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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi popřát do celého nového roku 2021 
vše nejlepší, především pevné zdraví s nadějí, 
že začne očkování proti Covid-19. Už se všichni 
těšíme, že se situace v průběhu roku 2021 
dostane do normálního stavu. 

Zdravotní situace stále není dobrá, hromad-
né akce plánové na únor jsou velmi ohrožené 
(průvod masek a karneval). Vše bude záviset 
na aktuální epidemiologické situaci.

Přeji Vám příjemné zimní dny.

Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

Podařilo se dokončit položení hlavních 
řadů vodovodů a splaškové kanalizace 
na lokalitách „Záhumenice“ a „Necidův 
kopec“. Splašková kanalizace podpořena 
dotací z Operačního programu životní pros-
tředí přes SVK Žďársko. Majitele přilehlých ob-
jektů vyzýváme k napojení jejich nemovitostí. 
Je třeba kontaktovat Vas a.s. – provozovatele 
vodovodů a kanalizací a dořešit smlouvy a 
vlastní připojení nemovitostí. Zároveň zas-
tupitelstvo obce Oslavice schválilo podání 
žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj – 

Další pokračující stavbou je „Dyje II, Oslavice 
– reklamace kanalizace“ jedná se o akci, která 
je reklamací a není hrazena z rozpočtu obce 
Oslavice.

Dále jsme uzavřeli projekt „ZŠ a MŠ Oslavice, 
p.o. – Vybudování specializovaných učeben“, 
podpořený dotací z IROP v areálu školy. Začíná 
běžet udržitelnost projektu.

oprava povrchů místních komunikací pod náz-
vem projektu: „Obnova místních komunikací 
Oslavice 9C, 15C, 16C, 7C. Podání proběhlo 
datovou schránkou obce 14. 12. 2020. Vyhod-
nocení žádostí předpokládáme na přelomu 
března a dubna. 

V lednu se plánuje dokončit práce na splaškové 
kanalizaci, vodovodu a dešťové kanalizaci v 
lokalitě „Zadní díly“. Uvidíme dle počasí.

Další rozpracovanou stavbou je „Zázemí pro 
ZŠ Oslavice ve sportovním areálu“. Stavba je 
pod dotací Ministerstva financí. Je již prostavě-
no přes 90 % plánovaných nákladů.

Stále pracujeme na dokumentaci pro prove-
dení stavby na „Požární zbrojnici“. Násled-
ně bude předložena HZS Kraje Vysočina. Po 
schválení budeme žádat o registraci akce na 
Ministerstvu Vnitra ČR.

Pavel Janoušek – starosta obce.
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Co nás čeká…

DĚNÍ V OBCI

Předcházení vzniku odpadů

Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko us-
pěl s žádostí o dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí s projektem „Před-
cházení vzniku odpadů v Mikroregionu 
Velkomeziříčsko – Bítešsko – fáze II“, do 
kterého se zapojila také naše obec. Obec v 
projektu žádá o štěpkovač a 230 ks kom-
postérů o objemu 1.400 litů, které budou 
rozdány občanům, abychom snižovali obje-
my odpadů. 

Komunální, velkoobjemový a nebez-
pečný odpad:

Poplatky za skládkování neustále rostou a 
množství a druhy odpadu, které je možné 
na skládky vyvážet se stále omezuje. Nový 
zákon o odpadech schválený před Vánocemi 
2020 a platný od 1. 1. 2021 nemá prováděcí 
vyhlášky. Ty budou postupně nabíhat během 
roku 2021. Během příštího roku je třeba 

počítat se změnou vyhlášky k odpadům, nas-
tavení počtu svozů a cen. Pro rok 2021 jsme 
ještě zachovali stávající poplatky.

Tříděný odpad:

Vyzýváme občany, aby bedlivě sešlapova-
li plasty a papír. V prosinci jsme testovali 
naplněnost kontejneru na papír a sešlapání 
plného kontejneru na papír zbylo do ¼ ob-
jemu. Chovejme se prosím ohleduplně, aby 
bylo v kontejnerech dostatek místa pro 
odpady všech spoluobčanů, kteří je využívají.

Děkujeme, že třídíte.

Děkuji za Váš kladný přístup k životnímu pros-
tředí.

Pavel Janoušek – starosta obce.
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ŠKOLA

Nový začátek školního 
roku 2020 / 2021 

Vítr v říjnu přibýval na síle a sfoukával ze stromů 
listí, které zbarvil do svých barev. S listím nám 
přivál i podzim a my jsme se s naší výletní 
lodí vydali na další plavbu poznávat dosud 
neprozkoumané ostrovy.

V měsíci říjnu nás naše loď přivezla na ostrov, 
kde jsme se starali o zvířátka v ZOO. Nejen o 
zvířátkách ze ZOO byl náš projekt. Mohli jsme na 
zahradě školky vidět i různé druhy ryb, které za 
námi připluly až do naší školky. Byl to velký úkol, 
nejen z důvodů našeho celoročního projektu, 
ale i proto, že kolem nás si svět oblékl poněkud 
smutnější kabátek a bojoval s virem. Naštěstí 
naše loď vyplouvala za každé situace a byla pro 
nás takovým útočištěm před smutnou oblohou. 
Tato nelehká doba však nesla i ovoce a přispě-
la k individuálnějšímu vzdělávání, a to díky 
malému počtu dětí ve školce. V závěru měsíce 
jsme se zapojili do celorepublikového projektu 
“Den v kroju“. Jedna z paních učitelek děti vítala 
v horáckém kroji a došlo i na zpěv našich folk-
lorních písní.

Když se rok přehoupl do měsíce listopadu, 
seznámili jsme se s tradicemi nejen českými, 
ale i zahraničními. Povídali jsme si o Památce 
zesnulých, Halloweenu a prozkoumávali jsme 

ostrov pohádek. Navštívili jsme naši novou 
keramickou dílnu, kde jsme tvořili z keramické 
hlíny vánoční dekorace a mističky. S hlínou se 
nám pracovalo skvěle, proto nezůstalo u jed-
né návštěvy. Dalším velkým úkolem pro nás 
bylo nakouknout pod pokličku kulinářskému 
řemeslu. Ve třídě Sovičky jsme pekli sušen-
ky a Kulíšci si zahráli na pekaře a spolu s 
paní učitelkou upekli chleba ke svačince. V 
projektovém vzdělávání jsme vyráběli knihu a 
vyzkoušeli jsme si i výrobu ručního papíru.

Když jsme vypluli v prosinci, příroda kolem nás 
se zabarvovala do bíla. Hvězda na nebi nám 
oznamovala blížící se Vánoce. My jsme se do-
stali na ostrov čerta a Mikuláše. A protože situ-
ace s virem nebyla vůbec příznivá, ani čert a 
Mikuláš za námi nemohli. Nemuseli jsme však 
zoufat. Po čertovských úkolech nám čertík 
Bertík nechal v šatně odměnu. A co by byly 
Vánoce bez koled a vánoční besídky? Nemohli 
jsme to tak nechat, a proto jsme pro rodiče 
vytvořili video besídku, která nejen rodiče 
očarovala kouzlem Vánoc. A abyste mohli být 
také očarování, můžete se na naše koledování 
podívat i vy! (Video je ke zhlédnutí na we-
bových stránkách školy v sekci Mateřská škola)

Učitelka MŠ Andrea Vaňková

Informace
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Hon na drobnou zvěř

14. listopadu uspořádal Myslivecký spolek 
Balinské údolí hon na drobnou zvěř. Na honu 
bylo uloveno 16 kohoutů a 2 slepice bažanta 
obecného. Do honitby bylo předtím vypuštěno 
celkem 55 ks bažantí zvěře z vlastního 
polodivokého chovu.

V honitbě se stále drží dvě až tři hejnka 
koroptví (jedno z hejnek na přiloženém 
snímku).

Myslivosti a lovu zdar!

František Šoukal

Myslivost 

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 10. 10. zemřela paní Marie Peterková ve věku 86 let.  

Drahomíra Košábková
Bohumír Hlavlíček

Narození

Zesnulí spoluobčané

Oslavili významné životní jubileum

Viktorie Trnková
Adriana Kuřátková
Vilém Müller

foto: Šárka Ř.
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