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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

přiblížili jsme se k podzimním volbám, 
které určí směřování České republiky 
na další čtyři roky. Voliči, tedy občané 
České republiky starší 18 let volí celkem 
200 poslanců. Termín voleb 8. a 9. října 
2021. V naší obci mohou voliči tradičně 
odevzdat svůj hlas v „hasičce“ v kulturním 
domě Oslavice č. p. 1 v pátek od 14:00 
do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Ze 
zdravotních důvodů je možné oslovit členy 
okrskové volební komise, kteří disponují 
přenosnou volební urnou. Konkrétní 
zdravotní omezení budou zveřejněny před 
vstupem do volební místnosti.

Proběhlo několik tradičních akcí

Díky ochotě pořadatelů proběhlo několik 
tradičních akcí (pouť, dětský den, turnaj 
v tenise, fotbalové zápasy, hasičské 
tréninky dětí), některé jsou zmíněny v 
samostatných příspěvcích. 

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se na 
akcích jakkoliv podílejí.

Pavel Janoušek – starosta obce.

3 důvody proč jít k volbám
1. I můj hlas může být rozhodující
2. Chci vyjádřit názor
3. Myslím na své děti a vnoučata
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DĚNÍ V OBCI

● Dokončujeme realizaci projektu: „Obnova 
místních komunikací Oslavice 9C, 15C, 16C, 
7C. Pracujeme na dokončovacích pracích. 
Probíhá asfaltování vybraných místních 
komunikací zahrnutých do společného 
projektu. Dílo zrealizovala fi rma COLAS.

Co se událo…

● Po konzultaci se zastupiteli a některými 
z Vás jsme objednali novou rozhlasovou 
ústřednu. Hlášení místního rozhlasu bude 
obnoveno. Dodání nové ústředny je slíbeno v 
řádu týdnů. Zřizujeme nové telefonní číslo na 
obec, ze kterého budou rozesílány SMS pro 
zájemce.

● V měsíci září se také daří přepojení vedení 
VN v obci, které ztížilo průjezdnost v ulici 
„nad školou“ a zároveň přerušilo dodávku 
elektrické energie v obci ve dnech 16.9 a 
21.9. Zároveň bude zrušeno staré nadzemní 
vedení VN (od „školy k hnojníku“), které bylo 
přeloženo do země přes lokalitu „Zadní díly“.

● V lokalitě „Zadní díly“ probíhá rozvod NN 
a investoři začínají realizovat konstrukci 
budoucí vozovky v částech, kde je to již možné. 
O příspěvcích na fi nální vrstvy jednáme.

● Proběhla obnova polní cesty směrem na 
Rohy.

● Debatujeme nad novou odpadovou 
vyhláškou, kdy náklady na řešení odpadů 
neustále rostou. V rámci předcházení 
odpadů jsme pořídili pro občany kompostéry. 
Obec stále nabízí kompostéry pro občany. 
Zastupitelé budou rozhodovat mezi 
vyvážením komunálního odpadu 1x za 14 
dní nebo zdražení ročních poplatků. Nová 
vyhláška bude platná od 1. 1. 2022.

● Byla zahájena stavba Požární zbrojnice 
Oslavice před sportovním areálem obce.

Pavel Janoušek – starosta obce.
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DĚNÍ V OBCI

Co nás čeká…

● Sbor SDH Oslavice provede v sobotu 2. října 
od 8 hod. tradiční svoz nebezpečných odpadů 
a elektroodpadů.

NENÍ MOŽNÉ SBÍRAT 
PNEUMATIKY a AUTODÍLY!

Občané mají možnost odevzdat PNEUMATIKY 
všude tam, kde se

pneumatiky prodávají, pneuservisy, popř. i u 
prodejců automobilů ZDARMA.

● Od úterý 5. 10. 2021 budou postupně 
umísťovány kontejnery na velkoobjemový 
odpad. 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad

Vždy na týden:
          od 5. 10. 2021 u obchodu potravin
          od 12. 10. 2021 u kulturního domu
          od 19. 10. 2021 na váze
          od 26. 10. 2021 most u potoka

●  Další termíny chystaných akcí budou
upřesněny dle zákonů a aktuálních nařízení
Vlády ČR.

Pavel Janoušek – starosta obce
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Hasiči z oslavice opět zvítězili

V neděli 5. září se na náměstí ve Velkém 
Meziříčí konal již sedmý ročník hasičského 
Memoriálu zasloužilých funkcionářů v 
„klasice“.

Nejprve se zavzpomínalo na zasloužilé 
hasiče, na jejichž počest je tento závod 
pořádán, tj. Ladislava Odehnala, Josefa Jašu 
a Jana Šišpelu.

Poté již začala samotná soutěž, kde se 
nejprve utkalo pět ženských a poté deset 
mužských družstev.
Družstvo žen se nám nepodařilo sestavit, 
takže do bojů zasáhla pouze elitní 
mužská formace vedená naším starostou 
Vlastimilem Mejzlíkem. Velký dík patří také 
Jiřímu Havlíčkovi, který veden neomylným 
instinktem, sestavil speciálně pro tento 
závod vítěznou družinu bojovníků

Za SDH Oslavice

Peterka Jiří

SDH

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Horní řada zleva: Mejzlík Vlastimil, Běhounek 
Kamil, Havlíček Bohumír, Bazala Jiří, 
Doležal Jiří

Dolní řada zleva: Peterka Jiří, Bouček Martin, 
Havlíček Jiří, Bazala Jan

Jsme rádi, že od roku 2017, kdy jsme tento 
závod naposledy vyhráli, se putovní pohár, 
tj. skleněná helma, u nás tuto sezónu opět 
„ohřeje“ a v příštím roce se znovu pokusíme 
o obhajobu.
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Letem světem proběhl dětský den v 
oslavici 

Konečně! Po loňské pauze, kdy jsme ze 
známých důvodů dětský den nepořádali, 
jsme jej letos mohli v Oslavici uskutečnit. A 
byli jsme za to moc rádi. Do poslední chvíle 
s námi sice počasí hrálo hru na „Hádej, jak 
bude?“, ale nakonec i vykouklo sluníčko, a 
důležité je, že nepršelo.  

Letošní téma dětského dne bylo „Letem 
světem“, abychom se mohli aspoň takto podívat 
po světě. Na děti čekala spousta soutěží. 
Jedna z nich byla určena konkrétně budoucím 
prvňáčkům. Nechyběly samozřejmě skákací 
hrady. A jako na každém dětském dnu u nás 
bylo zajištěno i občerstvení. V každé ze tří 
kategorií byla vyhodnocena pětice nejlepších. 
Vítězové si odnesli mimo jiné také sladkou 
dobrotu v podobě krásného dortu. Vítěze 
soutěže pro rodiče jsme nakonec vylosovali, 
protože všechny maminky i všichni tatínci 
byli opravdu super. Odměnu za účast si 
odnesly všechny děti, které se dětského dne 
zúčastnily. Nikdo neodcházel s prázdnou. Ve 
večerních hodinách byla připravena tradiční 
stezka odvahy. Odvážlivců, kteří se na ni 
vydali, bylo opravdu mnoho.  

Ženy

Celý den se vydařil na jedničku. Velký dík 
tak patří všem, kteří se na akci jakkoliv 
podíleli,  dále oslavickým hasičům za 
spolupráci a samozřejmě všem sponzorům 
včetně obce Oslavice. 

Všem dětem přejeme úspěšný a pohodový 
nový školní rok. 

Za pořadatele akce a za Oslavické ženy 

Marie Šoukalová 

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Fotbalový klub Oslavice, z.s.
Podzimní část 2021

Konečně jsme se otřepali po dlouhé "covidové" 
pauze a máme tu další sezónu 2021/2022. 
Oproti původní sezóně, kdy se soutěž dělila 
na skupinu A a B, byly soutěže sloučeny a 
ve IV. třídě OS mužů je nově 12 družstev. Za 
toto rozhodnutí OFS Žďáru jsme moc vděční, 
protože můžeme fanoušky pozvat na více 
domácích a samozřejmě i venkovních zápasů.

Nově také můžeme využít zbrusu nového 
zázemí ve fotbalovém areálu, které přináší 
značný komfort při konání zápasů. Zázemí 
areálu obsahuje šatny, místnost pro rozhodčí, 
technickou místnost, klubovnu a také velkou 
zastřešenou terasu. I při nepříznivém počasí 
tak můžete přijít a v suchu si vychutnat 
napínavé sportovní okamžiky. Nově na našem 
hřišti hrají domácí zápasy i tým FC Velké 
Meziříčí C! Rozpis zápasů jsme rozdávali do 
schránky do každého domu. Pokud někdo 
rozpis nedostal, je přiložen níže.

Nyní se nacházíme přesně v polovině 
podzimní části sezóny a máme za sebou 6 
zápasů. První zápas se Strážkem neproběhl 
zcela podle našich představ. Dlouhá fotbalová 
pauza vzala za své a značná nesehranost 
a nedostatek sil byl znát. Proto jsme si z 
prvního zápasu odváželi prohru 0:2 a žádný 
bod. Druhý zápas se silným týmem Měřín C 
už byl úplně někde jinde a díky přesnějšímu 
zakončení a důrazu naši kluci vyhráli na hřišti 
hostí 2:4 a odvezli si cenný skalp v podobě 
prvních tří bodů. Poslední srpnovou neděli 

jsme se dočkali i v Oslavici na hřišti a přivítali 
doma tým z Tasova. I přes značnou převahu 
našeho týmu se podařilo v první polovině 
zápasu střelit gól hostům a poločas skončil 0:1. 
Do druhého poločasu ale Oslavičáci nastoupili 
připraveni a dokázali zápas otočit na konečné 
skóre 3:1.
Další protivníkem bylo družstvo až ze vzdálené 
obce Sněžné. Kopce a skalnatý terén byl znát 
i na hřišti hostí a i na nepříznivém terénu se 
našim klukům podařilo zvítězit 2:3 a dovést 
další tři body. Sedmé kolo soutěže se hrálo 
na domácí půdě s týmem Bory B. V prvním 
poločase zápasu měli domácí velké množství 
šancí, ale bohužel se nepovedlo žádnou šanci 
využít, a proto skončil poločas 0:0. Ke konci 
zápasu družstvo hostů z Borů zabralo a 
vstřelilo čtyři rychlé góly během deseti minut. 
Konečné skóre 1:5.
V dalším kole jsme se vydali do Radešínské 
Svratky za jedním z nejlepších týmů v soutěži. 
Asi nikdo nepředpokládal, jak zajímavou 
podívanou může čekat. V prvním poločase 
zápasu se Oslavickým vůbec nedařilo a opět 
scházelo přesnější zakončení. Zato tým hostí 
vstřelil tři branky a poločas skončil 3:0. Nic 
ale nebylo ztraceno! V druhém poločase se 
děly věci a divoká přestřelka (celkem 13 gólů) 
skončila vítězně pro Oslavici 6:7.

Shrnutí celé podzimní sezóny bude v zimním 
čísle zpravodaje. Těšíme se na Vás na dalších 
zápasech, přijďte nás podpořit a fandit. 
Sportu zdar a fotbalu zvláště. Vojta
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Tenisový turnaj

ROZPIS ZÁPASŮ 2021 A3A – IV. Třída OS mužů 

Fotbalový klub Oslavice 

3. kolo – sobota 14.8.2021 14:00 Strážek – Oslavice, hřiště Strážek 

4. kolo – neděle 22.8.2021 16:30 Měřín C – Oslavice, hřiště Měřín 

5. kolo – neděle 29.8.2021 16:30 Oslavice – Tasov, hřiště Oslavice 

6. kolo – neděle 5.9.2021 16:00 Sněžné – Oslavice, hřiště Sněžné 

7. kolo – neděle 12.9.2021 16:00 Oslavice – Bory B, hřiště Oslavice 

8. kolo – sobota 18.9.2021 15:30 Radešínská Svratka B – Oslavice, hřiště R. 
Svratka 

9. kolo – neděle 26.9.2021 15:30 Oslavice – Osová Bítýška B, hřiště 
Oslavice 

10. kolo – sobota 2.10.2021 15:00 Vlachovice – Oslavice, hřiště Vlachovice 

11. kolo – neděle 10.10.2021 15:00 Oslavice – Polnička B, hřiště Oslavice 

1. kolo – neděle 17.10.2021 10:30 Rudolec – Oslavice, hřiště Stáj 

2. kolo – neděle 24.10.2021 14:30 Oslavice – Velké Meziříčí C, hřiště 
Oslavice 

 

 

Srdečně zveme všechny příznivce kopané a fanoušky na 
fotbalová utkání. Tučně zvýrazněné zápasy se hrají na 
hřišti v Oslavici – občerstvení zajištěno. Těším se na Vás 

 

FK Velké Meziříčí C 

3. kolo – neděle 15.8.2021 16:30 Velké Meziříčí C – Tasov, hřiště Oslavice 

4. kolo – neděle 22.8.2021 16:30 Sněžné – Velké Meziříčí C, hřiště Sněžné 

5. kolo – sobota 28.8.2021 16:30 Bory B – Velké Meziříčí C, hřiště Bory 

6. kolo – neděle 5.9.2021 16:00 Radešínská Svratka B – Velké Meziříčí C, 
hřiště R. Svratka 

7. kolo – sobota 11.9.2021 16:00 Velké Meziříčí C – Osová Bítýška B, 
hřiště Oslavice 

8. kolo – sobota 18.9.2021 15:30 Vlachovice – Velké Meziříčí C, hřiště 
Vlachovice 

9. kolo – sobota 25.9.2021 15:30 Velké Meziříčí C – Polnička B, hřiště 
Oslavice 

10. kolo – neděle 3.10.2021 10:30 Rudolec – Velké Meziříčí C, hřiště Stáj 

11. kolo – sobota 9.10.2021 15:00 Velké Meziříčí C – Měřín C, hřiště 
Oslavice 

1. kolo – sobota 16.10.2021 14:30 Velké Meziříčí C – Strážek, hřiště 
Oslavice 

2. kolo – neděle 24.10.2021 14:30 Oslavice – Velké Meziříčí C, hřiště 
Oslavice 

 

Dne 21. 8. 2021 se na tenisových kurtech v 
Oslavici uskutečnil tradiční turnaj v tenisové 
čtyřhře. Letošního turnaje se účasnilo deset 
dvojic. Na základě losu byli účástnící rozděleni 
do dvou skupin, kde odehráli zápasy navzájem 
mezi sebou. Do semifi nále postoupily čtyři 
nejlepší dvojice, z nichž vzešli dva fi nalisté.

Letošního turnaje se nemohli zúčastnit minulí 
vítězové, a proto se fi nále odehrálo v jiném 
složení, než bylo v předešlých ročnících.

V letošním fi nále se utkali Pavel Martínek a Tomáš 
Nečas  proti dvojici  Patrik Klusáček a Radek Sýs.. 
Zvítězila dvojice Martínek /Nečas.  

Pořadatelé děkují všem účástníkům za jejich 
sportovní výkon a dále děkujeme všem 
sponzorům, zvláště obci Oslavice za podporu.

 

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Fotbalový klub Oslavice, z.s.
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ŠKOLA

Informace

Ve středu 1. září zahájili žáci naší školy školní rok 2021/2022.

Slavnostní den to byl především pro našich 11 prvňáčků, kteří usedli do škol-
ních lavic poprvé. Ve tvářích dětí bylo znát, že se do školy těší, i když musí pod-

stoupit jim už známé testování, které proběhlo u všech žáků 1.9., 6. 9. a 9.9.

Do nového školního roku přejeme všem hodně úspěchů a radosti v naší škole, 
rodičům hodně trpělivosti a pochopení.

Doufejme, že letos vydržíme ve školních lavicích celý školní rok, což je určitě 
toužebné přání všech vyučujících i rodičů.

Na závěr bych chtěla připomenout, že další akce, které ve škole probíhají, 
můžete sledovat na stránkách školy.

Za ZŠ oslavice Mgr. Daniela Požárová
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Začaly prázdniny, ale v naší školce bylo 
pořád veselo. Při prázdninovém provozu si 
děti vyzkoušely, jak to chodí třeba na táboře, 
zažily spoustu dobrodružství s dinosaury a 
měly možnost nahlédnout do světa hmyzu. 
Po prázdninovém provozu se školka na chvíli 
uzavřela, aby se mohla připravit na další 
školní rok. Všechny hračky se pořádně umyly, 
roztřídily a uložily na svá místa. Paní učitelky 
se soustředily na hledání dalších námětů 
na nová témata, která budou děti v novém 
roce čekat. Přes prázdniny se naše školka 
zapojila do soutěže: Mateřská škola roku 
2021 s projektem Aktivity naší školky na téma 
povolání v soutěžní oblasti – Zvelebujeme 
školku.  

Dva dny před začátkem školního roku se naše 
školka otevřela pro nově zapsané děti. Díky 
adaptačnímu programu měly děti a jejich 
rodiče možnost nakouknout a vyzkoušet si, 
jak to u nás ve školce funguje, jaký je režim 
dne, jak probíhá vzdělávání dětí, jaká jsou ve 
školce pravidla. A měli možnost se na cokoliv 
zeptat. Díky tomu to 1. září u nás nevypadalo 
jako každý běžný první den ve školce. Většina 
dětí vcházela do školky s úsměvem, a hlavně 
těch slziček bylo opravdu jen malinko. 

Mateřská

Nový školní rok nebyl nový jen pro nově 
zapsané děti, ale i pro ty, kteří přecházeli do 
třídy Soviček, kde je čekaly jiné paní učitelky, 
jiná značka a jiná pravidla. 

Hned druhý zářijový týden měly děti možnost 
vidět program s názvem Hudební abeceda, 
kde se měly možnost seznámit s tím, jak se 
mají chovat v divadle nebo při hudebním 
představení. Seznámili se s různými hudebními 
nástroji a zazpívaly si známé lidové písničky. 
V druhé polovině září nám do školky přivezli 
ukázat nejrůznější exotická zvířata, o kterých 
jsme se toho spoustu dozvěděli. 

Protože chceme v této nelehké době utužovat 
zdraví dětí, čeká naše některé Sovičky 
deset lekcí saunových rituálů ve spolupráci 
s Beauty&Beast a celá školka se zapojila do 
projektu Se sokolem do života, kdy chceme 
děti nadchnout k pohybovým aktivitám a 
vytvořit tak kladný vztah ke sportu. 

Romana Necidová 

ŠKOLA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Anežka Novotná zemřela po krátké těžké nemoci dne 21. září ve věku 79 let.
Jana Hažmuková zemřela po krátké nemoci 6. 7. 2021 ve věku 58 let.
Jaroslav Just zemřel po dlouhé nemoci dne 31. 7. 2021 ve věku 82 let.
Marie Maloušková zemřela dne 12. 8. 2021 ve věku 74 let.

Narození

Zesnulí spoluobčané

Lilly Burianová
Tomáš Kippersberger
Miloslav Maloušek

foto: Šárka
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