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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

podařilo se opravit a zrekonstruovat obchod 
potravin a ve spolupráci s fi rmou COOP Velké 
Meziříčí otevřít v posledních dubnových dnech.
Děkujeme občanům, kteří začali obchod ihned 
využívat. Navíc se podařilo rozšířit pracovní dobu 
v pracovní dny od 6:30h do 15h. V sobotu od 
7:00h do 9:30h.  Přejeme příjemné nakupování 
v novém obchodě potravin.Na budově probíhá 
dovybavení obecních prostor. Děkujeme všem 
dárcům za poskytnutý materiál. Probíhá nátěr 
střešní krytiny a zateplení půdy objektu. 

Zásadní zprávou je realizace okružní křižo-
vatky, nad naší obcí. Dle harmonogramu je 
předpokládáno dokončení do konce července. 
Děkujeme Kraji Vysočina za realizace tohoto 
projektu, po kterém jsme volali již řadu let. V 
této křižovatce došlo historicky k mnoha ne-
hodám. Několikrát zasahoval i vrtulník Krajské 
záchranné služby Kraje Vysočina. 

Křižovatka se stane mnohem bezpečnější. 
Pokud možno přejeme krásné letní dny.

Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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DĚNÍ V OBCI

Požární zbrojnice Oslavice

Stavba probíhá dle harmonogramu. Začínáme 
pracovat na venkovních úpravách. Kompletu-
jeme vnitřní prostory. Dokončení celé stavby 
je dle harmonogramu plánováno na konec 
září.

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 vyčerpání 
zásob. 
 
Pavel Janoušek – starosta obce.

Po dvouleté pauze se uskutečnil 
tradiční Oslavický vejšlap

V sobotu 14. května se po dvouleté pauze 
v Oslavici uskutečnil tradiční vejšlap. Počasí 
bylo ideální na procházku okolo Oslavice. 
Cesta byla naplánována tak, aby se mohli 
zúčastnit i rodiče s malými dětmi. Túra ved-
la po polních a lesních cestách a zčásti i 
po klasické vozovce. Trasa byla označena 
fáborkami a na téměř každém kilometru 
bylo stanoviště s razítkem, kde bylo nutné 
označit zápisový lístek. Takových stanovišť 
bylo na celé trase celkem osm. I v letošním 
roce nás těší velká účast všech věkových 
kategorií.

Co se událo…

V cíli na všechny čekala odměna v podobě 
občerstvení a diplomu. Odměnu jsme 
samozřejmě měli i pro čtyřnohé mazlíčky.

Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomohli s 
přípravou akce.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

1. ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2021

paragraf text
schválený 
rozpočet

rozpočet po 
změnách

výsledek od 
počátku roku

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy 8 114 346,00 8 126 696,00 10 001 198,03
Poplatek za provoz systému KO 264 000,00 264 000,00 264 432,00
Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 12 150,00
Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 2 860,00
Daň z hazardních her 35 000,00 35 000,00 80 475,85
Daň z nemovitosti 450 000,00 450 000,00 450 974,54
Zrušený odv.z loterií apod.her 0,00 0,00 3,96
Přijaté transfery (dotace) 2 148 577,00 8 429 124,13 8 429 124,13

1039 Ost.záležitosti lesního hospodářství 0,00 0,00 19 200,00
2119 Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energ. 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
3341 Rozhlas a televize 300,00 300,00 100,00
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 0,00 21 086,97
3613 Nebytové hospodářství (obchod,ubytovna) 25 000,00 25 000,00 22 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj 26 071,00 26 071,00 50 169,00
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 100 000,00 100 000,00 131 170,00
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0,00 0,00 343 000,00

CELKEM PŘÍJMY 12 177 294,00 18 470 191,13 20 827 944,48

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
1039 Ost. záležitosti lesního hospodářství 20 000,00 20 000,00 0,00
2119 Ost. záležitosti těžeb. Průmyslu 0,00 13 294,70 13 294,70
2212 Silnice 2 493 322,00 6 050 986,17 6 044 756,50
2219 Ost.záležitosti pozemních komunikací 550 000,00 550 000,00 354 558,00
2292 Dopravní obslužnost 30 000,00 31 851,52 31 851,52
2310 Pitná voda 68 400,00 68 400,00 68 400,00
2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 75 000,00 271 891,00 271 891,00
3113 Základní školy 1 052 400,00 1 449 470,20 1 440 470,20
3314 Činnosti knihovnické 20 000,00 20 000,00 7 056,00
3341 Rozhlas a televize 0,00 56 257,00 56 257,00
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 60 000,00 60 000,00 39 999,86
3392 Zájmová činnost v kultuře (K.D.) 350 000,00 350 000,00 208 079,20
3399 Zálež.kultury, církví a sděl.prostředků 430 750,00 430 750,00 145 329,35
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 248 366,00 1 630 596,36 1 624 756,56
3419 Ostatní tělovýchovná činnost (dotace sportovci aj.) 20 000,00 20 000,00 12 995,00
3525 Hospice 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem. 15 000,00 15 000,00 10 000,00
3613 Nebytové hospodářství 30 000,00 30 000,00 1 197,90
3631 Veřejné osvětlení 595 000,00 595 000,00 567 700,91
3632 Pohřebnictví 60 000,00 62 017,00 62 017,00
3633 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí 0,00 492 145,00 492 145,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 50 000,00 50 000,00 27 806,00
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 23 575,64
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 765 500,00 765 500,00 696 297,23
3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů 70 000,00 70 000,00 36 414,08
3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 2 286 356,00 0,00 0,00
3727 Prevence vzniku odpadů 0,00 2 142 477,50 2 142 477,50
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 150 000,00 558 249,00 234 701,97
4379 Ost.služby a činn. v obl. soc. prevence 0,00 5 000,00 5 000,00
5213 Krizová opatření 0,00 10 000,00 7 110,00
5299 Ost.záležitosti civ.připr.na kriz.st. 0,00 50 000,00 50 000,00
5512 Požární ochrana - dobr.část 100 000,00 3 416 948,95 3 388 986,06
6112 Zastupitelstva obcí 962 000,00 962 000,00 941 777,00
6114 Volby do parlamentu ČR 0,00 18 657,87 18 657,87
6171 Činnost místní správy 555 200,00 555 200,00 513 452,37
6310 Příjmy a výdaje z finanč.operací 5 000,00 5 000,00 466,80
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00 47 192,00 47 192,00
6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0,00 0,00 343 000,00
6399 Ostatní finanční operace 0,00 12 350,00 12 350,00

CELKEM VÝDAJE 12 177 294,00 20 956 234,27 19 952 020,22

Schválený závěrečný účet obce OSLAVICE za rok 2021
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021
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schválený 
rozpočet

rozpočet po 
změnách

výsledek od 
počátku roku

Daňové příjmy 8 877 346,00 8 889 696,00 10 812 094,38
Nedaňové příjmy 1 151 371,00 1 151 371,00 1 239 975,97
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 3 750,00
Přijaté transfery (dotace) 2 148 577,00 8 429 124,13 8 772 124,13
PŘÍJMY CELKEM 12 177 294,00 18 470 191,13 20 827 944,48
Konsolidace příjmů 0,00 0,00 343 000,00
Příjmy celkem po konsolidaci 12 177 294,00 18 470 191,13 20 484 944,48

Běžné výdaje 9 588 157,00 14 295 915,96 13 524 725,16
Kapitálové výdaje 2 589 137,00 6 660 318,31 6 427 295,06
VÝDAJE CELKEM 12 177 294,00 20 956 234,27 19 952 020,22
konsolidace výdajů 0 0 343 000,00
Výdaje celkem po konsolidaci 12 177 294,00 20 956 234,27 19 609 020,22

Komentář k některým výdajům z rozpočtu obce:
6 044 756,50

pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 29 500,00
pol. 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 8 048,00
pol. 5139 Nákup materiálu 4 712,17
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 51 021,00
pol. 5171 Výdaje na dodavatel.zajiš.opravy a údrž. (oprava silnic) 5 951 475,33

 
§ 3113 Základní školy 1 440 470,20
pol. 5123 Podlimitní technické zhodnocení (Zastínění pískoviště) 14 907,20
pol. 5139 Nákup materiálu 12 068,00
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 4 509,00
pol. 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby 18 610,00
pol. 5331 Neinvestiční příspěvek zřízeným PO 814 000,00
pol. 5336 Neinvestiční transf. zřízeným PO (dotace šablony III) 551 876,00
pol. 5492 Dary obyvatelstvu (příspěvek prvňáčkům) 24 500,00

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře (výdaje na kulturní dům): 208 079,20
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 23 712,00
pol. 5139 Nákup materiálu  5 240,00
pol. 5151 Studená voda  5 507,00
pol. 5153 Plyn 60 200,00
pol. 5154 Elektrická energie 86 407,20
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 3 406,50
pol. 5171 Výdaje na dodav.zajiš.opravy a údržby 23 606,50

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 624 756,56
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje 12 799,00
pol. 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 271,14
pol. 5139 Nákup materiálu 23 439,11
pol. 5151 Studená voda 1 340,00
pol. 5154 Elektrická energie 76 029,00
pol. 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 832,00
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 28 549,45
pol. 5171 Výdaje na dodavatel. zajiš. opravy 2 768,50
pol. 5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 161,00
pol. 6121 Budovy, haly a stavby (Zázemí pro ZŠ ve sportovním areálu) 1 409 567,36

§ 5512 Požární ochrana - dobr. část 3 388 986,06
pol. 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 916,34
pol. 5139 Nákup materiálu 1 674,95
pol. 5156 Pohonné hmoty a maziva 7 743,00
pol. 5163 Služby peněžních ústavů 10 393,00
pol. 5169 Nákup ostatních služeb 20 499,81
pol. 5171 Výdaje na dodavatel. zajiš. opravy 8 810,01
pol. 6121 Budovy, haly a stavby (Stavba hasičská zbrojnice) 3 316 948,95

§ 2212 Silnice
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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).

2. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, STÁTNÍM FONDŮM  A ROZPOČTŮM KRAJŮ 

Získané dotace do rozpočtu obce za rok 2021 činily celkem
název dotace + účel ÚZ položka částka
Neinv. dotace SR: volby do parlamentu 98071 4111 18 657,87
Neinv.dotace SR: kompenzační bonus pro obce 98037 4111 139 657,58
Neinv. dotace SR: výkon státní správy 4112 159 800,00
Ost.neinv. dotace ze st.rozpočtu - veřej.prosp.práce 13101 4116 72 057,00
Ost.neinv.dotace ze SR-MMR-obnova míst.komunik. 17058 4116 4 399 218,00
Ost.neinv.dotace ze SR-šablony III - pro ZŠ 33063 4116 517 132,00
Neinv. dotace od krajů: zájm.a sport.aktivity dětí 00304 4122 6 944,00
Neinv. dotace od krajů: webové stránky ZŠ 4122 34 744,00
Neinv.dotace od krajů: kniha Oslavice 4122 41 250,00
Ost.př.dotace ze SR-hasička 14502 4216 2 939 663,68
Inv. př. transfery od krajů-kamenná dlažba ke kapli  4222 100 000,00

 
3. PŘEHLED POSKYTNUTÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ V ROCE 2021

Poskytnuno - komu Účel výše Kč
Dotace - stolní tenis - TK AUTOCOLOR činnost sportovního klubu 8 000,00
Dotace - tenisový turnaj tenisový turnaj 4 995,00

SVK Žďársko členský příspěvek 68 400,00

SVK Žďársko 157 863,00

Mikroregion Velkomeziřísko - Bítešsko členský příspěvek 10 944,00
Domácí hospic Vysočina finanční dar 10 000,00
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina finanční dar 10 000,00
Mikroregion Velkomeziřísko - Bítešsko finanční dar kompostéry 234 870,00
Mikroregion Velkomeziřísko - Bítešsko finanční dar štěpkovač 45 357,00
Linka bezpečí finanční dar 5 000,00
Finanční dar do veřejné sbírky - tornádo na jižní Moravě 50 000,00

4. MAJETEK

Majetek obce je evidován na majetkových účtech - 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 069

účet 013 Software 70 540,00
účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 344,00
účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 108 900,00
účet 031 Pozemky 5 915 658,37
účet 032 Kulturní předměty 99 200,00
účet 021 Stavby 65 971 144,33
účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 951 138,00
účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 418 103,47
účet 042 Nedokončený dlohodobý hmotný majetek 4 443 215,53

V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb. byla provedena
inventarizace veškerého majetku k 31.12.2021. Inventarizační zpráva a soupisy jsou k nahlédnutí na OÚ.

Stav běžného účtu Komerční banka k 31.12.2021 9 128 464,83
Stav běžného účtu ČNB k 31.12.2021 7 062 468,44
Stav pokladny k 31.12.2021 2 963,00

8 429 124,13 Kč

příspěvek na vodovod a 
kanalizaci Zadní díly-dodatek č.1

DĚNÍ V OBCI

Co se událo…
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5. CIZÍ PROSTŘEDKY - PŘEHLED ČERPÁNÍ A SPLÁTEK ÚVĚRŮ A PŮJČEK

Účet půjčky                 Výše půjčky roční splátka zůstatek splatnost půjčky
0 0 0 0 0

6. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE OSLAVICE ZA ROK 2021

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 2021, 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 2021 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 2021

náklady celkem - hlavní činnost 10 022 990,74 doplňková činnost 60 698,00
výnosy celkem - hlavní činnost 10 020 053,74 doplňková činnost 63 635,00
výsledek hospodaření -  hlavní činnost -2 937,00 doplňková činnost 2 937,00

Výsledek běžného účetního období 0,00

Z rozpočtu obce byl poskytnut v roce 2021 neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 814 000 Kč.

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

Zpracovala: Olga Vidláková - účetní, v.r. Ing. Pavel Janoušek, v.r.
starosta obce

  
 

  

dne:  19.4.2022
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DĚNÍ V OBCI

Nákup příslušenství k obecnímu 
traktoru

Pořídili jsme nářadí k obecnímu komunál-
nímu traktoru – mulčovač a zametací kartáč. 
Nákup nářadí podpořen z Kraje Vysočina z 
Fondu Vysočiny z programu Podpora rozvoje 
venkova 2022.

Rozšíření hřiště u kurtu

Venkovní fi tness hřiště nabízí protažení a 
procvičení svalů celého těla na čerstvém 
vzduchu. Vybrané cviky a pohyby jsou 
jednoduché a člověku vlastní. Nabízí možnost 
zacvičit si u kulturního domu s využitím 
vlastní váhy těla, bez potřeby jiného náčiní.

Co se událo…
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Co náš čeká…

Příjezd ke sportovnímu areálu

Zastupitelstvo obce Oslavice na svém 
posledním zasedání schválilo nová parkovací 
místa u Požární zbrojnice a zpevnění 
příjezdové cesty. 

Přístřešek na posypový materiál 
Vedle požární zbrojnice vznikne přístřešek na 
posypové materiál. 

Chodník v ulici nad školou 

Zastupitelstvo obce Oslavice na svém 
posledním zasedání schválilo zhotovitele 
chodníku a zpomalovacích prvků u Základ-
ní a mateřské školy Oslavice. Realizace je 
naplánována přes letní prázdniny. 

Komunální volby 

Prezident České republiky vyhlásil termín ko-
munálních voleb 23. a 24. září. Zastupitelst-
vo zůstává v počtu 9 osob. Kandidátní listiny 
je možno podat do 19. července v 16h na 
příslušný úřad do Velkého Meziříčí.

Obec Oslavice

00842524

36,398

  995 957

tun

MJ
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Na začátku března proběhl ve škole projektový 
Modrý den. V každé třídě se uskutečnila 
soutěž o „největšího modráska“, který dostal 
za odměnu modrý balíček. Koncem března 
za námi přijel klaun, který pro nás uspořádal 
v kulturním domě Cirkusovou dílnu. Děti si 
mohly vyzkoušet spoustu cirkusových i jiných 
sportovních aktivit. 

Na začátku dubna se konala ve škole prodejní 
velikonoční výstava. Tímto rodičům ještě 
jednou děkujeme za fi nanční příspěvky. 
V dubnu jsme se opět zúčastnili úklidové akce 
Čistá Vysočina. Před Velikonocemi nás navštívil 
opět pan Drlíček se svým velikonočním 
programem. 
Koncem dubna se naše škola proměnila ve 
školu čar a kouzel. Čarodějnice a čarodějové se 
zúčastnili spousty zábavných čarodějnických 
aktivit. 

V květnu se u nás ve škole uskutečnila beseda 
se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která 
děti zajímavým způsobem seznámila se svými 
knihami. Jako dárek ke Dni dětí nás přijel 

Základní škola

ŠKOLA

 
 
 
                                                                    
                                                                           Za ZŠ  Mgr. Daniela Požárová 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                    
                                                                           Za ZŠ  Mgr. Daniela Požárová 
 
 
 
 
 
 

rozveselit klaun se spoustou bublin. Hned 
následující den jsme se vydali na školní 
výlet na hrad Veveří. 
Ve středu 8. 6. za námi přijeli instruktoři 
ze Sportovního centra ve Velkém Meziříčí. 
Mohli jsme si vyzkoušet trampolínky a 
základy míčových her. 

Po dvouleté odmlce navštěvujeme opět 
lekce plavání v Třebíči. Během června 
dále plánujeme Zahradní slavnost, kino ve 
Velkém Meziříčí a každoroční spaní ve škole. 

Za ZŠ  Mgr. Daniela Požárová
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ŠKOLA ŠKOLA

Mateřská

Pro děti z naší MŠ byl významný den úterý 
5. 4., kdy se konal zápis do prvních tříd 
ZŠ. Zápis se nesl v duchu pohádek. Děti 
zápisem provázely pohádkové postavy jako 
například Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, 
Zoubková víla či Šmoulové. Všechny děti se 
aktivně zapojovaly do připravených úkolů, 
které bezpečně zvládly a mohou se tak těšit 
na nástup do 1. třídy.

Začátek dubna se nesl v duchu Velikonoc. 
Pro děti byl připraven bohatý doprovodný 
program, kterého si opravdu užily. Dne 
6. 4. obě třídy školky navštívily zámek v 
Třebíči, kde pro nás byl připraven program s 
názvem Velikonoční cesty časem. Výlet jsme 
zakončili prohlídkou nádvoří a procházkou v 
zámeckém parku. S křesťanským pojetím 
Velikonoc s názvem Příběh veliké noci nás 
přišel seznámit dne 7. 4. pan Drlíček, který 
poutavou a zábavnou formou dětem přiblížil 
Pašijový týden.

V pátek 8. 4.předškoláci navštívili 1. třídu a 
strávili tak příjemnou hodinu ve společnosti 
prvňáčků.
Projektovým týdnem v měsíci dubnu byla 
„Pohádková příroda“. Tímto týdnem nás provázela 
pohádka O kohoutkovi a slepičce. Na samém 
konci měsíce se naše školka proměnila v 
čarodějnické doupě a užili jsme si Den plný čar 
a kouzel. 

V pátek 29. 4. nás čekala první lekce 
plaveckého výcviku v Třebíči. Lekcí jsme 
absolvovali celkem osm z toho poslední v 
pátek 24. 6. 

První týden v květnu proběhlo v kulturním 
domě společné vystoupení obou tříd, které 
bylo věnováno všem maminkám. Poté 
následovala pohádka Maminčin svátek, se 
kterou vystoupilo Divadlo Úsměv. Vystoupení 
bylo určené nejen pro rodiče dětí z naší 
školky, ale i široké veřejnosti. Program byl 
také součástí adaptačního programu Koťata, 
který v naší mateřské škole proběhl.
Měsíc květen je v naší MŠ zaměřen na 
dopravu. Děti se seznámily s dopravními 
prostředky a s pravidly silničního provozu. V 
projektovém týdnu „Pojedeme do neznáma“ 
jsme se seznámili s netradičními dopravními 
prostředky. Děti se také dověděly, jaké je to 
cestovat např. raketou či ponorkou.
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První den v červnu slaví všechny děti 
svátek, a tak tomu bylo i u nás v MŠ. V úterý 
31. 5. se v naší školce konala Bublináda 
klauna Bublína, který předvedl dětem 
úžasnou podívanou plnou bublin a kouzel.
Ve středu 1. 6. si pro děti zábavný program 
s hrami připravila p. Svobodová, za což jí 
moc děkujeme. Poslední projektový týden s 
názvem „A co bude dál?“ nás zavedl zpět do 
pohádek, tentokráte popletených.

Ve čtvrtek 9. 6. jsme si obě třídy užily 
sportovní den zajištěný Sportovním centrem 
z Velkého Meziříčí. 
Měsíc červen již směřuje ke svému konci, 
a tak nesmělo chybět ani tolik oblíbené 

spaní třídy Soviček v mateřské škole, na 
které se všechny děti moc těšily. Čekala 
je pohádková cesta s úkoly zakončená 
opékáním párků.

Všichni jsme si tyto krásné slunečné 
měsíce nabité bohatým programem užili.
Všem rodičům a dětem přejme krásné 
prázdniny a budeme se těšit opět v září.

 Olga Rausová, učitelka MŠ

ŠKOLA
Mateřská
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SDH muži

V neděli 8. 5. 2022 jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže ve Lhotkách, která se skládala ze 
štafety 4 x 100m a požárního útoku. 
Kvůli zranění jednoho z našich hasičů při 
štafetě jsme obsadili poslední místo z jedenácti 
mužstev. V součtu s požárním útokem jsme se 
nakonec umístili na devátém místě.

SDH mládež

Každou středu / 16.30 – 17.30 hod. 1. – 4 .třída,  
17.30 – 19 hod. 5. – 9. třída / probíhá na fotbalovém 
hřišti trénink mladých hasičů. Přijďte se s 
dítětem podívat, a pokud budete mít zájem, 
může se Vaše dítě věnovat hasičskému sportu 
pod vedením Jiřího Havlíčka, Michala Horta a 
Libušky Doležalové.

Za SDH Jiří Peterka

ŠKOLA
SDH
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SDH Oslavice vás srdečně zve na pouť:

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH
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Zhodnocení sezóny 2021/2022

Letošní výsledek v tabulce je zatím nejlepším 
umístěním během tříletého působení klubu a 
to čtvrté místo se ziskem 38 bodů. Od podzimní 
části jsme tak přeskočili Bory B, kteří skončili 
těsně pod námi. Z 22 zápasů jsme dokázali 
dvanáctkrát vyhrát, dvakrát remízovat a 
osmkrát jsme odešli poraženi.

V průběhu této jarní části jsme začali na hřišti 
předposledního Strážku, kde jsme zbytečně 
ztratili tři body. Potom následovaly povedené 
čtyři zápasy, kde jsme neinkasovali ani jednu 
branku a odcházeli jsme jako vítězové (Měřín 
C 4:0, Tasov 1:0, Sněžné 2:0, Bory B 1:0). 
Pak následoval těžký zápas s Radešínskou 
Svratkou B, který jsme po vyrovnaném boji 
bohužel prohráli 1:2. V dalších zápasech jsme 
tým Osovou Bítýšku 4:0 a Vlachovice 7:1 
jasně smetli a odváželi si další důležité body. 
Zápas venku s Polničkou B nedopadl podle 
našich představ a odjížděli jsme s prohrou 
0:3. Následovaly poslední dva nejlepší týmy 
tabulky, a to Rudolec a místní FC VM C. Zápas 
s prvním týmem tabulky Rudolcem na našem 
domácím hřišti nabídl velice povedený fotbal a 
skončil spravedlivou remízou 2:2. Místní derby 
a poslední zápas sezóny s FC VM C nabídl ze 
strany hostí přesvědčivý a vyvážený výkon a 
skončil vysokou prohrou 1:5.

 

Fotbalový klub Oslavice, z.s.

Nejlepším střelcem sezóny se stal útočník Jiří 
Jelínek, který vstřelil 11 branek. Následuje 
Dominik Rous s 9 brankami a Daniel Trnka 
společně s Jiřím Bazalou, kteří mají na kontě 
shodně 5 branek.

Rudolec a FC VM C obsadili s této sezóně 
první dvě místa tabulky, a tak postupují do 
třetí třídy OS mužů. Naopak z vyšší třídy k 
nám padá Bohdalec, který se umístil jako 
poslední v tabulce III. třídy.

Děkujeme všem divákům a fanouškům, kteří 
nás přišli na zápasy podpořit a vytvořili tak 
parádní atmosféru v areálu. Také děkujeme 
rozšiřujícím se nabídkám sponzorů, bez 
kterých by nebyl chod klubu možný!

Velké díky patří obci, která sport neustále 
podporuje a vytváří nám tím perfektní 
podmínky. Děkujeme a těšíme se zase na 
konci léta!

Sportu zdar V.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Předposlední zápas se silným soupeřem FC 
Rudolec (první místo v tabulce) se domácím 
chlapcům nadmíru povedl a bylo se na co 
dívat. Pěkný fotbal, studené pivo, slunečné 
počasí = krásná neděle 2:2

Poslední utkání s FC VM C bylo ze strany hostů 
celkem jednoznačné a zasloužená výhra 1:5 
(0:2) jim zajistila první místo v tabulce a 
postup. Gratulujeme!

Děkujeme všem fanouškům za podporu a 
budeme se těšit zase na podzim!

Fotbalový klub Oslavice, z.s.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ



17

OSTATNÍ
 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení tisku a prevence 

  

 
 

 
Adresa 
Vrchlického 46 
587 24  Jihlava 
 
Tel.: +420 974 261 207 
Fax: +420 970 261 700 
Email: dana.cirtkova@pcr.cz 

 

Tisková zpráva – 3. červen 2022  
 
Policie na Vysočině přijímá nové policisty 
Mladým lidem nabízíme stabilní a perspektivní povolání – práci 158x jinak 
 
KRAJ VYSOČINA – Na Vysočině jsme v těchto dnech spustili rozsáhlou náborovou kampaň. 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina opět přijímá do svých řad nové policisty. Policisté mohou 
nastupovat na pořádkovou, dopravní a cizineckou policii. Naší snahou je zařadit nové kolegy na 
základní útvary do míst blízkých jejich trvalému bydlišti. https://www.policie.cz/clanek/pridej-se-k-
nam.aspx 
 
V současné době je v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina služebně zařazeno celkem 
1 363 policistů z celkové plánovaného stavu 1 483 policejních míst.  Z tohoto počtu je 173 žen – 
policistek. Nástupní výše služebního příjmu policisty, včetně zvláštního příplatku, činí 26 420 korun. 
Výše služebního příjmu se zvyšuje po jednom roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. 
Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 000 korun. 
 
Posily najdou uplatnění ve svém kraji 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina stále nabízí mladým lidem, kteří mají minimálně 
středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, jsou bezúhonní, zdravotně, fyzicky i psychicky 
zdatní a odvážní, možnost stát se příslušníkem Policie České republiky. „V současné době přijímáme 
do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být služebně zařazeni v rámci služby 
pořádkové, dopravní nebo cizinecké policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů 
krajského ředitelství, a to na pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém 
Beranově a na obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v našem kraji, popřípadě na 
oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort odboru cizinecké policie,“ uvedl Mgr. Leoš Švarc, 
vedoucí personálního odboru Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. 
 
V našich řadách uvítáme uchazeče, kteří trvale žijí v Kraji Vysočina a kteří budou vnímat práci 
policisty jako své budoucí celoživotní poslání. Policistou by se měl stát takový člověk, který chce ve 
svém životě zastávat a ctít zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a 
soustavně prohlubovat své znalosti a odbornou kvalifikaci. Hledáme nové kolegy a kolegyně, kteří 
by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku v našem kraji, dohlíželi 
by na bezpečnost na silnicích a bojovali společně s námi proti kriminalitě. Uchazečům nabízíme 
stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, 
výsluhový příspěvek a řadu dalších výhod. 
 
Každý zájemce o přijetí do služebního poměru musí splňovat základní předpoklady – musí být starší 
18 let, bezúhonný a především být zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu náročné 
služby. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat 

Náborová kampaň

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení je zahájeno doručením písemné 
žádosti občana o přijetí do služebního poměru k bezpečnostnímu sboru. Při osobním pohovoru s 
personalistou předkládá uchazeč občanský průkaz, životopis, vyplněný osobní dotazník, rodný list, 
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o dosavadní praxi. Nezbytný je i jeho souhlas s 
poskytováním a zpracováním osobních údajů. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho 
průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, a také zdravotní 
prohlídku. Chceš se stát členem našeho týmu? Tak neváhej a napiš nebo zavolej! Kontakty: Krajské 
ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava, tel: 974 261 406, mobil: 727 914 
663, e- mail: krpj.nabor@pcr.cz 
 
 
V soutěži Máš na to získají studenti certifikát 
Zvládnutí přijímacího řízení ale mnohým mladým lidem dělá problémy, zejména při prověrkách 
fyzické zdatnosti. Poměrně vysoké procento neúspěšnosti uchazečů při fyzických testech lze zřejmě 
přisuzovat tomu, že mladí lidé se v současné době potýkají s nedostatkem pohybových aktivit. Právě 
proto každoročně pořádáme soutěž s názvem Máš na to, která je určena pro studenty středních škol 
našeho kraje. V rámci soutěže, kterou letos plánujeme na 5. října, si studenti vyzkouší fyzické testy 
k Policii ČR a pokud uspějí, obdrží certifikát o splnění, který je platný po dobu jednoho roku, takže 
při přijímacím řízení tento student už nemusí fyzické testy absolvovat. 
 
Při přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven na služební místo, pro které je stanovena 
služební hodnost vrchní referent se zařazením na příslušný základní útvar. První rok služby se všichni 
noví policisté řádně připravují pro výkon svého budoucího povolání ve středních policejních školách 
a absolvují řízenou praxi na mateřských odděleních. 
 
„Policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními 
pravidly. Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat 
zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a 
odbornou kvalifikaci. Mezi policisty na Vysočině slouží celá řada kolegů, kteří prokázali, že se na ně 
lidé mohou spolehnout i ve velice vypjatých situacích. Máme ve svých řadách kolegy, kteří neváhali 
a prokázali odvahu a osobní statečnost při záchraně života lidí, kteří byli v ohrožení při požárech 
nebo jiných mimořádných událostech,“ zdůrazňuje krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš 
Trojánek s tím, že všechny takové hrdiny se snaží osobně ocenit a poděkovat jim, protože právě tito 
policisté mohou být vzorem pro ostatní kolegyně a kolegy. 
 
Pro bližší informace k možnostem uplatnění v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina 
nebo k podrobnostem přijímacího řízení se mohou zájemci obrátit přímo na konkrétní personalistky 
krajského ředitelství, na které naleznou kontakty a další podrobnější informace na webové stránce 
www.policie.cz. 
 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
oddělení tisku a prevence 
mjr. JUDr. Dana Čírtková 
tisková mluvčí 
tel:  974 261 207 
mobil: 725 375 094 
e-mail: dana.cirtkova@pcr.cz 
 
 

Náborová kampaň

OSTATNÍ
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Podklady pro tvorbu článků, textů atd. za účelem zveřejnění k Evropskému  dni proti vloupání 2022 
(zpracovalo OPK ve spolupráci s Policií ČR) 
 
Evropský den proti vloupání 2022 
V rámci Evropského  dne proti vloupání do obydlí (https://eucpn.org/focus-day), který letos připadá 
na středu 15. června 2022, je dobré si připomenout  základní pravidla zabezpečení objektů, a to 
z těchto důvodů: 

• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji 
překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své 
nepřítomnosti často nezabezpečená.  

• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro 
ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat 
kolem jedné minuty.   

 
Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě 
prevence kriminality (EUCPN) dva slogany: „Ujistěte se, že to bude pouze šéfkuchař, kdo vás ten večer 
překvapí“ a slogan: „Ať se z vysněné dovolené nestane noční můra“.  - viz přiložené letáky v příloze  
 
 
Do Vámi tvořených textů k Evropskému  dni proti vloupání lze použít i tyto  dvě citace: 
 
„Základem efektivního zabezpečení obydlí je proto zamykání a zavírání oken. A to i ve chvílích, kdy si 
člověk odejde z domova jen na moment pro něco do obchodu, nebo jde vynést odpadky. Je proto vhodné 
si návyk zamykání osvojit a zautomatizovat, protože samotné překonání obyčejných nezamčených dveří 
trvá do 5 sekund, u bezpečnostních nezamčených dveří trvá zloději otevření pouhých 15 sekund“, 
apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí 
oddělení prevence Policejního prezidia ČR. 

 „Byť počet vloupání do obydlí v celé Evropě v posledních letech klesá, a nejinak je tomu i v ČR, tak tato 
trestná činnost stále patří mezi ty nejpočetnější. Tato kampaň upozorňuje na skutečnost, že na 
zabezpečení obydlí je třeba neustále myslet, protože pachatelé dokáží využít jak toho, že jste odjeli na 
dovolenou, tak i toho, že jste si odskočili třeba jen do restaurace nebo na nákup. A že zabezpečení je 
nejen o technických opatřeních, ale zejména o našem běžném chování a zvycích“, říká JUDr. Michal 
Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra. 

Lze také využít aktuální statistické údaje k majetkové kriminalitě (viz samostatná příloha) 
 
Obecné rady a doporučení 

• Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet 
ideálně již při jeho výstavbě.  

• Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat vhodný systém 
bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům.  

• Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie 
apod.) s prvky elektronického zabezpečení s oznamováním například na mobilní telefon 
(alarmy, kamery, detektory atd.).   

• Do mechanického zabezpečení spadají bezpečnostní zámky, na trhu je možné vybrat si ze čtyř 
tříd, vhodné pro vstupní dveře bytů jsou pak výrobky 3. bezpečnostní třídy. Před mechanickým 
poškozením chrání také bezpečnostní kování a v neposlední řadě jsou klíčové bezpečnostní 

Den proti vloupání 2022 
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dveře, které by ideálně měly být z 3. bezpečnostní třídy. Velkým pomocníkem jsou také 
zárubně proti roztažení. 

• Při výběru firmy upřednostňujte společnosti, které se mohou prokázat patřičnými 
oprávněními, jsou např. členem nějaké odborné asociace či cechu, nabízí komplexní služby a 
v neposlední řadě se může prokázat dobrými referencemi, solidní firmy vám sestaví nabídku 
bezplatně 

• Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte 
certifikované výrobky.  

• Důležité je také udržování přehledného prostoru před domem či bytem. V případě domů je 
vhodné dobré osvětlení, upravená zeleň, prostor nezakrytý stromy apod. 

• K bezpečnostním opatřením patří i ochrana cenností. Máte-li doma něco cenného, nemluvte 
o tom s cizími lidmi a nejdražší předměty si uložte do sejfu v bance.  

• Praktické je také vytvořit soupis cenností, jejich fotografie a zapište si jejich sériová čísla. 
Pokud vám někdo tyto věci odcizí, zvýší se pravděpodobnost jejich nalezení a identifikace.  

• Základem prevence jsou také dobré vztahy se sousedy, všímání si pohybu cizích osob v domě 
nebo okolí. A do své domácnosti pusťte pouze známé nebo důvěryhodné osoby. 

 
 
Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.  
1/Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém okolí 
odjezdem z domova.  
2/ Chraňte své cennosti a pocit osobního bezpečí. Nenechte si vloupáním pachatele narušit integritu 
Vašeho domova.  
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří Vám na něj dohlídnou, pravidelně vybírají 
poštovní schránku a zalévají květiny.  
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí - 
nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili 
byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí napomáhá. 

 
Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř. Pachatel 
může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto volejte linku 
tísňového volání 158. 
 
Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci 
„Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz. 
 
 

Den proti vloupání 2022 
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Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou 
tel.: +420 739 344 056 +420 566 626 040 
e-mail: ochzr@zdar.charita.cz 
www.zdar.charita.cz 
 

IČO: 44990260 
DIČ: CZ44990260 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. ú.: 110889787/0300 

 

 datová schránka: 2z7jvc 

Tisková zpráva ze dne 25. 5. 2022 
 

Domácí hospicová péče žďárské Charity mění název na Domácí hospic Barborka 
 
Po 15 letech existence charitní hospicové služby na území okresu Žďár nad Sázavou dochází ke změně jejího 
názvu. Nově se bude Domácí hospicová péče nazývat Domácí hospic Barborka.  
 
„Už delší dobu jsme vnímali, že je třeba náš hospic více přiblížit veřejnosti, a z toho důvodu jsme se rozhodli 
jej pojmenovat. Návrhů jsme měli hned několik, ale Barborka jednoznačně zvítězila. Přiznávám, že v první fázi 
to byl spíše humorný nápad hospicového týmu v reakci na mé křestní jméno, ale později jsme zjistili, že se 
nám opravdu líbí. Navíc svatá Barbora je i přímluvkyní za dobrou smrt, což je našemu poslání blízké. Naší 
snahou je zkvalitnit lidem zbývající čas v závěru jejich života tak, aby jej mohli strávit se svými blízkými 
doma,“ vysvětluje Barbora Boháčová, vedoucí Domácího hospice Barborka. Sama se však obává i přílivu 
případných nedorozumění z řad veřejnosti. „Nerada bych, aby si lidé mysleli, že zde vznikla další terénní hos-
picová péče. Proto bych chtěla upřesnit, že jde pouze o změnu názvu.“ 
 
V roce 2018 se hospicová péče z důvodu rozšiřování služby přestěhovala do větších prostor na Horní 28 ve 
Žďáře nad Sázavou. V té době postupně narůstal i počet pacientů, bylo třeba rozšířit pracovní tým o další lé-
kaře, všeobecné sestry a pečovatelky. Navázána byla i spolupráce s místními psychology a duchovními. 
„V současné době služba nadále hledá lékaře, kteří by s hospicem Barborka mohli spolupracovat alespoň na 
dohodu,“ doplňuje Barbora Boháčová.   
 
V roce 2021 došlo k rapidnímu nárůstu počtu pacientů. Protože v hospicové péči nemohou být žádné čekací 
lhůty a doba přijetí zájemce o službu je velmi rozhodující, daří se charitnímu hospici přijmout pacienty již do 
druhého dne od jejich prvního kontaktu, a to i o víkendu.  
 
S nárůstem počtu pacientů a s jejich flexibilitou přijetí souvisí také nutnost kvalitního vybavení, obnova stá-
vajícího a jeho modernizace. V loňském roce se podařilo získat přenosný ultrazvuk, který lékaři používají pra-
videlně v terénu. „Díky ultrazvuku je možné diagnostikovat například potíže pacienta v dutině břišní i hrudní, 
postižení jater a ledvin, hluboké žilní trombózy převážně v dolních končetinách a podobně. Rovněž máme 
možnost stanovit CRP na našem přístroji, to znamená, že u diagnostiky zánětu nejsme závislí na laboratořích. 
Ke konci loňského roku jsme pořídili i EKG. Rádi bychom ještě náš mobilní tým dovybavili ultrazvukovou son-
dou pro lepší využití ultrazvuku, dokoupili kyslíkové koncentrátory, polohovací postele a další pomůcky, které 
jsou k péči o pacienty potřebné a je třeba je inovovat,“ upřesňuje MUDr. Pavel Svoboda, lékař – paliatr Do-
mácího hospice Barborka. Specializované pomůcky usnadňují péči o pacienta především jejich blízkým. 
 
V roce 2021 pečoval mobilní tým Domácí hospice Barborka (tehdy ještě Domácí hospicové péče) o téměř 
200 pacientů na území celého okresu Žďár nad Sázavou. Multidisciplinární tým poskytuje nejen přímou 
práci v terénu, ale také konzultace pro ty, kteří potřebují poradit s péčí o své těžce nemocné blízké. 
 
Kontakt: Barbora Boháčová, vedoucí Domácího hospice Barborka  
mob.: 731 636 957, 604 843 062  
e-mail: dhp@zdar.charita.cz 
www.zdar.charita.cz 
 
Podpořit činnost charitního hospice je možné  
zasláním finančního daru na číslo účtu 110889787/0300, VS 811 
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KONTAKT
Domácí hospic Barborka
Horní 28, 591 01 Žďár nad Sázavou

731 636 957, 604 843 062 
barborka@zdar.charita.cz

DOMÁCÍ hospic

www.zdar.charita.cz

Jsme mobilní 
hospicová péče, 
která nepřetržitě 
poskytuje službu 
určenou nevyléči-
telně nemocným 
lidem, kteří se 
rozhodli strávit 
zbývající dny jejich 
života se svými 
blízkými doma. 
Podporu a pomoc 
nabízíme i pečujícím 
a pozůstalým.

Vzhledem k terénní 
povaze služby je vhodná 
telefonická domluva předem.

ÁCÍ hospicÁCÍ hospic
MĚNÍME NÁZEV NA

Co vám nabízíme?

Jaká je cena služby?
Naše péče je hrazena 
dle platného ceníku, 
který je umístěný 
na www.zdar.charita.cz 
v sekci Domácí hospicová 
péče. 

Působíme v okrese 
Žďár nad Sázavou. 

ZDRAVOTNÍ PÉČE

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 

y

y

y

y

y

y

lékařská a zdravotní péče
tišení fyzických příznaků nemoci
udržení co nejvyšší kvality života

pomoc s péčí o těžce nemocného při osobní hygieně, při použití 
WC, pomoc při oblékání, při přesunu nemocného na lůžko nebo 
vozík, při jeho samostatném pohybu v prostoru, při jeho
polohování na lůžku, pomoc při podání jídla a pití
pomoc při vyřízení příspěvku na péči, úředních i jiných běžných 
záležitostech
dohled u lůžka nemocného, pokud si pečující potřebuje zařídit 
osobní záležitosti nebo si odpočinout

DOPROVÁZENÍ, PÉČE O OSOBY BLÍZKÉ, PÉČE O POZŮSTALÉ
DUCHOVNÍ A PSYCHOLOGICKÁ PÉČE
ZAPŮJČENÍ ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Barborka
D o m á c í h o s p i c 
BARBORKA
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