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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,

dovolte mi popřát do celého nového roku 2022 
vše nejlepší, především pevné zdraví.  Připravili 
jsme a na poslední schůzi Zastupitelstva obce 
Oslavice schválili rozpočet obce Oslavice 
na rok 2022. Rozpočet je schválený jako 
schodkový (ztrátu dokrýváme ze zůstatku 
na účtu z přechozích let). Největší investicí 
je stavba Požární zbrojnice Oslavice, kterou 
máme plánovanou v roce 2022 dokončit. Dále 
bylo schváleno pořízení obecního komunálního 
traktoru s čelním nakladačem, zadní nesenou 
radlicí a válečkovým sypačem. 

Velká změna nastala ve svážení komunálního 
odpadu, kdy od ledna svážíme každý sudý 
pátek. Podrobnosti v samostatném článku. 
 
Přeji Vám příjemné zimní dny.  

Pavel Janoušek – starosta obce.

K výročí 700 let od první písemné zmínky 
o naší obci jsme vydali knihu. Knihu jsme 
chystali na oslavy plánované na 6. 6. 2020. 
Z důvodu mimořádného zásahu pandemie 
koronaviru byly vlastní oslavy přesunuty na 
neurčito. Proto jsme se rozhodli pro občany 
knihu publikovat alespoň prostřednictvím 
vyzvednutí na obci.
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…
Oslavili jsme Vánoce, kaple Božího Milosrdenství
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

Díky příznivému počasí a zvýšenému úsilí se 
podařila do zimy hrubá stavba a zastřešení 
„Požární zbrojnice“. Zazimovali jsme stavbu 
„Požární zbrojnice Oslavice“, která je 
podpořena jak ze státního rozpočtu GŘ HZS 
prostřednictvím Ministerstva Vnitra, tak 
zároveň z rozpočtu Kraje Vysočina. Nemalá 
část je pokryta také z vlastního rozpočtu obce 
Oslavice. 

Uspořádali jsme Mikulášský průvod 2 skupin. 
Poprvé jsme navštívili i sousední obec Osové. 

Pořídili jsme prostřednictvím Mikroregionu 
Velkomeziříčsko bítešsko domácí kompostéry 
pro občany a obecní štěpkovač. 

Pořídili jsme na obec Oslavici nové telefonní 
číslo +420 778 496 439, ze kterého budeme 
zasílat SMS zprávy občanům, kteří projeví 
zájem. 

Pavel Janoušek – starosta obce.
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Obec Oslavice, Oslavice 1, 594 01 Velké Meziříčí

Paragraf Položka SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Rozpočtové příjmy
1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 575 651,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob placená poplatník 21 432,00
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 258 951,00
1121 Daň z příjmů práv. osob 1 935 549,00
1211 Daň z přidané hodnoty 5 424 804,00
1340 Poplatek za provoz systému KO 264 000,00
1341 Poplatek ze psů 12 000,00
1361 Správní poplatky 2 000,00
1381 Daň z hazardních her 60 000,00
1511 Daň z nemovitostí 450 000,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 2 000 000,00
4112 Nein.transf.ze st.r. v rámci souhr.dot. 158 700,00
4222 Inv.př.transfery od krajů 3 000 000,00

3341 Rozhlas a televize 300,00
3613 Nebytové hospodářství (obchod,ubytovna) 5 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj (pacht pozemky) 26 071,00
3725 Využívání a zneškod.kom.odpadů (EKOKOM) 100 000,00

CELKEM PŘÍJMY 15 294 458,00
8115 financování - použití zůstatku na účtě 9 494 441,00

CELKEM PŘÍJMY VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 24 788 899,00
Rozpočtové výdaje 

1039 Ost. záležitosti lesního hospodářství 100 000,00
2212 Silnice 3 000 000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 520 000,00
2292 Dopravní obslužnost veř. službami 30 000,00
2310 Pitná voda 68 200,00
3113 Základní škola a mateřská škola 907 000,00
3314 Činnosti knihovnické 20 000,00
3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) 60 000,00
3392 Zájmová činnost v kultuře (KD) 350 000,00
3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 150 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 730 000,00
3419 Ost. sportovní činnost (dotace sport.) 20 000,00
3525 Hospice 10 000,00
3543 Pomoc zdravotně postiženým 15 000,00
3613 Nebytové hospodářství (obchod) 2 000 000,00
3631 Veřejné osvětlení 1 100 000,00
3632 Pohřebnictví 65 000,00
3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 400 000,00
3639 Komunální služby 1 280 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 765 500,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 70 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 442 000,00
4379 Ost.služby a činn.v obl.soc.prevence 5 000,00
5213 Krizová opatření 10 000,00
5512 Požární ochrana - dobr.část 8 957 543,00
6112 Zastupitelstva obcí 1 030 190,00
6171 Činnost místní správy 568 466,00
6310 Obecné výdaje z finančních operací 5 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000,00

CELKEM VÝDAJE 24 788 899,00

Závazným ukazatelem rozpočtu jsou jednotlivé § rozpočtové skladby.

Rozpočet byl schválen dne 14. 12. 2021 usnesením číslo 252/6/2021.

Olga Vidláková, v.r. Ing. Pavel Janoušek, v.r.
Účetní obce Starosta obce
(správce rozpočtu) (příkazce operace)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE OSLAVICE PRO ROK 2022
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

Oslavice má vlastní obecní traktor

Zastupitelstvo obce 14. 12. 2021 jednomyslně 
schválilo pořízení obecního traktoru pro 
zimní a letní údržbu místních komunikací a 
veřejných prostranství uvnitř obce a v celém 
jejích katastru. Zastupitelé vybírali ze tří 
nabídek kompaktních traktorů ve výkonové 
třídě 70-90 k, a to Massey Ferguson 4708 M, 
Zetor Major CL 80 a Kioti RX7330, protože tyto 
značky mají v blízkém okolí servisní střediska. 
Ve většině parametrů jsou nabídnuté traktory 
zcela srovnatelné a jako cenově nejvýhodnější 
byl vyhodnocen traktor Zetor Major CL 80 s 
nabídkovou cenou 850 000 Kč bez DPH. Traktor 
má výkon 75 k, 4-stupňovou synchronizovanou 
převodovku s reverzorem ve třech redukčních 
skupinách a je velmi obratný s poloměrem 
otáčení pouze 3,9 m.

Traktor byl obratem objednán a ještě před 
Vánocemi dodán. Spolu s traktorem bylo 
objednáno také příslušenství pro zimní údržbu, 
tj. zadní 3m sněhová radlice NOPOZM, samo-
nakládací válečkový sypač písku POMAROL a 
hydraulický čelní nakladač s lopatou TL 140 

SL. S pomocí obecního traktoru budeme 
schopni prohrnovat místní komunikace hned, 
jakmile nasněží a nebude už nutné tuto službu 
sjednávat externě. Velký sypač nám zároveň 
pomůže udržovat komunikace sjízdné, když 
zledovatí. Traktor je dostatečně silný pro 
prohrnování i velkého množství těžkého 
sněhu a zároveň obratný, aby se dostal i do 
užších uliček v obci. Pro letní údržbu zejména 
zelených ploch v obci, sběr listí a vyžínání 
místních komunikací bude potřebné ještě 
pořídit svahový mulčovač a kontejnerový 
přívěs. Zvážit musíme také zametací kartáč 
pro úklid zimního posypu na jaře. Po dostavění 
hasičské zbrojnice bude mít traktor stání 
v obecní garáži, jenž je její součástí. Vedle 
hasičské zbrojnice vznikne na jaře také sklad 
posypového materiálu.
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Co nás čeká…

DĚNÍ V OBCI

Nezapomeňte na vybírání poplatků

V lednu a únoru proběhne vybírání poplatků za 
odpady a psa. Díky přechodu na 14 denní svoz 
komunálního odpadu se podařilo poplatek v 
roce 2022 udržet na stávající ceně. Apelujeme 
na Vaši spolupráci a třídění odpadu. Děkuji za 
Váš kladný přístup k životnímu prostředí.

Poplatek za poplatníka 400 Kč/osobu a 400 
Kč/rekreační objekt vybíráme od 3. 1. 2022 do 
28. 2. 2022. Dále vybíráme poplatek 100Kč/
za prvního psa, 150 Kč/ za každého dalšího. 
(Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, 
kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci jiné fyzické 

osoby podle zákona upravujícího sociální 
služby, osoba, která je držitelem průkazu 
ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis).
Platbu je možné zaplatit hotově na obecním 
úřadě, nebo zaslat přímo na účet obce 
Oslavice 38326751/0100. Variabilní sym-
bol: číslo domu. Známku je možné následně 
vyzvednout na úřadě nebo dodá starosta po 
domluvě.

Pavel Janoušek – starosta obce.

Úřední hodiny  Středa   12:00–16:00
    Čtvrtek  Zavřeno 
    Pátek   18:00–20:00
    Sobota  Zavřeno
    Neděle  Zavřeno
    Pondělí  12:00–16:00
    Úterý   Zavřeno

Úřední hodiny  Pondělí  12:00–16:00
   Úterý   Zavřeno
   Středa  12:00–16:00
   Čtvrtek Zavřeno
   Pátek   18:00–20:00
   Sobota Zavřeno
   Neděle  Zavřeno
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ŠKOLA

Na školní rok 2021/2022 se děti i 
učitelé velmi těšili. 

Na podzim jsme vyrazili do Balin do 
ekologického centra, kde jsme se seznámili 
se životem v trávě, navštívili místní pilu, 
dozvěděli jsme se něco o zpracování dřeva a v 
místní dílně si vyrobili malé dřevěné výrobky, 
které si děti odvezly domů.

Dále jsme se jeli podívat do kostela ve Velkém 
Meziříčí, kde měly děti přednášku o opravě 
varhan spojenou s praktickou ukázkou. I 
přes nepřiznivou epidemiologickou situaci 
se v naší základní škole i mimo ni uskutečni-
lo mnoho akcí, výletů a projektů. Projek-
ty ve škole pořádáme každý měsíc v rámci 
své třídy. Letos s dětmi zpracováváme téma 
Putování s pohádkou. V rámci tělesné výcho-
vy využíváme kulturní dům, tělocvičnu ve 
škole ve Velkém Meziříčí, bruslení na zimním 
stadionu, naplánován je i lyžařský výcvik na 
Fajtově kopci. 

Zprávy ze základní školy

28. 11. mělo proběhnout obecní rozsvícení 
vánočního stromečku, ke kterému jsme s 
dětmi připravili krátký hudební program. Pro 
nepříznivý vývoj epidemiologické situace 
se sice živý program nekonal, ale i tak jste 
ho mohli vyslechnout díky rozhlasovému 
přenosu.
 
3.12. přišel do naší školy Mikuláš, anděl a 
čert. Většinu dětí mohl pochválit za chování 
i prospěch, a tak byly děti odměněny 
mikulášskými balíčky. 

7.12. jsme navštívili kino Jupiter club Velké 
Meziříčí, kde jsme zhlédli animovaný fi lm Ro-
bot Ron o používání mobilů a techniky mezi 
dětmi.
 
10.12. se díky přízni počasí a čerstvé sněhové 
nadílce celá škola vypravila na místní kopce 
užít si sáňkování a bobování. Z těchto zimních 
radovánek nás ještě čeká podruhé bruslení ve 
Velkém Meziříčí. 
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ŠKOLA

Základní škola
Z každého koutu naší školy už na nás dýchá 
atmosféra Vánoc podtržená tréninkem na 
vánoční besídku, zpracováváním třídních 
projektů s názvem „Vánoční příběh“ a tvořením 
keramických výrobků.  Do Vánoc každou třídu 
ještě čeká spaní ve škole a jeden výlet. 

Všichni zaměstnanci školy Vám přejí krásné 
Vánoce plné pohody a odpočinku a mnoho 
zdraví a úspěchu v novém roce  2022. 
                                                                       
Za Zš a Mš Oslavice Mgr. Eva Havelková

Mateřská škola
Když rok ukousnul další část svého dílu a oblékl 
si podzimní plášť, začaly se stromy barvit do 
podzimních barev a ve vzduchu byl cítit silný 
vítr, který s sebou odnášel poslední zbytky léta. 
Ve školce však začalo těšení se na podzimní 
kouzlení a přicházející zimu. 

Po úvodu, který byl plný adaptace a nových 
výzev, škola i školka vkročila do nového 
projektového tématu, který pro tento rok 
nese název Putování s pohádkou. Měsíc říjen 
nám do školky zavál dosud neprozkoumané 
téma. Téma neslo název Doby dávno minulé. 
Díky tomuto tématu jsme se naučili péct 
lokše a mrkvánky, nakoukli jsme pod pokličku 
místnímu folklóru a mohli jsme si prohlédnout a 

vyzkoušet předměty, které byly pro doby dávno 
minulé typické. Vytvořili jsme si ve třídě takové 
malé muzeum, kde jsme si mohli prohlédnout 
například petrolejovou lampu, horácký kroj, 
váhu, cep a mnoho dalšího. Vyrobili jsme si 
panenky z dřevěných polínek a kukuřičného šustí. 
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ŠKOLA

Sovičky se pravidelně jezdily otužovat do sauny 
nedalekého relaxačního centra Beauty&Beast. 
Avšak sauna nebyla jen o saunování a budování 
imunity.

Díky naší paní učitelce jsme se mohli správně 
naučit, co to saunové ceremoniály jsou, jaká 
jsou jejich pravidla a zažít nevšední zážitky s 
hudbou propojeného ceremoniálu. Říjen byl 
opravdu měsícem štěstěny, mohli jsme totiž 
přivítat u nás ve školce i hosta, kterým byla paní 
Šárka Svobodová, autorka knih Myšák Očko a 
programů „Zábava se Šárkou“. 
V listopadu jsme již netrpělivě vyhlíželi první sníh 
a vida, opravdu jsme se dočkali. Sice jej nepřinesl 
Martin na bílém koni, ale o to větší radost byla 
v očích všech kamarádů ve školce, když jsme 
mohli pozorovat první poletující vločky cestou z 
procházky. Než ale sníh obalil naši krajinu svými 
sněhobílými vločkami, proletěli jsme světem 
pohádek, od těch známých, večerníčků, až po 
ty méně známé. Také v listopadu jsme mohli 

přivítat vzácné hosty v naší školce, a to Divadlo 
Úsměv.
S Divadlem Úsměv jsme prožili příběh Dráčka 
Mráčka a jeho trápení s fráčkem.
 
Nastal prosinec, dlouho očekávaná část roku, 
která zahřeje u srdce a pohladí na duši… 
Vánoce. Slovo, jehož význam každý zná a snad 
není člověka, který by se netěšil na nejkrásnější 
svátky v roce. Nejkrásnější je však pohled do 
očí dětí, které tajuplně s dechberoucí touhou 
očekávají příchod Ježíška. I my jsme čekali na 
Ježíška a dočkali jsme se. Nejprve však přišel 
mezi nás i Mikuláš s andělem. Čerta nebylo třeba, 
proto počkal za dveřmi. Nejen projektovým 
týdnem nás provázel vánoční příběh z Judské 
země. Ze země, kde to všechno začalo. 

Andrea Vaňková, učitelka MŠ 

Mateřská škola
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ŠKOLA OSTATNÍ

PODVODY NA SENIORECH 
Tisková zpráva – 16. prosince 2021

KRAJ VYSOČINA – Kriminalisté na Vysočině 
prověřují několik případů velice závažného 
podvodného jednání, jehož obětí se stali senioři, 
kteří kvůli své důvěřivosti přišli o značné 
fi nanční prostředky. Podvodníci na seniory 
útočí telefonicky a využívají k tomu legendy 
falešného vnuka, případně jiné blízké osoby.

Telefonáty se týkají seniorů, kteří používají 
pevnou telefonní linku. Skutečnosti, že senioři 
vymyšleným příběhům podvodníků většinou 
uvěří, nahrává bohužel současná doba, kdy 
kvůli pandemické situaci dochází k výraznému 
omezení sociálních kontaktů, a to i v rámci 
rodiny.

Jen v průběhu včerejšího dne se pokusili 
podvodníci tímto způsobem zaútočit na dvě 
seniorky v Jihlavě, naštěstí obě ženy o své 
peníze nepřišly – jedna podvodníkům nevěřila 
a druhou na možný podvod upozornili v 
bankovním ústavu, kde chtěla podvodníkům 
převést požadované peníze na jejich účet. 
Podvodníci se snažili po každé ze seniorek 
vylákat - naštěstí neúspěšně - částku 300 000 
korun.

V době mimořádných opatření souvisejících 
s onemocněním Covid-19 děti tak často 
nenavštěvují své rodiče či prarodiče, a to 
může mít za následek pocit osamělosti 
a nepotřebnosti. A právě to vše nahrává 
podvodníkům, kteří navíc spoléhají na 
to, že senior v radosti z kontaktu, byť jen 
telefonického, svého příbuzného hůře pozná 
po hlase a že mu bude chtít okamžitě pomoci, 
aniž by si důkladně ověřil sdělené informace. 
Scénář podvodu pod legendou falešného 
vnuka nebo falešného syna bývá ve všech 
případech útoků velice podobný. Senior 
je často hovorem natolik překvapen, že v 
rámci hovoru pachateli sám sdělí skutečné 
jméno svého vnuka, čímž pachateli výrazně 
usnadňuje jeho podvodný úmysl. 

V posledních dnech se ale podvodníci uchylují 
k mnohem závažnějšímu jednání, kdy seniorovi 
zavolá jménem vnuka například ošetřující lékař 
z nemocnice s tím, že vnuk se při nehodě zranil 
v obličeji, má sešitou tvář, překousnutý jazyk, 
a proto nemůže dobře mluvit. Seniorovi může 
také zavolat falešný právník, který údajnou 
vnukovu dopravní nehodu řeší a požaduje 
peníze na mimosoudní vyrovnání. Každá 
tato nevyžádaná telefonická komunikace 
může mít pro seniora nedozírné následky, že 
přijde o našetřené peníze. Smyšlený příběh 
pachatele cílí především na city seniora a 
využívá opravdu velice citlivá osobní témata 
-  vnuk je v nouzi, vnuk měl dopravní nehodu, 
při nehodě se zranil sám a zranil také další 
lidi, včetně dětí, a  proto nutně potřebuje 
fi nanční pomoc na úhradu způsobené škody. 
Všechny smyšlené příběhy mají přitom jediný 
cíl – vylákat ze seniora peníze. 

Kriminalisté se v posledních dnech setkali s 
těmito smyšlenými případy:
- Podvodník sdělil seniorce, že její syn 
měl dopravní nehodu, při které zezadu narazil 
svým vozidlem do jiného vozidla, ve kterém 
cestoval manželský pár. Vzadu v autě sedělo 
malé dítě, které v důsledku autonehody 
utrpělo zranění. Volající uvedl, že zraněný 
je také její  syn a kvůli  natrženému jazyku 
špatně mluví. Po seniorce chtěl podvodník 
300 000 korun na mimosoudní vypořádání s 
rodinou, která je nehodou poškozená. Peníze 
chtěl převést bezhotovostně na účet.

- Další volající podvodník se představil 
seniorce jako lékař, který ošetřuje jejího 
zraněného syna v nemocnici  po autonehodě, 
a také požadoval zaslání částky 300 000 
korun na mimosoudní vyrovnání způsobené 
nehodou. Po prvotním kontaktu předal telefon 
na údajného syna, který po nehodě špatně 
mluví kvůli poranění v obličeji.
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- Podvodník seniorce do telefonu tvrdil, že je 
lékař ošetřující jejího zraněného vnuka, který leží 
na kapačkách a potřebuje co nejrychleji  peníze 
na mimosoudní vyrovnání po zaviněné dopravní 
nehodě.

- Na pevnou telefonní linku volal neznámý 
muž, který  se vydával za vnuka s tím, že se 
dostal do blíže nespecifi kovaných problémů 
a po seniorce požadoval zapůjčení fi nanční 
hotovosti ve výši 350 000 korun. Pro peníze 
si měla na domluvené místo přijít vnukova 
známá. 

Údajný vnuk se z určitých důvodů často 
nemůže osobně dostavit na místo, aby si peníze 
vyzvedl, proto posílá svého „kamaráda“, který 
na místo přijede často vozidlem taxi. Nezřídka 
se stává, že tento „kamarád“ následně 
předává peníze ještě přes dalšího prostředníka 
s cílem znesnadnění případné identifi kace. 
Bohužel není výjimkou, že důvěřivý senior ve 
velké  obavě o osud svého příbuzného peníze 
cizímu člověku skutečně předá. Podvodníci v 
poslední době požadují často také převedení 
peněz bezhotovostně, tedy z účtu na účet. A 
podvodně vylákané částky dosahují přitom i 
několika stovek tisíc korun.
 
Při páchání tohoto druhu trestné činnosti 
došlo v poslední době k výrazné změně v 
chování pachatelů. Své potenciální oběti 
začali kontaktovat také v noční dobu, v 
týdnu i o víkendech, přičemž vyžadují vydání 
fi nanční hotovosti nebo převody peněz rovněž 
v jakoukoliv dobu. Seniory podvodníci také 
navádějí k tomu, aby v případě, že nemají 
potřebný obnos doma, došli peníze vybrat z účtu 
v bance nebo aby přímo v bance zadali příkaz k 
jejich převodu.

Seniory mohou proti těmto typům podvodného 
jednání účinně ochránit především jejich 
nejbližší tím, že s nimi budou o tomto tématu 
pravidelně hovořit a budou s nimi v pravidelném 
kontaktu. Senior by měl získat jistotu, že jeho 

děti nebo vnoučata by nikdy nepožadovali 
fi nanční pomoc prostřednictvím telefonu, ale 
přišli nebo přijeli by v případě potřeby osobně. 
Jedině tak dokážeme ochránit naše nejbližší 
před cílenými útoky podvodníků.
 
Jak se správně chovat, abychom se nestali 
obětí podvodníků, kteří se snaží získat naše 
peníze?
Pokud takový hovor přijmete, co nejrychleji jej 
ukončete s tím, že si všechno sami ověříte. 
Po ukončení hovoru zavolejte svému 
skutečnému vnukovi, synovi nebo osobě, která 
potřebuje vaši pomoc, a sami si tak ověřte, zda 
vám opravdu tato osoba volala a vyžadovala od 
vás nějakou pomoc. Zavolejte však na telefonní 
číslo, které na něho máte uložené, ne na číslo, 
ze kterého vám bylo voláno, protože to byste 
se dovolali znovu stejnému podvodníkovi. 
Případně se okamžitě spojte s dalším příbuzným 
a požádejte ho, aby všechno ověřil. 
Pokud si už domluvíte předání peněz, ihned 
o tom informujte Policii České republiky na 
tísňové lince 158. Je veliká pravděpodobnost 
zadržení pachatele při předání peněz ze strany 
kriminalistů.
Nikdy nepředávejte žádné peníze cizím 
osobám – tedy lidem, které neznáte.

Neváhejte oznámit Policii České republiky na 
linku tísňového volání 158 i případy, když vás 
někdo připravil podvodným jednáním o peníze. 
V žádném případě není důvod se za to stydět. 

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

OSTATNÍ

PODVODY NA SENIORECH 
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- Podvodník seniorce do telefonu tvrdil, že je 
lékař ošetřující jejího zraněného vnuka, který leží 
na kapačkách a potřebuje co nejrychleji  peníze 
na mimosoudní vyrovnání po zaviněné dopravní 
nehodě.

- Na pevnou telefonní linku volal neznámý 
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začali kontaktovat také v noční dobu, v 
týdnu i o víkendech, přičemž vyžadují vydání 
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děti nebo vnoučata by nikdy nepožadovali 
fi nanční pomoc prostřednictvím telefonu, ale 
přišli nebo přijeli by v případě potřeby osobně. 
Jedině tak dokážeme ochránit naše nejbližší 
před cílenými útoky podvodníků.
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číslo, které na něho máte uložené, ne na číslo, 
ze kterého vám bylo voláno, protože to byste 
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osobám – tedy lidem, které neznáte.

Neváhejte oznámit Policii České republiky na 
linku tísňového volání 158 i případy, když vás 
někdo připravil podvodným jednáním o peníze. 
V žádném případě není důvod se za to stydět. 
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mjr. JUDr. Dana Čírtková
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OSTATNÍ

PODVODY NA SENIORECH 
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OSTATNÍ

Vážení občané, dovolte nám vás informovat o zahájení spolupráce s vaší obcí o

provozování místní prodejny. Od 1.4. pro vás budeme připravovat prodejnu a zcela

upravíme a nově vybavíme interiér provozovny tak, abychom vám vytvořili příjemnou

a moderní atmosféru každodenního nákupu. Kompletní úprava vám přinese kromě

rozšíření sortimentu i nabídku řady služeb, které zajišťujeme i v jiných obcích. Věříme,

že vám nakupování ve vaší prodejně nabídne příjemné prostředí a pohodlí. Zároveň

nabídneme možnost nejen nákupu, zaplacení složenek, výběr finanční hotovosti na

pokladně prodejny, ale i vyzvednutí balíčku v PPL parcel shopu. Pravidelně pro vás

budeme připravovat letákové akce, speciální akční nabídky i novinky z trhu.  Možnost

potkat se se sousedy, či známými, je jen další příjemný bonus v rámci výhod mít

prodejnu v obci. Doufáme, že zahájením spolupráce s vaší obcí přineseme mnoho

dobrého a výhodného k občanské vybavenosti vašeho místa pro život.

družstvo Velké Meziříčí

Děkujeme vám za podporu vaší
prodejny a těšíme se na vaši
návštěvu.
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KONTAKT

maresova@coopvelmez.cz

POŽADUJEME NABÍZÍME

PŘIJME
VEDOUCÍ PRODEJNY

družstvo Velké Meziříčí

PRO NOVĚ PŘIPRAVOVANOU PRODEJNU V OSLAVICI.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP  
BŘEZEN - DUBEN 2022.

www.coopvelmez.cz
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OSTATNÍ

Jízdní řád autobusů
 

Oslavice I (škola) Oslavice 
5:09 pracovní dny 
5:17 pracovní dny 

5:27 5:29 pracovní dny 
6:09 pracovní dny 
7:13 pracovní dny 

7:26 7:28 pracovní dny 
7:58 7:59 Neděle

8:09 pracovní dny 
9:09 pracovní dny 
9:16 pracovní dny 
9:18 Sobota, Neděle
9:30 MHD VM otočka KD

10:12 10:13 Neděle
10:13 pracovní dny 
12:03 Sobota, Neděle
12:09 pracovní dny 
13:28 pracovní dny 
14:09 pracovní dny 
15:09 pracovní dny 
15:44 pracovní dny 
16:09 pracovní dny 
17:09 pracovní dny 
17:18 Sobota, Neděle
18:13 pracovní dny 
19:09 pracovní dny 
20:09 Sobota, Neděle 

Oslavice Oslavice I (škola)
14:12 14:13 pracovní dny 
14:19 14:18 pracovní dny 
16:09 16:10 pracovní dny 
16:16 16:15 pracovní dny 

Oslavice 
4:49 pracovní dny 
5:49 pracovní dny 
6:38 Sobota, Neděle
6:49 pracovní dny 
7:49 pracovní dny 
9:49 pracovní dny 

10:43 Sobota, Neděle
11:49 pracovní dny 
13:49 pracovní dny 
14:08 Sobota, Neděle
14:49 pracovní dny 
15:49 pracovní dny 
16:49 pracovní dny 
18:28 Sobota, Neděle
18:49 pracovní dny 

Oslavice poznámka
6:17 pracovní dny 
8:19 pracovní dny 

10:44 pracovní dny 
14:44 pracovní dny 
17:44 pracovní dny 

Do Velkého Meziříčí
Autobusové spoje od 12. 12. 2021 

Autobusové spoje
Do Hodova

Autobusové spoje
Do Třebíče

Autobusové spoje
 Z VM do Osového a zpět na Baliny
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Jízdní řád autobusů
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Jízdní řád autobusů
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Jízdní řád vlaků

Oslavice 
5:05 pracovní dny 
7:35 pracovní dny 
8:33 Sobota, Neděle

10:33 pracovní dny, So, Ne
12:33 Sobota, Neděle
14:33 pracovní dny 
16:13 pracovní dny 
16:33 Sobota, Neděle
18:13 pracovní dny 
18:33 Sobota, Neděle
20:33 pracovní dny, So, Ne

Oslavice 
5:47 pracovní dny 
7:24 Sobota, Neděle
9:24 pracovní dny, So, Ne

11:24 Sobota, Neděle
13:24 pracovní dny 
14:56 pracovní dny 
15:24 Sobota, Neděle
16:56 pracovní dny 
17:24 Sobota, Neděle
19:21 pracovní dny, So, Ne

Do Velkého Meziříčí, zastávka
Vlakové spoje od 12. 12. 2021 

Vlakové spoje 
Směr Studenec

OSTATNÍ
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OSTATNÍ

ADVENTNÍ VĚNEC

STROMEČEK

BAŇKA

ZVONEČEK

BETLÉM

KAPR

SVÍČKY

ANDĚL

KOLEDY

DÁRKY

CUKROVÍ

ZIMA

VÁNOČNÍ OSMISMĚRKA 
Najdi mezi písmeny a ostatními slovy 12 symbolů Vánoc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 4. 7. 10. 

2. 5. 8. 11. 

3. 6. 9. 12. 

Vánoční osmisměrka pro zábavu
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Vánoční osmisměrka pro zábavu

19

OSTATNÍ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 15. 11. zemřel pan Vladimír Vlček ve věku 66 let.
Dne 15. 12. zemřela paní Marie Krejčí ve věku 74 let. 

Anežka Pánková
Marie Smejkalová
Eliška Justová
František Krejčí
Růžena Doležalová

Narození

Zesnulí spoluobčané

Oslavili významné životní jubileum

Emma Kratochvílová 
Robin Procházka
Emílie Trachtová

foto: Šárka Ř.

Vítek Říha
Tomáš Kafka
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