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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

v pátek 23. 9. a v sobotu 24. 9. 2022 jsme měli 
možnost rozhodnout o novém složení obecního 
zastupitelstva na další čtyřleté volební období 
ve volbách do Zastupitelstva obce Oslavice. 
Do 19. července 16h byly na příslušný úřad 
do Velkého Meziříčí podány dvě kandidátní 
listiny. Občané, kteří alespoň druhým dnem 
voleb dosáhli 18-ti let, mohli volit zastupitele 
obce Oslavice vhozením hlasovacího lístku. Na 
průběh voleb dohlíží Okrsková volební komise 
(OVK), která měla 5 členů a zapisovatele. 
Členové (OVK) nachystali a roznesli do Vašich 
poštovních schránek o víkendu 23.-25. září 
volební lístky. Volba proběhla tradičně v 
Kulturním domě Oslavice č. p. 1 v místnosti 
„hasička“.

Počet členů zastupitelstva je stanoven 
dlouhodobě na 9. Případnou změnu počtu 
zastupitelů stanovuje zastupitelstvo obce do 
určené doby dle vyhlášení voleb v určitém 
rozmezí (7-15) podle počtu obyvatel (nad 500 
do 3000 obyvatel). Počet obyvatel naší obce 
k 1. 1. 2022 byl 693. V současné době se 
pohybujeme kolem 720 obyvatel. 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce 
Oslavice 24. 9. 2022 najdete na straně 3 až 6.

Ing. Pavel Janoušek – starosta obce
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DĚNÍ V OBCI

Co se událo…

Volby
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DĚNÍ V OBCI

Volby
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DĚNÍ V OBCI

Volby
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„Požární zbrojnice Oslavice“ ,stavba byla 
dokončena. V měsíci říjnu naplánována 
kolaudační prohlídka. 

„Přístřešek na posypový materiál“ dokončeno 
s výstavbou Požární zbrojnice. 

„Chodník v ulici nad školou“ chodník včetně 
zpomalovacích prvků dokončen v září. 

Chystáme kolaudaci vybudovaných částí. 

Pavel Janoušek – starosta obce.

Co se událo…

DĚNÍ V OBCI

Volby
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DĚNÍ V OBCI

Co náš čeká…

Oprava na rybníku „Učitelák“ provádíme 
vypouštění rybníka, poté bude provedena 
oprava výpustního objektu a oprava zídky.

„Příjezd ke sportovnímu areálu“ výstavba 
probíhá po dokončení Požární zbrojnice. 

Osazení veřejného osvětlení v nové ulici u 
hřiště, před Požární zbrojnicí a na příjezdu 
na fotbalové hřiště.

Budování komunikací nových ulic v „zadních 
dílech“.

Umístění kontejnerů na velkoobjemový 
odpad

Vždy na týden:

od 27. 9. 2022 u obchodu potravin

od 4. 10. 2022 u kulturního domu

od 11. 10. 2022 na váze

od 18. 10. 2022 most u potoka

DĚNÍ V OBCI
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S koncem školního roku 2021/ 2022 jsme se 
dne 24.6. 2022 rozloučili Zahradní slavností 
s připravenou besídkou pro rodiče a veřejnost 
k celoročnímu tématu Putujeme s pohádkou. 
Dále v polytechnické učebně probíhala výstava 
žákovských prací a projektů k tomuto tématu. 
Na této akci se tradičně loučí mateřská škola 
se svými předškoláky a základní škola s pátou 
třídou, která následně odchází na základní 
školy do Velkého Meziříčí. Tradičně děti obdržely 
drobné dárky, šerpy a osobní fotoknihy, ze 
kterých vždy mívají velkou radost.

Celé odpoledne a podvečer se velmi vydařil.

Zahradní slavnost nám pomohl připravit místní 
spolek dobrovolných hasičů, kteří se postarali o 
občerstvení.

Děti si stihly v červnu ještě užít také již tradiční 
akci Spaní ve škole, které je u dětí velmi oblíbené 
a opět se vydařilo.

Za zmínku stojí i přednáška k Puntíkovému dni 
s p. Mgr. Gabrielou Doleželovou, kdy jsme se 
věnovali problematice onemocnění lupénkou. 
Ačkoli je téma složité, odborná sestra besedu 
připravila velmi poutavě a děti se rády aktivně 
zapojily.

Základní škola

ŠKOLA

Začátek školního roku 2022/ 2023 proběhl 
1.9. 2022, kdy jsme děti přivítali s nadšením 
a úsměvy. Prvňáčky doprovodili do nové 
třídy jejich rodiče.

6. 9. 2022 jsme podnikli pěší výlet do 
Velkého Meziříčí, kde na Náměstí probíhal 
tradiční Den ke zdraví. Se svým programem 
vystoupili Vanda a Standa, kteří zaujali 
především mladší děti a pak vařil známý 
kuchař Ondřej Slanina netradiční salát, což 
zase zajímalo starší děti a dospělé. Proběhla 
i ochutnávka salátu.

8. 9. 2022 se naše škola zúčastnila programu 
pro školy a veřejnost ke Dni záchranářů 
opět na Náměstí ve Velkém Meziříčí. 
Detailněji jsme se seznámili s prací našich 
záchranných složek, proběhly ukázky zásahů 
záchranné služby (havárie automobilu a 
koloběžky, evakuace při požáru), práce 
psovodů a jejich svěřenců. Po skončení 
ukázek si veřejnost mohla vyzkoušet vozy 
záchranných složek, masáže srdce a další 
aktivity se záchrannými složkami spojené.

9. 9. 2022 v rámci tělesné výchovy proběhl 
na naší škole Sportovní den.
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ŠKOLA ŠKOLA

Mateřská

Starší děti nakreslily pro mladší překážkovou 
dráhu a společně si vyzkoušely atletické 
dovednosti na multifunkčním hřišti.

Dále se těšíme na Orientační běh v 
zámeckém parku ve Velkém Meziříčí, který 
pořádá pro školy spolek Chaloupky Baliny, 
a ten proběhne koncem září.  O dalších 
akcích pořádaných školou nebo kterých 

Začaly prázdniny a u nás ve školce bylo 
veselo. Prázdninový provoz byl nabitý zážitky 
a děti tak mohly zažít nezapomenutelné 
okamžiky. Další část prázdnin byla mateřská 
škola uzavřena, aby se mohla připravit na 
nový školní rok, který u nás začal už o den 
dřív.

Dveře školky se otevřely pro nově zapsané 
děti a jejich rodiče, aby se mohli podívat, co 
všechno je ve školce čeká a jakým způsobem 
vzdělávání dětí probíhá. Zbytek času si 
děti s rodiči mohli vyzkoušet překážkovou 
dráhu, vytvořit obrázek z různě vyrobených 
tiskátek, zazpívat si za doprovodu klavíru a 
s pomocí didaktických pomůcek vyzkoušet 
samostatnou práci s paní učitelkou.

Základní škola

Když děti přišly do školky 1.září, už věděly 
všechno potřebné pro to, aby mohl začít nový 
školní rok. A tak se to v obou třídách Soviček 
i Kulíšků jen hemžilo spokojenými dětmi. Pár 
slziček v adaptačním období určitě nechybělo, 
ale jen do té doby, než všechny děti zjistily, 
že ve školce je prima. Nasedli jsme do vlaku a 
vyrazili na cestu poznávat svět kolem nás. Už 
třeba víme, co to jsou pravidla a proč se musí 
dodržovat.A že je lepší kamarádům pomáhat, 
protože když budu potřebovat, pomůžou oni 
mě.

Romana Necidová

se pravidelně zúčastňujeme, informujeme 
rodiče a veřejnost na našich webových 
stránkách www.zsoslavice.cz nebo aktuálně 
posíláme informace rodičům na emaily.

Za základní školu přeji všem krásné babí léto 
a nadcházející podzim.

Za kolektiv základní školy Eva Havelková
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Fotbalový klub Oslavice, z.s.

Nová fotbalová sezóna 22/23

Začala nám nová fotbalová sezóna 22/23, v 
níž nastoupilo ve IV. třídě 11 týmů. Z minulé 
sezóny postoupily do třetí třídy dva týmy, a 
to tým FC VM C a Rudolec, které měly stejný 
počet bodů. Naopak se k nám do čtvrté třídy 
propadli chlapi z Bohdalce. Tímto měla být 
skupina rozlosována, ale na poslední chvilku 
do toho hodil vidle tým Stražku, který z 
neznámých důvodů odstoupil. Tímto se už 
rozlosované kolo zkomplikovalo a vznikly velké 
mezery mezi koly.

Do týmu se nám po dlouhém boji s byrokracií 
povedlo začlenit celkem tři kluky z Ukrajiny (2 
útočníci a jeden brankář). Tímto jsme pokryli 
výrazný nedostatek hlavně v bráně, protože 
současný brankář Jaša se přestěhoval do Rosic 
a dojíždění měl celkem dost komplikované.
Obec zařídila další změny a v zázemí na 
hřišti tak byly instalovány reproduktory a 
bezdrátový mikrofon pro komentování zápasů. 
Nyní už jenom sehnat komentátora pro další 
oživení zápasů.

První zápas se odehrál už 13.8. s Polničkou B 
na hřišti hostí. Zápas měli naši pod kontrolou 
už od poločasu (0:2) a skončil 1:4. Bohužel 
v tomto zápase náš střelec dvou branek 
nešikovně dohrával souboj a snažil se 
vykopnout míč brankáři hostí. Z tohoto vyšel s 
červenou kartou a stopkou na dva zápasy.

Druhý zápas byl až 4.9.2022 s týmem Měřín 
C na domácím hřišti. Množství nepřesných 
přihrávek na obou stranách v prvním poločase 
způsobilo to, že ani jeden tým vážně neohrozil 
bránu soupeře. Poločas tak skončil nerozhodně 
0:0. V druhém poločase se ale našim začalo 
dařit a do konce utkání vstřelili čtyři branky. 
Zápas tak skončil 4:0 a další body byly doma.

Další zápas 11.9. se hrál s týmem Sněžné u 
soupeře na hřišti. Zápas měli naši také pod 

kontrolou už od poločasu (0:2). Do konce 
zápasu se našim podařilo dát ještě jeden 
gól a žádný neinkasovat. Opět čisté konto 
brankáře a další tři body do tabulky.

Následoval domácí zápas s týmem z Tasova, 
který se odehrál dne 18.9. na domácím 
hřišti. Tasov se nachází téměř na chvostu 
tabulky, ale takovou kanonádu jsme tady 
ještě neměli. Domácí už v poločase vyhrávali 
4:0 a v druhém poločase přidali dalších 
sedm branek. Utkání tak skončilo největší 
výhrou v historii klubu 11:0. I brankář si v 
utkání připsal pár zákroků a opět vychytal 
čisté konto.

Dá se říci, že jsme zatím hráli s těmi tabulkově 
lehčími soupeři, ale i tak skóre 22:1 je 
výborné. V druhé polovině nás čekají těžší 
soupeři a hlavně první Radešínská Svratka, 
se kterými jsou utkání vždy velice napínavá. 
Přijďte nás na hřiště podpořit a pomoct nám 
tak v cestě a udržení prvního místa tabulky.

Moc děkujeme obci a také sponzorům, 
bez kterých by nebylo možné v soutěži 
pokračovat. Díky sponzorskému daru od 
Autocolor Šoukal můžeme sledovat aktuální 
výsledek a čas utkání na velké světelné 
tabuli.

Těšíme se na Vás a sportu zdar. V.

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ



11

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Ženy

Dětský den s pejsky v Oslavici

V Oslavici jsme ukončili prázdniny tradičním 
dětským dnem. Letošním tématem byli 
pejsci. Počasí nás do poslední chvíle 
napínalo, ale nakonec bylo krásně, a tak jsme 
mohli v brzkých odpoledních hodinách začít. 
Účastníků se dostavilo opravdu mnoho, což 
nás velmi těší.

Úvodního slova se za pořadatele ujala 
Marie Šoukalová, která všechny přivítala a 
poděkovala sponzorům. Potom už všichni 
začali soutěžit v různých originálních 
disciplínách – aport, norování, namotávání 
kosti, kutálení míčků do psí boudy, poznávání 
plemen psů a další. Rodiče ve své soutěži 
tentokrát procvičili čich. Museli rozpoznat 
různé vůně. Samozřejmě nechyběly disciplíny 
jako střelba ze vzduchovky nebo hašení, o 
které se postarali oslavičtí hasiči. Pro budoucí 
prvňáčky byla připravena soutěž zručnosti 
v podobě tahání papírové kosti. Ani letos 
nechyběly populární skákací hrady.

Doprovodným programem byla ukázka výcviků 
pejsků. Pod vedením paní Aleny Vidlákové a 
dalších členů z kynologického klubu Velké 
Meziříčí a záchranné brigády kynologů JMK ČR 
byl k vidění zajímavý komentovaný program.
Pejskové se svými páníčky byli velmi šikovní. 
V rámci ukázky bylo k vidění aportování, 
hledání člověka nebo odhalení zloděje. Bylo 
to příjemné oživení dětského dne.

Potom už následovalo vyhlášení vítězů ve 
všech kategoriích. Ti, co obsadili první místo, si 
odnesli mimo jiné nádherné dorty. Odměněni 
byli jako vždy všichni účastníci. Po celý den 
bylo pro velké a malé účastníky připraveno 
občerstvení. Ve večerních hodinách se konala 
stezka odvahy okolo obce Oslavice.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se 
jakkoliv na akci podíleli a také děkujeme všem 
sponzorům.

S přáním hezkého nového školního roku a 
pevného zdraví

Za pořadatele akce Marie Šoukalová

Více fotografi í na webových stránkách 
Oslavice - Aktuálně z obce.
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Ženy

 

PŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAP 
 

Zveme Vás na předsilvestrovský vejšlap               
na nejvyšší bod Oslavice 

 
 

Vycházíme od pergoly u kulturního domu. 
 

KDY? ve středu 30. 12. 2022 v 13:00 hodin 
 

Pořádnou obuv a občerstvení si vezměte s sebou.   
 

Těší se na Vás Oslavické ženy 
 

PŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAPPŘEDSILVESTROVSKÝ VEJŠLAP

Oslavice

Pořádnou obuv a občerstvení si vezměte s sebou.

OBEC OSLAVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

 

 
 
 

 

V NEDĚLI 27. 11. 2022 V 17 HODIN 

U KULTURNÍHO DOMU (PERGOLA) 
Co nás čeká?  

 Vystoupení dětí ZŠ a MŠ Oslavice 
 Rozsvícení vánočního stromečku 
 Příjezd nebeského anděla 

 
Milé děti, vezměte si s sebou dopis pro Ježíška a nezapomeňte  
na zadní stranu obálky napsat své jméno a adresu, aby Ježíšek věděl, kdo mu píše. 
 

Oslavické ženy Vás také srdečně zvou na:
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ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

SDH

Pouť a závody

Pouťová „zábava“ začala hasičům již v 
pátek ráno, kdy zbudovali podium pro 
sobotní hudební produkci včetně posezení s 
přístřeším pro návštěvníky.

Sobotní odpoledne patřilo fanouškům 
fotbalového derby mezi ženáči a svobodnými, 
kdy se z vítězství radovali svobodní, ačkoli 
ke konci zapasu měli nepochopitelně více 
síly ženatí a zápas trochu zdramatizovali. 😊 
Večerní taneční zábavou nás provedla kapela 
Adriana, která nás svou hudební produkcí 
provázela do brzkých ranních hodin.

V neděli dopoledne se sloužila mše svatá.

V neděli 4. září 2022 se uskutečnil 8. ročník 
Memoriálu zasloužilých funkcionářů v 
požárním útoku „ klasika 1 + 8“. Závodů se 
zúčastnilo šest ženských a dvanáct mužských 
družstev. Náš sbor se umístil na pátém místě, 
a neobhájil loňské prvenství.

Za SDH Jiří Peterka

Turnaje ve stolním tenisu Ping-pong

Stolní tenisté Oslavice reprezentují již více 
než  20 roků obec Oslavici. Pořádají turnaje 
na krajské úrovni, kterých se pravidelně 
účastní hráč 1. ligy Fratišek Kanta. Přijel i 
nejlepší extraligový hráč Tomáš Tregler a 
pozvání přijala legenda stolního tenisu Petr 
Korbel.  Sezonu 2021 - 2022 zakončili pěkným 
3. místem v tabulce okreního přeboru 1. třída, 
i když jsme se stále drželi na špici tabulky.  3. 
místo je úspěchem, protože se po celou dobu 
potýkali s velkým množstvím onemocnění 
hráčů na probíhající COV 19.
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Turnaje ve stolním tenisu Ping-pong

Po dohodě s Krajským svazem stolního tenisu 
Vysočina byl Oslavici přidělen trenér pan 
Holub Ludvik.  Děkujeme, že Základní škola 
v Oslavici pomohla s náborem nejmladších 
žáků a obec umožnila tréninky v kulturním 
domě v Oslavici. Nějaký čas děti chodily na 
tréninky, ale pro malou účast Krajský svaz 
stolního tenisu Vysočina tréninky zrušil. Což 
je nám nesmírně líto, protože naší snahou 
bylo vychovat si další hráče.

Za pořadatele akce František Šoukal

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ
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Tenisový turnaj
Dne 20. 8. 2022 se konal pravidelný tenisový 
turnaj ve čtyřhře za účasti 10 dvojic. Na základě 
systému turnaje byly vytvořeny 2 skupiny, kde 
hrál každý s každým.

Do semifi nále postoupily z každé skupiny 
dvě dvojice. Poražení semifi nalisté pak hráli 
o 3. místo. Vítězové semifi nále hráli o 1. 
místo.
Letošními vítězi se stali Jiří Dohnal a Jaroslav 
Pytlík, kteří porazili Karla Bradáče st. a Karla 
Bradáče ml. 

V zápase o 3.místo vyhráli Patrik Klusáček a 
Radovan Sys nad sourozenci Jíří Havlíček a 
Jakub Havlíček.

Organizátoři děkuji všem sponzorům a zvláště 
obci Oslavice za sponzorské příspěvky.

Za pořadatele akce Milan Košábek

ČINNOSTI MÍSTNÍCH SPOLKŮ

Myslivost

v Mysli ecký spolek Balinské údolí

od 20h v KD

Vás srdečně zve na

Nebude chybět: 
zvěřinová tombola
myslivecká kuchyně

K tanci a poslechu 
Vám bude hrát:
Adriana
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OSTATNÍ

Jaký je postup? 
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.

Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022, 
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II. 

Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem 
do 30. listopadu 2022. 

Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora 
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč). 

Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu. 

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto? 
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.

Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021. 

Dluh je vymáhán soukromým exekutorem. 

JISTINA 
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro 
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč. 

Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.

To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pou-
ze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně 
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč 
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

exekuce.justice.cz/milostive-leto

Milostivé léto II

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou. 
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800

*   VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
 Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková 
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního 
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, 
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou 
majetkovou účast. 
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Dne 24. 7. 2022 zemřela paní Anežka Pánková ve věku 81 let.

Dne 12. 9. 2022 zemřel pan Milan Doležal ve věku 62 let.
 
Dne 20. 9. 2022 zemřela paní Marie Domanská ve věku 84 let.

Dne 4. 10. 2022 zemřela paní Helena Maloušková ve věku 76 let.

Významná jubilea

Zesnulí spoluobčané

Jiřina Večeřová

Marie Maloušková
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