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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

začínají letní měsíce a dětem prázdniny. 
Zdravotní situace se stále zlepšuje a 
očekáváme konec omezení. Plánujeme obecní 
pouť s pouťovými atrakcemi pořádanou 
tradičně SDH Oslavice (31. 7. – 2. 8. 2020). 
Zájemcům, kteří by chtěli pomoci obci se 
sečením trávy, poskytneme bližší informace v 
kanceláři obecního úřadu. 

Pracujeme na dokončování stavebních prací „ZŠ 
a MŠ Oslavice, p.o. – Vybudování specializo-
vaných učeben“, podpořená dotací z IROP, v 
areálu školy. Budeme pokračovat vybavením 

budovy. Další rozdělanou stavbou je splašková 
kanalizace a vodovod „Záhumenice“, která se 
také blíží ke svému dokončení. Po dokončení 
nás budou čekat opravy splaškové kanalizace 
projektu Dyje II, bližší podrobnosti v samostat-
ném článku. 
  Na úřadech se projednávají projekty splašková 
kanalizace a vodovod, dešťová kanalizace, 
komunikace, veřejné osvětlení lokality „Zad-
ní díly“ a dále projekt okružní křižovatka nad 
obcí Oslavice.

Na Ministerstvu fi nancí jsme uspěli s žádostí 
o dotaci na akci „Vybudování zázemí pro ZŠ 
Oslavice ve sportovním areálu“. Po náročné 
přípravě akce a vysoutěžení veřejné zakázky 
jsme předali staveniště stavební fi rmě. 
Předpokládaný termín dokončení akce jaro 
2021. 

Na Kraji Vysočina jsme uspěli s žádostí o dota-
ci na nové webové stránky obce Oslavice a 
také Základní škola a mateřská škola uspěla s 
žádostí o dotaci na svoje webové stránky.
Přeji Vám příjemné letní dny a dětem krásné 
zážitky z prázdnin.  

Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…
Schválený závěrečný účet obce za rok 2019.

paragraf text
schválený
rozpočet

rozpočet po
změnách

výsledek od
počátku roku

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjíjí my 9 730 041,00 10 080 401,00 9 908 917,73
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 0,00 3 011,60
Poplatek za provoz systému KO 268 000,00 268 000,00 264 100,00
Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 12 500,00
Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 1 720,00
Daň z hazardních her 35 000,00 35 000,00 56 733,91
Daň z nemovitosti 430 000,00 430 000,00 455 070,34
Přijaté transfery (dotace) 5 741 117,00 6 877 158,00 6 877 158,00

1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství 0,00 0,00 57 400,00
3113 Základní školy 0,00 0,00 2 800,00
3341 Rozhlas a televize 0,00 0,00 400,00
3392 Zájájá mová činnost v kultuře 0,00 0,00 50 999,00
3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 0,00 0,00 1 380,00
3613 Nebytoytoy vé hospodářství (obchod,ubytoytoy vna) 25 000,00 25 000,00 23 000,00
3639 Komunální služby ay ay územní rozvoj 0,00 0,00 1 056 073,00
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 100 000,00 100 000,00 124 411,00
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0,00 0,00 216 000,00
6399 Ost. finanční operace 0,00 0,00 2 000,00

CELKEM PŘÍJMY 16 343 158,00 17 829 559,00 19 113 674,58

ROZPOČTOVÉ VÝVÝV DAJEAJEA
1039 Ost. záležitosti lesního hospodářství 0,00 8 108,00 8 108,00
2212 Silnice 150 000,00 150 000,00 92 387,29
2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 300 000,00 300 000,00 159 791,00
2292 Dopravní obslužnost 55 000,00 55 000,00 50 512,00
2310 Pitná voda (členský příý příý spěvek SVK ŽďáK ŽďáK rsko) 70 000,00 70 000,00 70 000,00
2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 0,00 100 000,00 100 000,00
3113 Základní školy 9 452 922,00 12 495 386,00 12 495 386,00
3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 20 000,00 7 056,00
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 0,00 83 572,00 47 592,24
3392 Zájájá mová činnost v kultuře (K.D.) 350 000,00 350 000,00 290 280,00
3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 200 000,00 200 000,00 166 051,00
3412 Sportovní zařízení v majaja etku obce 450 000,00 769 638,26 769 638,26
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace sportovci a 50 000,00 89 336,00 67 464,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 12 284,00 12 284,00
3525 Hospice 0,00 5 000,00 5 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem. 0,00 10 000,00 10 000,00
3613 Nebytoytoy vé hospodářství 30 000,00 30 000,00 0,00
3631 Veřejeřejeře né osvětlení 160 000,00 160 000,00 66 698,04
3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 56 507,00
3639 Komunální služby ay ay územní rozvojojo j.n. 411 179,00 411 179,00 210 450,00
3721 Sběr ar ar odvoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 20 357,61
3722 Sběr ar ar odvoz komunálních odpadů 600 000,00 614 333,34 614 333,34
3723 Sběr ar ar odvoz ostatních odpadů 50 000,00 50 000,00 31 438,43
3745 Péče o vzhled obcí a veřejeřejeře nou zeleň 350 000,00 350 000,00 239 320,00
5512 Požární ochrana - dobr.část 200 000,00 268 500,00 185 890,00
6112 Zastupitelstva obcí 885 000,00 885 000,00 866 001,00
6117 Volby dy dy o Evropského parlamentu 0,00 18 281,00 18 281,00
6171 Činnost místní správy 470 000,00 530 016,00 486 013,38
6310 Příjíjí my ay ay výdajaja e z finanč.operací 8 000,00 8 000,00 4 563,00
6320 Pojojo ištění funkčně nespecifikované 30 000,00 30 805,00 30 805,00
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0,00 0,00 216 000,00
6399 Ostatní finanční operace 0,00 350 360,00 350 360,00
6409 Ostatní činnosti j. n. 1 931 057,00 27 926,00 0,00

CELKEM VÝVÝV DAJEAJEA 16 343 158,00 18 572 724,60 17 748 567,59

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2019
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…
schválený
rozpočet

rozpočet po
změnách

výsledek od
počátku roku

Daňové příjíjí my 10 477 041,00 10 827 401,00 10 702 053,58
Nedaňové příjíjí my 125 000,00 125 000,00 1 315 590,00
Kapitálové příjíjí my 0,00 0,00 2 873,00
Přijaté transfery (dotace) 5 741 117,00 6 877 158,00 6 877 158,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 16 343 158,00 17 829 559,00 18 897 674,58

Běžné výdajaja e 8 693 158,00 8 736 672,98 7 940 926,59
Kapitálové výdajaja e 7 650 000,00 9 836 051,62 9 591 641,00
VÝVÝV DAJAJA E CELKEM PO KONSOLIDACI 16 343 158,00 18 572 724,60 17 532 567,59

Komentář k některým výdajaja ům z rozpočtu obce:

§ 3113 Základní školy 12 495 386,00
pol. 5137 Drobný hý hý motný dý dý louhodobý majaja etek (akce rozšíření kapacity My My Š) 1 468 649,00
pol. 5139 Nákup materiálu 17 702,00
pol. 5167 Služby školení a vzdělávání 9 160,00
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 13 042,00
pol. 5171 Výdajaja e na dodavatel.zajaja išť.opravy ay ay údržby 469 438,00
pol. 5175 Výdajajaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 28 116,00
pol. 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 971 000,00
pol. 5336 Neinvestiční transfery zřízením PO (dotace šablony II) py II) py řeposláno 934 749,00
pol. 5492 Dary oy oy byvyvy atelstvu (příspěvek prv prv pr ňáčkům) 12 000,00
pol. 6121 Budovy,haly,stavby (akce rozšíření kapacity My My Š) 8 112 650,00
pol. 6125 Výpočetní technika (akce rozšíření kapacity My My Š) 458 880,00

§ 3392 Zájájá mová činnost v kultuře (výdajaja e na kulturní dům): 290 280,00
pol. 5021 Ostatní osobní výdajaja e 23 712,00
pol. 5137 Drobný hý hý motný dý dý louhodobý majaja etek 54 000,00
pol. 5139 Nákup materiálu 13 220,00
pol. 5151 Studená voda 9 861,00
pol. 5153 Plyn 42 100,00
pol. 5154 Elektrická energie 89 109,00
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 19 787,00
pol. 5171 Výdajaja e na dodav.zajaja iš.opravy ay ay údržby 38 491,00

§ 3412 Sportovní zařízení v majeajea tku obce 769 638,26
pol. 5021 Ostatní osobní výdajaja e 17 520,00
pol. 5123 Podlimitní technické zhodnocení 25 619,00
pol. 5137 Drobný hý hý motný dý dý louhodobý majaja etek 49 125,01
pol. 5139 Nákup materiálu 16 220,00
pol. 5154 Elektrická energie 23 049,00
pol. 5156 Pohonné hmoty ay ay maziva 6 300,00
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 62 471,25
pol. 5171 Výdajaja e na dodavat.zajaja išť. opravy ay ay údržby 11 296,00
pol. 6121 Budovy, haly ay ay stavby 558 038,00

ÚdajÚdajÚda e o plnění rozpočtu příjpříjpří mů, výdajaja ů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu nebo wwwww wwww .oslavice.cz (výkaz FIN 2-12M).
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název dotace + účel ÚZ položka částka

Neinv. dotace SR: volby dy o Evropského parlamentu 98348 4111 18 281,00
Neinv. dotace SR: výkon státní správy 4112 151 200,00
Neinv. dotace od kraja ů: hasiči 14004 4116 3 200,00
Neinv. dotace MŠMT 33053 4116 579 752,00
Neinv. dotace šablony IIy 33063 4116 934 749,00
Neinv. dotace od kraja ů: zájáááá m.a sport.aktivity dy dy dětí 00304 4122 6 161,00
Inv. dotace MŠMT - ZŠ a MŠ Oslavice 33966 4216 5 022 565,00
Inv. dotace od kraja ů - elektrocentrála hasiči 4222 34 250,00
Inv. dotace od kraja ů: POVV - úprava svahů sportovní areál 00090 4222 127 000,00

3. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ V ROCE 2019

Poskytnuno - komu Účel výše Kč

ace - stolní tenis - TK AUTOCOLOR činnost sportovního klubu 8 000,00
Dotace - tenis tenisový tý urnajajaj 5 000,00
Dotace - voleje bal voleje balový tý urnajaaaa 5 000,00
Dotace - Fotbalový klub příspěvek na nákup dresů, míčů 39 336,00

a základního vybavení

SVK ŽďáSVK ŽďáSVK Žďársko členský příý příý příspěvek 70 000,00
SVK ŽďáSVK ŽďáSVK Žďársko projpropro ekt.dokumen. Zadní díly 100 000,00
Mikroregion Velkomeziřísko - Bítešsko členský příý spěvek 11 200,00
Domácí hospic Vysočina finanční dar 5 000,00
Centrum pro zdravotně postižené finanční dar 5 000,00
FreeRun Helps-volejejejbal.turnajaaaa -podpora Nikolce finanční dar 5 000,00

4. MAJAA ETEK

Majajajetek obce je evidován na majajajetkových účtech - 018, 019, 021, 022, 028, 031, 069

účet 018 Drobný dý dý dlouhodobý nýýýý ehmotný maja etek 19 344,00
účet 019 Ostatní dlouhodobý ný ný nehmotný maja etek 108 900,00
účet 031 Pozemky 5 880 027,22
účet 032 Kulturní předměty 99 200,00
účet 021 Stavby 49 327 387,24
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 349 310,00
účet 028 Drobný dý louhodobý hý motný maja etek 3 196 204,59
účet 042 Nedokončený dý lohodobý hý motný maja etek 609 338,00

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb. byla provedena
inventarizace veškerého maja etku k 31.12.2019. Inventarizační zpráva a soupisy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Stav běžného účtu Komerční banka k 31.12.2019 7 809 331,18
Stav běžného účtu ČNB k 31.12.2019 7 140 828,18
Stav pokladny k 31.12.2019 2 045,00

areál



6

5. CIZÍ PROSTŘEDKY - PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁTÁTÁ EK ÚVĚRŮ A PŮJČEK

Účet půjčky            Výše půjčky roční splátka zůstatek
splatnost 

půjčky
0 0 0 0 0

6. ZPRÁVÁVÁ AVAV O VÝVÝV SLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE OSLAVAVA ICE ZA RA RA OK 2019

Přezkoumání hospodaření obce provedl Ing. Luboš Liška, Demlova 1992/2, 594 01 Velké Meziříčí,
IČ: 64272443, oprávnění č. 1974 o zápisu do seznamu auditorů vedeného KAKAK ČR.
Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustan.
§ 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějějě ších předpisů.

Vyjyjy ádření: Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření obce Oslavice za rok 2019 jsem nezjzjz istil
žádné skutečnosti, které by mě vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech výzýzý namných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přey přey zkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy. 

Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2019 jsem nezjzjz istil žádné chyby ay ay nedostatky.

Plné znění zprávy je k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo na wwwww wwww .oslavice.cz.

7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ OSLAVAVA ICE:  ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A MATATA EŘSKÉ ŠKOLY OSLAVAVA ICE ZA RA RA OK 2019

náklady celkem - hlavní činnost 7 668 762,99 doplňková činnost 66 861,00
výnosy celkem - hlavní činnost 7 688 376,80 doplňková činnost 70 380,00
výsledek hospodaření -  hlavní činnost 19 613,81 doplňková činnost 3 519,00

Výsledek běžného účetního období 23 132,81
Hospodářský výsledek za rok 2019 bude ve výši 23 132,81 Kč převeden do rezerverver ního fondu.

Z rozpočtu obce byl poskytnytny ut v roce 2019 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 971 000 Kč. 

Roční účetní závěrka příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola Oslavice - včetně všech 
zákonem předepsaných výkazů je uložena na Obecním úřadě.

Zpracovala: Olga Vidláková - účetní
dne: 27. 5. 2020

DĚNÍ V OBCI

Co se událo…
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podívat a samozřejmě také těm, kdo se na 
akci jakkoliv podílel. V neposlední řadě patří 
naše poděkování také sponzorům.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová

V Oslavici se konal turnaj ve stolní 
hře Člověče, nezlob se.

Z již známých důvodů jsme letošní turnaj v 
deskové hře Člověče, nezlob se v Oslavici us-
kutečnili v náhradním termínu v sobotu 27. 
června 2020. Turnaje se zúčastnily všechny 
věkové kategorie. Každý hráč obdržel při 
zápisu stylovou perníkovou fi gurku. Potom se 
všichni pustili do vzájemných herních soubojů. 
Systém byl nastaven tak, že i přes počáteční 
nepřízeň ve hře, mohl hráč postoupit do 
dalšího kola. Po napínavém souboji skončil na 
prvním místě Tomáš Doubek, na druhém Jiří 
Illek a třetí příčku obsadil Martin Špaček. Pro 
účastníky bylo připraveno také menší občerst-
vení. Všichni, kdo se zúčastnili, byli odměněni 
zajímavými a chutnými cenami. Vítěz si odnesl 
nádherný dort. Děkujeme všem, kdo se přišli 

Milé děti, prázdniny teprve začínají, ale 
již teď Vás zveme na dětský den, který 
se bude konat poslední sobotu v srpnu 
s názvem LETEM SVĚTEM.

Těšíme se na Vás
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DĚNÍ V OBCI

Co nás čeká…

Splašková kanalizace – projekt Dyje 
II – řešení reklamací

Po 5-ti letech záruky na splaškové kanalizaci 
projektu Dyje II byly provedeny kamery (2018) 
a bylo odhaleno 156 závad. Postupně byly 
opraveny v roce 2019 závady bezvýkopově 
robotem a těsnění šachet, nyní zbyly závady, 
které je nutné odstranit výkopem (protispády, 
deformace). Výkopem bude třeba otevřít ka-
nalizaci v cca 16 místech po obci viz přiložená 
mapka závad – vyznačeno červeně. Předsed-
nictvo SVK Žďársko odsouhlasilo mapu závad 
a poskytnuté prostředky zhotovitelem stavby. 
Opravy zadalo přes VAS a.s., opravy je možno 
prostupně provádět od července 2020. 
Opravy bude provádět fi rma Gremis, která v 

současné době pokládá kanalizaci a vodovod 
v lokalitě „Záhumenice“. Po jeho dokončení 
přejde na opravy po projektu Dyje II. Přesný 
harmonogram oprav nelze v této chvíli sta-
novit. Občané budou informováni rozhlasem, 
emailem. Oprava jednotlivých závad by měla 
trvat jednotky dní. Děkujeme za pochopení 
při provádění nutných oprav. 

Pavel Janoušek – starosta obce.



9



10

Co nás čeká…

DĚNÍ V OBCI

Oprava cesty od Učiteláku k ZD  

Občané Oslavice jistě ví, že cesta od rybníku 
Učitelák po humnech k zemědělskému družst-
vu dlouhodobě není v dobrém technickém 
stavu, který se po červnových bouřkách ještě 
zhoršil. Obec zvažuje možnosti opravy této 
cesty. Jak je patrné z připojeného snímku z 
katastrální mapy, současná cesta z velké čás-
ti neleží na obecním pozemku. Obecní cesta 
na humnech (označena modře) je v katastru 
zanesena tak, že na ní leží oplocení a části 
některých zahrad a její šířka místy není ani 3 
m. Aby mohla obec do stávající cesty investo-
vat a řádně ji opravit je potřebné, aby cesta 

ležela na obecním pozemku a měla v celé 
délce vhodnou šířku. Obec v současnosti jed-
ná s dotčenými vlastníky o možnostech uve-
dení do souladu katastrální mapy s reálnou 
polohou cesty. 
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Záměr obce na vybudování nové
komunikace do lokality „Zadní díly“

Obec má v záměru vybudovat novou pří-
jezdovou komunikaci do obytné lokality 
„Zadní díly“, s cílem snížit současnou 
(a zejména budoucí) hustotu provozu na jižní 
příjezdové cestě kolem školy a zvýšit tak 
bezpečnost našich dětí. V souladu s platným 
územním plánem obce Oslavice a územní 
studií obytné lokality „Zadní díly“ by tato 
severní příjezdová komunikace měla vést 
přes současné hnojiště ZD Oslavice.

Předpokládané vedení této komunikace je 
orientačně zakresleno do katastrální mapy 
na připojeném snímku červenou barvou. 
Modře je označena obecní cesta tak, jak je 
zanesena v katastru. Skutečná poloha stá-
vající polní cesty je na snímku patrná také. 
Nová komunikace by vznikla úpravou a 
rozšířením stávající polní cesty. Hnojiště by 
cesta obcházela jižně, a to zhruba v místech 

cesty vedoucí kolem jímky hnojiště. Lípy za 
hnojníkem by cesta obešla také jižně, protože 
prostor mezi lípami je příliš úzký. Komunikace 
se napojí na cestu kolem hřiště, kde bude po 
dobudování kanalizace a vodovodu opraven 
povrch, a z druhé strany na nové cesty, které 
vzniknou v obytné lokalitě „Zadní díly“, jak je 
vidět z katastrální mapy.

Obec v současnosti vede jednání s vlastníky 
dotčených pozemků o směně nebo odkupu 
částí pozemků potřebných pro vybudování 
plnohodnotné komunikace v předpokládané 
šířce 5,5m. Většina vlastníků se k tomuto 
záměru obce již vyjádřila kladně. V případě 
získání souhlasu od všech dotčených vlast-
níků bude připravena podrobná projektová 
dokumentace, která bude s vlastníky dále 
projednána.
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Co nás čeká…

DĚNÍ V OBCI

Komplexní pozemkové úpravy 

V minulém čísle zpravodaje jsme vás infor-
movali o záměru obce zahájit tzv. komplexní 
pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy mají 
za cíl zejména zlepšit dopravní dostupnost k 
zemědělským pozemkům a opravit a případ-
ně doplnit systém polních cest v katastru 
obce. Součástí jsou i technická opatření pro 
ochranu půdy před erozí spolu s vytvářením 
krajinotvorných prvků jako jsou stromořadí, 
meze, remízky nebo vodní plochy.

Jak bylo nastíněno v minulém čísle zpravoda-
je, komplexní pozemkové úpravy jsou běh 
na dlouhou trať. Pokud je zahájíme nyní, do 
oprav a budování sítě polních cest, alejí apod. 
se pustíme za 7 až 8 let. Na druhou stranu je 
nutné si uvědomit, že bez provedení pozem-
kových úprav není možné opravovat stávající 

polní cesty smysluplným způsobem, protože 
většina z nich nyní neleží na obecních pozem-
cích nebo jsou příliš úzké. A proto bychom 
chtěli zahájit debatu s vlastníky zemědělských 
pozemků k možnosti zahájit komplexní pozem-
kové úpravy také v katastru naší obce.

Zejména vlastníky zemědělských pozemků v 
katastrálním území Oslavice tímto zveme na 
úvodní informační veřejnou schůzi k tématu 
komplexních pozemkových úprav, která se 
bude konat 15. července od 18 h v hospodě 
v kulturním domě. Pro odborné představení 
pozemkových úprav a zodpovězení vašich 
otázek je pozván vedoucí pobočky Pozem-
kového úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Obec Oslavice zve 
zejména vlastníky zemědělských pozemků v katastrálním území Oslavice na

VEŘEJNOU SCHŮZI
K TÉMATU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

15. července 2020 v 18 hod.
v hospodě v kulturním domě v Oslavici
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JAK PROBÍHAJÍ A CO JSOU 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY?

PROCES POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Pozemkové úpravy jsou procesem, 
který uspořádává vlastnické vztahy 
a vytváří novou digitální katastrální ma-
pu. Jedná se o multifunkční nástroj pro 
dlouhodobý a  trvale udržitelný rozvoj 
území, který jako jediný v ČR komplexně 
řeší venkovský prostor včetně realizací 
veřejně prospěšných staveb. V  rámci 
celého procesu pozemkových úprav je 
ročně proinvestováno asi 1,5 miliardy 
korun a je nakládáno s majetkem fyzic-
kých i právnických osob v  řádech de-
sítek až stovek milionů korun v jednom 
katastrálním území.

Pozemkové úpravy jsou zpraco-
vávány především podle zákona 
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpra-
vách a pozemkových úřadech a o změ-
ně zákona č. 229/1991 Sb., o  úpravě 
vlastnických vztahů k  půdě a  jinému 
zemědělskému majetku, ve znění poz-
dějších předpisů, a  podle prováděcí 
vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při 
provádění pozemkových úprav a nále-
žitostech návrhu pozemkových úprav. 
S  prováděním pozemkových úprav 

Jedním z významných nástrojů retence (zadržování) vody v krajině jsou 
pozemkové úpravy.

souvisí také řada dalších předpisů, jako 
je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve  znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), a další.

Pozemkové úpravy jsou buď kom-
plexní (řeší území komplexně), nebo jed-
noduché (řeší vybrané potřeby či menší 
část území). Proces lze rozdělit do čtyř 
základních fází:

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Státní pozemkový úřad (SPÚ) zahájí ří-
zení o pozemkových úpravách vždy, po-
kud se pro to vysloví vlastníci pozemků 
nadpoloviční výměry zemědělské půdy 
v dotčeném katastrálním území (např. 
z důvodu vyjasnění vlastnických a uži-
vatelských vztahů). O zahájení na svém 
katastrálním území může požádat také 
obec, případně může být řízení zaháje-
no na podnět stavebníka či SPÚ.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
V  rámci přípravných prací se provádí 
průzkum území, analýzy území (mor-
fologie, hydrologické poměry, půdní či 

erozní poměry apod.), geodetické zamě-
ření skutečného stavu terénu, stanovení 
obvodu pozemkových úprav a  soupis 
nároků jednotlivých vlastníků včetně 
ocenění pozemků.

NÁVRHOVÉ PRÁCE
Na základě zaměření skutečného stavu 
území a provedených analýz se navrh-
ne tzv. plán společných zařízení, který 
tvoří základní multifunkční kostru území 
(polní cesty, protierozní, protipovodňová 
a ekologická opatření). Do této kostry je 
následně umisťováno nové uspořádání 
pozemků, které je projednáno s vlastníky 
a dotčenými orgány státní správy. Aby 
bylo možné rozhodnout o schválení ná-
vrhu nového uspořádání pozemků, musí 
být návrh odsouhlasen vlastníky alespoň 
60 % výměry pozemků v  obvodu po-
zemkové úpravy.

REALIZAČNÍ PRÁCE
Po odsouhlasení návrhu nového uspo-
řádání pozemků vlastníky je vytvořena 
nová digitální katastrální mapa jako pod-
klad pro obnovu katastrálního operátu. 
Po  dokončení pozemkové úpravy má 
každý vlastník nárok na vytyčení nově 
navržených pozemků.



14

DĚNÍ V OBCI

Co nás čeká…

Finální činností spojenou s  pozem-
kovými úpravami jsou realizace prvků 
a opatření navržených v plánu společ-
ných zařízení (polní cesty, protierozní 
meze, vodní nádrže či výsadba zeleně 
apod.).

Zpracování přípravných a návrhových 
prací je zajišťováno firmami, které jsou 
vybrány na základě výběrového řízení 
a k provádění pozemkových úprav mají 
potřebná oprávnění. V případě, že ne-
nastávají v  průběhu řešení výraznější 
komplikace, trvá řízení o pozemkových 
úpravách zhruba čtyři roky.

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ
Jde o stěžejní dokument celé pozem-
kové úpravy. Právě v  něm je možné 
navrhnout celou řadu prvků a opatření 
plnících veřejný zájem, která lze rozdě-
lit na opatření ke zpřístupnění pozemků, 
protierozní, vodohospodářská a opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
Plán společných zařízení (PSZ) musí 
být v souladu s územně plánovací do-
kumentací. Není-li návrh PSZ v souladu 
s  územně plánovací dokumentací, je 
návrhem na její aktualizaci nebo změnu. 
Je-li nutno pro společná zařízení vyčle-
nit nezbytnou výměru půdního fondu, 
použijí se nejprve pozemky ve  vlast-
nictví státu a potom ve vlastnictví obce. 
Zpracovaný PSZ je předložen zastupi-
telstvu obce ke schválení a dotčeným 
orgánům státní správy k uplatnění při-
pomínek. Zastupitelstvo obce si také 
definuje priority následných realizací 
navržených opatření.

OPATŘENÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ 
POZEMKŮ
Jde především o polní nebo lesní cesty, 
mostky, propustky, brody, železniční 
přejezdy apod.

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ
Mají za cíl ochránit vodní toky, vodní ná-
drže, zastavěné části měst a obcí před 
nežádoucími účinky eroze a také pod-
pořit retenci vody v krajině, vše s ohle-
dem na požadavky a možnosti země-
dělské výroby. 

Patří sem tato opatření:
•  ORGANIZAČNÍ – ochranné zatravně-

ní a zalesnění, tvar a velikost pozem-
ků, pásové střídání plodin, protierozní 
směr výsadby apod.

•  AGROTECHNICKÁ – výsev do ochran-
né plodiny a strniště, zatravnění me-
ziřadí, ponechání posklizňových zbyt-
ků, bezorebné setí apod.

•  TECHNICKÁ – záchytné a  svodné 
průlehy či příkopy, protierozní meze, 
stabilizace drah soustředěného odto-
ku, zasakovací pásy, sedimentační ná-
drže, terasy, větrolamy apod.

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ
Tato opatření se navrhují především k eli-
minaci nepříznivých hydrologických 
podmínek (povodní či sucha). Jedná se 
o vodní nádrže suché/se stálým nadrže-
ním, revitalizace vodních toků, ochranné 
hráze, rybníky, úpravy vodních toků apod.

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ
Základem pro návrh nového uspořádání 
pozemků je zaměření skutečného stavu 
a PSZ. Do takto vymezené „kostry“ jsou 
vlastníkům pozemků navrhovány no-

vé pozemky tak, aby odpovídaly jejich 
původním pozemkům přiměřeně cenou 
(± 4 %), výměrou (+ 10 %), vzdálenos-
tí (+ 20 %) a podle možnosti i druhem 
pozemku. Tyto nové pozemky mohou 
mít jiné hranice, než byly u původních 
pozemků, případně je možné sloučit víc 
pozemků jednoho vlastníka do menšího 
množství pozemků.

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP
Pozemkové úpravy jsou silným nástro-
jem při řešení retence vody v  krajině, 
protierozní a  protipovodňové ochrany 
a také v boji proti suchu. Nicméně je nut-
né mít na zřeteli, že významnou roli zde 
sehrávají i zemědělci, kteří mohou způ-
sobem hospodaření vodní režim krajiny 
ovlivnit pozitivně, ale také negativně. 
Každé opatření má své limity i z hledis-
ka účinnosti. Je vždy nutné brát v úvahu 
počáteční podmínky (např. stav nasyce-

ní povodí), extremitu a charakter události 
a také typ opatření. Příkladem jsou tzv. 
měkká opatření, která se při povodňo-
vých situacích s dobou opakování nad 
20 let postupně stávají neúčinná a  je 
nutné je doplňovat o  tvrdší technická 
opatření. Naopak je-li doba opaková-
ní těchto událostí pět let a méně, může 
účinnost měkkých opatření dosáhnout 
30 % i více. Pozemkové úpravy je tedy 
třeba navrhovat pokud možno kom-
plexně a zabývat se účinností opatření 
i s ohledem na jejich finanční efektivitu.

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jde zejména o návrhy územních systé-
mů ekologické stability (biocentra, bio-
koridory, interakční prvky), rozptýlené 
zeleně či drobných vodních tůní, mokřa-
dů apod.
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ŠKOLA

Distanční výuka

Jako každou oblast všedního života, tak i 
nás ve školství samozřejmě zasáhla opatření 
spojená s nemocí Covid 19. Díky ní, nebo 
spíše hlavně kvůli ní, jsme si dětí ve škole 
v dubnu ani květnu moc neužily. Po prvních 
rozpacích, jak si poradit s videovýukou a díky 
zpětné vazbě od rodičů jsme najely na sys-
tém online konzultací, který, jak doufáme, 
vyhovoval nejen nám ale i dětem a rodičům. 
Doba distanční domácí výuky byla dlouhá 
a náročná, ale dovolte mi říct, že jsme to 
zvládli. 

Na poslední týden v květnu jsme se téměř 
všichni vrátili do školních lavic a opravdu nás 
to po takové dlouhé době potěšilo. Nám se 
stýskalo velmi a snad mohu říct, že i dětem 
jsme chyběly. Tímto bychom chtěly poděko-
vat všem dětem, ale hlavně rodičům za to, 
jak úžasně jsme to společně zvládli a jak 
ochotně s námi spolupracovali. Ještě jednou 
moc děkujeme a doufáme, že toto období pro 
nás všechny zůstane zajímavou vzpomínkou 
a nebude se již opakovat. 

Škola po návratu k běžnému životu

Po návratu do školy jsme se snažili trávit co 
nejvíce času venku, což bylo pro děti vel-
mi příjemné. Díky tomu, že některé žákyně 
zůstaly ještě doma, aby neohrozily své blíz-
ké, jsme se nemuseli dělit a zůstali jsme ve 
svých hlavních třídách, kde jsme mohli být 
jako skupinka maximálně po 15 žácích s jed-
nou paní učitelkou. To, že jsme se nemohli 
setkávat na chodbách a přestávky a oběd 
jsme museli mít odděleně, bylo zajímavou 
změnou. Po celý zbytek školního roku jsme 
se zvládli navzájem vyhýbat, učit se a 
dokonce i fotit v rouškách. Teď už nás čekají 
jen prázdniny a doufáme, že prožijeme mno-
ho pěkných chvil a vrátíme se v září do školy 
v plném počtu. 

Informace
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ŠKOLA

Základní 
Rozloučení s žáky páté třídy 

Jako každý rok se musíme rozloučit s našimi 
páťáky. Je nám moc líto, že tento rok to nepů-
jde ve formě besídky se vší tou slávou. Tento 
rok jim musí stačit prosté předání vysvědčení 
a naše, možná i slzavé, přání všeho nejlepšího 
do další cesty jejich životem. Je těžké se ro-
zloučit s někým, komu jsme pomáhaly, radi-
ly, koho jsme se snažily vést nejen v oblasti 
vzdělávání, ale nasměřovat ho na správnou 
cestu strastmi života. Ze dne na den přestat 
vídat někoho, s kým jsme dřív trávily mnoho 
času. Dát sbohem někomu, kdo nás každý 
den rozesmával, rozveselovat a občas i po-
trápil. Moji milí páťáčci, dovolte mi se s Vámi 

rozloučit alespoň touto formou a poté ještě 
30. června ve škole. Přeji Vám vše nejlepší do 
Vašeho života, mnoho krásných a šťastných 
chvil a mnoho úspěchů. A když přijdou chvíle 
nešťastné, jakože někdy určitě přijdou, berte 
je s nadhledem a úsměvem. I ty chvíle, kdy 
nám není do smíchu, jsou pro život důležité. 
Dělají z nás to, kým jsme a pomáhají nám 
posunout se dál. Ale samozřejmě Vám všem 
přeji jen to krásné a doufám, že mě přijdete 
aspoň občas navštívit. Určitě totiž vím, že se 
mi bude stýskat. 

Markéta Soušková
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Mateřská
Pasování předškoláků
a indiánský týden

V dubnu byla školka uzavřena z důvodu 
koronavirové epidemie. Aby paní učitelky 
alespoň trošku rodičům usnadnily tuto 
nelehkou situaci, posílaly každý týden k 
danému tématu materiály pro práci s dětmi 
doma. Mohli se tak společně doma naučit 
třeba básničku podle obrázků, hádat hádanky, 
vypracovávat pracovní listy se zaměřením 
na prostorovou orientaci, tvořit podle video 
návodu a dělat pokusy. Měli k dispozici náměty 
na vyrábění a obrázky k rozvoji slovní zásoby, 
s návodem, jak u každého úkolu pracovat. 
Pokračovali jsme i v logopedii, zasíláním 
materiálů na procvičování emailem.  Na konci 
dubna se mohly rodiny těšit na Čarodějnou 

stezku, kterou si mohly projít a plnit různé 
úkoly, jako třeba sbírat byliny, skákat jako 
žába, házet na cíl šiškou, zazpívat si písničku 
a během cesty nasbírat patřičná slova, 
ze kterých měly složit básničku. U školy je 
potom čekala odměna.  Rodiče na oplátku 
posílali zprávy, jak se mají a fotky, jak děti 
plní úkoly, za což jim patří velké díky. 
Školka se znovu otevřela společně se 
základní školou, na děti čekalo překvapení 
v podobě nového koberce v třídě Kulíšků a 
přestavěného nábytku, který nám umožnil 
více světla a větší prostor.

Poslední měsíc před prázdninami jsme 
si to ve školce užívali a zažívali spoustu 
dobrodružství díky zajímavým tématům, 
jako byly třeba vodní radovánky, indiánské 
léto a pirátské dobrodružství. Předškoláci 
byli slavnostně pasováni na školáky a dostali 
vzpomínkovou fotoknihu na roky strávené 
ve školce, přejeme jim vše krásné do života, 
spoustu nových prožitků, které jim zůstanou 
v hlavě i v srdíčku.
      
Romana Necidová
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Odchov bažantů 
a zazvěřování honitby

V roce 2011 se rozhodl místní Myslivecký 
spolek Balinské údolí obnovit polodivoký 
odchov bažantí zvěře pro zlepšení zazvěření 
naší honitby. V Zadních Dílech byl vybrán 
vhodný pozemek a po dohodě s vlastníkem 
byla vybudována bažantnice zahrnující volié-
ru z dubových kůlů, drátěného pletiva a sítě o 

půdorysu cca 5x12 m, přístřešku pro uložení 
krmiv a velkého zásypu. Několik prvních let 
probíhal odchov bažantů tak, že byla zakoupe-
na 6-týdenní kuřata a odchovaní bažanti v 
množství cca 50 ks byli na podzim vypuštěni 
do honitby. Ve voliéře je poměr kohoutů a 
slepiček zhruba 1:1, což je ale nevhodné pro 
rozmnožování bažantů ve volné přírodě, kde 
je optimální poměr 1 kohout na asi 6 slepiček. 

Pokud je kohoutů mnoho, nenechají při toku 
již oplodněné slepičky zasednout na hnízdě 
a vyvést snůšku. Z toho důvodu je každoročně 
část kohoutů po vypuštění odlovena do tom-
boly na poslední leč.

Myslivost 

V některých letech byl prováděn také odchov 
1-denních kuřat vložením pod kvokající 
domácí slepici. Slepice přes noc přijme kuřata 
za svá a učí je všemu potřebnému od hledání 
potravy po hřadování v noci. Kuřatům je pos-
tupně umožněno opouštět voliéru, zatímco 
slepice ven nemůžou. Kuřata se drží poblíž 
voliéry, na noc se sama vrací a myslivci je 
zavírají kvůli škodné. Kuřata se postupně osa-
mostatňují, rozšiřují se po širším okolí bažant-
nice a hřadují na okolních stromech. Velmi se 

osvědčilo ponechat ve voliéře přes zimu cho-
vné hejnko bažantů, resp. kvočnu. Odchovaní 
bažanti se pak drží dlouhodobě v blízkém 
okolí bažantnice a takzvaně se neroztoula-
jí. Bohužel vloni nakonec celé chovné hejno 
během  jediné noci zadávila kuna, která  pro-
kousala krycí sít. Voliéra byla proto opravena 
a síť vyměněna za drátěné pletivo.
Dělá nám radost, že bažantů v honitbě mírně 
přibývá a často se zatoulají i do intravilánu 
obce.

František Šoukal
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Fotbalový klub Oslavice, z.s.
Vážení sportovní přátelé,

na základě rozhodnutí Výkonného výboru FAČR ze dne 7. 4. 2020 oznamuje všem klubům hrajícím 
soutěže OFS Žďár nad Sázavou, že veškeré mistrovské soutěže OFS Žďár nad Sázavou se ukončují 
ke dni 8. 4. 2020 (konečné tabulky zůstávají ke dni 8. 4. 2020). Dále bylo rozhodnuto, že kluby 
nepostupují ani nesestupují.

Konečná tabulka tedy zůstává stejná jako na konci podzimní části 2019-2020.

Dne 25. 5. 2020 byla podána přihláška do 
mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2020-
2021, která začne na podzim. Do té doby 
určitě připravíme několik přátelských zápasů, 
ať čekání na sezónu není tak dlouhé. 
Od 11. 5. 2020 přistoupila Vláda ČR k dalšímu 
rozvolnění opatření vydaných v souvislosti s 
pandemií koronaviru a je možné trénovat za 
dodržení těchto podmínek:
Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru 
a je nutné vždy vycházet z daných okolností a 
možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají 
výhradně venkovního fotbalového hřiště.

• Na sportovišti se musí nacházet ve 
stejném čase nejvýše 100 osob (včetně 
případných diváků).

• Ve skupině 100 osob je možné trénovat  
 a hrát přátelská a nemistrovská utkání:
 o přátelská a nemistrovská utkání  
 se nezadávají do IS
 o nejde o mistrovský zápas, tudíž 
odměna rozhodčího není ani v této době 
hrazena FAČR

• Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a 
ostatními nejméně 2 metry.

• Trénovat a hrát ve skupině 100 osob 
lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování 
vzdálenosti 2 metrů.

• Hráči v době tréninku nebo zápasu 
nejsou povinni nosit ochranný prostředek 
dýchacích cest.

• Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný 
prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát 
zvýšené opatrnosti při používání veškerých 
pomůcek spojených s výkonem jejich profese.

• Na sportovišti je k dispozici nádoba s 
dezinfekčním prostředkem

• Nejsou využívány související vnitřní 
prostory sportoviště, tj. zejména společné 
šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, 
a to ani rozhodčími.

• Při používání toalet je nutné zabezpečit 
režim tak, aby se ve vnitřních prostorech 
nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti 
dezinfekce rukou je nutné zabezpečit 
dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají 
ruce. 

• Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po 
skončení tréninku nebo utkání.
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Fotbalové zázemí

Přibližně v polovině června se přinesla pro 
všechny sportovce velice pozitivní zprá-
va a to, že obec Oslavice patří na seznam 
úspěšných žadatelů v rámci výzvy č.6 pod-
programu 298D2280 Ministerstva fi nancí. 
Už v minulém roce se žádalo na vybudování 
zázemí pro sportovce o dotace v rámci výz-
vy MŠMT, nebyli jsme ale úspěšní. Nyní se 

vše, díky perfektně připraveným podkladům a 
velké snaze ze strany obce, podařilo.
Obec má na zázemí vysoutěženou fi rmu ATIKA 
- LYSÝ s.r.o. s cenou 5 890 842 Kč bez DPH, 
která byla už na květnovém zastupitelstvu 
odsouhlasena. Díky všem uskutečněným kro-
kům a po získání dotace bylo dne 22. 6. 2020 
předáno pracoviště zhotoviteli. Zároveň pan 
starosta uzavřel smlouvu s technickým do-
zorem investora a koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, který se již něko-
likrát při stavebních pracích v obci osvědčil.
 
Pro lepší představu plánované stavby připoju-
jeme několik jednoduchých vizualizací a krát-
ký popis objektu.
Cílem stavby je vybudování zázemí pro ZŠ 
Oslavice ve sportovním areálu, které bude ob-
sahovat kancelář, klubovnu, šatny, umývárny, 
sociální zařízení, místnost pro rozhodčí a tech-
nickou místnost. Jedná se o nepodsklepený 
objekt s jedním nadzemním podlažím, s půdo-
rysem ve tvaru obdélníku o rozměrech 29,5 x 
9 m. Zastřešení je řešeno pultovou střechou 
s výrazným přesahem podél celého průčelí. 
Část půdorysu zaujímá venkovní krytá tera-

sa. Z konstrukčního hlediska je objekt řešen 
jako zděný z keramických tvárnic tl. 300 mm, 
vnitřní příčné nosné stěny tl. 175 mm. Založení 
je plošné na základových pásech. Konstrukce 
střechy sestává z kombinace dřevěných a oce-
lových prvků uložených na železobetonovém 
ztužujícím věnci.
 
Dne 10. 7. 2020 se opět bude konat Losovací 
aktiv OFS, kde bude vyhodnocena předchozí 
sezóna a nadále bude provedeno rozlosování 
ročníku 2020/2021. Zároveň se zde dozvíme 
ty nejdůležitější změny v předpisech. Jakmile 
bude znám rozpis zápasů, budeme Vás infor-
movat na facebooku, popřípadě na vývěsce 
na kulturním domě.

Jménem všech fotbalistů bych chtěl velice 
poděkovat vedení obce a konkrétně panu sta-
rostovi za důslednou a také opětovnou práci 
při přípravě důležitých podkladů pro získání 
dotace. Věřím, že díky modernizaci sportovišť 
a zázemí budeme motivovat děti, mládež, ale 
i dospělé k pravidelnému pohybu.
 
Těšíme se na Vás v nadcházející sezóně a 
doufáme, že atmosféra na zápasech bude 
opět úžasná.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Fotbalový klub Oslavice, z.s.
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Sedmičlenný poradní panel expertů SÚRAO, 
jehož 6 členů nominovalo Ministerstvo 
průmyslu a obchodu (MPO) a 1 člena dotčené 
obce, začátkem června navrhl zúžení počtu 
lokalit pro vybudování jaderného úložiště 
odpadu. Mezi vybranými lokalitami je Horka a 
Hrádek na Vysočině, dále Janoch u Temelína a 
Březový potok na Klatovsku. Návrh na zúžení 
počtu lokalit potvrdila Rada SÚRAO. Následně 
návrh projedná MPO a vláda ČR.

Zúžení počtu lokalit

Z kamenného kříže byla ukradena nerezová tabulka s 
biblickým citátem

Obce lokality “Horka” reagovaly společně 
třemi dopisy (předsedovi vlády ČR, 
místopředsedovi vlády ČR a zastupitelům 
Kraje Vysočina). Dále uveřejňujeme reakci 
pana  hejtmana Kraje Vysočina.

Pavel Janoušek – starosta obce.

Jak si možná někteří pamatují, možná byli i 
přítomni, začátkem srpna 2018 byl požehnán 
kamenný kříž nad bývalým závodištěm po-
blíže polní cesty mezi VM a Oslavicí.

Místo se od té doby změnilo. I díky usilovnému 
zalévání čerstvě přesazených lip v suchých 
letech 2018 a 2019 a vysazením trávníku se 
zazelenalo. Po doinstalování lavičky začlo býti 
i navštěvováno a využíváno některými lidmi 
k posezení, občerstevní, možná i k zastavení 
a popřemýšlení. Poznávali jsme to velice 
jednoduše. Čas od času se musely obaly od 
poživatin všeho druhy z většinou blízkých 
supermarketů sebrat a donést do vsi a zde 
vyhodit do příslušného kontejneru. Koš jsme 
zde schválně nechtěli instalovat, neboť jsme 
si říkali, že kdo není lenošný sem dojít a tře-
ba si i vzít něco k snědku, napití či zakouření, 
jistě pro něho nebude problém co si přinesl si 
též odnést a kultivovaně vyhodit do k tomu 
určených nádob ať již ve VM či Oslavici. Ch-
víli to trvalo, ale nutnost vynášení odpadků 
se snižuje, jako by si to lidé též začali uvědo-
movat. Nebo jich chodí méně, to nevíme a 
kamerový systém zde není, abychom to zjis-
tili…

Možná, kdyby zde byl, mohli bychom zjistit, 
komu vadila, či se náramně líbila nerezová 
tabulka s biblickým citátem:
“Nehromaďte si poklady na zemi, ale v nebi. 
Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i 
srdce.”
Ve středu 17. června ráno zde cedulka byla, 
v neděli 21. června odpoledne již nikoli.

Výrobní cena tabulky byla 1.500,-kč, ve šrotu 
by za nerez tabulku zloděj mohl dostat pár 
desítek korun.

Tomáš Chlubna
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Vyjádření obcí k zúžení lokalit

OSTATNÍ
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OSTATNÍ

Uveřejňujeme odpověď pana hejtmana
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OSTATNÍ

Certifi kát za třídění odpadů
 

INZERCE
Jak získat levné dřevo?

Z obecního lesa

Obec Oslavice nabízí dřevo formou samotěžby.
V případě zájmu kontaktujte starostu obce.
číslo: 605 749 927
cena 200,- Kč / m3 

Obec Oslavice

00842524

41,800

 1 083 692

tun

MJ

PROGRAM:
Pátek:  Venkovní posezení u kulturního domu od 18.00
Sobota:  Tradiční fotbalový zápas od 14.00 na fotbalové hřiš�
         Večerní zábava 20.00 se skupinou ADRIANA

31.  7. – 2.  8.  2020
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OSTATNÍ

INZERCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 18. 6. zemřel pan Josef Zelníček ve věku 81 let. 

Narození

Zesnulí spoluobčané

Stella Šoukalová
Štěpán Polák
Leona Vránová
Ondřej Němec
Matyáš Běhounek

foto: Šárka
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