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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

nemile nás překvapil vpád ruských vojsk 
na území svrchovaného demokratického 
státu Ukrajina 24. 2. 2022. Válka v  Evropě 
je obrovský šok, ze kterého se dostává celý 
svět. Ve sdělovacích prostředcích sledujeme 
otřesné záběry, útoky na civilní obyvatelstvo. 
Věci, které si mnozí z nás nedovedou reálně 
ani představit.

Na tuto situaci zareagovalo také Zastupitelstvo 
obce Oslavice dne 14. 3. 2022 a na svém 
zasedání schválilo použití bývalé ubytovny 
v  budově obchodu potravin jako místo 
pro možné ubytování válečných uprchlíků 
z  Ukrajiny přes Krajské uprchlické centrum 
v  Jihlavě.  Prostory ubytovny v  zadní části 
obchodu potravin jsou od 31. 3. zcela vyklizeny.  

Vyhlašujeme proto po obci sbírku pro dočasné 
vybavení ubytovny, aby zde mohli najít 
dočasné útočiště zejména maminky s  dětmi. 

Potřebovat budeme zejména věci jako: 
postele, matrace, povlečení, skříně, stoly, 
židle, sedačky, kuchyňská linka, sporák, 
pračka, lednička, kuchyňské nádobí a 
pomůcky… Pokud by jste mohli a chtěli něco 
darovat, zašlete prosím fotografi i na email 
oslavice@oslavice.cz nebo tel. 778 496 439 
nebo přímo kontaktujte starostu obce.  
Budeme Vás kontaktovat a zvážíme, zda 
bude nabídnutou věc možné využít.  

S  pomocí se už nabídli členové SDH Oslavice, 
kteří pomůžou připravit ubytovnu. Uvítáme i 
další dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit. 
Dále p. H. nabídnul pro tyto potřeby i soukromý 
dům čp. 144 (dříve J. Š.). Předem děkujeme za 
případné nabídky.  

Pokud možno přejeme krásné jarní dny. 

Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

je spuštěna dálkově siréna umístěná na KD 
Oslavice a zároveň je odesílána krátká SMS 
správa členům místní JPO (např. Požár lesa, 
přibližné místo události).  

„Vyhlášení požárního poplachu“

V návaznosti na nenadálou situaci dne 9.3. 
15:28 se rozezněla siréna, která upozornila 
na požár lesa u rybníka „Demák“. Je to pokyn 
především pro hasiče zapojené do Jednotky 
Požární Ochrany (JPO) naší obce. Jednotka naší 
obce JPO Oslavice je tvořena ze členů SDH 
Oslavice. Obec Oslavice ji zřizuje ze zákona. 
Obec má povinnost zabezpečit vybavení a 
provozní prostředky.  

Při nahlášení mimořádné události na linku 
hasičů 150 v  katastru obce Oslavice se 
aktivuje Krajské Operační a Informační 
Středisko (KOPIS) se sídlem v  Jihlavě. Odtud 

Druhy signálu zajišťující varování 
obyvatelstva pomocí sirén 

Zkouška sirén: Zpravidla každou první 
středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme 
tzv.  „Zkušební tón“. Tento signál provází 
pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná 
se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 
vteřin. (slýcháme první středu v  měsíci) 

„Požární poplach“:  Dále se můžeme 
setkat se signálem, který není ani varovný 
ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek 

požární ochrany. Nazýváme jej „Požární 
poplach“  a je vyhlašován rotační sirénou 
přerušovaným signálem (25 sekund  trvalý 
tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund  trvalý 
tón) po dobu jedné minuty. (slyšeli jsme 9.3. 
15:28) 

„Všeobecná výstraha“ Tento signál je 
vyhlašován kolísavým tónem sirény po 
dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) 
a může zaznít až 3  × za sebou v cca 
tříminutových intervalech. U elektronických 
(není v naší obci) sirén je varovný tón 
doplněn o  hlasovou informaci, která 
upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí 
zátopové vlny, chemická havárie, radiační 
havárie) a  je doplněna o  výzvu ke  sledování 
vysílání Českého rozhlasu a České televize. 
(doufáme, že nebude potřeba) 

Při všeobecné výstraze je třeba zachovat 
klid, najít bezpečné místo, sledovat sdělovací 
prostředky.

.
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…
Požární zbrojnice Oslavice

Dokončili jsme stavbu a zastřešení věže, byly 
provedeny vnitřní omítky a pracuje se na 
omítkách venkovních. Připravují se podlahy. Již 
jsme vyčerpali příspěvek ze státního rozpočtu 
GŘ HZS prostřednictvím Ministerstva Vnitra 
4.500.000 Kč. Příspěvek z rozpočtu Kraje 
Vysočina 3.000.000 Kč můžeme žádat až po 
dokončení stavby. Nemalá část je pokryta 
také z vlastního rozpočtu obce Oslavice.  

Vítání občánků

27. 3. 2022 proběhlo ve spolupráci Obce 
Oslavice a MŠ Oslavice hromadné vítání 
občánků v KD Oslavice za poslední 3 roky

Pavel Janoušek – starosta obce. 

Masopustní průvod a dětský 
karneval“

26. 2. 2022 díky příznivější epidemiologické 
situaci se díky aktivitě „SDH Oslavice“ podařil 
uspořádat průvod masek po obci a venkovní 
dětský karneval. Více v samostatném článku. 

Co nás čeká…
„Obchod potravin COOP VM“

Obec Oslavice převzala nemovitost od stáva-
jícího pronajímatele 31. 3. 2022. Od 1. 4. 2022 
budeme společně s  COOP VM směřovat kroky 
k  přestavbě, vybavení a následně otevření 
prodejny. Jakmile bude prodejna potravin 
COOP připravena k  otevření, budete infor-
mováni letáky a rozhlasem. Ke konci měsíce 
dubna proběhnou práce na zateplení střechy 
a nátěr střešního plechu.

„Člověče nezlob se“

2. 4. 2022 pořádají Ženy Oslavice turnaj 
„Člověče nezlob se“ v  KD Oslavice. 

„Oslavickej vejšlap

14. 5. 2022 pořádají Ženy Oslavice 
„Oslavickej vejšlap“ v okolí obce Oslavice.

Slavnostní chvíle zpříjemnily děti z naší  
mateřské školy pěkným kulturním  program-
em. Po vystoupení dětí se rodiče  podepsali do 
pamětní knihy obce. Noví občánci dostali od 
obce Oslavice darem osušky s vyšitým jmé-
nem, 500 Kč a pamětní list, maminky dostaly 
květiny.

Pavel Janoušek – starosta obce.

Vítání nových občánků obce Oslavice 

V neděli 27. března se uskutečnilo po dlouhé 
době vítání nových občánků obce Oslavice za 
roky 2019, 2020 a 2021. Dohromady to je 27
dětí, proto vítání proběhlo v kulturním domě. 

Děti přivítal pan místostarosta František Šoukal 
a paní ředitelka školy Miroslava Šulcová. 
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ŠKOLA

Ihned po vánočních prázdninách k nám 
zavítala záchranná stanice IKAROS 
z Pelhřimova. Poprvé děti naživo viděly 
vakoveverku, měly na ruce chameleona či 
hladily morče. 

Největším zážitkem z celého čtvrtletí byl 
lyžařský výcvik, který se konal na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí. Zdatní lyžaři se 
učili novým kouskům a ti méně zdatní se 
učili lyžovat. Poslední den se dokonce konaly 
lyžařské závody, kde překvapili prvňáčci 
svým talentem.  

Před začátkem postní doby se u nás na škole 
konal karneval. Byla to úžasná podívaná 
s přehlídkou dechberoucích kostýmů. Škola 
se proměnila na budovu plnou pohádkových 
a fi lmových postav i zvěřinec. Velké díky 

Dění na Základní Škole

náleží rodičům za vyrobení nádherných 
kostýmů.

Další zajímavou akcí byla přednáška o 
energetice, kde se děti dozvěděly spoustu 
zajímavých informací či preventivní program, 
při němž si zopakovaly, jak se k sobě chovat.  

Základní škola zve na zápis do 1. ročníku, který se koná 
5. 4. 2022. Na budoucí prvňáčky se budeme těšit.  
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Co nás čeká…

„Domácí kompostéry“

Pořízené prostřednictvím Mikroregionu Velko-
meziříčsko bítešsko jsou ještě k vyzvednutí po 
podepsání smlouvy v kanceláři OU Oslavice. 
Je možné požádat na více zahrad do vyčer-
pání zásob. 

„Svoz železného opadu“

Provede SDH Oslavice v sobotu 7. května 
od 8h. ráno. Žádáme občany, aby připravili 
nepotřebné železo před své vjezdy.    

„Svoz nebezpečného odpadu“

provede SDH Oslavice v sobotu 30. dubna od 
8h ráno. (znečištěné obaly, barvy, znečištěné 
hadry, baterie, eternit – napytlovat nebo obal-
it streč fólií, skelná vata – napytlovat nebo 
obalit streč fólií, lepenka – napytlovat nebo 
obalit streč fólií) + 

Svoz elektroodpadu (televize, PC-mon-
itory, tiskárny, videa, kopírky, PC-krabice, 
rádia, magnetofony, hifi  věže, klávesnice, led-
nice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnky, 
vysavače, varné konvice, fény). 

NENÍ MOŽNÉ SBÍRAT PNEUMATIKY 
a AUTODÍLY! 

„Kontejnery na tříděný odpad“

Apelujeme na občany, aby rozdělávali krabice, 
sešlapávali plastové lahve před odevzdáním 
do odpovídajícího kontejneru. Neodkládejte 
prosím odpad vedle plných kontejnerů. Děku-
jeme za spolupráci. Představujeme rozdíl 
kontejneru u obchodu potravin, kde nebyly 
původně rozložené krabice. Kontejner jsme 
vybrali. Krabice rozebrali a rozloženými kar-
tony znovu naplnili.  

Děkuji za Váš kladný přístup k životnímu 
prostředí.

Občané je mají možnost odevzdat PNEUMA-
TIKY všude tam, kde se pneumatiky prodáva-
jí, pneuservisy, popř. i u prodejců automobilů 
ZDARMA. 

„Umístění kontejnerů na velkoobjemový 
odpad“ 

Vždy na týden:

od 5. 4. 2022 u obchodu potravin 

od 12. 4. 2022 u kulturního domu 

od 19. 4. 2022 na váze 

od 26. 4. 2022 most u potoka 

Pavel Janoušek – starosta obce.

DĚNÍ V OBCI



76

ŠKOLA

Ihned po vánočních prázdninách k nám 
zavítala záchranná stanice IKAROS 
z Pelhřimova. Poprvé děti naživo viděly 
vakoveverku, měly na ruce chameleona či 
hladily morče. 

Největším zážitkem z celého čtvrtletí byl 
lyžařský výcvik, který se konal na Fajtově 
kopci ve Velkém Meziříčí. Zdatní lyžaři se 
učili novým kouskům a ti méně zdatní se 
učili lyžovat. Poslední den se dokonce konaly 
lyžařské závody, kde překvapili prvňáčci 
svým talentem.  

Před začátkem postní doby se u nás na škole 
konal karneval. Byla to úžasná podívaná 
s přehlídkou dechberoucích kostýmů. Škola 
se proměnila na budovu plnou pohádkových 
a fi lmových postav i zvěřinec. Velké díky 

Dění na Základní Škole

náleží rodičům za vyrobení nádherných 
kostýmů.

Další zajímavou akcí byla přednáška o 
energetice, kde se děti dozvěděly spoustu 
zajímavých informací či preventivní program, 
při němž si zopakovaly, jak se k sobě chovat.  

Základní škola zve na zápis do 1. ročníku, který se koná 
5. 4. 2022. Na budoucí prvňáčky se budeme těšit.  

ŠKOLA
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Základní škola a mateřská škola Oslavice srdečně zve děti a rodiče  

na 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

pro školní rok 2022/2023 
Ve dnech 5.5.2022 a 6.5.2022 proběhnou návštěvní dny pro rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě do 
předškolního vzdělávání do naší mateřské školy. Návštěvní dny proběhnou v odpoledních hodinách 
vždy od 14.00 do 16.00. Při této příležitosti si rodiče vyzvednou potřebné tiskopisy potřebné pro přijetí 
dítěte. Tyto tiskopisy si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách školy: www.zsoslavice.cz. 

 

Zápis se bude konat ve dnech 12.5.2022 a 13.5.2022, a to vždy od 14.00 do 16.00. Rodiče prosíme, 
aby přinesli vyplněné tiskopisy potřebné pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

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 přednosti přijetí k předškolnímu vzdělávání má dítě v místě trvalého pobytu. 

Základní škola a mateřská škola Oslavice 
srdečně zve děti a rodiče  

NA ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

pro školní rok 2022/2023 

Ve dnech 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022 proběhnou 
návštěvní dny pro rodiče, kteří chtějí zap-
sat své dítě do předškolního vzdělávání do 
naší mateřské školy. Návštěvní dny proběh-
nou v odpoledních hodinách vždy od 14.00 
do 16.00. Při této příležitosti si rodiče vyzv-
ednou potřebné tiskopisy potřebné pro při-
jetí dítěte. Tyto tiskopisy si můžete rovněž 
stáhnout na webových stránkách školy: 
www.zsoslavice.cz. 

Zápis se bude konat ve dnech 12. 5. 2022 
a 13. 5.2022, a to vždy od 14.00 do 16.00. 
Rodiče prosíme, aby přinesli vyplněné tiskop-
isy potřebné pro přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. 
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Vánoce utekly jako voda a my jsme se opět 
všichni sešli ve školce. Děti byly plné dojmů  z 
prožitých vánočních svátků a moc se těšily do 
školky, že si opět pohrají s novými hračkami, 
které před svátky dostaly. Hned 3. 1. za námi 
přijel pan Hořák ze záchranné stanice a přivezl 
nám mnoho zajímavých zvířátek, které jsme 
si mohli prohlédnout a některé i pohladit. 
Např. vakoveverku, morče  rozetové, strašilky 
nebo užovku. 

Druhý týden v lednu jsme vyrazili do 
zábavného centra Labyrint do Třebíč, kde 
jsme si všichni užili mnoho zábavy, skákání 
na různých atrakcích a prolézačkách.

Předškoláci poprvé navštívili první třídu, 
kde se seznámili s prvňáčky a jejich třídou, 
povídali si o oblíbených pohádkách a zkusili 
si pantomimu. 

Projektovým tématem v měsíci lednu byly 
zimní pohádky. A to např. Krtek a sněhulák, 
Sněhová královna a nesmělo chybět tolik 
oblíbené Ledové království. 

Na konci ledna předškoláci absolvovali 
lyžařský výcvik na Fajtově kopci ve Velkém 
Meziříčí. Zvládli základy lyžování, osvojili si 
jízdu na malém kopci i dětském vleku. Vysoká 
nemocnost kvůli neštovicím ovlivnila počet 
dětí na výcviku i ve školce. Budoucí předškoláci 
společně s Kulíšky vyrazili na stezku za 
zvířátky, kde hledali různé stopy a přiřazovali 
ke zvířátkům. Cesta směřovala až ke krmelci, 
kam jsme jim donesli různé dobroty. 

Měsíc únor jsme zahájili projektem s názvem 
“ S pohádkou za legrací”, kde jsme se ocitli  
na středověkém hradě, poznávali zábavu a 
legraci, povídali si o legračních pohádkách.  
Celý únor se nesl v duchu masopustního 
tvoření a zábavy. Obě třídy jsme si krásně 
vyzdobili, hráli různé karnevalové hry a 
poslední týden si užili ten pravý karneval se 
zábavou i tancem. V rámci Večerní školy s 
pohádkou jsme se rozloučili s paní učitelkou 
Inkou, která odchází. V budově školy i 
školky jsme plnili různé pohádkové úkoly, 
užili si báječnou diskotéku, pochutnali si na 
těstovinovém salátu, který si děti připravily. 
Ti odvážní přespali v mateřské škole přes noc 
do druhého dne. Děti dostaly na rozloučenou 
od paní učitelky Inny krásné balíčky, které si 
odnesly domů. Bude nám opravdu všem moc 
chybět. 

Měsíc březen je v mateřské škole ve znamení 
zdraví a povídání o lidském těle. Nastoupila 
nová paní učitelka Olga Rausová. Věříme, že 
se jí u nás bude moc líbit a bude spokojená. 
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Obě třídy vyrazili do kulturního domu, kde 
jsme si zacvičili, pořádně se protáhli a plnili 
úkoly z projektu Se Sokolem do života, který 
nás provází celým rokem. Děti to moc bavilo 
a odcházely do mateřské školy příjemně 
unavené.  
V dalším projektovém týdnu s názvem “ I 
pohádka léčí” se děti seznámily s Velkou 
pohádkou doktorskou. Také za námi přijel 
pan Jan Prehradný se zajímavým povídáním 
o energii. 

Zúčastnili jsme se programu “Jak si poradit s 
bolístkou”, se kterým za námi zavítala paní 
Vidláková z Dózy - střediska volného času ve 
Velké Meziříčí. Dětem se program moc líbil. 
Mohly si prakticky vyzkoušet, jak zavazovat 
nohu či ruku a dozvědět se, jak se zachovat 
při různých úrazech.  

Předškoláci opět navštívili 1. třídu a užili si 
příjemnou hodinu ve společnosti prvňáčků. 
Zahráli jsme si hru Molekuly, poslechli si, 
jak krásně prvňáčci čtou a společně složili 
pohádky dle časové posloupnosti, tak jak jdu 
za sebou.  

Už se moc těšíme na jaro a Velikonoce, 
marně je vyhlížíme. Přejeme Vám krásné 
slunečné dny prožité ve zdraví.  

Učitelka MŠ Oslavice Bc. Lenka Štveráčková, 
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ŠKOLA

Masopust

V  sobotu 26. února se, během doznívajících 
covidových opatření, konal tradiční masopust. 
Byl nezvykle spojen s  dětským karnevalem, 
který se po průvodu masek konal pod širým 
nebem před kulturním domem. Zde bylo pro 
návštěvníky již od rána přichystáno občerstvení 
v  podobě zabíjačkových pochoutek. 

Další změnou, kvůli rozrůstající se zástavbě, 
a tím stále větší časové náročnosti, bylo, že 
kapela jela v čele průvodu masek na vleku za 
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O hudební doprovod průvodu masek po obci, 
šibřinek a večerní zábavy se postaral Leoš 
Chytka s kapelou. 

Za SDH Jiří Peterka
Zdroj fotografi i: Olga Vidláková

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

SDH
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Požár lesního porostu

Ve středu 9. 3. 2022 v 15 hodin a 28 minut 
byl ohlášen požár lesního porostu v katastru 
obce Oslavice u rybníka Demák. K zásahu 
byla povolána i zásahová jednotka sboru 
Oslavice. Na místě byla posádka dvou vozu 
do 15 minut. zásahu se zúčastnilo 9 našich 
členů. Celkem byly na místě 4 sbory, SDH 
Velké Meziříčí, SDH Rudíkov, HZS Velké 
Meziříčí a SDH Oslavice.  

Došlo k zahořeni hrabanky a klestu v lesním 
porostu, požár byl vzápětí po příjezdu techniky 
uhašen. Celkem došlo ke škodě 150000,-Kč a 
uchráněná hodnota je 700000,-Kč.  

Úkolem našeho sboru bylo doplňování vody 
do cisteren z rybníka.  

Po 20 minutách došlo technické závadě 
na motorové stříkačce a byla nahrazena 
plovoucími čerpadly.  

Jiří Doležal velitel jednotky SDH Oslavice 

Za SDH Vlastimil Mejzlík

Zdroj fotografi i Jiří Malec a SDH Oslavice

SDH

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Po 20 minutách došlo k technické závadě 
na motorové stříkačce a byla nahrazena 
plovoucími čerpadly. 

Jiří Doležal, velitel jednotky SDH Oslavice 
Za SDH Vlastimil Mejzlík

Požár lesního porostu
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Jarní část IV. třídy OS mužů sezóny 21/22 
začne o něco dřív než obvykle a to o víkendu 
2. a 3. 4. 2022. Nejdůležitější ale je, že se zdá 
být návrat k normálu a zahrajeme si snad 
bez marodky a různých opatření všechna 
nastávající kola. 

Oproti minulým sezónám jsme nabrali do týmu 
další posily a kádr se nám značně rozšířil. Je 
znát také vzrůstající aktivita členů a i proto 
jsme již sehráli první přátelské utkání - z 
důvodu počasí se muselo odehrát na umělce 
ve VM. Hrálo se už 13:3 s týmem Křižanov B a 
i když není v naší skupině, bylo vidět nasazení 
a chuť našeho mužstva. Výsledek byl 1:3 pro 
tým hostí. Další přátelské utkání se bude hrát 
27. 3. 2022 v 14:00 s týmem Hodova na jejich 
hřišti. Pokud budete mít čas, rádi Vás tam 
uvidíme. 

Došlo i k vybavení sportovního zázemí na hřišti 
a díky tomu jsme se zase posunuli o kousek 
dále. V této sezóně pro fanoušky v areálu 
bude čekat na výběr dva druhy točeného piva, 

Fotbalový klub Oslavice, z.s.

udírna s klobásky a cigáry a další pochoutky. 
Přijďte nás na zápasy podpořit a užít si krásné 
jarní dny. Místní manšaft odehraje domácí 
zápasy převážně v neděli a v sobotu přivítáme 
opět tým FC Velké Meziříčí C.

Aktuálně hledáme sponzory, protože náklady 
na chod každoročně rostou. Můžeme 
nabídnout místo reklamy na dresu, reklamní 
prostor ve sportovním areálu, zviditelnění na 
facebooku ale uvítáme i jakékoliv jiné nápady 
včetně nabídek na jejich realizaci.
Věříme, že se společně zasloužíme o další 
rozvoj našeho fotbalového klubu.
Těšíme se na případnou spolupráci a touto 
cestou bychom Vás také chtěli pozvat na 
zápasy našeho týmu. Kontaktujte nás na 
emailu: fotbaloslavice@seznam.cz

Velké díky patří obci, která sport neustále 
podporuje a vytváří nám tím perfektní 
podmínky. Děkujeme a těšíme se!
Sportu zdar V.

Tabulka po podzimní části:

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Na ofi ciálních stránkách fotbalu NÁŠFOTBAL 
si všimli našeho vydařeného zápasu.

Zažili jste někdy podobnou gólovou divočinu? 
Tuto skvělou otočku předvedli v září minulého 
roku hráči Oslavice na hřišti Radešínská 
Svratka „B“

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Fotbalový klub Oslavice, z.s.
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Zvou Oslavické ženy

Zveme Vás na turnaj ve stolní hře 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ať je Vám 5 nebo 90, přijďte si zahrát tuto legendární stolní hru. 

Všichni jste srdečně vítáni.  

Nezáleží na věku, jde především o zábavu. 

 

KDY? V SOBOTU 2. 4. 2022 
KDE? V OSLAVICI V KULTURNÍM DOMĚ 
V KOLIK? ZÁPIS OD 13:00 – 13:30  
 

 

 

 

 

Menší občerstvení zajištěno. 

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Informace
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OSTATNÍ

Zdroj informací https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu, odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov 

Týká se zákaz mého kotle?  
Zákaz platí pro kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW 
napojený na teplovodní otopnou soustavu (radiátory, 
podlahové vytápění), kterým vytápím dům. Zákaz platí 
pouze pro kotle, nikoliv pro lokální topidla, která přitápí také 
místnost, ve které jsou umístěna, jako jsou kamna a krby. 
Kotel vyrobený doma „na koleně“ (bez výrobního štítku), 
stejně tak kotel, který má na výrobním štítku vyznačenu 
emisní třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5 nesmí být od 
září 2022 provozován.  

Kdo je provozovatelem spalovacího zdroje? 
Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která 
stacionární zdroj skutečně provozuje, tedy ten, kdo do kotle 
pravidelně přikládá palivo a následně využívá kotlem 
vyrobené teplo. 

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy. 
Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy 
byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší. 

 

 

 

 

Informace pro občany o povinnostech pro občany o povin
pro používání kotlů na pevná paliva 

Úřady kontrolují revizní správy techniků 
Po 1. září 2022 je možné využívat pouze kotel, u kterého je 
jednoznačně prokazatelné, že patří do emisní třídy 3, 4 nebo 5. 
Emisní třídu najdete na výrobním štítku, nebo ji zjistíte 
z dokladu o kontrole technického stavu a provozu 
spalovacího stacionárního zdroje. Každý kotel na pevná 
paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik 
s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také 
uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu. Tento doklad je 
také rozhodující pro úřad obce s rozšířenou působností, který 
kontroluje, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Pokud 
povinnou kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete, vystavujete se 
pokutě do výše až 20 000,- Kč, podnikatelé až do 50 000,- Kč. 
Za to, že bude nevyhovující kotel provozován v rozporu se 
zákonem i po 1. září 2022 může být jeho provozovateli uložena 
pokuta až do výše 50 000,- Kč. 

Rada na závěr 
Pokud bydlíte v nájmu a vytápíte byt či dům nevyhovujícím kotlem na pevná paliva, 
spojte se co nejdříve s majitelem nemovitosti a vyjasněte si, jakým způsobem bude 
řešeno vytápění objektu po 1. září 2022. Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když 
nevyměníte nevyhovující kotel. Sledujte webové stránky Ministerstva životního 
prostředí, kde naleznete další související informace. 
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Dne 5. 1. zemřel pan Miroslav Blažek ve věku 71 let.
Dne 2. 3. zemřel pan František Fňukal ve věku 77 let.
Dne 20. 3. zemřel pan Jindřich Popela ve věku 85 let.

Věra Žundálková
Josef Pačíska

Josef Pačíska je nejstarší občan obce Oslavice a gratulujeme k významnému jubileu 95 let.

Narození

Zesnulí spoluobčané

Oslavili významné životní jubileum

Zdeněk Hanák
Tereza Havlíčková
Tereza Štoksová

foto: Šárka Ř.
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