Z P R AV O D A J
obce Oslavice

3. ČTVRTLETÍ / PODZIM 2020

Evidenční číslo: MK ČR E 23585 – Periodicita: 4× ročně

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zdravotní situace se výrazně zhoršila. Původně
plánované hromadné akce uvnitř na podzim
a v zimě jsou v ohrožení. Neuskuteční se
podzimní posezení, ani oblíbená poslední leč.
Další akce jsou v ohrožení. Zatím plánujeme
zimní venkovní akce – rozsvícení adventního
stromu a silvestrovský výšlap. Vše bude
záviset na aktuální epidemiologické situaci.
Dokončili jsme stavební práce na projektu „ZŠ
a MŠ Oslavice, p.o. – Vybudování specializovaných učeben“, podpořená dotací z IROP, v
areálu školy. Od 1. 9. jsme zahájili provoz ZŠ
Dále pracujeme na dokumentaci pro provedení stavby na „Požární zbrojnici“. Jak bude
připravena, plánujeme zahájit soutěž na zhotovitele stavby.
Přeji Vám příjemně strávené podzimní dny.
Pavel Janoušek – starosta obce.

a MŠ Oslavice včetně nových prostor Polytechnické učebny. Z důvodu zhoršení zdravotní
situace znovu odkládáme vítání občánků.
Zahájili jsme výstavbu splašková kanalizace a
vodovod, dešťová kanalizace lokality „Zadní
díly“ a splašková kanalizace a vodovod lokality
„Necidův kopec“. Zároveň probíhají reklamace
na stavbě „Dyje II“. Potýkáme se na stavbách
se zvýšenou tvrdostí. Přináší to různé problémy. Harmonogramy se posouvají z důvodů
nepředvídatelných podmínek. Předpokládáme
dokončení do konce roku.
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DĚNÍ V OBCI
Co se událo…
Oslavická pouť 31. 7. – 2. 8. 2020
Letošní pořádání pouťového veselí bylo
ohroženo celosvětovou pandemií, avšak po
zralé úvaze zastupitelstvo obce rozhodlo
tradiční pouť v Oslavici uspořádat.
Již od čtvrtka chystali hasiči venkovní posezení i s přístřeším a dále také podium pro
sobotní hudební produkci. Počasí nám po celý
víkend přálo, takže již od pátku byly v provozu
pouťové atrakce a venkovní posezení s občerstvením.

Během sobotního odpoledne bylo sehráno
fotbalové utkání mezi svobodnými a ženáči,
kdy svobodní vyhráli vysoko 8 : 2. Večer již
patřil hudební skupině Adriana, která vytáhla
na „parket“ tanečníky všech věkových skupin.
Produkce známých a oblíbených písní se obcí
linula až do brzkých ranních hodin.
V neděli dopoledne ještě proběhla pouťová
mše svatá a poté si už hlavně děti užívaly
různých pouťových atrakcí, které pro ně
připravili světští.
Za SDH Oslavice Jiří Peterka
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DĚNÍ V OBCI
Co nás čeká…

PŘEDSILVESTROVSKÝ
PŘEDSILVESTRO
SKÝ VEJŠLAP
Zveme Vás na předsilvestrovský vejšlap
na nejvyšší bod Oslavicee
Vycházíme od pergoly u kulturního domu.

KDY? ve středu 30. 12. 2020 v 13:00 hodin
Pořádnou obuv a občerstvení si vezměte s sebou.
ou.
Těšíme se na Vás
Akce se bude konat dle aktuální situace.
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ŠKOLA
Informace
Nový začátek školního
roku 2020 / 2021
Začátek školního roku by se podobal všem předcházejícím jako vejce vejci, kdyby konec školního roku nepostihnul problematický průběh
předcházejícího období, poznamenaného
koronavirem. V průběhu září se snažíme probrat a zopakovat učivo, které jsme s dětmi
probíraly v rámci distanční výuky. Je překvapující, jak se děti vrátily do školy s nadšením a radostí.
Největší radost měli však naši prvňáčci. Naše
škola se, díky stavebním úpravám a díky
zvýšenému počtu dětí, mohla rozšířit o jednu samostatnou třídu. V současné době má

škola tři třídy. Právě prvňáčci navštěvují svoji
třídu samostatně. Při tomto způsobu výuky je
možné se dětem věnovat intenzivněji a děti
mají na svoji práci více klidu. Doufám, že tuto
skutečnost ocení nejen naši žáci, ale i jejich
rodiče.
Do dalšího školního roku přeji všem našim
žákům hodně úspěchů ve škole a radosti z
pobytu v naší krásné škole. Také rodičům
přeji hodně trpělivosti a pochopení pro své
děti. Doufám, že koronavir nám již nepřeruší
výuku a že tento školní rok bude přínosem
pro všechny děti ve škole v Oslavici.
Mgr. Miroslava Šulcová
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ŠKOLA
Mateřská
Začátek školního roku
Září bylo pro děti v mateřské škole především
adaptační, jak Kulíšci, tak některé Sovičky se
seznámili s novým prostředím, novými kamarády a pravidly třídy. Jak už to bývá, nechyběly slzičky ani u nás ve školce, ale věřte, že
za malou chvilku už děti neplakaly a zkoumaly, co v té školce je, co se tam dělá a jak se to
dělá, a protože se všechny paní učitelky snaží
vymýšlet opravdu zajímavé činnosti, neměli
děti na slzičky čas. V naší školce rádi každý
den tvoříme a díky tomu poznáváme nové věci
a svět kolem nás, procvičujeme tak jemnou
motoriku, myšlení, fantazii a představivost a
rozvíjíme slovní zásobu. Protože nám počasí
přálo, trávili jsme hodně času venku, Kulíšci
zatím prozkoumali blízké okolí mateřské školy,
ale Sovičky se už vydaly na delší procházky
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kolem Oslavice. Hned v druhém týdnu jsme
se mohli těšit na divadlo Úsměv s pohádkou
Hrnečku vař, které k nám do školky přijelo.
V tomto školním roce se chceme v projektu
věnovat povolání, a proto hned v září jsme se
zaměřili na povolání kolem nás a při té příležitosti Sovičky navštívila jedna z maminek, paní
Krejčí, která dětem poutavým vyprávěním
vysvětlila, proč je práce uklízečky a kuchařky
tak důležitá.
Na to, jak si Kulíšci zvykali ve školce a na první
týdny Soviček zpět ve školce se můžete podívat na stránkách naší školy v sekci mateřská
škola a informace ze školky.
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
Fotbal
Podzimní číslo zpravodaje vychází v době, kdy fotbalová sezóna ještě není úplně u konce a tým
Oslavice čeká poslední velice důležitý zápas, který může výrazně zamíchat s umístěním v podzimní
části.

Podzimní část 2020
Ze čtvrté třídy OS mužů skupiny B byly v tomto ročníku odhlášeny dva týmy a z původních 8 týmů
jich zbylo pouze 6. Po rozhodnutí OFS Žďár nad Sázavou se přesunul tým Polničky B do naší skupiny,
a tak mohla být soutěž zahájena s konečným počtem 7 týmů ve skupině. I tak je to ale žalostně
málo a v dalších ročnících se určitě dočkáme změny v rozlosování a skupinách, což přinese více
utkání a hlavně domácích zápasů na našem novém hřišti, které se každým dnem zdokonaluje.

Shrnutí dosavadních výsledků
První zápas jsme odehráli 28. 8. s Tasovem.
Brzy po začátku utkání se do vedení dostal
tým hostí a Oslavice musela zabrat a dohánět
jednobrankový rozdíl. To se dařilo velmi
dobře a vybojovali jsme si několik vyložených
“tutovek”. Vždy ale na konci chybělo přesnější
zakončení. V 87. minutě se to konečně
povedlo Dominiku Rousovi a ten vyrovnal na
konečných 1:1. Utkání skončilo a tým Oslavice
si z prvního zápasu připsal jeden bod.
Druhé utkání ze dne 29. 8. se hrálo na hřišti
soupeře v Borech. Ti do této sezóny nastoupili
s velkou vervou a kosí jednoho soupeře za
druhým. V našem případě tomu bohužel
nebylo jinak a i díky absenci našeho gólmana
(zaskakoval za něj hráč) jsme prohráli vysoko
8:1. Jediná šance svitla v 25. minutě zápasu,
kdy Daniel Trnka skóroval a srovnal na 1:1.
Do konce poločasu ale dal soupeř ještě
další dvě branky a v druhém poločase už to
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nešlo zastavit. Z Borů jsme odjížděli téměř
zlikvidovaní a bez bodu.
6. 9. jsme na hřišti v Oslavici přivítali tým
Měřín C, který skončil minulý rok jako druhé
v tabulce. Utkání slibovalo kvalitní podívanou.
Už na začátku utkání jsme si vybojovali šanci a
Tomáš Lipka se s ničím nepáral a napálil to do
soupeřovy brány. Díky tomuto rychlému gólu
z 13.minuty utkání si Oslavice jednobrankový
náskok udržela až do konce a vyhrála 1:0.
V utkání se na obou stranách objevilo ještě
několik šancí, ale pohotový brankář Lukáš
Kobylka vše zlikvidoval. Na obou stranách byly
nařízeny pokutové kopy, ale oba byly brankáři
vychytány. Připsali jsme si tak první tři body.
Další týden 12. 9. jsme jeli do Polničky, kde
jsme se utkali s místním týmem Polnička B.
Mezitím se nám povedlo do manšaftu dostat
nového brankáře Martina Jašu a byli jsme
vyloženě zvědaví, co předvede.

Do Polničky dokonce dorazilo několik našich
fanoušků, za což velice děkujeme! První
poločas utkání naznačil, že se bude na co
dívat a hned ze startu utkání bylo několik
vyložených šancí na obou stranách. Možná
jsme byli zaskočení aktivitou místních borců,
kterým se povedlo v 38. minutě dát gól. První
poločas skončil 1:0 pro domácí a bylo jasné,
že druhý poločas musíme zabrat. Naštěstí se
kluci sebrali a možná i díky zlikvidovaným
šancím týmu Polnička se dokázali probojovat
do vápna a vstřelit v 62. minutě branku. Branku
vstřelil opět Tomáš Lipka. V utkání předvedl
náš nový gólman několik skvělých zákroků
a tým podržel v rozhodujících okamžicích.
Utkání skončilo 1:1 a z utkání jsme si odváželi
pouze jeden bod.

brány. Oslavice se dostala v 34. minutě do
vedení a tak skončil i první poločas. Druhý
poločas začal poněkud nešťastně, kdy v 49.
minutě byla obránci nastřelená a následně i
odpískaná ruka ve vápně. Pokutový kop hostí
proměnili a stav utkání byl 1:1. Netrvalo
však dlouho a Lukáš Kořínek proměnil další
šanci našeho týmu a skóroval. V 75. minutě
utkání si Jirka Jelínek vybojoval na polovině
hřiště míč a běžel na brankáře téměř sám.
S gólmanem i na paty dýchajícím obráncem
si poradil znamenitě a skóroval potřetí do
brány hostí. V tomto utkání se nám konečně
povedlo proměnit více šancí a tak utkání
skončilo 3:1.

20. 9. jsme na domácím hřišti přivítali tým
Osové Bítýšky B. Na toto utkání nám poprvé
nebyl přiřazen žádný rozhodčí, a tak jsme
museli improvizovat a povolat někoho z řad
místních, kteří přijeli na pivo.
“Máte štěstí, že jedu zrovna kolem!”
Utkání úspěšně začalo a jako první se do
šance dostal Dominik Rous, který se po
krásné přihrávce dostal za obranu, kde
obhodil brankáře a skóroval do prázdné

Na poslední zápas přivítáme dne 3. 10.
(SOBOTA v 15:00) tým Velkého Meziříčí C,
který byl minulý rok naprostý favorit soutěže.
Na toto utkání se musíme připravit a hlavně
proměnit vytvořené šance. Pokud utržíme
tři body, můžeme se v tabulce posunout na
druhé místo. Budeme se opět moc těšit na
Vaši podporu!
Hezký den a fotbalu zvláště!
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
SDH
Memoriál zasloužilých funkcionářů
Velké Meziříčí v klasice
Dne 6. 9. 2020 se náš sbor zúčastnil memoriálu
zasloužilých funkcionářů SDH Velké Meziříčí v
klasice požárním útoku, 8 + 1, který se konal
na náměstí ve Velkém Meziříčí. Letos jsme
nedokázali navázat na úspěchy z předešlých
ročníků. Spolu s družstvem Laviček s jejich
technickými potížemi jsme zůstali hluboko v
poli poražených.

Setkání hasičských praporů
V neděli 20. 9. 2020 jsme byli v Nové Město
na Moravě, kde jsme si připomněli 135 let
od založení Župní jednoty Novoměstské.
Při této příležitosti se konalo první setkání
hasičských praporů okresu Žďár nad
Sázavou. Celkem se zúčastnilo 108 praporů
okresu. Průvod pochodoval od hasičské
zbrojnice až na náměstí. Tam při slavnostní
ceremonii, bratři Doležal Jiří a Havlíček
Bohumír, převzali pamětní stuhu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
Josefína Malcová
Adam Rund
Filip Říha

Zesnulí spoluobčané
Dne 28. 7. zemřel pan Jaroslav Pospíšil ve věku 75 let.

Oslavili významné životní jubileum
František Maloušek
Marie Dvořáková

foto: Šárka Ř.
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