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1. POHYB OBYVATELSTVA A STATISTIKA OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 31. 12. 2011:
Počet narozených dětí:
Narození:

666, z toho 344 mužů a 322 žen.
8, z toho 5 dívky, 3 chlapci

Kryštofová Táňa
Navrátilová Isabela
Chlubnová Klára
Fňukalová Nela
Hikešová Venuše
Doležal Jiří
Valečík Kristián
Janoušek Jakub

Úmrtí:

Janová Františka
Dohnalová Marie

Významná jubilea:

Maloušková Anna

80 let

2. CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI
25. až 26. března proběhlo v Česku celostátní sčítání lidu, domů a bytů,
které zajišťoval Český statistický úřad.
2.5. V Česku se po dlouhých letech odkladů poprvé konaly státní maturity
18. 5. Po Vladimíru Remkovi se stal druhým českým astronautem
pohádkový Krteček. Odletěl na palubě raketoplánu Endeavour jako maskot
astronauta Andrea Feustela. Autor Krtečka Zdeněk Miler se této pocty
dožil. Zemřel až o několik měsíců později, 30. listopadu.
2. 7. Tenistka Petra Kvitová vyhrála Wimbledon. Po třinácti letech tak cenu
opět získala Češka.
30. listopadu – Česká televize ukončila analogové televizní vysílání
7. 9. V Rusku se krátce po startu zřítil letecký speciál s hokejovým týmem
Lokomotiv Jaroslavl. Všichni hráči zahynuli, mezi nimi i tři čeští hokejisté –
Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček.
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14. 12. Sněmovna schválila ústavní novelu, která zavádí přímou volbu
prezidenta. 159 poslanců zvedlo ruku pro tento návrh.
18.12. úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla

3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Složení zastupitelstva: Ing. Pavel Janoušek – starosta, Luboš Žundálek místostarosta, František Šoukal, Marie Šoukalová, Milan Peterka, Jiří
Malec, Jiří Bazala, Milan Klusáček, Vafek Martin
Zaměstnanci obce: Olga Vidláková – účetní
Obec začala zaměstnávat pracovníky z dotací od Úřadu práce na veřejně
prospěšné práce na úklid, sečení obce.

4. HOSPODAŘENÍ OBCE
Plánované příjmy 2011
Skutečné příjmy 2011

4 827 470,00 Kč
5 615 510,23 Kč

Plánované výdaje 2011
Skutečné výdaje 2011

4 827 470,00 Kč
9 411 638,20 Kč

Přijatá půjčka od SVK Žďársko

4 000 000,00 Kč

Výdaje na stavbu kanalizace v roce 2011:

5 842 621,-- Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem:

339 000,-- Kč.

5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE:
Kanalizace – výstavba splaškové kanalizace obce Oslavice byla součástí
projektu ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa – region E Žďársko.
Hlavním zadavatelem byl SVKMO Brno (Ing. Gut), stavba pod SVK
Žďársko (Ing. Leopold). Nejprve byl vysoutěžen správce a dozor stavby
Geotest – API (Ing. Horák). Zhotovitelem se stala firma Unistav a. s.
(sdružení firem Unistav – Chemkostav). Stavba začala v listopadu 2010,
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Fotopříloha
č. 1–str. 8-11

fyzicky jaro 2011 výtlakem na ČOV Velké Meziříčí. Na stavbu v naší obci
bylo postupně nasazeno několik čet. Od začátku EBZ Jihlava (Ing. Zeman),
poté Dorsym (Ing. Havlíček). Starosta obce podal první stížnost na
fungování projektu.
Rekonstrukce kurtů – výměna povrchu na kurtech – drenáž, škvára, antuka
v částce 79 382 Kč. Dotace Fondu Vysočina 30 000,-- Kč.

Fotopříloha
č.2-str.12-13

Výměna oken kulturní dům – v částce 249 632,-- Kč, zapravení oken
33 500,-- , dotace na výměnu oken z POV Vysočina ve výši 111 000,-- Kč.

Fotopříloha
č.3-str.14-15

Klubovna hasiči – hasiči provedli celkovou rekonstrukci hasičky v kulturním
domě. Obec investovala 84 664,-- na materiál.

Fotopříloha
č.4-str.16-19

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
Březen 2011 – hasiči uspořádali masopust – průvod masek po vsi,
masopustní večerní zábavu v kulturním domě, dětský karneval se skupinou
Pastelki.
3. dubna 2011 – se v budově místní základní školy konalo vítání občánků
narozených v letech 2009 a 2010. Obec přivítala 6 dětí: Pavlína Šoukalová,
Laura Světelská, Anežka Maloušková, Kateřina Doubková, Ondřej Kalenda,
Vojtěch Kliner. Děti dostaly od obce darem miniúčet s prvním vkladem
500,-- Kč, teplákovou soupravu a tričko. Maminky dostaly kytičku.

Fotopříloha
č.5-str.20

5. srpna 2011 – pouťová zábava se skupinou Start 02, 6. srpna zábava se
skupinou F. K. Music. Tradičně se pořádá fotbalové utkání svobodní –
ženatí. Pouťová mše svatá je sloužena v neděli v kapli Božího milosrdenství.

Fotopříloha
č.6-str.21

Předposlední srpnovou sobotu 20. 8. 2011 proběhl dětský den. Pro děti
byla přichystána celá řada soutěží, dva skákací hrady, střelba ze
vzduchovky, Hasiči předvedli hasičský útok. Skupina ARADUS vystoupila
s historickým šermem. Tatínci mohli obdivovat auta firmy Auto
Dobrovolný. Po setmění se konala ohnivá show. Večer se pro odvážné děti
konala stezka odvahy.
První vánoční adventní neděli jsme zahájili rozsvícením vánočního stromu u
KD. S krátkým kulturním programem vystoupili žáci základní školy
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Fotopříloha
č.7-str.22-25

Oslavice. Občerstvení, pro zahřátí čaj, svařené víno připravil místní spolek
žen.

7. ŠKOLSTVÍ
Ředitelka školy: Mgr. Pivoňková Jana
Školní rok 2010-2011: škola měla 2 třídy s celkovým počtem žáků 25 v pěti
ročnících. Do 1. třídy nastoupilo 6 žáků, v pátém ročníku byli 3 žáci.
Součástí školy je školní družina, která má jedno oddělení s 17 žáky a
výdejna obědů zřízena od 1.7.2010.
Spádový obvod školy je Oslavice, Oslavička, Baliny, Osové.
Škola pořádá pro své žáky různé akce jako karneval, výtvarný kroužek
Šikula, velikonoční výstavu ve Velkém Meziříčí, pálení čarodějnic, Den
Slabikáře, keramická a vánoční dílna.
Pro rodiče besídka ke dni matek, Vánoční besídka v místní kapli, výtvarné
výstavy, rukodělné dílny, dny otevřených dveří.
V měsíci srpnu 2011 byl na školní zahradě srovnán terén na hřiště.

8. POČASÍ
Leden: klidný měsíc, kdy většina dnů byla s teplotou nad bodem
mrazu a jen několik dní bylo ledových – s celodenními mrazy. Výstrahy se
týkaly především náledí a ledovky na silnicích a chodnících. Koncem ledna
se oteplilo.
Únor: první dny mrazivé, pak nastalo oteplení, místy až k 11 0C. Od
19. – 25. 2. byly celodenní mrazy na celém území ČR, kdy se ranní teplota
pohybovala kolem – 15 0C, mnohdy i níže, kdy klesla i k – 22 0C. Velké
mrazy způsobily potíže všem – lidem, zvířatům a osobním či nákladním
automobilům. Hrozily omrzliny, zamrzala nafta. Oteplení v závěru měsíce
přineslo teplotu přes den kolem + 5 0C.
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Fotopříloha
č.8-str.26-27

Březen: přinesl mrazivé dny, jinak byl již březen celkově teplotně
příjemný, odpolední teplota dosahovala jarních hodnot, tedy místy až 15
0
C. Bylo hodně slunečních dnů a málo srážek.
Duben: na celém území ČR dle dlouhodobého průměru teplejší než
minulý rok, průměrná teplota byla 11 0C. Celkově suchý měsíc s menším
úhrnem srážek, teplotně nadprůměrný. Na horách však ještě napadl sníh.
Květen: teplotně i srážkově průměrný. K závěru měsíce teplota
vyšplhala k 30 0C s čímž bylo spjato období přívalových dešťů a srážek. Na
hodně místech Moravy a jihu Čech měli občané starosti s povodněmi.
Červen: teplý, často se vyskytovaly dny s letní hodnotou nad 25 0C.
Objevily se dny, kdy teplota přesáhla 30 0C. Také v červnu bylo v platnosti
mnoho výstrah kvůli přívalovým dešťům a následné zvýšené povodňové
aktivity řek a potoků.
Červenec: chladný a deštivý, nejchladnější byly první červencové
dny. Pak následovalo počasí s výskytem tropických hodnot, kdy byly opět v
platnosti výstrahy způsobené vlivem silných bouřek s neobvyklou
intenzitou blesků. Srážkově se červenec řadil k nadprůměrným, slunečního
svitu bylo málo.
Srpen: teplotně nadprůměrný s výskytem tropických nocí,
srážkově průměrný. Letní prázdniny přinesly velké zklamání. Počasí bylo
spíše chladnější, nestálé a ke koupání málo teplých dnů.
Září: velmi suchý, teplota místy dosahovala k 30 0C. Sucho však
postihlo také říjen, kdy srážky byly zcela minimální, a pokračovalo i v
listopadu. Celkově byl podzim tedy sušší a teplotně nadprůměrný.
Problémy měli lidé hlavně s nedostatkem vody ve studnách.
Prosinec: oproti minulému roku velmi teplý. Místo sněhu padaly
dešťové srážky. Teplota se pohybovala přes den kolem + 10 0C. Štědrý den
byl teplý a sněhu se děti přes vánoční prázdniny nedočkaly. Na Silvestra se
vyšplhala denní teplota k + 5 0C, po půlnoci + 2 0C.

Zápis schválil: Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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