Symbolika návrhů znaku a vlajky obce
Oslavice
(o.Žďár nad Sázavou)
Osada byla v letech 1355-1407 součástí mostišťského zboží patřícího stejnojmenného
rodu, příbuznému s pány z Lomnice (z nich jsou připomínáni 1349 Buzek,1370
Bohuněk a Znata). Počátkem 15.století byla ves majetkem Jindřicha z Lipé, ale již v
r.1447 součástí meziříčského panství pánů z Lomnice. Do historie obce se dobře
zapsali zejména Jan z Lomnice se synem Václavem, kteří ji přiznali tehdy významné
právo odúmrtě. Z potomních držitelů Velkého Meziříčí a tedy i Oslavice jmenujme
Pernštejny, Heldy z Kémendu, Berky z Dubé a Lipého, Kounice, Ugarty, Lobkovice a
nakonec Podstatské-Lichtenštejny.
V obci evidujeme několik drobných památek místního významu. Nejstarší z nich je
smírčí kříž snad středověkého původu, z 18.století pochází kaple patronky obce
sv.Anny. Kaple Božího milosrdenství je stavbou novodobou. Na katastru Oslavice
nalezneme i pozůstatky středověkého hrádku (lokalita „V Hrádkách“, též „Na
Hrádku“), jehož vznik klade starší literatura do 13. nebo poč 14 století, spolehlivé
písemné prameny ovšem chybí.
Zdejší radnice disponovala v minulosti obecní i rychtářskou pečetí (otisky obou jsou
k dispozici na obecním úřadě), obě lze datovat přibližně do závěru 18.století. Obecní
pečeť s opisem VUBETZ VOSLAVITZE nese obraz jezdce na koni, snad s mečem
či kopím, obraz je však nejasný. (ve staré Vlastivědě moravské je jezdec označován
za sv.Jiří). Velmi pozoruhodná a opravdu unikátní je pečeť rychtářská z opisem
SAUD. WOSLAWICZKI s obrazem osla s blíže neurčitou rostlinou v tlamě.
Za základ při tvorbě nových obecních symblů Oslavice byla na přání obce
využita pouze pečeť obecní. Narážkou na ni je figura koně a podkovy, meč je
jedním z atributů sv.Jiří. Doplňující trojice heraldických růží symbolizuje
patrocinium kaple (sv.Anna Samotřetí). Ve variantních návrzích nechybí
připomínka někdejších významných držitelů obce (zlaté perizonium převzaté z
erbu pánů z Lomnice), památného smírčího kříže (heroldský kříž) i novodobé
kaple Božího milosrdenství (srdce, event.srdce s křížem). Dominantní modrá
barva symbolizuje obecním katastrem protékající místní potok.
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