Z P R AV O D A J
obce Oslavice

2. ČTVRTLETÍ / Léto 2021

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

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
POMALU DO NORMÁLU
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Zdravotní situace se zlepšuje, je třeba být
stále opatrní. V poslední době se podařilo
získat několik dotací ze státního rozpočtu,
díky kterým můžeme nastartovat v
letošním roce několik důležitých akcí.
Zásadní je získání dotace na opravu
místních komunikací a dotace na Požární
zbrojnici Oslavice. Komunikace plánujeme
opravit do konce září. Během září bychom
rádi zahájili stavbu Požární zbrojnice
Oslavice.
Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI
Co se událo…
● Proběhla kolaudace Zázemí pro ZŠ Oslavice
ve sportovním areálu. Stavba byla podpořena
dotací Ministerstva financí ČR. Pokračujeme
návrhem vnitřního vybavení.

● Na obec byly dodány kompostéry pro občany

● Podařilo se získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj na opravu povrchů místních
komunikací pod názvem projektu: „Obnova
místních komunikací Oslavice 9C, 15C, 16C,
7C. K realizaci byla vybrána firma COLAS CZ.

● Na obci dosloužil přístroj na hlášení místního
rozhlasu. Rozhodli jsme se přejít na modernější
systém a rádi bychom zasílali potřebné informace přes SMS zprávy. Proto prosím o
nahlášení telefonního kontaktu, kam bude
hlášení pomocí SMS zasíláno.

● Bylo zřízeno místo zaměstnance pro údržbu
obce. Od 1. 5. 2021 nastoupil zaměstnanec na
částečný úvazek.

● Naši MŠ a ZŠ navštívil poslanec Parlamentu ČR
Marian Jurečka.

Pavel Janoušek – starosta obce.

● Získali jsme registraci akce na „Požární
zbrojnici“. Proběhlo výběrové řízení. Vítězem
výběrového řízení na zhotovitele stavby se
stala firma A T I K A – L Y S Ý, s.r.o
● Byla položena kamenná cesta ke kapli
„Božího milosrdenství“
● Proběhlo dosypání místních komunikací v
okolí obce.

Co nás čeká…
● Probíhá realizace přeložky VN a položení
rozvodů NN firmou VM REKOSTAV. Práce
probíhají od transformátoru u ZŠ Oslavice přes
zahradu ZŠ Oslavice, dále ulicí nad školou
přes lokalitu „Zadní díly“ až pod hnojiště ZD.
● Do konce září je v plánu položení nových
povrchů v projektu „Obnova místních
komunikací Oslavice 9C, 15C, 16C, 7C“
podpořených dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj.
● Pouť proběhne 30. 7 – 1. 8. 2021 více
informací na straně 29.
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DĚNÍ V OBCI
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vám na následujících
stránkách zpravodaje představili návrh
Programu rozvoje obce Oslavice na roky
2021 až 2025. Návrh byl připraven na konci
roku 2020 s využitím webové aplikace
OBCEPRO, kterou provozuje Ministerstvo
pro místní rozvoj, a následně opakovaně
projednán zastupitelstvem obce. Program
rozvoje obce ve své první části popisuje
současný stav obce s cílem pojmenovat
silné a slabé stránky současného stavu
a identiﬁkovat nabízející se příležitosti
a možné hrozby. V druhé, návrhové
části Programu jsou vytyčeny cíle obce
na roky 2021 až 2025 a k nim přiřazena
opatření potřebná pro jejich naplnění. Pod
jednotlivými opatřeními jsou pak zařazeny
konkrétní plánované aktivity obce se
stručným popisem, odhadem nákladů
a roky realizace. Program rozvoje je pro
obec závazným dokumentem a plnění
jednotlivých aktivit bude pravidelně
kontrolováno. Zároveň je nutné si
uvědomit, že se jedná pouze o plán,
který bude zastupitelstvem pravidelně
revidován v souladu s aktuální situací a
potřebami obce.
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Zastupitelstvo obce se rozhodlo využít obecního
zpravodaje, aby se s návrhem Programu
rozvoje obce na příštích 5 let mohli seznámit
všichni občané obce. Budeme rádi za vaše
připomínky a návrhy, které prosím zasílejte na
e-mailovou adresu obce oslavice@oslavice.cz
nejpozději do 31. 7. 2021. Na příštím zasedání
zastupitelstva obce budou vaše připomínky
a náměty projednány.

František Šoukal
místostarosta obce

PLÁN ROZVOJE OBCE

PROGRAM ROZVOJE OBCE

OSLAVICE

NA OBDOBÍ LET

2021 - 2025
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PLÁN ROZVOJE OBCE
Úvod
Strategický plán rozvoje obce představuje důležitý nástroj rozvoje územního celku, neboť se zaměřuje
na co nejefektivnější využívání vlastních zdrojů a optimální reakci na změny ve vnitřním
i vnějším prostředí. Strategie představuje ucelenou sadu praktických kroků a nástrojů k řízení změn
a současně i samotný proces řízení těchto změn. Za nejdůležitější je jasné stanovení žádoucího směru
změn, postupu jejich zavádění a průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Kvalitně
sestavený strategický plán umožní územnímu celku jasně stanovit směr dlouhodobého plánu rozvoje,
rozložit lidské i finanční zdroje na řešení klíčových problémů, pomáhá minimalizovat budoucí negativní
hrozby a maximálně zužitkovat potenciální příležitosti.
Úkolem strategického plánu jako základního rozvojového dokumentu obce je:
●
●
●

●

●
●

Definovat společné zájmy obce, jejích obyvatel a podnikatelských subjektů;
Definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů;
Koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního vzhledem k záměrům
a potřebám rozvoje privátního sektoru;
Koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních podmínek pro
bydlení a podnikání;
Definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky v obci;
Posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u místních obyvatel
a podnikatelů.

Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje obce Oslavice v následujících letech. Základním
východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá rozvojová vize obce naplňovaná realizací strategických
cílů a opatření, ke kterým jsou přiřazeny konkrétní projekty a veškeré aktivity vedoucí k jejich naplnění.
Tento dokument by měl být společně s Územním plánem obce Oslavice a rozpočtem obce základním
materiálem pro budoucí rozvoj obce.
Strategický plán rozvoje obce Oslavice vychází z analytické části, která poskytuje přehled o aktuálním
stavu obce z hlediska: demografie, ekonomiky, dopravní a technické infrastruktury, občanského
vybavení, služeb cestovního ruchu, kultury, sportu, životního prostředí a územního rozvoje.
Na základě informací obsažených v analytické části je sestavena tzv. SWOT analýza obce zaměřená na
vymezení hlavních oblastí, ve kterých má obec možnost co nejlépe využít svůj potenciál.

PROGRAM ROZVOJE OBCE OSLAVICE
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Obec Oslavice se nachází v kraji Vysočina a spadá pod ORP Velké Meziříčí. Katastrální území obce má
rozlohu 637,53 ha. Nejnižší bod území poblíž soutoku potoku Oslavička s řekou Oslavou je v nadmořské
výšce 422 m a nejvyšším bodem v katastru obce je vrch zvaný Hrádky s výškou 527 m n. m.

Katastrální území obce Oslavice
Vzdálenosti od hlavních sídel v okolí:
●
●
●
●

Velké Meziříčí (ORP): 2 km
Třebíč: 20 km
Žďár nad Sázavou (býv. okresní město): 33 km
Jihlava (krajské město): 40 km

Umístění obce v regionu
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2. Obyvatelstvo
Následující část stručně popisuje demografickou charakteristiku obce pomocí přehledných spojnicových
a výsečových grafů. Z dlouhodobého hlediska je viditelné, že počet obyvatel klesal zhruba od 1. sv. války
z počtu 580 až do 80 let minulého století na 450 obyvatel, kdy začal opět stoupat. Rostoucí trend počtu
obyvatel setrvává až do současnosti. Jak je patrné z grafu, v posledních pěti letech se růst počtu obyvatel
obce zastavil a je stabilní mezi 690 a 700.

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Oslavice od roku 1910

Vývoj počtu obyvatel obce Oslavice v letech 2003 - 2018

Věková struktura obyvatel obce Oslavice v roce 2018
Zhruba dvě třetiny obyvatel obce tvoří občané v aktivním věku, tj. mezi 15 a 64 roky. Zbylá třetina je
téměř rovnoměrně zastoupena dětmi a seniory.

Věková struktura obyvatel obce Oslavice v roce 2018
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Vzdělanostní struktura obyvatel obce Oslavice v roce 2011
Následující graf poskytuje přehled o vzdělanostní struktuře obyvatel obce. Dvě třetiny tvoří občané se
středoškolským vzděláním. Údaje vycházejí z roku 2011, kdy proběhlo sčítání lidí, domů a bytů.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Oslavice v roce 2011
Sociální situace
V obci není zaznamenán výskyt větších skupin osob z národnostních menšin či sociálně slabých. V obci
není sociálně vyloučená lokalita. Výskyt sociopatologických jevů také není zaznamenán.
Spolková a osvětová činnost
Společenský život v obci je udržován zejména činností obce a místní spolků. V obci působí tyto zájmové
spolky:
●

●

●

●

●

SDH Oslavice - sbor dobrovolných hasičů má v současnosti více než 30 členů. Provádí pro obec řadu
činností, jako je svoz nebezpečného a elektrického odpadu a údržba zeleně. Sbor se podílí na udržování
tradic obce pořádáním ostatků a pouti, zábav a spolupracuje na dalších akcích.
MS Balinské údolí - myslivecký spolek sdružuje převážně místní občany se zájmem o přírodu
a myslivost. Posláním MS je výkon práva myslivosti v souladu s právními předpisy, se zaměřením na
ochranu přírody a zvěře, která zde žije. MS pořádá každoročně na podzim taneční zábavu Poslední leč
s bohatou tombolou a mysliveckou kuchyní.
FK Oslavice - fotbalový klub vznikl v roce 2019 po vybudování nového fotbalového hřiště. Členy klubu
jsou místní i přespolní občané. Fotbalová utkání nově založeného klubu jsou velmi oblíbená a mají
vysokou návštěvnost přes 100 lidí.
TK AUTOCOLOR Oslavice - klub stolního tenisu funguje v obci již dlouhou řadu let a sdružuje občany
všech věkových kategorií se zájmem o tento sport. Sportovní zázemí nachází TK ve velkém sále
kulturního domu. TK také pracuje s mládeží a vychovává si mladou generaci hráčů.
Oslavické ženy - je velmi aktivní spolek sdružující místní ženy. Pořádá každoročně celou řadu
společenských akcí jako Dětský den, Rozsvěcení vánočního stromu, Oslavický a Silvestrovský vejšlap,
Turnaj v Člověče nezlob se, Podzimní posezení apod.

Informace občanům předává obec formou místního drátového rozhlasu, e-maily, místním
čtvrtletníkem a webovými stránkami.
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PLÁN ROZVOJE OBCE
Obec vydává od roku 2019 čtvrtletník „Oslavický zpravodaj“, který distribuuje zdarma do každé
domácnosti v Oslavici. Ve zpravodaji obec, místní spolky a občané informují o aktuálním dění v obci.
Webové stránky byly v roce 2020 za podpory dotačního programu zmodernizovány. Nové stránky
obsahují také kalendář událostí a akcí v obci a rezervační systém místních sportovišť.

3. Hospodářství
Trh práce
Vývoj počtu nezaměstnaných osob v obci kopíruje celostátní vývoj trhu práce.

Vývoj počtu nezaměstnaných osob
V katastru obce působí nebo má sídlo celkem 70 podnikatelských subjektů. Z větších zaměstnavatelů to
je zejména společnost PaL a Zemědělské družstvo Oslavice. Velké množství pracovních příležitostí
poskytuje sousední město Velké Meziříčí, a to jak v oblasti služeb, tak zejména v průmyslových podnicích.
Situace v obci z pohledu trhu práce je stabilní a velmi dobrá. S katastem obce sousedí průmyslové zóny
města Velké Meziříčí, částečně oddělené komunikací Velké Meziříčí-Třebíč, z nichž některé jsou zatím
neobsazené. Obsazené plochy jsou zastavěny výrobními halami společnosti Prysmian, velkoplošnou
fotovoltaickou elektrárnou, výrobnou oken společnosti Vekra, nedostavěnou bioplynovou stanicí
a betonárnou.
Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Oslavice v roce 2018:
Počet zaměstnanců
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Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

7

51,16%

10-49

malé podniky

2

1,55%

50-249

střední podniky 0

0,00%

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

61

47,29%

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Oslavice v roce 2018

Rozložení průmyslových zón a objektů v sousedství katastru obce
Cestovní ruch
Z hlediska cestovního ruchu se Oslavice nachází mimo turisticky vyhledávané oblasti. Disponuje
však přitažlivým okolím, avšak s nedostatečnou infrastrukturou. Vrchovinný charakter krajiny je vhodný
především pro aktivní trávení volného času – zejména pěší turistiku a cykloturistiku. Krátkodobou
rekreaci nelze provozovat, jelikož na území obce nejsou rekreační ubytovací kapacity.
Katastr obce je sevřen dvěma atraktivními přírodními rekreačními oblastmi, a to přírodním parkem
Balinské údolí a Nesměřským údolím. Oběma údolími vedou turistické trasy a cyklotrasy. Krajem obce
prochází Naučná stezka Balinského a Nesměřského údolí, která tato dvě údolí propojuje.
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4. Infrastruktura
Zásobování pitnou vodou, kanalizace a čištění odpadních vod
Obec Oslavice je připojena na veřejný vodovod provozovaný VAS a.s. V obci byla v roce 2013
vybudována oddělená splašková kanalizace s přečerpávací stanicí splaškové vody napojenou na ČOV ve
Velkém Meziříčí. Stará kanalizace byla využita pro odvod dešťové vody. V roce 2020 byl vybudován
vodovod a kanalizace také v původně nezasíťovaných lokalitách Zahumenice a Necidův kopec. V roce
2020 začala výstavba vodovodu a kanalizace také v nové obytné lokalitě Zadní díly, kterou,
vyjma obecních cest, hradí soukromí investoři. Nezasíťovaná zůstává už pouze místní komunikace "váhaZD".
Plynofikace
V současné době je obec částečně plynofikována. V posledních 10 letech se plynofikace vzhledem
k nízkému zájmu již nerozšiřuje do nově budovaných obytných lokalit.
Nakládání s odpady
Na území je 7 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad (sklo, plasty, papír, bioodpad, textil, kovy, použitý
kuchyňský olej a tuk) a tři místa pro velkoobjemové kontejnery na bioodpad. Svoz směsného
komunálního a tříděného odpadu je zajištěn Technickými službami města Velké Meziříčí. Obyvatelé
přispívají ročním poplatkem na svoz odpadu. Obec je zapojena do systému EKO-KOM. Svoz nebezpečného
odpadu a elektroodpadu zajišťuje dvakrát ročně místní SDH.
Nový zákon o odpadech platný od roku 2021 je výzvou k přehodnocení systému nakládání s odpady.
Budou se zvyšovat poplatky za skládkování s cílem zvýšit podíl recyklovaného odpadu.
Dopravní infrastruktura
Obcí Oslavice procházela silnice II. třídy č. 360/II Velké Meziříčí - Třebíč, která je od roku 2007 vedena po
obchvatu a obcí již neprochází. Hlavní a nejvíce zatíženou komunikací v obci je nyní silnice č. III/36054 ve
směru Velké Meziříčí - Osové, která je ve správě SÚS Kraje Vysočina. Místní komunikace jsou zpracovány
v dokumentu Pasport místních komunikací v katastrálním území obce Oslavice a jejich značení je
uvedeno na přiložené orientační mapce. Místní komunikace v intravilánu obce byly po vybudování
kanalizace v roce 2013 zrekonstruovány a jsou většinou kryty asfaltobetonovým nebo stříkaným
štěrkoasfaltovým povrchem. Obec v roce 2020 podala žádost o dotaci na rekonstrukci povrchů místních
komunikací v intravilánu obce, které byly poničeny při výstavbě vodovodu a kanalizace v tomtéž roce
a některých dalších komunikací, konkrétně: 9C, 15C, 16C a část 7C.
Obec má nyní nedořešené příjezdové komunikace k nové obytné lokalitě Zadní díly. Stávající jižní
napojení kolem školy po komunikaci 13C je kapacitně nedostatečné a ve špatném technickém stavu.
Obec má v záměru vybudovat novou příjezdovou 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 ozn. 2D měla vést prostorem současného
hnojiště ZD Oslavice. 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 vlastníků bude připravena podrobná projektová dokumentace, která bude s vlastníky
dále projednána.
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V nevyhovujícím stavu je komunikace 8C, kde nejsou zatím vybudovány sítě, nemá dořešené odvodnění
a v nejužším místě má nedostatečnou šířku.
Komunikace 18-21C by měly být vybudovány po dokončení výstavby sítí (vodovod, splašková a dešťová
kanalizace, elektrické sítě) v roce 2022.
Komunikace v extravilánu obce (polní a lesní cesty) jsou v současnosti po intenzivním využívání
zemědělskou a lesní technikou v havarijním stavu. Hlavní síť cest je vyznačena na přiložené mapce
modře. V současnosti vedení těchto cest neodpovídá jejich zákresu v katastrální mapě nebo v katastru
vůbec neexistují. Šířka cest je místy nedostatečná a většinou chybí běžné příslušenství jako krajnice,
meze, příkopy, odvodnění apod. Obec v roce 2020 představila záměr realizace tzv. Komplexních
pozemkových úprav, které by měly vést mimo jiné k vyprojektování a následné rekonstrukci sítě polních
cest. V tomto směru proběhla zatím pouze informativní veřejná schůze za účasti vedoucího pobočky
Pozemkového úřadu ve Žďáře n/S. Sběr souhlasů většiny vlastníků v k.ú. byl vzhledem k epidemii
koronaviru odložen.

Pasportizované komunikace v obci vč. označení a klasifikace
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Systém polních cest (modře) v extravilánu obce
Dopravní obslužnost
Autobusové MHD Velké Meziříčí obsluhuje jednou linkou obec Oslavice. Autobusové linky procházející obcí
vedou zejména ve směru Velké Meziříčí, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Budišov.
Obcí prochází železniční trať Studenec - Velké Meziříčí - Křižanov. Přímé spojení z konečných stanic tratě
je zejména do Brna, Třebíče, Jihlavy, Českých Budějovic, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Prahy.
V obci se nachází zastávka na znamení.
Vzhledem k hustotě a frekvenci autobusového a vlakového spojení lze hodnotit zajištění dopravní
obslužnosti jako kvalitní a dostupné.

5. Vybavenost obce
Bydlení
V roce 2020 je v obci počet domů 223, z čehož 15 není trvale obydleno. Dále je zde 6 chat. Celkem je
trvale obydleno 74,32% staveb. Obec v současnosti zažívá značný rozvoj bytové výstavby. Jen v roce
2020 bylo rozestavěno 18 rodinných domů. V územním plánu jsou vymezeny lokality určené k výstavbě
individuálních rodinných domů, které nabízejí více než 50 stavebních míst.
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Balinské údolí

Vývoj bytové výstavby v obci Oslavice v období 2009 - 2018:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet dokončených bytů

4

1

2

3

4

1

3

2

2

1

Počet dokončených bytů v přepočtu
na 1000 obyvatel v kraji

2,76 3,45 2,66 2,48 2,35 2,05 1,99 1,94 2,02 2,83

Počet dokončených bytů v přepočtu
na 1000 obyvatel v ČR

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58 2,69 3,18

Školství
V obci se nachází nově zrekonstruovaná mateřská a základní škola. Kapacita školky je nyní 52 dětí.
Základní škola je malotřídního typu se třemi třídami a celkovou kapacitou 50 žáků. Ve škole se nachází
stravovací zařízení s vlastní kuchyní. Dále také družina, která nabízí volnočasové kroužky pro děti.
Kapacita MŠ i ZŠ je po dostavbách v letech 2019 a 2020 dostatečná, a to s mírnou rezervou vzhledem
k očekávanému rozvoji obce.
Druhý stupeň ZŠ je dostatečně kapacitně zajištěn ve Velkém Meziříčí.
Nedostupnější střední školství je v sousedním Velkém Meziřící a v Třebíči.
Zdravotnictví
V obci není žádné zdravotnické zařízení. Nejbližší zdravotní středisko se základními zdravotními službami
je Dům zdraví v sousedním Velkém Meziříčí. Nejbližší nemocnice jsou v Mostištích (8 km), Třebíči (20 km),
Novém Městě na Moravě (39 km) a Jihlavě (43 km). Záchranná služba sídlí ve Velkém Meziříčí s dojezdem
do 5 minut.
Kultura
V obci je kulturní dům z 60. let minulého století, který nyní slouží veřejnosti. Jsou zde pořádány zábavy
a různé kulturní a společenské akce. Velký sál se zázemím je využíván také ke sportu (stolní tenis,
volejbal, cvičení). Na organizaci společenských akcí se podílí jednotlivé spolky v obci (hasiči, myslivci,
Oslavické ženy...). V malém sále kulturního domu je provozována v nájmu hospoda.
V kulturním domě je 1x týdně otevřena místní knihovna.
V obci jsou udržovány tradice jako jsou ostatky, pouť, dětský den, rozsvěcení vánočního stromu apod.
Obchod
Obec vlastní budovu místního obchodu smíšeného zboží, kde je v nájmu provozován obchod především
se základními potravinami a ve zbytku budovy je zřízena ubytovna.
Sport a tělovýchova
V obci se nacházejí 4 sportoviště: velký sál kulturního domu, dva tenisové kurty s antukovým povrchem,
zcela nové fotbalové hřiště s automatickou závlahou, šatnami a zázemím vybudovaným pro MŠ a ZŠ
a venkovní multifunkční hřiště s tartanovým povrchem.
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6. Životní prostředí
Na území obce je vyhlášen přírodní park Balinské údolí.
Na území obce jsou respektována ochranná pásma vodních toků, lesa a ochrana zemědělského fondu.
Největší zemědělský podnik hospodařící v k.ú. Oslavice,, Zemědělské družstvo Oslavice,, provozuje
ekologické hospodaření a nepoužívá tedy umělá hnojiva a pesticidy. Tím je významně sníženo riziko
kontaminace lokální zdrojů podzemní vody a přímé expozice obyvatel a složek životního prostředí
pesticidům.
V letech 2018 až 2020 proběhla v lesích v k.ú. Oslavice kůrovcová kalamita. Vzhledem k naprosté
převaze smrkových porostů došlo k rozpadu všech lesních celků v katastru obce. Část poškozených
porostů je vytěžena a část stále na vytěžení čeká. Obnova vytěžených porostů je provedena jen na
několika lesních pozemcích menších vlastníků. Majoritní vlastník lesních pozemků v katastru obce
s obnovou porostů doposud nezačal. Nevytěžené porosty jsou nestabilní a začínají být nebezpečné pro
vstup veřejnosti. Volnočasové aktivity v okolních lesích jsou tak značně omezené. Prostupnost krajiny
může také výrazně omezit výstavba velkoplošných oplocenek.
Není zde žádný významný znečišťovatel ovzduší, kromě lokálních topenišť.

Struktura využití půdy v obci Oslavice v roce 2018

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu.
V obci Oslavice dosahuje koeficient hodnoty 1,09.
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7. Správa obce
Obecní úřad
Obecní úřad obce Oslavice tvoří tajemník (starosta) a zaměstnanci úřadu (účetní).
Obecní úřad provozuje služby Czech Point. Na obecním úřadě je možnost ověření podpisu, ověření listin.
Obec Oslavice
Zastupitelstvo obce, jako nejvyšší orgán obce, tvoří 9 členů, z toho starosta obce jako uvolněný
a místostarosta jako neuvolněný.
Obec zaměstnává na DPČ správce kulturního domu a správce fotbalového hřiště. Obec příležitostně
zaměstnává na DPČ a DPP pracovníky, kteří se starají o prostranství obce a údržbu obecního majetku.
V roce 2021 obec přijala do zkráceného pracovního poměru zaměstnance k údržbě veřejných prostranství
obce.
Hospodaření obce
Obec vlastní 5 nemovitostí, převážně občanské vybavenosti.
Hospodaření obce v letech 2009 až 2018 je shrnuto v následující tabulce. Od roku 2013 je výsledek
hospodaření kladný. Obec při svém hospodaření hojně využívá dostupné národní dotační programy
i programy EU, a to především pro stavební investiční akce. Mezi největší investiční akce v posledních 10
letech patří:
●

●

●

●

●

●

●

●

výstavba obecní splaškové kanalizace v rámci projektu DYJE II (2011-2013)
❍ celkové náklady: 49 600 tis. Kč, náklady obce: 9 800 tis. Kč (dotace OPŽP přes SVK Žďársko)
rekonstrukce hasičské klubovny v kulturním domě (2011)
❍ celkové náklady: 85 tis. Kč, náklady obce: 85 tis. Kč
výstavba mateřské školy, zřízení školní kuchyně, vybavení školky, úprava ZŠ a školní
družiny, venkovní úpravy, výměna oken a dveří ZŠ spodní patro (2014)
❍ celkové náklady: 5 480 tis. Kč, náklady obce: 2 719 tis. Kč, dotace od ROP JIHOVÝCHOD 2 655 tis. Kč,
dotace POV Vysočina 106 tis. Kč
výstavba fotbalového a multifunkčního hřiště (2015-2018)
❍ celkové náklady: 10 565 tis. Kč, náklady obce: 5 672 tis. Kč, dotace od MMR Praha 4 767 tis. Kč,
dotace POV Vysočina 127 tis. Kč
rozšíření kapacity MŠ a redislokace učeben ZŠ v obci Oslavice (2018-2019)
❍ celkové náklady: 19 618 tis. Kč, náklady obce: 5 515 tis. Kč, dotace od MŠMT Praha 14 102 tis. Kč
výstavba polytechnické učebny (2019-2020)
❍ celkové náklady: 7 587 tis. Kč, náklady obce: 1 360 tis. Kč, dotace od IROP 6 226 tis. Kč
výstavba vodovodu a splaškové kanalizace v částech Zahumenice, Necidův kopec, Zadní díly
(2020)
❍ celkové náklady: 10 542 tis. Kč, náklady obce: 4 276 tis. Kč (dotace OPŽP přes SVK Žďársko)
výstavba zázemí pro MŠ a ZŠ ve sportovním areálu (2020-2021)
❍ celkové náklady: 7 680 tis. Kč, náklady obce: 1 265 tis. Kč, dotace od MFČR Praha 6 415 tis. Kč

PROGRAM ROZVOJE OBCE OSLAVICE
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Oslavice v letech 2009 - 2020 (v tis. Kč):

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Oslavice v letech 2009 - 2020 (v tis. Kč)

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a dále je členem Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko.
Bezpečnost a požární ochrana
Nejbližší obvodní oddělení Policie ČR je ve Velkém Meziříčí. Dojezdnost policie do obce je zcela
dostatečná.
Obec zajišťuje jednu JPO V složenou z členů SDH Oslavice. Profesionální HZS je ve Velkém Meziříčí. Voda
je zajištěna z hydrantů rozmístěných v obci a obecních rybníků. Varování pro svolání dobrovolných hasičů
je prováděno centrálně z operačního centra HZS (KOPIS) či pro informovanost občanů o požáru nebo
jiného nebezpečí probíhá sirénou případně rozhlasovým hlášením.
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Místní Sbor dobrovolných hasičů vč. požární jednotky obce mají v současnosti uloženou techniku
v garážích místního zemědělského družstva. Ke společenským aktivitám SDH slouží před několika lety
zrekonstruovaná hasička v suterénu kulturního domu, která je k dispozici i místním občanům k oslavám
apod. Obec v roce 2020 získala dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice před fotbalovým hřištěm. Projekt
by se měl začít realizovat v roce 2021.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dopravní obslužnost
Obec má dobrou autobusovou a přiměřenou vlakovou obslužnost.
Zásobování pitnou vodou a kanalizace
Obec má vyřešené jak zásobování pitnou vodou, tak odvod a nakládání se splaškovou vodou.
Lokality pro bytovou výstavbu
Obec má dostatečné kapacity lokalit pro novou bytovou výstavbu.
Uvolněný starosta
Vzhledem k tomu, že starosta obce je uvolněným pro svoji funkci, může se plně věnovat správě obce,
hledání dotačních možností a spolupracovat na projektech, které obec rozvíjejí.
Hospodaření obce
Obec má dlouhodobě stabilní hospodaření a hojně využívá dostupných dotačních příležitostí.
Ekologické hospodaření v zemědělství
Zemědělské družstvo Oslavice provozuje ekologické hospodaření s pozitivními dopady na životní
prostředí v obci.
Poloha obce
Výhodná poloha obce v těsném sousedství ORP Velké Meziříčí - snadná dostupnost úřadů ORP a služeb.
Aktivní spolky
V obci fungují aktivní spolky, které přispívají k rozvoji společenského života v obci a také částečně
zajišťují některé komunální potřeby obce.
Pracovní příležitosti
Sousedství Velkého Meziříčí poskytuje velké množství pracovních příležitostí pro obyvatele obce
Oslavice.

Slabé stránky
●

●

●

●

●

●

●

●
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Místní komunikace
Některé místní komunikace v intravilánu a všechny v extravilánu obce jsou v havarijním stavu.
Kapacita místních komunikací
Nedostatečná kapacita stávající přístupové komunikace pro lokalitu Zadní díly.
Technický stav kulturního domu
Některé konstrukce a infrastruktura kulturního domu jsou ve špatném technickém stavu.
Technický stav obecní prodejny
Celkový technický stav prodejny není dobrý.
Údržba veřejných prostranství
Údržba veřejných prostranství je zajišťována příležitostnými pracovníky na DPP, kteří nejsou k dispozici
vždy, když je potřeba.
Hasičská zbrojnice
Místní SDH nemá hasičskou zbrojnici. Technika je uložena v nevyhovujících podmínkách v garážích
místního zemědělského družstva.
Sortiment obecní prodejny
Vzhledem k nákupním možnostem a dostupnosti Velkého Meziříčí je obrat a tím i sortiment místní
prodejny velmi omezený.
Technický stav kuchyně v KD
Technický stav kuchyně v kulturním domě neodpovídá standardům pro veřejné stravování.

●

●

●

●

Chodníky
V obci chybí chodníky, a to zejména podél silnice na Osové a v nejbližším okolí školy.
Kůrovcová kalamita
Po proběhlé kůrovcové kalamitě je značně zhoršena prostupnost krajiny. Rekreační význam lesů v
katastru obce bude do obnovení porostů omezený.
Stagnace vývoje počtu obyvatel
V posledních letech se zastavil setrvalý růst počtu obyvatel obce zřejmě v důsledku nedostatku
dostupných stavebních pozemků. Hrozí riziko postupného úbytku obyvatel a stárnutí populace.
Průmyslové zóny za hranicí katastru obce
Průmyslové zóny sousedního města v přímém sousedství katastru obce mohou mít negativní vlivy i na
území katastru obce, aniž by z nich obci plynuly daňové příjmy podle RUD.

Příležitosti
●

Volné lokality pro bytovou výstavbu
V obci je dostatek volných lokalit pro bytovou výstavbu umožňující další rozvoj obce. Spolu s pracovními
příležitostmi a službami blízkého města Velkého Meziříčí umožní mladým lidem zůstat v obci.

Hrozby
●

●

●

Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu
Katastrální území obce je zahrnuto do lokality Horka, která je jednou z vyhodnocovaných lokalit pro
vybudování hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.
Chátrající objekty
V obci se nachází několik chátrajících objektů s neudržovaným okolím, které kazí vzhled veřejných
prostranství.
Rychlý stavební rozvoj v nových lokalitách
Při rychlém obsazení volných lokalit pro bytovou výstavbu hrozí nedostatečná kapacita některých
služeb (MŠ, ZŠ) a přetížení některých místních komunikací do vybudování nových.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize do roku 2025
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Jako vizi rozvoje na příštích 5let si obec stanovila několik dlouhodobých
strategických cílů, které odpovídají výsledkům SWOT analýzy a připomínkám a podnětům shromážděným
při projednání analytické i návrhové části zastupitelstvem obce.
Oslavice chce být příjemným místem pro život. Lidé zde žijí v těsné blízkosti přírody, ale
zároveň na skok od města. Obec chce poskytovat obyvatelům rozvinuté funkce bydlení se
zajištěnými klíčovými službami sociální občanské vybavenosti a s vytvořeným kvalitním
vnějším i vnitřním zázemím pro volnočasové aktivity.
Pro naplnění této vize je nutno sledovat společenské trendy a vytvářet podmínky pro splnění nároků
obyvatel. Dnes a určitě i ve výhledu do roku 2030 to bude snaha o zdravý životní styl, sportovní
a relaxační aktivity i v pokročilém věku a samozřejmě zdravý rozvoj dětí. Předpokladem pro splnění
těchto oprávněných potřeb je:
●
●
●
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klidné a kvalitní bydlení s dostupnou technickou infrastrukturou
dostupnost sportovních, kulturních a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie
dostupnost základních služeb sociální občanské vybavenosti - MŠ a první stupeň ZŠ

B.2 Cíle, opatření a aktivity
Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Bydlení a infrastruktura”
Opatření: „Zkvalitňování dopravní infrastruktury”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

zastupitelstvo
7000
Externí
obce
Rekonstrukce povrchů místních komunikací v intravilánu obce, které byly poničeny při výstavbě vodovodu a kanalizace v
tomtéž roce a některých dalších komunikací, konkrétně: 9C, 15C, 16C a část 7C. Ke konci roku 2020 podána žádost o dotaci
z programu MMR Podpora rozvoje regionů 2021.
zastupitelstvo
2022 - 2023
3000
Externí
„2. fáze rekonstrukce místních komunikací”
obce
Rekonstrukce místní komunikace 13C v úseku škola - Pokornova zahrada. Pokud bude aktivní výzva, bude podána žádost o
dotaci z programu MMR Podpora rozvoje regionů. Stavba bude navazovat na vybudování přeložky VN a NN.
zastupitelstvo
2022 - 2025
2000
Externí
„Výstavba chodníků v okolí školy”
obce
Výstavba chodníků a zpomalovacích prahů v okolí školy na základě již vypracovaného projektu. Bude hledán vhodný dotační
program.
zastupitelstvo
2021 - 2024
„Severní připojení lokality Zadní díly”
obce
Výběr optimálního způsobu severního dopravního napojení lokality Zadní díly v závislosti na vývoji možnosti zrušení hnojiště
ZD, na souhlasu vlastníků dotčených pozemků a na případné výstavbě podjezdu pod JV obchvatem V.M. v lokalitě U jasanu.
„1. fáze rekonstrukce místních komunikací”

Opatření: „Obecní budovy - údržba a rozvoj”

„Vybavení šaten u fotbalového hřiště”

2021 - 2022

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

2021 - 2021

zastupitelstvo
obce

500

Vybavení šaten, kuchyně, klubovny a venkovní terasy.

Zdroj
financování

zastupitelstvo
obce
V návaznosti na nové dotační programy pro budování FVE na veřejných budovách bude navržena výstavba FVE na obecních
budovách.
zastupitelstvo
2021 - 2022
11000
Externí
„Výstavba požární zbrojnice”
obce
Výstavba požární zbrojnice pro SDH Oslavice před fotbalovým hřištěm. Dotace na projekt byla přiznána v roce 2020. Do jara
2021 bude dokončena projektová dokumentace a následně vybrán dodavatel stavby. Dotace z kraje a MV ČR bude 7,5 mil.
Kč.
zastupitelstvo
2021 - 2021
300
Vlastní
„Technický stav KD”
obce
Nechat zpracovat audit technického stavu kulturního domu, vč. návrhu nutných a vhodných technických zásahů a zvážit
dílčí změny v dispozici a účelu místností.
zastupitelstvo
2023 - 2026
„Rekonstrukce budovy obecní prodejny”
obce
Rekonstrukce a rozšíření funkcí budovy obecní prodejny: 2023 příprava projektu, 2024 žádost o dotaci, 2025-26 stavba.
„Posílení energetické soběstačnosti obecních budov”

Opatření: „Budování technické infrastruktury”

„Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení”

2023 - 2025

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2022 - 2022

zastupitelstvo
obce

500

Vlastní +
externí

Rekonstrukce rozvodny veřejného osvětlení, doplnění lamp vč. nových lokalit.

zastupitelstvo
500
obce
Rekonstrukce stanovišť pro kontejnery a doplnění v nových lokalitách. Vypracování návrhu provedení a následná realizace.
zastupitelstvo
Vlastní +
2021 - 2025
„Příprava na budování optických sítí”
obce
externí
Průběžné pokládání chrániček pro budování optické sítě v komunikacích, kde budou prováděny zemní práce.
zastupitelstvo
2023 - 2025
„Obecní rozhlas”
obce
Zvážit výběr systému obecního rozhlasu.
„Rekonstrukce a doplnění kontejnerových stanovišť”

2022 - 2023
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PLÁN ROZVOJE OBCE
Cíl: „Život v obci”
Opatření: „Rozvoj podmínek pro volno-časové aktivity”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

zastupitelstvo
500
Vlastní
obce
Dočasná oprava polních cest na dobu do dokončení komplexních pozemkových úprav a zahájení realizace společných
opatření, tj. cca do roku 2028. Cesty jsou v havarijním stavu a není možné je využívat k volno-časovým aktivitám obyvatel
obce. Jedná se o dosypání děr a podmáčených úseků, stržení nerovností, rozšíření a vyčistění zarostlých úseků.
„Dočasná oprava polních cest”

2021 - 2021

Cíl: „Prostředí pro život”
Opatření: „Životní prostředí bez jaderného odpadu”

Obec z pohledu účastníka řízení při případném povolovacím procesu vydává
nesouhlasná stanoviska se stavbou úložiště radioaktivních odpoadů

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

zastupitelstvo
50
Vlastní
obce
Obec Oslavice, v rámci svého strategického plánu rozvoje obce, vystupuje proti vzniku úložiště radioaktivních odpadů v
lokalitě Horka.
„Nesouhlas s vybudováním úložiště radioaktivních odpadů”

Opatření: „Zlepšování stavu životního prostředí”

2021 - 2025

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

zastupitelstvo
obce
Motivovat provozovatele hnojiště ZD Oslavice k vybudování nového hnojiště v areálu ZD a zrušení stávajícího.
„Předcházení vzniku bioodpadu zavedením domácích kompostérů”
2021 - 2021 starosta
1300
Externí
V roce 2020 byla přiznána dotace na pořízení domácích kompostérů a obecního štěpkovače. Kompostéry budou pořízeny v
roce 2021 prostřednictvím mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko a distribuovány občanům.
„Zrušení hnojiště ZD”

2021 - 2025

2021 - 2027 místostarosta
0
„Příprava komplexních pozemkových úprav”
Příprava komplexních pozemkových úprav. V rámci budování společných opatření bude vyprojektována síť polních cest,
protierozní opatření a prvky zlepšující biodiverzitu krajiny. Během 7 let by měl být vypracován návrh projektu, projednán s
vlastníky, dokončen a schválen. Následovat bude realizace jednotlivých společných opatření.
starosta a
2025 - 2025
100
„Doplnění přirozených protihlukových barier na obchvatu obce”
místostarosta
V návaznosti na plánovanou výstavbu okružní křižovatky na Blatinách bude navržena a doplněna výsadba zeleně s cílem
snížit šíření hluku od rychle projíždějících vozidel směr k zástavbě obce.
Opatření: „Zlepšování vzhledu obce”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

starosta a
300
Vlastní
místostarosta
Etapizovaná údržba stromů na veřejných prostranstvích obce v návaznosti na zpracovaný dendrologický průzkum z roku
2020.
zastupitelstvo
2021 - 2021
Vlastní
„Zaměstnanec pro údržbu veřejných prostranství”
obce
Přijmout do HPP obecního zaměstnance, který by se staral o údržbu veřejných prostranství obce.
„Údržba stromů na veřejných prostranstvích”

2021 - 2025

2021 - 2021 starosta
350
Vlastní
„Vydláždění cesty ke kapli”
Vydláždění cesty ke kapli štípaným kamenem a výstavba osvětlení podle schváleného projektu.
zastupitelstvo
2023 - 2027
200
Vlastní
„Revitalizace veřejných prostranství”
obce
Zadání projektu revitalizace veřejných prostranství obce (úprav ploch, osazení obrubníků, doplnění a revitalizace zeleně...).
Postupná realizace projektu podle finančních možností obce, příp. dostupných dotací.
zastupitelstvo
2022 - 2022
1000
Vlastní
„Zakoupení traktoru a vybavení pro údržbu obce”
obce
Výběr a zakoupení vhodné traktoru a techniky pro údržbu veřejných prostranství obce (sečení trávy, odvoz bioodpadu, sběr
listí, zametání komunikací, shrnování sněhu a zimní posyp místních komunikací).
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B.3 Podpora realizace programu
Za realizaci Programu rozvoje obce je zodpovědné Zastupitelstvo obce.
Sledování plnění stanovených cílů bude kontrolováno Kontrolním výborem obce, který
minimálně 1x ročně vyhodnotí soulad řešených projektů v obci s tímto rozvojovým
dokumentem obce.
O závěrech svých kontrol bude Kontrolní výbor informovat Zastupitelstvo obce.
Hodnocení a závěry bude přijímat v rámci usnesení Zastupitelstvo obce vždy minimálně 1x
ročně.
Rozvojový program se bude aktualizovat minimálně 1x ročně, aby byl v maximální možné
míře aktualizovaný se splněnými, probíhajícími, či nesplněnými úkoly a vizemi.
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ŠKOLA
Informace
Školní kroužky pro rok 2021/2022

Nabídka kroužků pro školní rok 2021/2022
Všechny kroužky jsou bezplatně nabízeny pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠ oslavice.
● Pondělí – Docvičování - Mgr. Miroslava Šulcová - 13:00 – 13:45
● Úterý – Šikulky – Bc. Jitka Dvořáková - 13:00 – 13:45
● Středa – Náboženství – Josef Drlíček – po vyučování
● Středa – Hudební kroužek – Mgr. Eva Havelková – 13:00-13:45

Kapacita 15 dětí
● Čtvrtek – Sportovní kroužek – Anna Čermáková – 13:00 – 13:45

Základní
● Během online výuky jsme uspořádali pro
děti i jejich rodiče Velikonoční putování.
● Putovalo se s pomocí mapy, na které
bylo vyznačeno celkem 7 stanovišť s GPS
souřadnicemi.
● Akce Čistá Vysočina 2021
● Naše škola se vydala na úklid okolo silnice v
katastru obce.
● Na první květnovou neděli jsme chystali pro
maminky překvapení k jejich svátku.
● 1. ročník vyrazil na cyklovýlet do Osového.
● V květnu jsme po dlouhé době vyrazili
všichni na výlet. Navštívili jsme Biofarmu v
Ratibořicích.
● Ve středu 16. 6. 2021 jsme vypluli s dětmi
lodí po Dalešické přehradě. Plavbu jsme měli
zpestřenou hledáním pokladu.
Za ZŠ Mgr. Daniela Požárová
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Mateřská
Na konci března stále probíhala distanční
výuka. Všem dětem paní učitelky každý týden
zasílaly na email rodičů náměty na cvičení,
logopedickou prevenci, básničky, písničky,
pohádky, pracovní listy vždy tematicky
zaměřené. U předškoláků byla tato výuka
povinná, u menších dětí ne, i přesto paní
učitelky materiály zasílaly, aby se doma děti
nenudily a nestýskalo se jim tolik po školce.
Jelikož tento rok připadly Velikonoce na
1. dubna, připravili jsme pro děti i rodiče tzv.
Velikonoční stezku. Rodičům jsme zaslali na
email seznam stanovišť s GPS souřadnicemi.
Putovalo se pomocí mapy, celkem 7 stanovišť,
na kterých se děti dozvěděly mnoho zajímavostí
o velikonočních tradicích. Z každého stanoviště
děti získaly klíčové slovo, ze kterého pak s
pomocí rodičů, či prarodičů vymyslely básničku.
Odměnou pro všechny děti byly perníčky a
kamínek v podobě kuřátka, který si musely najít
na nejvyšším bodu obce Oslavice.
14. 4. 2021 byl významný den pro děti s
povinnou předškolní docházkou, jelikož se
mohly vrátit po distanční výuce do školky. I
když nás čekalo povinné testování, vše jsme
zvládli na výbornou.
Poslední
dubnový
týden
patřil
všem
čarodějnicím. Především hlavní čarodějnici
Elfrídě, která nechtěně narazila do stromu

u naší školy, když rozmísťovala podobizny
svých kolegyň. Děti měly za úkol je všechny
najít a s pomocí rodičů napsat jejich jména.
Děti, které mateřskou školu navštěvovaly,
si užily báječný den plný čarodějnického
kouzlení.
10. 5. 2021 byl den, kdy mohly do naší školy
nastoupit všechny děti, což nám dělalo
nesmírnou radost.

1. 6. 2021 obě třídy školky vyrazily na výlet
do ZOO Jihlava. Děti shlédly krásný program
o zvířátkách a ještě jich mnoho viděly ve
výbězích. Taktéž obě třídy vyrazily na výlet
do Kramolína na plavbu lodí po Dalešické
přehradě i s hledáním pokladu pirátů. Tyto
akce byly zcela zdarma hrazeny z dotací EU
šablony II., které naše škola získala.
V projektovém týdnu s tématem povolání
v pohádkové říši třída Kulíšků oslavovala
svatbu prince a princezny, třída Soviček
si užila v kostýmech pohádkových postav
karneval a zatancovala si na hudbu z filmu
"Ať žijí duchové."
Nesmělo chybět ani tradiční spaní třídy
Soviček přes noc v mateřské škole.
Tyto měsíce byly doslova nabité akcemi,
kterých jsme si všichni moc užili.

Přejeme Vám všem moc krásné léto.
Učitelka MŠ Bc. Lenka Štveráčková.
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OSTATNÍ
Autobusové spoje výluka od 1.7
Do Velkého Meziříčí
➡ Oslavice I (škola)
4:54
5:10
5:28 5:30
5:53
7:23
7:58 7:59
9:10
9:18
9:25
9:32
10:52
12:03
13:26
13:30
15:20
16:18
17:18
17:20
18:11
20:09

Oslavice

pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
Neděle
pracovní dny
Sobota, Neděle
pracovní dny
MHD VM otočka KD
pracovní dny
Sobota, Neděle
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
Sobota, Neděle
pracovní dny
pracovní dny
Sobota, Neděle

➡

Do Třebíče
Oslavice I (škola)
4:38
5:45
6:38
6:55
9:21
10:43
12:48
14:08
14:10
16:40
18:15
18:28

Oslavice

pracovní dny
pracovní dny
Sobota, Neděle
pracovní dny
pracovní dny
Sobota, Neděle
pracovní dny
Sobota, Neděle
pracovní dny
pracovní dny
pracovní dny
Sobota, Neděle

➡ Do Hodova
Oslavice

Oslavice I (škola)

6:13
pracovní
8:33
pracovní
11:10
pracovní
14:52 15:51 pracovní
18:02
pracovní

dny
dny
dny
dny
dny

Jak správně kompostovat
Co patří do kompostéru:
Do kvalitního kompostu můžete přidat skoro
všechny organické odpady ze dvora, zahrady
i domácnosti. Ideální je co nejrůznorodější
směs materiálů.
Veškerý zahradní odpad jako: tráva, listí,
seno, sláma, plevel, piliny, dřevní štěpka, hlína,
odřezky z vinné révy, vychladlý popel a uhlí
ze dřeva. (POZOR: s ořechovým listím raději
opatrně, více o tom jak kompostovat listí najdete
v našem článku Kompostování na podzim a
příprava kompostu na zimu)
Kuchyňský odpad: káva, čajové sáčky, podrcené
skořápky z vajec, bioodpad z kuchyně (slupky ze
zeleniny a ovoce - i citrusové plody), papírové

28

kapesníky, podrcené ořechové skořápky atd.
Zbytky vařených jídel se doporučuje dávat jen
v malých množstvích. Smíchejte je s větším
množstvím suchého materiálu.
Do kompostéru můžete dávat i trus býložravých
zvířat (POZOR: psí a kočičí výkaly nesmí přijít
do kompostu, znehodnotily by ho.)
Naše tipy na ulehčení kompostovaní:

Tip č. 1 : Pokud se vám stane, že odpadu
máte tolik, že ho sami nedokážete
zkompostovat a nevejde se do kompostéru
- můžete váš zahradní odpad uskladnit v
kompostovatelných pytlích 70l až 240l a
později kompostér doplnit nebo jednoduše
zanést do sběrného dvora a vyhodit rovnou

s pytlem, který je schopný se rozložit spolu s
bioodpadem.
Tip č. 2 : Je velmi praktické a pohodlné, pokud
si v kuchyni zavedete košík na bioodpad s
kompostovatelnými sáčky. Když košík naplníte,
jednoduše vyberete bioodpad i se sáčkem a
hodíte do vašeho zahradního kompostéru.
Tip č. 3 : Pokud máte hodně nebarvených
kartonových krabic, nastříhejte je nebo
nařízněte do kompostu na malé kousky.
Tvoří ideální hnědou složku kompostu (pokud
například právě vysypete do kompostu hodně
posečené trávy, která tvoří zelenou složku).
Takové vyvážení a promíchání složek zajistí
rychlejší a kvalitnější kompostování.

Co nepatří do kompostu:
Zbytky masa, ryby, mléčné výrobky, sklo,
plasty, kovy, textil, piliny z dřevotřísky,
uhynulá zvířata, chemicky ošetřené zbytky,
trus masožravých zvířat ...
Důležitá je co nejjemnější struktura
materiálu. Vydatně vám pomůže sekačka
se sběrným košem, která dokáže rozdrobit
i spadané listí a také zahradní štěpkovač na
odřezané větve ze stromů a keřů.
Při domácím kompostování neexistují téměř
žádná legislativní omezení. Při zakládání
kompostu doporučujeme zohlednit některé
zásady a pravidla ověřené v praxi.

Obec Oslavice
00842524

41,926 tun
967 020 MJ
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OSTATNÍ

30. 7. – 1. 8. 2021
Pouťový fotbal SOBOTA 14 hod.

– tradiční fotbalový zápas svobodní – ženatí

SOBOTA PIKARDI

– venkovní zábava od 20 hod.

Mše sv. NEDĚLE

– 11.30 hod. v kapli Božího milosrdenství v Oslavici
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
Hedvika Chlubnová

Zesnulí spoluobčané
Bohumír Havlíček zemřel po krátké těžké nemoci dne 17. 5.2021 ve věku 80 let.
Josef Hnízdil zemřel dne 26. 5. 2021 ve věku nedožitých 83 let.
Marie Kochová zemřela dne 1. 6. 2021 ve věku 76 let.
Lutz Karel Hladík zemřel náhle 2. 6. 2021 ve věku nedožitých 64 let.
Anděla Maloušková zemřela dne 17. 6. 2021 ve věku 87 let.

foto: Šárka
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