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1. POHYB OBYVATELSTVA A STATISTIKA OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 31. 12. 2017:
Počet narozených dětí:

700, z toho 354 mužů, 346 žen
8 chlapců, 4 dívky

Narození:

Jan Polák
Ondřej Pospíšil
Jan Mejzlík
Šimon Rund
Jakub Horák
Milan Báňa
Jaroslav Fňukal
Jan Malec
Eliška Pospíchalová
Stela Procházková
Valentýna Trojanová
Josefína Chlubnová

Úmrtí:

Štěpánková Marie – 83 let
Josef Vaněk – 70 let
Marie Dvořáková – 88 let
Marie Chalupová – 81 let
Jiří Marek – 74 let
Marie Doležalová – 87 let
Anna Maloušková – 86 let
Františka Vaňková - 83 let

Významné výročí:

Trnka Josef - 90 let
Pačíska Josef - 90 let
Kratochvílová Marie - 90 let
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2. CELOSTÁTNÍ A CELOSVĚTOVÉ UDÁLOSTI
Od 1.1.2017 se zvýšila základní sazba minimální mzdy na 11 000 Kč za měsíc
nebo 66,00 Kč za hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.
Účtenkovka, neboli Účtenková loterie je loterie, ve které představuje tiket
jakákoliv vydaná účtenka. Účtenky jsou slosovatelné o věcné výhry.
Účtenkovka odstartovala 1. října 2017. Účtenky za daný měsíc je možné do
systému zadávat po registraci, a to vždy do 12. dne následujícího měsíce.
Lidé prostřednictvím účtenek každý měsíc soutěží o 21 tisíc výher.
Ministerstvo financí si od účtenkové loterie slibuje lepší výběr daní.
Zákaz kouření v restauracích nabyl platnosti 31. května 2017, tedy v poslední
den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO)
vyhlašován jako Světový den bez tabáku.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 se konaly
20. a 21. října 2017.
Ve volbách zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 29,64 % hlasů a 78
mandátů. Na druhém místě skončila ODS, jež získala 11,32 % a 25 poslanců.
Na třetím místě Česká pirátská strana s 10,79 % a na čtvrtém místě SPD s
10,64 %. Obě tyto strany získaly shodně 22 mandátů. V poslanecké
sněmovně ještě zasedli zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a Starostů a
nezávislých. Volební účast činila 60,84 %

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.
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Sbor dobrovolných hasičů na jaře a na podzim zajišťuje pro obec svoz
nebezpečného odpadu a elektroodpadu a na jaře ještě sběr železa.

4. HOSPODAŘENÍ OBCE
Plánované příjmy 2017
Skutečné příjmy 2017

8 189 720,00 Kč
10 994 381,88 Kč

Plánované výdaje 2017
Skutečné výdaje 2017

8 694 000,00 Kč
8 936 339,91 Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily celkem 814 869,88 Kč.

5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE
14. 2. 2017 byla podána žádost o dotaci v Integrovaném regionálním
operačním programu (IROP) ve výzvě č. 46 „Infrastruktura základních škol“
na akci Nástavba a stavební úpravy objektu školy a novostavba
polytechnické učebny ZŠ Oslavice .
Terénní úpravy pro budoucí sportovní areál,
30.6.2017.

drenáže byly ukončeny

12. 5. 2017 byl obecnímu úřadu předán návrh na konání místního referenda
o změně územního plánu obce Oslavice ve dnech konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 dle §10 zákona č. 22/2004
Sb., o místním referendu z důvodu nesouhlasu s návrhem budoucí
průmyslové zóny v ÚP Oslavice s přiloženými podpisy (310 podpisů). Dne 14.
6. proběhlo veřejné projednání návrhu změny č.1 územního plánu obce
Oslavice v kulturním domě.
Na zastupitelstvu byly představeny 2 možnosti řešení: 1. varianta:
zastupitelstvo obce Oslavice požaduje, na základě vyjádření většiny občanů,
kteří se podepsali pod návrh konání referenda k návrhu průmyslové zóny,
zrušení průmyslové zóny v návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce
Oslavice, 2. variantou je vyhlášení místního referenda (nevýhoda především
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Příloha č.1

v časovém průtahu – určitě by se opět v letošním roce nepodařilo schválit
změnu č.1 UP Oslavice.
Zastupitelstvo obce Oslavice zvolilo variantu č. 1.
17. 8. 2017 byla podána žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj
ČR, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017, dotační
titul č. 6 – podpora obnovy sportovní infrastruktury na akci „Moderní
sportovní zázemí v obci Oslavice“ především pro žáky Základní školy a
mateřské školy Oslavice pro hodiny tělesné výchovy a také pro sportování
školních kroužků dětí v ZŠ a MŠ Oslavice. Dále pro SDH Oslavice, který zde
povede kroužek pro mladé hasiče z řad školáků. Další cílovou skupinou, která
může sportovní areál využívat jsou členové místních sdružení a občané obce
Oslavice. Obsahem projektu je vybudování venkovních sportovních ploch: 1)
víceúčelového hřiště s umělým povrchem vhodným pro sporty: malá
kopaná, házená, basketbal, tenis, volejbal, nohejbal. 2) fotbalového hřiště
s tartanovou dráhou 60 m pro sprint, skok daleký a základna pro hasičský
sport. Na trávnatém hřišti bude realizován fotbal, vrhačské disciplíny (hod
kriketovým míčkem, hod granátem), vytrvalostní disciplíny.
Obec dotaci získala a mohla začít realizovat projekt. V září 2017 byla
zahájena 1. etapa výběrového řízení na zakázku s názvem „Moderní
sportovní zázemí v obci Oslavice – I. etapa. Předmětem zakázky bylo:
urovnání pláně, navezení a smíchání písku, zhotovení vegetační vrstvy a
zatravnění hřiště, zhotovení automatické závlahy.
Akce „Naše krásné dětské hřiště Oslavice“ v celkové částce 638 602 Kč
z toho dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 400 000 Kč.
Realizací projektu došlo k obnově dětského hřiště „na slepičce“, které bylo
v nevyhovujícím stavu a nevyhovovalo bezpečnostním požadavkům. Bylo
nainstalováno 5 herních prvků (balanční síť, skupinová houpačka, pískoviště
se sedacími deskami, balanční deska, dvoumístné pružinové houpadlo), 1
herní sestava (věž s výlezy, skluzavkou, hrazdou a lanovým křídlem).
K tenisovým kurtům byly pořízeny 2 fitness stanice (stanice pro prohřátí a
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Příloha č.2

Příloha č.3

procvičování nohou a stanice pro posilování břicha a zad) a také betonový
stůl na stolní tenis a odpadkový koš.
Obnova památek (pomník u zastávky autobusu, kříže uvnitř obce – u
zastávky autobusu, u kapličky, u školy) za cenu 69.130 Kč.

Příloha č.4

V kulturním domě proběhla oprava omítek a maleb, výměna 1 ks dveří,
výměna svítidel, elektrorozvodů, výměna plynového ohřívače vzduchu
v částce 261 425 Kč z toho dotace z programu obnovy venkova Vysočiny ve
výši 120 000 Kč.

Příloha č.5

Odpady hospoda, kuchyně, dešťový odpad altán.

Příloha č.6

Byla dokončena studie sportovního areálu.
Dokumentace pro nástavbu a stavební úpravy školy: 528 520 Kč.
Poničená střecha kulturního domu vichřicí 29. 10. 2017.

Příloha č.7

11.11.2017 hasiči prořezávali cestu k Rohům

Příloha č.8

6.12.2017 obec Oslavice podala žádost o dotaci na akci: „Rozšíření kapacity
MŠ a redislokace učeben ZŠ v obci Oslavice“ v rámci výzvy Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy z programu 133 310 Rozvoj výukových
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými
celky.

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
V letošním roce byl uspořádán ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLEPA Adámkovo
vinařství Višňové. Datum konání 21. 1. 2017.

MASOPUST uspořádal místní SDH 18. a 19. února 2017. V sobotu od 10.30
hod průvod masek po vesnici a večer taneční zábavu se skupinou FRAMIL.
V neděli karneval pro děti se skupinou PASTELKI.
Dne 9.4.2017 proběhlo VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ obce Oslavice v prostorách
mateřské školy. Byly přivítány děti narozené v roce 2016: Mafek Vojtěch,
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Příloha č. 9

Příloha č.10

Malec Jonáš, Sedmidubská Silvie, Kaman Marek, Formanová Vendula, Hort
František, Krejčí Karolína, Tribula Filip.
S krátkým kulturním programem vystoupili žáci základní školy. Děti přivítal
starosta 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.
3.6.2017 se konal ČTVRTÝ 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.

Příloha č.11

SDH Oslavice jako každý rok pořádal POUŤOVÝ VÍKEND V OSLAVICI 4.-6. 8.
2017
V pátek proběhla diskotéka v KD Oslavice diskotéka s DJ Duffy & LiOns
Be3Mix, v sobotu zábava venku před kulturním domem se skupinou
ADRIANA.
V neděli byla sloužena v kapli mše svatá.
Prázdniny jsme v Oslavici zakončili DĚTSKÝM DNEM, tentokrát v
mysliveckém stylu. U tenisových kurtů se všechno proměnilo na prostředí s
mysliveckou tématikou.
Malí soutěžící se po příchodu zapsali a dostali tak myslivecký lístek. Jako
každoročně, tak i letos, se mohl každý zapojit do soutěže v kreslení. O
zahájení se velmi stylově postaral David Pavlas, který zatroubil na lesnici. A
potom už na děti čekaly různé disciplíny s lesní a mysliveckou tématikou.
Mezi jinými to bylo trefování se míčkem do papírového divočáka, třídění
barevných soviček a muchomůrek se šiškami, poznávání lesních zvířat a hub,
házení šiškou na cíl, třídění odpadu do správných kontejnerů, chytání myší a
podobně. Ani letos nechybělo oblíbené střílení vzduchovkou na terč pod
dohledem místních hasičů. Také tentokrát se mohli do soutěžení zapojit
rodiče, kteří si vyzkoušeli správnou trefu při hodu míčkem do různě velkých
nádob. V průběhu odpoledne byla možnost zhlédnout ukázku výcviku psa.
Počasí nám opravdu přálo a všichni jsme si mohli užít předposlední
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Příloha č.12

prázdninovou sobotu, jak se patří. Pro všechny bylo připraveno výtečné
rychlé občerstvení v podobě párku s chlebem nebo oblíbených
bramborových hranolek s kečupem. Příjemným osvěžením byla i zmrzlina,
kterou všichni soutěžící dostali.
Poté přišla řada na vyhlášení výsledků v jednotlivých kategoriích. Díky
velkému množství sponzorů byli odměněni nejen vítězové, ale vůbec
všechny děti, které se akce zúčastnily a také rodiče, kteří nejlépe zvládli svoji
soutěž. Výherci zlaté příčky v jednotlivých kategoriích si, jako každoročně,
odnesli i nádherný dort. Poté se veškeré dění přesunulo na vystoupení
dravců s komentovaným doprovodem. Volný čas trávily děti ve skákacím
hradu. Vydařené odpoledne ukončil opět David Pavlas troubením na lesnici.
Večer potom všechny čekala velká ohňová show, kterou nám předvedla
skupina Sarcina. Ti statečnější se ještě poté vydali na strašidelnou „stezku
odvahy“ okolím Oslavice.
Dne 22.10.2017 proběhlo OSLAVICKÉ POSVÍCENÍ při živé muzice. Místní
spolek žen přichystal chutné občerstvení.

Příloha č.13

Myslivecké sdružení Balinské údolí Oslavice pořádalo 4. 11. 2017 TRADIČNÍ
POSLEDNÍ LEČ v KD Oslavice. K tanci a poslechu zahrála skupina ADRIANA.
Nechyběla bohatá zvěřinová tombola a výborná myslivecká kuchyně.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍ STROMU
Při příležitosti první adventní neděle 3. 12. 2017 jsme v Oslavici již tradičně
rozsvítili dva vánoční stromečky. Celou akci za pořadatele zahájila paní Marie
Šoukalová a starosta obce, Ing. Pavel Janoušek.
Po úvodních slovech přišlo na řadu promítání prezentace s fotkami
z loňského rozsvícení stromečku. Pak už přišly na řadu děti z kroužku
flétniček ze zdejší základní školy. Společně s paní učitelkou pro přítomné
připravily besídku s vánočními písničkami. Za svoje krásné vystoupení byly
odměněny dárečkem a adventním kalendářem, aby jim prosincové dny
příjemně utíkaly.
Po společném rozsvícení vánočních stromečků k nám také letos dorazil
nebeský anděl, který i v tomto mrazivém počasí přijel na koloběžce. Pro děti
přivezl perníčky a samozřejmě si pečlivě schoval dopisy pro Ježíška, které
dostával. Košík, který měl andílek na psaníčka, byl naplněn dopisy až po
okraj.
8

Příloha č.14

Pro všechny bylo připraveno občerstvení v podobě cukroví i výborných
bramboráčků. Jelikož bylo mrazivé počasí, přišly vhod i teplé nápoje. Všichni
přítomní dostali dřevěnou ozdůbku a zlatou čokoládovou minci pro štěstí.
Bylo to příjemné předvánoční setkání.
5. 12. 2017 navštívil doma děti MIKULÁŠ s andělem a čerti.

Příloha č. 15

7. SPORT
V sobotu 19. 8. 2017 proběhl TENISOVÝ TURNAJ – čtyřhra na místních
tenisových kurtech Oslavice o putovní pohár.
Vítězství obhájil již několik ročníků po sobě pár – Bradáč, Bílek.
Druhé místo získali – Havlíček, Požár.
Třetí místo získal smíšený pár – Dohnal, Dohnalová.
Čtvrté místo získali – Havlíček, Klusáček.
V pátek 30. prosince 2017 se v kulturním domě Oslavice uskutečnil TURNAJ
PRO STOLNÍ TENISTY všech výkonnostních tříd.
Turnaje se zúčastnili extraligový hráči Tomáš Málek a František Kanta.

8. ŠKOLSTVÍ
Ředitelka: Ing. Lenka Havlíková
Školní rok 2016/2017
základní škola - kapacita 50 žáků, 2 třídy pro žáky 1.-5. ročníku, začátek
vyučování v 8,00 hodin, 33 děti z obcí Oslavice, Osové a Oslavička. Žáci se
učili ve 2 třídách.
I.třída třídní učitelka Mgr. Daniela Požárová, 1. a 2. postupový ročník, celkem
12 žáků.
II.třída třídní učitelka Mgr. Michaela Lněničková,3., 4. a 5. postupový ročník,
celkem 21 žáků.
Náboženství navštěvovalo 16 žáků, kteří byli rozděleni do 2 skupin a
předmět vedl pan R.D. Pavel Šenkyřík.
- mateřská škola – zapsáno 38 dětí, 2 třídy pro děti z obcí Oslavice, Osové,
Velké Meziříčí, Oslavička.
Po provozní době 1x měsíčně probíhal Klub Koťata pro rodiče a děti (např.
mladší sourozenci stávajících dětí, potencionální budoucí klienti MŠ apod.).
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Příloha č.16

Příloha č.17

9. POČASÍ
První den v roce začal silnou námrazou. V závěru měsíce vydatné sněžení.
Únor vyšel teplotně nadprůměrně a výraznější srážky zaznamenány pouze v
jeho začátku a ve dnech 20-23.2 dosavadního měření. Srážky pokryly pouze
46% dlouhodobého průměru. Duben výrazně podprůměrný s dostatkem
srážek. Zaznamenány dvě bouřky. Zaznamenáno 7 bouřek. Červen výrazně
srážkově podprůměrný.
V závěru měsíce foukal několik dnů silný vítr.
Červenec další měsíc, který vyšel teplotně nadprůměrný. Bylo zaznamenáno
8 bouřek. Srpen vyšel teplotně o 1,8°C nadprůměrně a srážky celkem pokryly
pouze 45% dlouhodobého měsíčního průměru. Srážkový deficit narůstá.
Deštivé a chladné, tak by se dalo shrnout počasí v září. Srážek v tomto měsíci
spadlo 107,6mm a trochu se zlepšil roční srážkový deficit. Říjen vyšel
teplotně i srážkově mírně nadprůměrný.
29.10 území ČR zasáhla vichřice a místy i orkán Herwart. Vyžádal si i lidské
oběti.
Listopad srážkově průměrný a v jeho posledním dnu zaznamenáno vydatné
sněžení. Při teplotě nad bodem mrazu sníh částečně odtával. Poslední měsíc
v roce 2017 vyšel teplotně výrazně nadprůměrem.

Zapsala: Olga Vidláková

Zápis schválil: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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17

6. FOTOPŘÍLOHA – odpady hospoda, kuchyně, dešťový odpad altán

18

7. FOTOPŘÍLOHA - PONIČENÁ STŘECHA KULTURNÍHO DOMU VICHŘICÍ

19

8. FOTOPŘÍLOHA – hasiči prořezávali cestu k Rohům

20

9. FOTOPŘÍLOHA – masopust a karneval

21

22

23

10. FOTOPŘÍLOHA – vítání občánků

24
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11. FOTOPŘÍLOHA - vejšlap

26

12. FOTOPŘÍLOHA – dětský den

27

28

29

30

31

13. FOTOPŘÍLOHA – oslavické posvícení

32

14. FOTOPŘÍLOHA – rozsvícení vánočního stromu

33

15. FOTOPŘÍLOHA – Mikuláš

34

16. FOTOPŘÍLOHA – tenisový turnaj

35

17. FOTOPŘÍLOHA – turnaj ve stolním tenise

36

