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1. POHYB OBYVATELSTVA A STATISTIKA OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 31. 12. 2013:
Počet narozených dětí:
Narození:

681, z toho 345 mužů a 336 žen.
7, z toho 4 dívky, 3 chlapci

Navrátilová Sára,
Sedmidubská Sofie
Studýnková Zuzana
Žundálková Liliana
Ochrana Pavel,
Trojan Adam
Velička Mikuláš

Úmrtí

Bazalová Marie
Dohnal Miloslav
Klusáček Alois
Kratochvíl Jan
Sedlák Zdeněk
Štoksa Jiří
Votoupalová Emilie

Významná jubilea:

Pačísková Zdeňka – 80 let
Štěpánková Marie – 80 let
Maloušková Anděla – 80 let

2. CELOSTÁTNÍ UDÁLOSTI
Prezident Václav Klaus při svém novoročním projevu vyhlásil rozsáhlou
amnestii, jíž prominul tresty 111 tisícům lidí.
Volba prezidenta republiky 2013:
První kolo volby proběhlo ve dnech 11. - 12. ledna 2013. Zúčastnilo se ho
přes 60% voličů. Výsledky byly následující:
1. Miloš Zeman (24,21 % hlasů)
2. Karel Schwarzenberg (23,40 % hlasů)
3. Jan Fischer (16,35 % hlasů)
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4. Jiří Dienstbier (16,12 % hlasů)

Vladimír Franz (6,84 % hlasů)
6. Zuzana Rothová (4,95 % hlasů)
7. Taťana Fischerová (3,23 % hlasů)
8. Přemysl Sobotka (2,46 % hlasů)
9. Jana Bobošíková (2,39 % hlasů)
Druhé kolo proběhlo 25.-26. ledna a asi desetiprocentním rozdílem zvítězil
Miloš Zeman. Svého úřadu se ujal 8. března 2013.
5.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnily
ve dnech 25.–26. října 2013. Tyto parlamentní volby byly předčasné.
Ve volbách zvítězila Česká strana sociálně demokratická, která získala
20,45 % hlasů a 50 mandátů. Na druhém místě překvapivě skončilo ANO
2011, které získalo 18,65 % a 47 mandátů. Třetí skončila Komunistická strana
Čech a Moravy, další pak bývalé vládní strany TOP 09 a Občanská
demokratická strana. Do sněmovny se ještě dostaly Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury a Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová.

3. OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Složení zastupitelstva: Ing. Pavel Janoušek – starosta, Luboš Žundálek místostarosta, František Šoukal, Marie Šoukalová, Milan Peterka, Jiří Malec,
Jiří Bazala, Milan Klusáček, Pavel Novotný (od 25. 1. 2013 místo Vafka
Martina)
Zaměstnanci obce: Olga Vidláková – účetní
Obec zaměstnává pracovníky z dotací od Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce na úklid, sečení obce.
Od letošního roku, počínaje první přímou volbou prezidenta republiky, se
volby v naší obci konají v opravené hasičské klubovně z důvodu
bezbariérového přístupu pro všechny občany.
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Fotopříloha
č.1,str. 9

4. HOSPODAŘENÍ OBCE
Plánované příjmy 2013
Skutečné příjmy 2013

6 350 419,80 Kč
7 271 953,77 Kč

Plánované výdaje 2013
Skutečné výdaje 2013

5 700 419,80 Kč
6 128 648,56 Kč

Splátka půjčky SVK

650 000,00 Kč

Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem

762 681 Kč

5. VÝSTAVBA, DOPRAVA, SPOJE:
KANALIZACE: ke konci stavby nastoupil do Oslavice partner ze sdružení
Chemkostav (Ing. Černiga), díky kterému se stavba v termínu dokončila
včetně domovních přípojek obyvatel obce.
Obec přispěla na opravy komunikací po stavbě kanalizace tak, aby byla
položena v celku. Hlavní krajskou komunikaci pokládala firma Soukup
(Zbýšov u Brna) od konce obce směr Osové po autobusovou zastávku.
Zbytek komunikace pokládala firma Skanska a. s.
Po skončení asfaltování 29.5.2013 se strhla velká průtrž mračen.
V rámci dokončovacích prací bylo vytvořeno malé hřiště proti základní škole.
I přes veliké problémy v průběhu stavby se dílo podařilo dokončit v termínu.
Splašková kanalizace je přínosem pro životní prostředí a další rozvoj obce
Oslavice. Dalším přínosem je opravení povrchů vozovek, které již před
stavbou nebyly v dobrém stavu.

PŘÍSTAVBA MŠ OSLAVICE: v letošním roce obec vypracovala žádost o dotaci
od Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt
Přístavba MŠ Oslavice, byla podaná dne 31. 3. Dotace byla obci schválena
na 44. zasedání výboru Regionální rady 2. 10. 2013 ve výši 3 669 121 Kč. Náš
projekt „Přístavba MŠ Oslavice“ se překvapivě umístil v seznamu
vyhodnocených projektů na 1. místě.
9. 8. 2013 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby „Přístavba
mateřské školy Oslavice“.
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Fotopříloha
č.2,str.10-13

V měsíci srpnu proběhla výměna oken v horním patře ZŠ Oslavice: náklady
činily 218 046,-- Kč. Na výměnu oken byla získána dotace z POV Vysočiny ve
výši 109 000,-- Kč.

Fotopříloha
č.3,str.14

6. VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
Na pořádání kulturních a společenských akcí v obci se podílí SDH Oslavice,
místní spolek žen, myslivecké sdružení „Balinské údolí“ a skupina
historického šermu „Aradus“.
Jako každoročně pořádá SDH Oslavice 9.2. ostatkové veselí, večer zábavu a
pro děti v neděli karneval 10. 2.
Vítání občánků proběhlo 7. dubna v budově Základní školy Oslavice. Obec
přivítala 7 dětí, které se narodily v roce 2012. Klára Hanáková, Tereza
Kaštánková, Vanessa Novotná, Gabriela Sodomková, Nikol Stejskalová, Elen
Světelská, Šimon Šoukal. Děti dostaly od obce dárek (pyžamo, ponožky,
kosmetiku), 500 Kč a maminky kytičku. Na závěr vystoupily děti místní školy
se svým kulturním programem.
Hudební komedii Antonína Procházky Hledám děvče BOOGIE na WOOGIE
nám dne 14. 4. 2013 přijel zahrát ochotnický divadelní soubor Budišov.

Fotopříloha
č.4, str.15-16

Fotopříloha
č.5, str.17

Fotopříloha
č.6,str.18

Oslavická pouť 2. – 4. 8. 2013 – 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.
Dětský den 2013 se uskutečnil v sobotu 31.8. za přispění mnoha sponzorů v
prostorách tenisových kurtů za kulturním domem tentokrát ve western
stylu.
Nechyběly různé soutěže s western tématikou, střelba vzduchovkou na terč,
vystoupení skupiny historického šermu ARADUS a ukázka útoku místních
hasičů, skákací hrady.
V saloonu u Agnes bylo přichystáno občerstvení v podobě náčelníkova
koláče, westernových fazolí, indiánské kávy, colaloky, zmrzliny z divokého
západu. Dětský den byl zakončen ohňovou show a stezkou odvahy.
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Fotopříloha
č.7,str.19-23

2. ročník Oslavického posvícení se konal 20. 10. 2013, kde k tanci a poslechu
zahrála dechová hudba Rouchovanka. Místní spolek žen připravil výborné
pohoštění.

Fotopříloha
č.8, str.24

Poslední leč - myslivecké sdružení uspořádalo v listopadu v KD Oslavice
zábavu se skupinou F BOX s bohatou tombolou a zvěřinovou kuchyní.
První adventní neděli 1. 12. 2013 byl rozsvícen vánoční strom. Základní
škola Oslavice připravila s dětmi kulturní program plný vánočních písniček a
básniček. Po pěkném pásmu jsme se dočkali rozsvícení stromu a děti mohly
poslat dopis Ježíškovi po nebeském pošťákovi, který přijel na kole s velkou
taškou. Nechybělo skvělé pohoštění v podobě horkých nápojů, cukroví a
palačinek, které připravil místní spolek žen.

7. ŠKOLSTVÍ
Ve školním roce 2012/2013 měla škola 2 třídy s celkovým počtem 22 žáků
v pěti ročnících, z toho 10 děvčat.
Dne 5. 2. 2013 starosta obce vyhlásil konkursní řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola Oslavice.
Vyhlášení konkurzu na ředitelku školy vyvolalo u některých zaměstnanců
školy velkou nevoli. Do schránek některých občanů byly rozneseny dopisy na
podporu současného vedení školy.
Starosta nabídl veřejnou schůzi, kde vysvětlil kroky, které ho vedly
k vyhlášení konkurzu. Problémy s plánovaným tradičním vítáním občánků
v budově školy, nejasnosti při vysvětlení vedení účetnictví školy. Starosta
nabídl rodičům, aby obsadili svého zástupce ve výběrové komisi. Situaci
ovlivnilo i Rádio Region, které jezdilo po obci a informovalo ve svých
zprávách. Dále články v novinách Žďárský deník.
Konkurz vyhrála Ing. Lenka Havlíková a byla dne 1. 8. 2013 jmenovaná do
funkce ředitelky školy.
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Fotopříloha
č.9,str.25

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.

8. POČASÍ
Zpočátku velmi mírná zima v první polovině ledna se změnila postupně v
chladnou a dlouhou, kdy ještě celý březen se choval jako zimní měsíc.
V dubnu byly Velikonoce na sněhu.
Chladna nás pak trápila ještě koncem května, nástup jara byl tak značně
opožděn. Začátkem června přišly povodně. Léto se vydařilo velmi dobře.
V srpnu pak navíc i vydatně pršelo, takže rostly houby. Podzim byl také
krásný, zvláště v říjnu bylo nádherné babí léto.

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