Z P R AV O D A J
obce Oslavice

1. ČTVRTLETÍ / JARO 2021

Evidenční číslo: MK ČR E 23585 – Periodicita: 4× ročně

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Přeji vše nejlepší, pevné zdraví do jarních měsíců.
Zdravotní situace stále není dobrá, hromadné akce plánové na jaro i léto jsou ohrožené. Vše bude
záviset na aktuální epidemiologické situaci.
Přeji Vám příjemné jarní dny.
Pavel Janoušek – starosta obce.

Co se událo…
Kolaudace hlavních řadů vodovodu a
splaškové kanalizace
Proběhla kolaudace hlavních řadů vodovodu a
splaškové kanalizace v lokalitě „Záhumenice“
(cesta kolem fotbalového hřiště). Majitele
přilehlých objektů vyzýváme k napojení jejich
nemovitostí. Je třeba kontaktovat VAS a.s. –
provozovatele vodovodů a kanalizací a dořešit
smlouvy a vlastní připojení nemovitostí.
Vyhodnocení podané žádosti na Ministerstvo
pro místní rozvoj – oprava povrchů místních
komunikací pod názvem projektu: „Obnova
místních komunikací Oslavice 9C, 15C, 16C,
7C očekáváme na přelomu dubna a května.

Byly dokončeny práce na splaškové kanalizaci
a vodovodu v lokalitě „Zadní díly“. Proběhla
kolaudace díla. Dokončují se práce na dešťové
kanalizaci a chystá se převod do majetku obce.
Po zimní přestávce pokračují dokončovací
práce na „Zázemí pro ZŠ Oslavice ve sportovním areálu“. Stavba je pod dotací Ministerstva financí ČR. Termín ukončení je plánován
na konec dubna.
Finalizujeme dokumentaci pro provádění stavby na „Požární zbrojnici“. Předloženo HZS Kraje
Vysočina. Po schválení budeme žádat o registraci akce na Ministerstvu vnitra ČR.
Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI
Co se událo…
Zázemí pro ZŠ Oslavice ve sportovním areálu.
Myšlenka sportovního areálu obce Oslavice
vznikla již před mnoha lety. Následoval výkup
pozemků a první plány, jak by mělo sportoviště
vypadat. Nikdy jsme neměli možnost mít vlastní venkovní sportovní zázemí. Zdravý pohyb na
čerstvém vzduchu je to nejlepší. Postupnými
kroky jsme se dostali k dnešnímu stavu. Jsem
proto velmi rád, že se blížíme k základnímu
dokončení celého areálu a můžeme představit
další důležitou část: Zázemí pro ZŠ Oslavice
ve sportovním areálu.
Jedná se o zastřešený prostor 28,85 m x
10,6 m. Zázemí má boční venkovní zastřešenou terasu 5 m x 10,6 m. Přední zastřešení
28,85 m x 2 m. Uvnitř se nacházejí 2 šatny,
sprchy + sociální zázemí. sklady, kancelář,
šatna, rozhodčí a technická místnost. Dále
klubovna se skladem a sociálním zázemím.

Budova je zděná, obložená modřínovými
palubkami. Vytápění tepelným čerpadlem.
Objednatel: Obec Oslavice, Zhotovitel:
ATIKA-LYSÝ, s.r.o., TDI: PTK Dvořák s.r.o.,
Projektant: Ing. Miloš Charvát-IMC. Celková
cena: 6.040.864 Kč bez DPH (7.309.445 Kč
s DPH). Stavba je podpořena dotací z Ministerstva financí České republiky. Poděkování
patří všem, kteří se na dobrém díle podíleli,
zejména také členům zastupitelstva obce.
Sportovní zázemí je důležitý prvek k tomu,
abychom mohli zajistit odpovídající zázemí
pro děti z naší ZŠ a MŠ Oslavice. Odpovídající zázemí nám umožní pořádat sportovní
akce společně i s jinými školami, jistě až v
době, co se zdravotní situace uklidní. Ve volných termínech počítáme s využitím pro další
sportovní možnosti. S přáním brzkého rozvolnění jak pro sportovce, tak širokou veřejnost.
Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI
Co se událo…
Návrh závěrečného účtu obce OSLAVICE za rok 2020
1. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2020
paragraf text
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy
Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
Poplatek za provoz systému KO
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Zrušený odv.z loterií apod.her
Přijaté transfery (dotace)
1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství
2310 Pitná voda
2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
3341 Rozhlas a televize
3392 Zájmová činnost v kultuře
3613 Nebytové hospodářství (obchod,ubytovna)
3639 Komunální služby a územní rozvoj
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.
CELKEM PŘÍJMY
1039
2212
2219
2292
2310
2321
3113
3314
3349
3392
3399
3412
3419
3421
3525
3543
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3745
5213
5512
6112
6115
6171
6310
6320
6330
6399
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schválený
rozpočet

rozpočet po
změnách

výsledek od
počátku roku

10 210 641,00
0,00
268 000,00
12 000,00
2 000,00
35 000,00
430 000,00
0,00
156 600,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
25 000,00
24 271,00
100 000,00
0,00
11 263 812,00

8 548 823,00
0,00
268 000,00
12 000,00
2 000,00
35 000,00
430 000,00
0,00
13 862 598,19
0,00
938 701,00
2 608 739,00
300,00
0,00
25 000,00
24 271,00
100 000,00
0,00
26 855 432,19

8 898 406,90
1 338,00
260 000,00
11 900,00
1 990,00
63 975,86
436 239,74
17,41
13 862 598,19
13 600,00
938 701,00
2 608 739,00
200,00
24 858,38
16 500,00
28 816,00
124 693,00
2 094 966,76

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Ost. záležitosti lesního hospodářství
0,00
Silnice
150 000,00
Ost.záležitosti pozemních komunikací
300 000,00
Dopravní obslužnost
60 000,00
Pitná voda
69 600,00
Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
5 149 513,00
Základní školy
8 134 953,00
Činnosti knihovnické
20 000,00
Ost. záležitosti sdělovacích prostředků
58 000,00
Zájmová činnost v kultuře (K.D.)
350 000,00
Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků
400 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce
450 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost (dotace sportovci aj.)
70 000,00
Využití volného času dětí a mládeže
400 000,00
Hospice
5 000,00
Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem.
10 000,00
Nebytové hospodářství
30 000,00
Veřejné osvětlení
90 000,00
Pohřebnictví
60 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
30 000,00
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
60 000,00
Sběr a odvoz komunálních odpadů
650 000,00
Sběr a odvoz ostatních odpadů
70 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
150 000,00
Krizová opatření
0,00
Požární ochrana - dobr.část
438 000,00
Zastupitelstva obcí
962 000,00
Volby do zastupitelstev ÚSC
0,00
Činnost místní správy
555 200,00
Příjmy a výdaje z finanč.operací
5 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované
40 000,00
Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.
0,00
Ostatní finanční operace
0,00
CELKEM VÝDAJE
18 767 266,00

1 069,00
150 000,00
0,00
64 887,00
1 269 600,00
6 525 106,00
8 602 973,56
20 000,00
58 000,00
350 000,00
179 933,00
6 794 600,67
70 000,00
400 000,00
10 000,00
15 000,00
30 000,00
145 033,37
60 000,00
59 200,00
60 000,00
650 984,10
70 000,00
151 134,93
1 923,50
438 000,00
962 000,00
33 005,37
675 377,20
5 000,00
40 000,00
0,00
28 120,00
27 920 947,70

1 069,00
89 270,50
0,00
64 887,00
1 269 600,00
6 525 106,00
8 602 973,56
7 056,00
47 199,39
255 037,00
99 992,00
6 768 587,67
13 000,00
349 072,45
10 000,00
15 000,00
726,00
145 033,37
57 746,00
51 989,00
33 312,90
650 984,10
30 776,00
104 294,92
1 923,50
115 521,30
938 154,00
33 005,37
579 861,80
1 553,00
35 954,00
2 094 966,76
28 120,00
29 021 772,59

29 387 540,24

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (dotace)
PŘÍJMY CELKEM
Konsolidace příjmů

Příjmy celkem po konsolidaci

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
konsolidace výdajů

Výdaje celkem po konsolidaci

schválený
rozpočet po
výsledek od
rozpočet
změnách
počátku roku
10 957 641,00
9 295 823,00
9 673 867,91
149 571,00
149 571,00
208 667,38
0,00
3 547 440,00
3 547 440,00
156 600,00 13 862 598,19
15 957 564,95
11 263 812,00 26 855 432,19
29 387 540,24
0,00
0,00
2 094 966,76
11 263 812,00 26 855 432,19
27 292 573,48
5 591 700,00
13 175 566,00
18 767 266,00
0
18 767 266,00

5 599 864,72
22 321 082,98
27 920 947,70
0
27 920 947,70

6 975 166,11
22 046 606,48
29 021 772,59
2 094 966,76
26 926 805,83

Komentář k některým výdajům z rozpočtu obce:
§ 3113 Základní školy
pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (polytechnic.účebna)
pol. 5139 Nákup materiálu
pol. 5169 Nákup ostatních služeb
pol. 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby
pol. 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO
pol. 5492 Dary obyvatelstvu (příspěvek prvňáčkům)
pol. 6121 Budovy,haly,stavby (polytechnic.učebna)
pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení (polytechnic.učebna)
pol. 6125 Výpočetní technika (polytechnic.učebna)
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře (výdaje na kulturní dům):
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje
pol. 5139 Nákup materiálu
pol. 5151 Studená voda
pol. 5153 Plyn
pol. 5154 Elektrická energie
pol. 5169 Nákup ostatních služeb
pol. 5171 Výdaje na dodav.zajiš.opravy a údržby
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje
pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
pol. 5139 Nákup materiálu
pol. 5154 Elektrická energie
pol. 5156 Pohonné hmoty a maziva
pol. 5169 Nákup ostatních služeb
pol. 5175 Výdaje na poř. Věcí a služeb - pohoštění
pol. 6121 Budovy, haly a stavby (zázemí pro ZŠ a MŠ Oslavice)
pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení (Zahrad.traktor,vertikutátor,postřikovač)

8 602 973,56
300 938,50
17 023,81
7 480,00
131 141,00
1 003 900,00
22 500,00
6 767 009,16
213 471,00
139 510,00
255 037,00
23 751,00
63 493,80
10 770,00
60 000,00
95 101,00
811,20
1 110,00
6 768 587,67
23 187,00
14 579,00
4 209,80
23 680,00
8 214,00
31 248,50
335,00
6 470 544,37
192 590,00

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové
skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu nebo www.oslavice.cz (výkaz FIN 2-12M).
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DĚNÍ V OBCI
Co se událo…
2. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM
A ROZPOČTŮM KRAJŮ

13 862 598,19 Kč

Získané dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem
název dotace + účel

ÚZ

položka

Neinv. dotace SR: volby do zastupitelstva Kraje a senátu
Neinv.dotace SR: jednor.nevrat.příspěvek pro obce
Neinv. dotace SR: výkon státní správy
Ost.neinv. dotace od krajů: hasiči
Ost.neinv.dotace ze SR-polytechnic.učebna-SR
Ost.neinv.dotace ze SR-polytechnic.učebna-EU
Neinv. dotace od krajů: zájm.a sport.aktivity dětí
Inv.př.dotace ze všeob.poklad.-Zázemí pro ZŠ a MŠ
Ost.př.dotace ze SR-polytech.učebna-SR
Ost.př.dotace ze SR-polytech.učebna-EU
Inv. dotace od krajů -webové stránky
Inv. dotace od krajů: POVV -prvky dětské hřiště

98193
98024

4111
4111
4112
4116
4116
4116
4122
4211
4216
4216
4222
4222

14004
17015
17016
00304
98858
17968
17969
00090

částka
33 005,37
855 000,00
156 600,00
1 200,00
12 104,45
205 775,68
6 108,00
6 415 127,00
333 797,43
5 674 556,26
42 324,00
127 000,00

3. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ V ROCE 2020
Poskytnuno - komu

Účel

výše Kč

Dotace - stolní tenis - TK AUTOCOLOR
Dotace - tenisový turnaj

činnost sportovního klubu
tenisový turnaj

8 000,00
5 000,00

SVK Žďársko

členský příspěvek

SVK Žďársko

příspěvek na vodovod a
kan.Záhumenice

SVK Žďársko
z toho investoři
z toho obec

69 600,00

příspěvek na vodovod a
kanalizaci Zadní díly

SVK Žďársko

příspěvek na vodovod a
kanalizaci Necidův kopec

Římskokatolická farnost Velké Meziříčí
Mikroregion Velkomeziřísko - Bítešsko
Domácí hospic Vysočina
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
TJ Březejc

dar na opravu varhan
členský příspěvek
finanční dar
finanční dar
finanční dar

4. MAJETEK
Majetek obce je evidován na majetkových účtech - 018, 019, 021, 022, 028, 031, 069
účet 013 Software
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
účet 031 Pozemky
účet 032 Kulturní předměty
účet 021 Stavby
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účet 042 Nedokončený dlohodobý hmotný majetek

6

70540,00
19 344,00
108 900,00
5 911 209,97
99 200,00
56 670 958,85
2 894 881,00
3 393 556,13
6 975 515,87

2 601 329,00
4 601 019,00
3 547 440,00
1 053 579,00
462 998,00
30 000,00
11 136,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb. byla provedena
inventarizace veškerého majetku k 31.12.2020. Inventarizační zpráva a soupisy jsou k nahlédnutí na OÚ.
Stav běžného účtu Komerční banka k 31.12.2020
Stav běžného účtu ČNB k 31.12.2020
Stav pokladny k 31.12.2020

6 219 670,63
9 050 457,38
47 844,00

5. CIZÍ PROSTŘEDKY - PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ A PŮJČEK
Účet půjčky
0
0

Výše půjčky

0

roční splátka

0

zůstatek

0

splatnost
půjčky

6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE OSLAVICE ZA ROK 2020
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 KAČR.
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 pozdějších předpisů.
Vyjádření: Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření obce Oslavice za rok 2020, jsem nezjistil
žádné skutečnosti, která by mě vedly k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných
(materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedených v bodě III. této zprávy.
Při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2020 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.
Plné znění zprávy je k nahlédnutí na Obecním úřadě nebo na www.oslavice.cz.
7. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ OBCÍ OSLAVICE: ZÁKLADNÍ ŠKOLY a
MATEŘSKÉ ŠKOLY OSLAVICE ZA ROK 2020
náklady celkem - hlavní činnost
výnosy celkem - hlavní činnost
výsledek hospodaření - hlavní činnost

8 850 064,33 doplňková činnost
8 868 990,36 doplňková činnost
19 613,81 doplňková činnost

55 276,00
57 905,00
2 629,00

Výsledek běžného účetního období
21 555,03
Hospodářský výsledek za rok 2020 bude ve výši 21 555,03 Kč převeden do rezervního fondu.
Z rozpočtu obce byl poskytnut v roce 2020 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 003 900 Kč.
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace - Základní škola a mateřská škola Oslavice - včetně všech
zákonem předepsaných výkazů je uložena na Obecním úřadě.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Oslavice uplatnit buď písemně nebo ústně
na zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce Oslavice, příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Oslavice, závěrečný účet obce Oslavice na rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 a uzavírá vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením a to BEZ VÝHRAD.
Zpracovala: Olga Vidláková - účetní, v.r.
dne: 29.3.2021

Ing. Pavel Janoušek, v.r.
starosta obce
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DĚNÍ V OBCI
Co nás čeká…
UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

Mikroregion
Velkomeziříčsko
–
Bítešsko
dokončil výběrové řízení na dodávku kompostérů. Obec Oslavice má zamluveno 230
kompostérů. Dodání kompostérů je plánováno
na začátek léta.

Vždy na týden:

Pavel Janoušek – starosta obce.

Od 12. 4. 2021 u obchodu potravin
od 19. 4. 2021 u kulturního domu
od 26. 4. 2021 na váze
od 3. 5. 2021 most u potoka

Dopravní omezení mezi Oslavicí a
Oslavičkou od 1. 4. do 31. 5. 2021
Na silnici z Velkého Meziříčí na Třebíč dojde po
dobu dvou měsíců zejména k omezení rychlosti. Od 1. dubna do 31. května bude zhotovitelská firma pokládat mikrokoberec – povrch
vozovky – na komunikaci č. II/360. Začátek
omezení je v blízkosti Oslavice a konec u
Oslavičky.
Mimo pracovní dobu a během technologických
přestávek bude provoz vedený obousměrně.
V místě práce bude vždy provoz kyvadlový,
řídit jej mohou semafory i řádně proškolení
pracovníci zhotovitele.

Co nás čeká…
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1 . Bohoslužbou oslavíme v místní kapli dne
11. 4. v 11:15 hod. malou pouť.

4. Předláždění některých úseků chodníků v
obci. V letošním roce bychom rádi provedli
předláždění propadlých částí chodníků kolem
hlavní silnice.

2. Plánujeme položení kamenné dlažby k místní kapli po dokončení šaten na hřišti.

5. Dále chystáme dosypání a vysprávku komunikací.

3. Sběr železa a nebezpečného odpadu a
elektroodpadu budou stanoveny po
ukončení nouzového stavu.

6) Chystáme ošetření stromů na veřejném
prostranství dle dendrologického posudku.
Pavel Janoušek – starosta obce.

ŠKOLA
Informace
Zápisy do 1. tříd
Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro
školní rok 2021/2022 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole. Škola bude přijímat žádosti od
1. 4. 2021 do 16. 4. 2021. Dokumenty lze do školy
doručit těmito způsoby:
• Do datové schránky školy
• E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou
žádostí)
• Poštou
• Vhozením do poštovní schránky na budově školy
Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné
školní docházce.
Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní
zástupci dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8.
2015, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2020. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky nebo
o předčasném nástupu ke školní docházce, je
třeba k žádosti doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo
odborného lékaře.
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním
řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o
přijetí oznamuje tímto způsobem

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na
den 20. 4. 2021. V seznamu nemohou být
uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod
registračními čísly, která obdržíte do vaší
mailové adresy. O přijetí vašeho dítěte bude v
souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte
ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí
v písemné podobě doručováno, můžete ale
písemně požádat o jeho vydání. Rozhodnutí
o nepřijetí ke vzdělávání bude zák. zástupci
zasláno DS, popř. doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.
Dokumenty potřebné k zápisu:
1. Žádost o přijetí do prvního ročníku
2. Dotazník k zápisu dítěte
3. Kopie rodného listu
4. Žádost o odklad povinné školní docházky
(pokud budete žádat )
5. Žádost o předčasný nástup povinné školní
docházky (pokud budete žádat )
Mgr. Miroslava Šulcová

1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na
přístupném místě ve škole u vchodu do ZŠ, aby
bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat
do budovy 2. na webových stránkách školy
www.zsoslavice.cz
3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se odesílá
rozhodnutí o nepřijetí písemně.
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ŠKOLA
Základní škola
Děti se celé pololetí snažily, a tak si kromě
vysvědčení zasloužily také odměnu. Doufáme,
že se jim odměny za nasbírané diamanty líbily.
Během měsíce ledna a února jsme v rámci
tělesné výchovy chodili bruslit a sáňkovat. Tímto
děkujeme ochotným rodičům za prohrnutí ledu.

Na popeleční středu měly děti ve škole karneval.
Tímto děkujeme rodičům za vzornou přípravu
kostýmů v této nelehké době. Karnevalové
veselí si žáci 1. ročníku zpestřili přípravou
masopustních koblih.

Mateřská škola
Zápis dětí do MŠ pro školní
rok 2021 /2022
Zápis se bude konat ve dnech 11. 5. a 12. 5. 2021
vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Rodič odevzdá
vyplněné tiskopisy pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Ve dnech 4. 5. až 5. 5. 2021 proběhnou návštěvní
dny rodičů a to v odpoledních hodinách vždy
od 14.00 do 16.00 hodin. Zde si rodiče mohou
vyzvednout tiskopisy pro přijetí dítěte. Tiskopisy
budou také ke stažení na našich webových
stránkách.
Od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní
vzdělávání. Povinnost předškolního vzdělávání
je vázána na školní rok následující po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku až do zahájení povinné
školní docházky. Právo na přednostní přijetí
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k předškolnímu vzdělávání má dítě v místě
trvalého pobytu.
Při podávání žádosti předloží zákonný zástupce:
rodný list dítěte a občanský průkaz k doložení
trvalého pobytu.
Forma zápisu bude stanovena dodatečně
dle aktuálně platných opatření. Kritéria pro
přijímání dětí budou zveřejněna na webu školy
v průběhu dubna.

ŠKOLA
Mateřská škola
MŠ Návrat po vánočních prázdninách
Návrat nám zpříjemnila čerstvá sněhová nadílka,
kterou jsme si pořádně užili. Postavili jsme si
sněhuláka, dělali andílky ve sněhu a procházeli
se zasněženou krajinou. I v této náročné době si
Kulíšci a Sovičky užili výlet do Velkého Meziříčí
na Ostrůvek. Zde je čekal samoobslužný
program „Zvířátka v zimě“, jehož úkolem
bylo sledovat zvířecí stopy a plnit úkoly, díky
nimž jsme zjistili mnoho zajímavostí o životě
některých divokých zvířat. Během povídání
si i zimních povolání si děti uvědomily, jakou
důležitou roli má například kominík, myslivec,
hajný nebo třeba záchranář horské služby. Jsou
to lidé, kteří pomáhají nejen nám lidem, ale také
i zvířatům.

Nejdůležitější únorový den pro děti je rozhodně
ten karnevalový. V tento den byla školka plná
kouzelných bytostí z dalekých zemí. Karnevalové
veselí bylo zahájeno a každá třída si jej šla užít
do své třídy, abychom měli více prostoru k tancování, zpívání a soutěžení. Závěrem dne bylo
překvapení v podobě odměny pro všechny děti

za jejich krásné kostýmy a výkon během dne.
V uměleckém duchu se nesla také povolání,
ve kterých to bez fantazie prostě nejde. Z dětí
se staly módní návrháři, švadlenky, skladatelé
nebo malíři.
Kvůli vládním nařízením byly odloženy pravidelné akce, na které se děti každý rok velmi
těší (lyžování, bruslení, divadla). Proto jsme byli
rádi za silné mrazy, díky kterým si Sovičky užily
parádní bruslení i s hudbou na místním rybníku.
Děkujeme tímto rodičům, kteří nám pomohli
s přípravou ledu, přezouváním dětí a zajištění
hudebního doprovodu, bez Vás bychom si to
tak hezky nemohli užit.
Od března byl vyhlášen nouzový stav, a tak
veškerá výuka probíhala distančně. Každý
rodič, nehledě na věk dítěte, obdržel e-mail
s materiály plný pracovních listů, básniček,
písniček, ukázek logopedických a pohybových
cvičení nebo námětů na tvoření. Z reakcí rodičů
a dětí věříme, že byly materiály užitečné,
že to děti bavilo a rozvíjelo je stejně jako ve
školce. A i když to nenahradí tak důležitý osobní
kontakt, pokusíme se zvládnout tuto náročnou
dobu, abychom se mohli opět všichni sejít ve
školce s učitelkami a kamarády.
Moc se na Vás všechny těšíme.
Učitelka MŠ Inna Hleba
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH
Hasiči v zimě
V letošním zimním období byla
uzavřena veškerá sportoviště,
bylo možno vyrazit s dětmi na
popř. na zimní stadion do VM.
vyvrcholilo úplným zavřením
rámci okresů.

pro veřejnost
tudíž ani neFajtův kopec,
Vše nakonec
cestování v

Ještě že se alespoň letošní počasí umoudřilo,
a dalo nám několik mrazivých týdnů, během
nichž se dalo bruslit na obecních rybnících,
popř. sáňkovat na okolních svazích. Hasiči a
několik dobrovolníků se pravidelně staralo
o údržbu „Maloušáku“, což obnášelo časté
odklízení čerstvě napadaného sněhu a noční
stříkání ledové plochy. Proto mohla rybník
využívat v dopoledních hodinách ZŠ, MŠ a
odpoledne rodiče s dětmi.
V sobotu 14. 2. si ve večerních hodinách
„údržbáři“ ledové plochy za odměnu uspořádali hokejový zápas.
Za SDH Jiří Peterka

Horní řada zleva: Peterka Jiří st.,
Novotný Radek, Peterka Jiří ml., Peterka Milan,
Polák Luboš
Dolní řada: Mejzlík Vlastimil, Havlíček Jakub,
Malec Jiří

Oslavické ženy
Jarní čas
Vzhledem k nepříznivému stavu v roce 2020
se neuskutečnily téměř žádné obecní akce,
které pořádáme. Věříme, že v tomto roce
bude lépe a my se s vámi uvidíme aspoň na
některých z nich a budeme tak moci na chvíli
zapomenout na probíhající pandemii.
I když jsme musely odložit i oblíbené Člověče,
nezlob se, doufáme, že brzy bude lépe a třeba
ještě najdeme termín, kdy bude možné turnaj
uskutečnit. Zároveň věříme, že nastávající
„Jarní oslavický vejšlap”, který se má konat
v květnu, se uskuteční bez větších omezení.
Přejme všem lepší časy a především hodně
zdraví.
Za Oslavické ženy Marie Šoukalová
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ČSÚ prodlužuje online sčítání
Český statistický úřad prodlužuje online fázi sčítání. Umožní tak sečíst se
přes internet až do 11. května.
„Prodloužení elektronického sčítání reaguje na přechodnou nedostupnost systému během prvního dne. Cílem je mimo jiné rozložit zátěž na aplikaci do delšího časového
úseku. Lidé se tak navíc v současné epidemické situaci budou moci sečíst bezkontaktně online po celou dobu sčítání, tedy i v době distribuce listinných formulářů sčítacími
komisaři,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Sečíst se přes internet bude možné odkudkoliv až do 11. května. Pokud se někdo nemůže nebo nechce sečíst online, může od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný
sčítací formulář.
Prodloužit termín online sčítání umožňuje zákon. V současnosti zahájil ČSÚ jednání
ohledně prodloužení provozu všech informačních systémů sčítání a úpravě informačních výstupů.

Hlubinné úložiště radioaktivních
opadů – lokalita Horka - NEWS
Vážení spoluobčané,
dovolte mně po delší odmlce od poslední
zmínky v našem obecním zpravodaji z letního
čísla 2020, předat novinky ohledně aktuálního vývoje výběru finální lokality pro Hlubinné Úložiště Radioaktivních Odpadů – HÚRAO,
s ohledem na lokalitu Horka, jejíž je obec
Oslavice součástí.
23. 7. 2020
Na zasedání zastupitelstva obce schváleno
usnesení:
Obec Oslavice, v rámci svého strategického
plánu rozvoje obce, vystupuje proti vzniku
úložiště radioaktivních odpadů v lokalitě Horka.
21. 12. 2020
Vláda potvrdila svým usnesením návrh
SÚRAO
(Správy
Úložišť
RadioAktivních
Odpadů) z června 2020 (návrh SÚRAO byl
v letním čísle roku 2020 našeho zpravodaje
zmíněn), kterým se lokalita Horka dostala do
užšího výběru 4 perspektivních lokalit pro vybudování HÚRAO.

22. 2. 2021
Společná žaloba obcí lokality Horka na vládu
ČR proti rozhodnutí z 21.12.2020.
Ve zkratce se jedná o to, že SÚRAO a pak
i vláda rozhodla o zahrnutí lokality Horka na
základě nezákonně získaných dat a údajů při
nepovolených průzkumech v lokalitě Horka.
Toto je podloženo soudním rozhodnutím.
24. 2. 2021
Společná žádost obcí lokality Horka na Radu
Kraje Vysočina a krajské zastupitelstvo. V této
žádosti je jasně připomenuto pro nové krajské zastupitele a Radu Kraje proč je HÚRAO
špatné řešení:
1, jak celospolečensky
2, tak pro lokalitu Horka
Kompletní znění následuje…
26. 2. 2021
Odpověď 1. náměstkyně hejtmana Mgr. Hany
Hajnové…
Kompletní odpověď paní náměstkyně následuje…
Detailní informace o lokalitách na:
www.surao.cz
www.nechcemeuloziste.cz
www.zdravydomovvysocina.cz
Tomáš Chlubna
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24.2.2021
Vážená Rado Kraje Vysočina, vážení zastupitelé.

S ohledem na výsledky platných a závazných referend v našich obcích, se na Vás jakožto volení
zástupci obracíme, jménem občanů našich obcí, nacházejících se v regionu Budišovska (tzv. lokalita Horka), ve věci odmítnutí hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚRAO) a vyhořelého jaderného paliva (VJP) na území kraje Vysočina a žádáme o projednání a přijetí
usnesení k této záležitosti na nejbližším zastupitelstvu KV.
Případné budování HÚRAO v blízkosti našich obcí vnímáme jako zásadní ohrožení jejich rozvoje a kvality života našich občanů. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi ve stručnosti seznámili
s několika fakty a našimi názory k tomuto tématu.
Situace:

- V ČR vznikají vysoceradioaktivní odpady zejména provozováním jaderné energetiky. Množství
těchto odpadů je nyní asi 3.000 t. Při výzkumné činnosti, v průmyslu a ve zdravotnictví vznikají
odpady převážně středně a nízkoradioaktivní s řádově nižší rizikovostí.

- ČR jako stát se od osmdesátých let 20. století vytrvale koncepčně drží jediného způsobu, jak s
vyhořelým jaderným palivem naložit, a sice vybudování hlubinného úložiště. Finální lokalitu

chce stát vybrat do roku 2025. Stavbu podzemní laboratoře plánuje zahájit v roce 2030, stavbu
HÚRAO pak v roce 2050.

- HÚRAO není dosud vybudováno nikde na světě. Začalo se stavět ve Finsku na odlehlém místě
s minimální hustotou osídlení a po předchozí dohodě s místními komunitami.

- HÚRAO je ve své podstatě obrovské důlní dílo, při jehož budování má být vytěženo 7 mil. m3
horniny. Na půdorysné ploše přes 400 ha v hloubce 500 m pod povrchem má vzniknout systém
ukládacích chodeb v celkové délce přes 70 km. Doba stavby vlastního úložiště je plánována na
15 let (2050-2065).

Proč je HÚRAO špatné řešení celospolečensky:
1) Ve VJP je energeticky využito pouze asi 5%jeho obsahu. Ve světě se intenzivně pracuje na výzkumu a praktickém použití technologií pro zpracování a další energetické využití VJP(společnosti
NuScalePower, MoltexEnergy, TerraPower aj.). S tím je spojená předpokládaná výrazná
množstevní redukce zbytkového radioaktivního odpadu. Při realizaci HÚRAO v ČR bychom se
této možnosti do budoucna předem dobrovolně zřekli. Po navezení odpadů do podzemních štol
v HÚRAO má být úložiště zabetonováno, a tedy ponecháno bez možnosti jakékoliv kontroly a
opravy (např. v případě havárie). Ani země jako např. Německo, Francie, USA, Čína, které mají
VJP výrazně větší množství, s tzv. konečným řešením nespěchají.
2) HÚRAO je mimořádně investičně náročným projektem. V projektovaném rozpočtu z roku
2012 by stavba měla stát 112 mld. Kč. Jak se však v případě staveb takového rozsahu a charakteru stává, konečná cena může být výrazně vyšší.
3) Bezpečnost konceptu HÚRAO není a ani nemůže být ověřena na deklarované tisíce až
statisíce let. Jednalo by se tedy de facto o experiment. Pokud by se celá věc nepodařila, mohla
by být v případě selhání technických a geologických bariér dlouhodobě (v řádu stovek až tisíců
let) ohrožena nejen vlastní lokalita, ale i široký region. HÚRAO není plánováno v tak hustě osídlených oblastech jako v ČR nikde na světě. Konkrétně v naší lokalitě Horka se pro radius o
poloměru 10 km jedná o cca 42 tisíc obyvatel. HÚRAO současně nenahrazuje potřebu provozovat meziskladyVJP. Tento materiálje nutno několik let dochlazovatv již existujících bazénech. Argument, že uložení pod zem je bezpečnější než existující monitorované sklady, a je tedy nutné
spěchat, je naprosto irelevantní. Nadzemní mezisklady bude nutno provozovat ještě několik let
po finálním odstavení posledního
reaktoru v ČR.
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Proč je HÚRAO špatné řešení pro lokalitu:
1) Stavba podzemní laboratoře a následně HÚRAO by pro lokalitu znamenaly minimálně 30 let mimořádného zatížení vlastní stavbou - hluk, prach, extrémní dopravní zatížení, spojené s přesunem hornin, atd. V naší lokalitě na Budišovskuse navíc vyskytuje podloží s příměsí uranu, vytěžená
hornina by tedy pravděpodobně zvyšovala přirozenou radioaktivitu ovzduší.
2) Průzkumné vrty a případná vlastní stavba by měly nepochybně vliv na hydrologický režim
podzemních vod, jejich místní vydatnost a kvalitu. Dlouhodobě, v řádu stovek až tisíců let, by
kvalita podzemích vod v regionu mohla být ovlivněna uloženým materiálem.
3) Případná stavba by měla i socio-ekonomické dopady.Byla by spojena s přílivem pracovních sil a
nepůvodního obyvatelstva se všemi rizikovými faktory,které to může obnášet.
4) Přímo v lokalitě má docházet v prostoru zvaném horká komora k přemístění vysoceradioaktivních
odpadů z kontejnerů Castor do ukládacích obalových souborů, což představuje riziko úniku radiace do okolního prostředí ještě před vlastním uložením v HÚRAO.
Faktorů, které zpochybňují koncept stavby HÚRAO, je více, uvádíme pouze ty, které považujeme za
stěžejní.
Přímá spojitost či podmíněnost stavby dalšího bloku JE Dukovany s budováním HÚRAO, na
kterou se někteří politici rádi odvolávají, neexistuje. To nám potvrdila i Dana Drábová, předsedkyně
SÚJB.
SÚRAO a MPO, instituce pověřené řešením tohoto problému ze strany státu, pozbyly během dlouhých
let veškerou naši důvěru. Nesplněných slibů a úskoků z jejich strany bylo až příliš mnoho,např.:
-Slib, že průzkumy nebudou realizovány na katastrech obcí, které s nimi nebudou souhlasit.
-Změna deklarace geologických prací z průzkumů na výzkumy. Výzkumy totiž nevyžadují stnovení
průzkumných území (stát v podstatě obchází své vlastní zákony).
- Slib, že nejprve vznikne zákon o důstojném postavení obcí (účinném zapojení veřejnosti)
v procesu, a teprve následně dojde k zúžení počtu lokalit.
Ve většině obcí naší lokality proběhla místní referenda, v nichž občané vyjádřili jednoznačný nesouhlas s budováním HÚRAO v katastrech svých obcí.
Vážení zastupitelé, náš Kraj se často prezentuje jako region se zachovalou, krásnou krajinou a jako
dobré místo pro život. Kraje a jeho vedení se případná stavba HÚRAO, ať chce, nebo ne, týká.
Minimálně morální odpovědnosti za stavbu, která svým charakterem a dlouhodobým dopadem
nemá v ČR srovnání ani obdobu, se Kraj jako vyšší samosprávný celek nemůže zříci.
Dále Vás žádáme o zvážení podpory usnesení zastupitelstva KV ve věci:
- nesouhlasu s umístěním HÚRAO na území KV
-žádosti vlády o přípravu změny koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem s
cílem hledat alternativní možnosti využití VJP
- žádosti MPO o zastavení veškerých kroků směřujících k rozhodnutío zúžení počtu lokalita o prosazení takových legislativních úprav, které by zajišťovaly obcím a krajům právo
stát se plnohodnotnými a rovnoprávnými účastníky řízení směřujících k výběru lokality
(zákon o HÚRAO, novela atomového zákona aj.).
Děkujeme za pozornost, kterou tomuto pro nás naprosto zásadnímu tématu věnujete, a věříme,
že umožníte jeho projednání a následně zaujmete rozumné a odpovědné stanovisko. Detailní informace o lokalitách jsou v případě Vašeho zájmu dostupné např. na www.nechcemeuloziste.cz či
www.surao.cz .
S pozdravem
Petr Piňos - starosta městyse Budišov
Ing. Stanislav Jaša - starosta obce Hodov
Zdeněk Souček - starosta obce Rudíkov
Ing. Ludmila Jelínková - starostka obce Nárameč
Aleš Brychta – starosta obce Rohy
Ing. Pavel Janoušek – starosta obce Oslavice
Josef Mezlík – starosta obce Vlčatín
Bohuslav Ludvík – starosta obce Osové
Ing. Markéta Šulová PhD. – starostka obce Oslavička
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
Daniel Buršík
Ondřej Illek
Pavel Báňa

Zesnulí spoluobčané
Dne 16. 2. zemřel pan Josef Homola ve věku nedožitých 72 let.
Dne 15. 3. zemřel pan Jiří Šandera ve věku 86 let.
Dne 16. 3. zemřela paní Emilie Untermajerová ve věku 84 let.
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji tímto celé rodině, přátelům, sousedům a známým, kteří se přišli dne
20. 3. 2021 naposledy rozloučit s mým drahým manželem panem
Jiřím Šanderou z Oslavice a svou účastí se snažili zmírnit naši bolest.
Rovněž děkuji všem za zaslané kondolence.
manželka Ludmila Šanderová

Oslavili významné životní jubileum
František Mayer

foto: Šárka Ř.
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