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1. POHYB OBYVATELSTVA A STATISTIKA OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 31. 12. 2016:
Počet narozených dětí:

689, z toho 347 mužů, 342 žen
5 chlapců, 3 dívky

Narození:

Mafek Vojtěch
Malec Jonáš
Kaman Marek
Hort František
Tribula Filip
Sedmidubská Silvie
Formanová Vendula
Krejčí Karolína

Úmrtí

Pánek František
Maloušek Zdeněk
Koch Karel

Významné výročí: Pokorná Marie
Untermajerová Emilie
Popela Jindřich
Žundálek Josef
Chalupová Marie

90 let
80 let
80 let
80 let
80 let

2. CELOSTÁTNÍ A CELOSVĚTOVÉ UDÁLOSTI
Brexit
Na konci června zažila Evropská unie šok, když v referendu o setrvání Velké
Británie v EU zvítězili zastánci odchodu z Unie. Kvůli výsledku referenda
odstoupil premiér David Cameron, nahradila ho Teresa Mayová.
Zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA
Ve volbách prezidenta USA zvítězil Donald Trump, který výrazně zaostával
před svou konkurentkou Hillary Clinton.
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Zavedení Elektronické evidence v České republice
Významná událost letošního roku v České republice je zavedení Elektronické
evidence tržeb. Od listopadu 2016 fungoval dobrovolný režim EET, kdy se
podnikatelé mohli dobrovolně rozhodnout posílat data tržeb, aby si
otestovali svou připravenost. Od 1.prosince 2016 funguje ostrý provoz EET v
první fázi, ve které je povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací
služby. Od 1. března 2017 přibude povinnost evidence i pro maloobchod a
velkoobchod. Od března 2018 pak pro ostatní činnosti (s výjimkou některých
řemesel). Od června 2018 pro řemeslníky.
7. - 8. 10. 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů a dále se konaly ve
třetině senátních obvodů volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Volební účast v naší obci byla 47,39 %.
Volební výsledky:
1. KDU-ČSL- 117 hlasů
2. ANO – 31 hlasů
3. ČSSD – 27 hlasů
4. ODS – 24 hlasů
5. Úsvit s Blokem proti islamiz – 15 hlasů
6. Komunistická str.Čech a Moravy 13 hlasů
7. Koalice SPD a SPO – 12 hlasů
Atd.
Za stranu KDU-ČSL se stal zastupitelem kraje Vysočina starosta naší obce Ing.
Pavel Janoušek.

3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce stále ve složení:
Ing. Pavel Janoušek – starosta, Jiří Bazala - místostarosta, Milan Klusáček,
Josef Maloušek, Luboš Žundálek, Milan Peterka, Jiří Malec, Ing. Vojtěch
Trnka, Marie Šoukalová
Zaměstnanci obce: Olga Vidláková – účetní
Obec zaměstnává pracovníky z dotací od Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce na úklid, sečení obce.
Sbor dobrovolných hasičů na jaře a na podzim zajišťuje pro obec svoz
nebezpečného odpadu a elektroodpadu a na jaře ještě sběr železa.
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V letošním roce byl naší obci schválen znak a vlajka a dne 22. 6. 2016 se
starosta s místostarostou zúčastnili slavnostního předávání obecních
symbolů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze.

Fotopříloha
č.1 str.10-11

4. HOSPODAŘENÍ OBCE
Plánované příjmy 2016
Skutečné příjmy 2016

7 510 400,-- Kč
13 096 925,-- Kč

Plánované výdaje 2016
Skutečné výdaje 2016

7 510 400,-- Kč
10 101 231,-- Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2016 činily celkem

1 287 006,-- Kč

5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE:
Studie sportovního areálu a hasičské zbrojnice v ceně 81 500 Kč.
Fotopříloha
č.2 str.12

Čištění studny u KD.
Výměna kolotoče u KD: 38 748 Kč.
V letošním roce bylo dokončeno hřiště s herními prvky u ZŠ a MŠ Oslavice:
zpevnění příjezdové komunikace, čelo venkovní učebny, mobiliář, zeleň,
zavlažovací systém, úprava terénu v ceně 320 463 Kč, z toho dotace POV
Vysočiny 110 000 Kč.
Dále herní prvky a mobiliář v ceně 606 842 Kč, z toho dotace MMR Praha ve
výši 400 000 Kč.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Oslavice a obce brigádně vysadili zeleň v okolí křížku a
na hřišti.
Místo pasivního odpočinku u rybníka Maloušák: molo u rybníka, štěrbinový
žlab, výsadba zeleně a dodání mobiliáře celkem v ceně 311 313 Kč z toho
dotace SZIF 200 000 Kč.
Oprava stropu galerie kulturního domu v částce 575 942 Kč.
Motorické rolety v kulturním domě: 60 810 Kč.

Fotopříloha
č.3 str.13-15

Fotopříloha
č.4 str.16-17

Fotopříloha
č.5 str.18-19

Fotopříloha
č.6 str.20

Dlažba u kulturního domu: 136 957 Kč.
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Studie ZŠ a MŠ Oslavice: 90 750 Kč.
Kanalizace 10 RD + 3 RD: 1 592 796 Kč, spoluúčast p. K.: 1 140 815 Kč.

Fotopříloha
č.7 str.21

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
V lednu byl pro zájemce uspořádán ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLÍPKU – Vinný
šenk Přítluky.
MUZIKÁL GEDEON z dílny Luďka Strašáka a v podání amatérského
divadelního souboru „Spojené farnosti“ proběhl v kulturním domě 24. 1.
2016. Starozákonní příběh o hrdinství, které ani hrdinstvím není, o odvaze,
ve které je skrytý strach, ale především o důvěře, která vše přemůže.
MASOPUST uspořádal místní SDH 30. a 31. ledna 2016. V sobotu od 10.30
hod průvod masek po vesnici a večer taneční zábavu. V neděli karneval pro
děti.
Dne 10.4.2016 proběhlo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ obce Oslavice v prostorách
mateřské školy. Byly přivítány děti narozené v roce 2015: Báňa Petr,
Novotný Lukáš, Petrla Adam, Štěpánková Jessica, Mejzlíková Julie,
Žundálková Nikol, Šoukalová Viktorie, Coufalová Adéla. S krátkým kulturním
programem vystoupili žáci základní školy. Děti přivítal místostarosta obce a
ředitelka školy Ing. Lenka Havlíková. Od obce děti dostaly darem osušky
s vyšitými jmény, 500,-- Kč a pamětní list, maminky dostaly od pana starosty
kytičku.
Poslední sobotu v květnu 28. 5. 2016 se konal TŘETÍ ROČNÍK OSLAVICKÉHO
VEJŠLAPU.
Účastníci měli možnost vybrat si trasu v délce 6 km nebo 10 km. Každá trasa
byla označena červenými či žlutými značkami. Na každém kilometru trasy
byla kontrolní zastávka, kde bylo nutné označit si razítkem své zápisní lístky.
V cíli čekalo na účastníky lehké občerstvení.
SDH Oslavice jako každý rok pořádal POUŤOVÝ VÍKEND V OSLAVICI 5.-7. 8.
2016
V pátek proběhla diskotéka v KD Oslavice (WOJC3X, SIGGI, DIMMA)
Sobota : Tradiční fotbalové utkání: SVOBODNÍ – ŽENATÍ.
Úspěch měl nápad hasičů uspořádat zábavu venku před kulturním domem.
Zábava se skupinou ADRIANA se vydařila.
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Fotopříloha
č.8 str.22-23

Fotopříloha
č.9 str.24-25

Fotopříloha
č.10 str.26

V neděli proběhla v kapli tradiční mše svatá.
Prázdniny jsme v Oslavici zakončili DĚTSKÝM DNEM, tentokrát v
záchranářském stylu. U tenisových kurtů se všechno proměnilo na prostředí
se záchranářskou tématikou. Nechyběla hasičská auta z Oslavice i z Velkého
Meziříčí, policejní auto a sanitka. Tyto vozy bylo možné si prohlédnout.

Fotopříloha
č.11 str.27-29

Děti čekaly různé disciplíny v záchranářském stylu jako je třídění barevných
lékařských špachtliček, kutálení pneumatiky, poznávání dopravních značek,
házení nafukovacím kruhem, přenášení tekutiny v injekční stříkačce a
podobně. Ani letos nechybělo oblíbené střílení vzduchovkou na terč pod
dohledem místních hasičů. Do soutěžení se mohli zapojit rodiče, kteří si
vyzkoušeli resuscitaci na připravené figuríně. Příjemným osvěžením byla
„sprcha“ od hasičů z Velkého Meziříčí. Pro všechny bylo připraveno
občerstvení v podobě zeleninového kuskusu, párku s chlebem nebo
bramborových hranolek.
Také vystoupili šermíři, kteří zapojili přímo do akce i malé záchranáře. Na
stanovišti Besipu si děti procvičily řešení dopravní situace na silnici a rodiče
si mohli otestovat stimulační brýle.
Oslavičtí hasiči předvedli ukázku útoku. Celý den měly děti k dispozici skákací
hrad.
Na závěr vydařeného odpoledne přišla řada na vyhlášení výsledků soutěží.
Díky velkému množství sponzorů byli odměněni nejen vítězové jednotlivých
kategorií, ale vůbec všechny děti, které se akce zúčastnily. Se soumrakem se
ti statečnější vydali na strašidelnou „stezku odvahy“ okolím Oslavice.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ ZA ZŠ A MŠ proběhlo dne 31.8.2016.
Přítomné v úvodu přivítal starosta obce Ing. Pavel Janoušek, dále ředitelka
školy Ing. Lenka Havlíková a architekti Veličkovi, kteří zahradu navrhli. Poté
spolu se zastupiteli obce pro děti otevřeli dětské šampaňské. A začala volná
zábava. Děti mohly vyzkoušet všechny herní prvky zahrady. Občerstvit se
chutnou krůtou, limonádou. Mezi
přítomnými byli i pozvaní ředitelé
základních škol z Velkého Meziříčí Mgr. Suchá Dagmar, Mgr. Blažek Petr a
Mgr. Hladík Petr.
Dne 23.10.2016 proběhlo OSLAVICKÉ POSVÍCENÍ při živé muzice XL.music.
Místní spolek žen přichystal chutné občerstvení.
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Fotopříloha
č.12 str.30-33

Myslivecké sdružení Balinské údolí Oslavice pořádalo TRADIČNÍ POSLEDNÍ
LEČ v KD Oslavice 12.11.2016. K tanci a poslechu zahrál BIGBAND. Nechyběla
bohatá zvěřinová tombola a výborná myslivecká kuchyně.
20.11.2016 přijel do kulturního domu ochotnický divadelní soubor Budišov
s představením LIMONÁDOVÝ JOE aneb koňská opera.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU první adventní neděli 27.12.2016 je již v
Oslavici tradicí.
Letos jsme rozsvítili i novou jedli, která byla k této příležitosti nově zasazená.
Úvodním slovem akci zahájila za pořadatele akce Marie Šoukalová a potom
promluvil starosta obce Ing. Pavel Janoušek. Oba dva přítomné přivítali,
popřáli jim hezké vánoční svátky, hodně štěstí v novém roce a samozřejmě
také všem poděkovali za přípravu akce.
Následovalo promítání prezentace fotografií z loňského roku. Poté žáci
prvního a druhého ročníku z místní základní školy předvedli pro přítomné
pásmo básniček a písniček s vánoční a zimní tématikou. Nechyběla ani
hra na flétničky. Za pěkné vystoupení dostaly děti adventní kalendáře, aby
jim čekání na Ježíška sladce utíkalo. Potom jsme společně rozsvítili vánoční
světýlka na obou stromech. To bylo znamení pro nebeského anděla, který
k nám po roce opět zavítal. Přivezl s sebou vánoční perníčky, které děti
dostávaly při odevzdání dopisu pro Ježíška. Psaníčka si nebeský andílek
pečlivě ukládal do velkého košíku. Za dopis dostal každý také razítko
nebeské pošty.
Pro všechny bylo potom připravené svařené víno, čaj a horká čokoláda na
zahřátí a na ochutnání výborné cukroví a malé občerstvení. Ani letos
nechyběla sladká specialita tentokrát v podobě výborných lívanečků
s horkým ovocem. A protože k tradičním Vánocům patří i rolničky, dostali je
na památku dospělí i děti. Celá akce byla milým zpříjemněním podvečeru
první adventní neděle.
V pátek 30. prosince se v kulturním domě Oslavice uskutečnil TURNAJ PRO
STOLNÍ TENISTY všech výkonnostních tříd.
Turnaje se zúčastnili extraligový hráči Tomáš Málek a František Kanta.
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Fotopříloha
č.13 str.34-35

7. ŠKOLSTVÍ
Ředitelka: Ing. Lenka Havlíková
2015/2016
- základní škola - 28 děti z obcí Oslavice, Osové a Baliny. I.třída třídní
učitelka Mgr. Daniela Požárová, 1. a 2. ročník celkem 12 žáků. II. třída třídní
učitelka Mgr. Michaela Lněničková, 3., 4. a 5. ročník, celkem 16 žáků.
Náboženství navštěvovalo 16 žáků, předmět vedl pan R.D. Pavel Šenkyřík.
- mateřská škola – zapsáno 28 dětí, 1 třída pro děti z obcí Oslavice, Osové,
Velké Meziříčí, Oslavička. Paní učitelky: Kateřina Hlaváčová, Romana
Necidová

8. POČASÍ
V lednu střídaly mrazy a teplo. Konec ledna už byl teplý a únor nadprůměrně
teplý. V závěru měsíce března se začala příroda rychle probouzet.
Začátek dubna byl velmi teplý a pak přišlo mrazivé slunečné počasí, kdy v
noci teploty klesly hodně nízko. První mrazová epizoda byla 21. dubna, kdy
teploty klesly na minus dva, minus tři. A co nezmrzlo, zmrzlo až na konci
dubna, kdy 29. dubna teploty klesly skoro na minus pět stupňů.
Květen – přinesl krásné jarní počasí, řadu slunečných dnů. Začalo se již
projevovat sucho
Červen – byl velmi teplý a zároveň vlhký
Červenec - byl deštivější, srpen a září suché.
Září – bylo ještě sušší a mimořádně teplé, takže léto pokračovalo plně dál.
Zářivé, jasné dny nás provázely téměř celý měsíc. Ještě 11. 9. jsme naměřili
tropických 30,6°C. Po celý měsíc se nevyskytl žádný mrazík, ani přízemní.
Říjen – jako nezvykle silně zamračený měsíc. Poprvé mrzlo až dne 22. 10.
Listopad – byl naopak nezvykle slunečný, avšak vyskytovaly se časté
mrazíky.
Prosinec – proběhl jako silně proměnlivý měsíc. Hned 5. 12. mrzlo nejvíce, a
to -10,5°C a 7. 12. ještě -10,1°C. Naopak 10. 12 bylo teplo, 10,8°C. 18. 12.
napadlo trochu sněhu. Silné až bouřlivé větry byly častým projevem počasí.
Srážek spadlo ještě méně než v listopadu.
Zápis schválil: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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9. FOTOPŘÍLOHA
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