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1. POHYB OBYVATELSTVA A STATISTIKA OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 31. 12. 2014:
Počet narozených dětí:

681, z toho 345 mužů a 336 žen.
6 dívek

Narození:

Chlubnová Tereza
Sodomková Veronika
Kaštánková Natálie
Doležalová Adéla
Chlubnová Justýna
Pololáníková Lucie

Úmrtí

Janíčková Marie
Smejkal Alois
Pospíšilová Zdeňka
Šťastná Marie

Významná jubilea:

Peterková Marie – 80 let
Švec Alois – 80 let
Buďová Helena – 80 let
Šandera Jiří – 80 let

2. CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI
1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník.
Letošní rok byl „Supervolební“:
23. až 24. května – v Česku se konaly volby do Evropského parlamentu.
Volilo se 21 europoslanců z celkového počtu 751.
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty,
těsně druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem
mandátů a třetí místo získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další
dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech
mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát Svobodní
s 5,24 %. Volby provázela rekordně nízká účast – 18,2 %.
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10. října a 11. října – proběhly volby do Senátu Parlamentu České republiky,
volby do zastupitelstev obcí a volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy.
Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.
17. října a 18. října – proběhlo druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České
republiky. Ve volbách uspěly především vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL.
1. prosince – ledovková kalamita ochromila hromadnou dopravu v ČR a
dodávky elektřiny v mnoha regionech. Tramvajová doprava v Praze dokonce
poprvé ve své historii zažila úplné zastavení provozu. Do normálu se
dopravní i energetická situace vrátila až 3. prosince.

3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Voleb do zastupitelstva obce Oslavice se účastnily 3 kandidátní listiny každá
s 9 kandidáty a to:
1. Oslavické ženy – uspěla 1 kandidátka: Šoukalová Marie – 114 hlasů
2. KDU- ČSL a nezávislí kandidáti – uspělo 5 kandidátů:
Ing. Pavel Janoušek – 244 hlasů
Žundálek Luboš - 225 hlasů
Bazala Jiří – 184 hlasů
Klusáček Milan – 155 hlasů
Maloušek Josef – 143 hlasů
3. Za rozvoj obce Oslavice: uspěli 3 kandidáti:
Peterka Milan – 118 hlasů
Ing. Vojtěch Trnka – 113 hlasů
Malec Jiří – 110 hlasů
Starostou obce byl na ustanovujícím zasedání zastupitelstva obce dne
7. 11.2014 zvolen Ing. Pavel Janoušek – počtem 7 hlasů, 2 hlasy se zdržely.
Místostarostou obce byl zvolen Jiří Bazala - počtem 7 hlasů, 2 hlasy se
zdržely.
Zaměstnanci obce: Olga Vidláková – účetní
Obec zaměstnává pracovníky z dotací od Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce na úklid, sečení obce.
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4. HOSPODAŘENÍ OBCE
Plánované příjmy 2014
Skutečné příjmy 2014

9 201 517,00 Kč
15 291 748,19 Kč

Plánované výdaje 2014
Skutečné výdaje 2014

8 551 517,00 Kč
11 112 361,31 Kč

Splátka půjčky SVK
5 200 000,00 Kč (v letošním roce
byla předčasně splacena celá půjčka od SVK Žďársko)
Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem

3 316 647,20 Kč

5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE:
Kanalizace – i během roku 2014 se řešily složitě změnové listy ke kanalizaci.
Starosta obce rozporoval změnové listy na stavbu Oslavice. Dokládání
fotografií z průběhu stavby. Nepříjemné jednání v Brně na SVKMO.
Vyhodnocení nákladů kanalizace:
Náklady:
Stavba
Změnové listy
Všeobecné položky
Správce stavby:
CELKEM

36 761 270,55 Kč
8 489 680,45 Kč
1 124 895,00 Kč
3 269 900,00 Kč
49 645 746,00 Kč

Financování:
Dotace stát (EU)
Dotace Kraj Vysočina
Příspěvek SVK Žďársko
Náklady obec Oslavice

35 513 412,00 Kč
1 139 921,00 Kč
1 187 932,00 Kč
9 804 481,00 Kč

Další náklady – změna stoky A6

73 320,00 Kč

Půjčka od SVK Žďársko na stavbu kanalizace je k dnešnímu dni uhrazena.
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Starostovi obce se dále navíc podařilo zajistit pro občany domovní revizní
šachty a jejich zaměření zdarma oproti jiným obcím.
Mateřská škola: dne 13. 1. 2014 byla podepsaná smlouva s firmou ATIKA na
výstavbu mateřské školy Oslavice. Stavební práce začaly 4. 3. 2014.
Díky slušnému počasí a dobré spolupráci s vysoutěženou firmou se podařilo
stavbu zrealizovat v krátké době. Za velkého přispění ředitelky školy Ing.
Lenky Havlíkové a jejich zaměstnanců se podařilo MŠ vybavit a připravit na
ostrý provoz 1. 9. 2014.

Fotopříloha
č.1, str.10-14

Vyhodnocení akce přístavba mateřské školy Oslavice (budova školky)
Projektovaná cena
4 316 613,00 Kč
Skutečné celkové výdaje projektu
3 326 766,-- Kč
Poskytnutá dotace z ROP JIHOVÝCHOD
2 655 367,86 Kč
Náklady obce
671 398,14 Kč

Další investice obce do ZŠ a MŠ Oslavice:
Zřízení školní kuchyně
Vybavení mateřské školy
Úpravy v ZŠ a školní družině
Venkovní úpravy

632 639,00 Kč
531 620,00 Kč
350 393,00 Kč
394 810,00 Kč

Výměna oken a dveří v ZŠ spodní patro
Poskytnutá dotace v POV Vysočina
Náklady obce

244 267,00 Kč
106 000,00 Kč
138 267,00 Kč

V červenci 2014 byl položen optický kabel ke kulturnímu domu a ke škole.

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
V lednu 2014 byl pro místní občany uspořádán zájezd do vinného sklípku
pana Zapletala Velké Bílovice.
Jako každoročně uspořádal místní SDH masopust v sobotu 1.3.2014, večer
zábavu se skupinou Proměny a v neděli 2.3.2014 karneval pro děti se
skupinou Pastelki.
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Fotopříloha
č.2, str.15-16

8. 3. 2014 nám kameničtí ochotníci přijeli zahrát komedii Raye a Michaela
Cooneyových „A je to v pytli“.

Fotopříloha
č.3, str.17

1. ročník pálení čarodějnic proběhl 30. dubna u kulturního domu.

Fotopříloha
č.4, str.18

1. Oslavický vejšlap – 31. 5. 2014. Účastníci měli možnost vybrat si trasu
v délce 4 km nebo 8 km. Každá byla označena červenými či modrými
značkami. Na každém kilometru trasy byla kontrolní zastávka, kde bylo
nutné označit si razítkem své zápisní lístky. Na konci pochodu účastníky
čekalo malé občerstvení.
Oslavická pouť 1. – 3. 8. 2014 – SDH Oslavice pořádá tradičně pouťové veselí
pro občany. V pátek diskotéka, v sobotu fotbal svobodní – ženatí, večer
taneční zábava. Po celý víkend zajištěno občerstvení a pouťové atrakce.
V neděli dopoledne pouťová mše svatá v kapli Božího milosrdenství.
Námořnický dětský den 23. 8. 2014 – letos na děti čekaly různé disciplíny a
soutěže v námořnickém stylu. Například lovení vodních zvířátek, chytání
ryb, spouštění kotvy, krmení chobotnice aj. Jako každoročně také střílení
vzduchovkou na terč pod dohledem oslavických hasičů. Spolek žen připravil
teplé občerstvení v podobě námořnického guláše nebo pirátova párku
s chlebem. Také se malí námořníci dočkali vystoupení šermířů místní skupiny
historického šermu ARADUS. Nakonec se nejstatečnější vypravili na
strašidelnou „stezku odvahy“ okolím Oslavice.
Slavnostní otevření mateřské školy 30. 8. 2014
Akce byla zahájena mší v místní kapli Božího milosrdenství. Poté se všichni
přítomní přemístili k základní a mateřské škole, kde úvodní slova pronesli
starosta obce Ing. Pavel Janoušek a ředitelka školy Ing. Lenka Havlíková.
Samotnou školku potom symbolicky otevřeli zastupitelé obce přestřižením
slavnostní pásky. Budovu posvětil pan kaplan P. Jiří Brtník a popřál všem
dětem, které ji budou navštěvovat, hodně štěstí. Potom se školka i škola
otevřely veřejnosti.
S besídkou vystoupili žáci základní školy. Oslava poté pokračovala za
doprovodu živé kapely. Výborné občerstvení zajistil SDH Oslavice.
Vítání občánků proběhlo poprvé v mateřské škole dne 14. 9. 2014 – pan
starosta a paní ředitelka přivítali děti narozené roku 2013: Navrátilová Sára,
Ochrana Pavel, Sedmidubská Sofie, Studýnková Zuzana, Trojan Adam,
Velička Mikuláš, Žundálková Liliana. Děti dostaly od obce darem osušky,
500,-- Kč a pamětní list. Maminky dostaly od pana starosty kytičku.
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Fotopříloha
č.5, str.19

Fotopříloha
č.6, str.20-21

Fotopříloha
č.7, str.22

Žáci základní školy vystoupili s krátkým kulturním programem.
3. Oslavické posvícení se uskutečnilo 12. 10. 2014 s krojovanou dechovou
hudbou GALÁNI z Přibyslavic. Výborné občerstvení připravil spolek žen.
Vánoční strom byl již po čtvrté rozsvícen první adventní neděli. Akci zahájil
starosta obce Ing. Pavel Janoušek, který přítomné přivítal a popřál jim hezké
vánoční svátky a hodně štěstí v novém roce.
Vystoupili žáci místní základní a mateřské školy s vánočním kulturním
programem.
I letos k nám přijel nebeský pošťák. Přivezl s sebou vánoční perníčky, které
děti dostávaly při odevzdání dopisu pro Ježíška. Psaníčka si nebeský pošťák
ukládal do velké brašny. Každý, kdo dopis odevzdal, dostal razítko nebeské
pošty.
Pro všechny bylo připravené svařené víno a čaj na zahřátí a na ochutnání
výborné cukroví a malé občerstvení připravené místním spolkem žen. Ani
letos nechyběla sladká specialita v podobě výborných palačinek s polevou.
Tradiční turnaj ve stolním tenisu, který pořádá místní oddíl TK AUTOCOLOR
Oslavice se uskutečnil v úterý 30. prosince v kulturním domě v Oslavici.
Účast byla hojná, kvalita díky účasti ligových hráčů. Mnohonásobným
vítězem turnaje je František Kanta ze Žďáru nad Sázavou, extraligový hráč.

7. ŠKOLSTVÍ
Ve školním roce 2013/2014 měla škola 2 třídy pro žáky 1.-5. ročníku, 27 děti
z obcí Oslavice a Baliny. Žáci se učili ve 2 třídách; I.třída třídní učitelka
Mgr. Milada Červinčáková, 1. – 3. ročník, celkem 17 žáků, II.třída třídní
učitelka Mgr. Daniela Požárová, 4. a 5. ročník, celkem 10 žáků.
Náboženství navštěvovalo 17 žáků, kteří byli rozděleni do 2 skupin a
předmět vedl pan Drlíček.
Školní rok 2014/2015: základní škola - 2 třídy pro žáky 1.-5. ročníku, 28 děti
z obcí Oslavice, Osové a Baliny. Žáci se učili ve 2 třídách; I.třída třídní učitelka
Mgr. Milada Červinčáková, 1., 4. a 5.postupový ročník, celkem 13 žáků,
II.třída třídní učitelka Mgr. Daniela Požárová, 2. a 3. postupový ročník,
celkem 15 žáků, Náboženství navštěvovalo 16 žáků, předmět vedl pan
R.D.Szendzielorz
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Fotopříloha
č.8, str.23

Fotopříloha
č.9, str.24

Fotopříloha
č.10, str.25

Mateřská škola - nově otevřeno 1.9.2014, zapsáno 28 dětí, 1 třída pro děti z
obcí Oslavice, Osové, Velké Meziříčí. Učitelky Romana Necidová a Kateřina
Hlaváčová.
Škola pořádala různé akce pro děti i veřejnost :
Pochod za zdravím
Návštěva ekologických zařízení na Velehradu
Pro děti základní školy škola v přírodě v DS Biskupice
1 x za měsíc klub Koťata pro rodiče a malé děti
23. 10. Jablíčkobraní , pochod na kolomazné kameny, adventní besídka pro
rodiče, rozsvícení adventního stromu u KD, vánoční tvoření – vinuté perly
Pro rodiče je vydáván informační výtisk ,,Sovice“ – základní škola, školní
družina a mateřská škola.

8. POČASÍ
Letos jsme zažili jeden z nejteplejších roků v historii měření. Na řadě
meteorologických stanic na našem území i ve světě je rok 2014 zatím úplně
nejteplejší a překonává tak i rok 2007, který u nás dosud držel rekord.
Za letošním velmi teplým rokem stojí především rekordně teplý únor a
březen, kdy se průměrné měsíční teploty odchýlily o více než 3 °C. Sérii
teplotně nadprůměrných měsíců narušil až květen, který byl teplotně
normální. V letošním roce jediným teplotně podprůměrným měsícem se stal
srpen, jehož chladná a deštivá druhá polovina řadě lidem pokazila dovolené.
Na podzim se vrátil trend teplotně nadprůměrných měsíců.

Zápis schválil: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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9. FOTOPŘÍLOHA
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