V září Kraj Vysočina zopakuje dotační pro-
gram Hospodaření v lesích aby tak pomohl zmír-
nit dopady kůrovcové kalamity a sucha na vlast-
níky lesů resp. aby mohly být úspěšně ochráněny 
mladé kultury proti okusu zvěří. Stejný program 
vyhlásil Kraj Vysočina už v prvním čtvrtletí le-
tošního roku. „Největší podíl přijatých žádostí 
se týkal podpory osazování oplocenek. Celkem 
přišlo 479 žádostí za více než 26 miliónů korun. 
S ohledem na evidentně dobře zacílenou pod-
poru nebudou podmínky nové výzvy programu 
Hospodaření v lesích nijak výrazně měněny a na 
podzim budou moci lidé žádat na stejné aktivity,“ 
uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Jen 
pro příklad uvádím, že Kraj Vysočina pomůže za-
fi nancovat realizaci oplocenek v hodnotě až 60 
tisíc korun za kilometr délky. Po podání žádo-
sti může žadatel začít s  vlastní realizací a na 
vyúčtování má osoba hospodařící v lese čas až 
do 31. 7. 2020,“ doplňuje hejtman Jiří Běhounek. 
Žadatelé úspěšní v  jarním grantovém řízení 
mohou o dotace požádat i na podzim.

OSTATNÍ

Příjem žádostí o dotaci z  programu 
Hospodaření v  lesích 2019 II. začíná 2. 9. 
2019 a končí 30. 9. 2019. Celkový ob-
jem fi nančních prostředků této Výzvy je 
50 000 000 Kč. Žádosti budou seřazeny v 
pořadí dle data a času doručení a v tomto 
pořadí budou žádosti doporučeny k posky-
tnutí podpory do vyčerpání celkový ch fi -
nančních prostředků této Výzvy. 

Podporovány jsou následující aktivity:

a) umělá obnova sadbou první - 
poloodrostky a odrostky

b) umělá obnova sadbou opakovaná - 
poloodrostky a odrostky

c)  opakovaná vý chova lesních porostů do 
40 let skutečného věku porostu (prořezávky
a předmý tní úmyslná těžba)

d)  zřizování oplocenek ze dřeva či 
drátěného lesnického pletiva standardními 
lesnický mi postupy o minimální vý šce 160 cm

e) individuální mechanická ochrana 
poloodrostků a odrostků

f) individuální mechanická ochrana 
kostry porostu proti škodám zvěří loupáním 
či ohryzem

Podrobné informace o dotačním programu 
najdete na www.fondvysociny.cz. 

 František Šoukal
místostarosta

Použité zdroje:
• www.lesycr.cz
• www.kr-vysocina.cz
• www.fondvysociny.cz

Padělky - cesta k Markově hájence

U brodu
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

3. 4.  zemřela paní Bohumila Šoukalová ve věku nedožitých 84 let.
 
 

Narození

Významná jubilea

Zesnulí spoluobčané

Tomáš Kaman

DUBEN:     pan Ludvík Doležal – 80 let
                 pan Jaroslav Just – 80 let

Blahopřejeme.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA INZERCE

Základní škola 
 a mateřská škola Oslavice 

Základní škola a mateřská škola Oslavice přijme do pracovního poměru KUCHAŘKU 
pro svoji školní jídelnu. Nástup 1. 9. 2019 
Informace: ved. Školní jídelny p. Bazalová, telefon 605 888 870 

Pohádkový detský den

31. 8. 2019
u kulturního domu v  Oslaviciu kulturního domu v  Oslavici

Plakáty

PROGRAM:
Pátek:   Venkovní posezení u kulturního domu od 18.00

Sobota: Tradiční fotbalový zápas od 14.00 na fotbalovém hřiš�

         Večerní zábava 20.00 se skupinou Pikardi
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