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Osová Bítýška

a místní
část Osová

Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

Karneval se zvířátky do pohádky
Rok se s rokem sešel a i letos se uskutečnil v naší obci tradiční dětský karneval. Datum tentokrát vyšlo na neděli
14.4.2019. Celá akce začala ve 14 hodin a zúčastnilo se jí více než 170 dětí
se svými rodiči a prarodiči.

Pro každé dítě byl připraven uvítací
balíček. Dále bylo možno si zakoupit
los do tomboly. Novinkou tohoto roku
bylo, že každý tombolový lístek vyhrál
navíc i drobnou okamžitou výhru a poté byl zařazen do slosování o jednu

Ze zastupitelstva obce
Ze zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 03.04.2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Osová, obec Osová
Bítýška. Jedná se o pronájem ostatní plochy o výměře 638 m2. Záměr bude
vyvěšen na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů.
Schvaluje pronájem pozemku p.č. 2430/4 v k.ú. Osová Bítýška o rozměrech 3,7 x
5 metrů od měsíce května do září roku 2019 pro IČ: 64418138 za cenu 1 Kč/m2/den.
Schvaluje snížení výměry pronajatého pozemku p.č. 4208 v k.ú. Osová Bítýška na
250 m2 Nájemné bude od roku 2019 činit 250 Kč (1 Kč/m2 /rok)
Schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ č. 8800087917_1/VB/P.
Smlouvu bude uzavírat Obec Osová Bítýška, IČ: 00084409 jako „povinný“ a společnost GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem jako „oprávněný“. Věcné břemeno se týká pozemků p.č. 222/20 a 222/30 v k.ú. Osová Bítýška. Ve
služebních pozemcích je uloženo plynárenské zařízení „Přeložka STL plynovodní
přípojky pro objekt sokolovny č.p. 153 v obci Osová Bítýška, číslo stavby:
8800087917“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v
celkové délce 4,47m.
Schvaluje uzavření „Smlouvy č. 1040014658/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“. Smlouvu bude uzavírat Obec Osová Bítýška, IČ: 00084409 jako „budoucí povinná“ a společnosti E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370
01České Budějovice 7. Předmětem smlouvy jsou pozemky p.č. 39/1, 68/1, 2420/1,
4108, 4318, 4337, 4345 v k.ú. Osová Bítýška, na kterých bude budoucí oprávněná
realizovat stavbu s názvem „Záblatí, úpr.DPNNk, p.č.4328“
Schvaluje pořízení „Strategického plánu rozvoje obce“ a dále pořízení nového
„Územního plánu obce“
Vyslovuje souhlas s uznáním vydržení vlastnického práva:
1) k části pozemku p.č. 2417 v k.ú. Osová Bítýška
2) k části pozemků p.č. 2430/8, 158/4 a st. 470 v k.ú. Osová Bítýška
po písemném vyjádření právníka, kde sdělí, že byly naplněny podmínky pro uznání
vydržení vlastnického práva k uvedeným pozemkům. Pozemky budou poté převedeny formou notářského zápisu.
10) Pověřuje starostku, aby s právníkem projednala způsob legalizace pozemků
p.č. 30/45, 30/46, 30/49, 30/50, 30/34, 30/35 v k.ú. Osová Bítýška nových majitelů,
u nichž bylo zrušeno předkupní právo před kolaudací. Zrušení předkupního práva je
od počátku neplatné z toho důvodu, že nebylo schváleno usnesením zastupitelstva
obce.
11a) Deleguje dle § 84 odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 Sb., o obcích na veškerá
jednání valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací v průběhu čtyřletého volebního
období místostarostu obce.
11b) Schvaluje navýšení příspěvku na stravenky pro zaměstnance úřadu.

Informace z obce
• Od září 2019 budou z důvodu časové náročnosti v Centru kultury a sportu na poloviční úvazek zaměstnány dvě osoby.
• Nájemné v Centru kultury a sportu v současné době nepokryje náklady na její provoz.
Na řešení této situace je v jednání několik možných variant: zvýšení nájmu, rozlišování
letního a zimního pronájmu, platba předem, kdy si v případě nevyužití zamluveného
termínu nájemce zajistí náhradníka, případně 100% storno poplatek.
• Proběhla jednání se spolkem myslivců – výsledkem byla dohoda o vyšší míře
vzájemné spolupráce. Do budoucna bude řešeno jejich zázemí.
• 7. 4. 2019 proběhlo v aule místní základní školy vítání občánků. V roce 2018 se narodilo 19 dětí.
• 14.4.2019 proběhl v Centru kultury a sportu dětský karneval a 30.4. tradiční pálení čarodějnic doplněné soutěžemi pro děti.
• Byl prodán nepoužívaný mulčovač.
• Bylo provedeno zaměření a zhodnocení stavu stávající kanalizace u rybníčka. Na základě vypracované zprávy firmy Ekosage bude provedena její rekonstrukce.
• 2. 5. a 7. 5. proběhly kolaudace Fotbalového a tenisového areálu, čekáme kolaudační
rozhodnutí. V současné době probíhá zařizování interiéru budovy.
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z hodnotných cen.
Po celé odpoledne se mohly děti bavit dle libosti - tančit a soutěžit , skákat
na skákacím hradu, nechat si něco
hezkého namalovat na obličej a ruce,
tvořit ve výtvarné dílničce, zakoupit si
balónek nebo shlédnout a fandit tanečnímu vystoupení pomponů.
Za uskutečnění této akce patří velké
díky všem, co se jakýmkoliv způsobem

podíleli - obci, ZŠ a MŠ, zaměstnancům školy a obce, všem sponzorům,
maminkám i tatínkům a hlavně všem
účastníkům.
Velmi nás těší, že počet návštěvníků
každým rokem roste. Již teď se na Vás
všechny těšíme v příštím roce.
Za Komunitní centrum
Denisa Šustrová

Čarodějnice
Mezi pravidelné akce, které se „nějaký ten pátek“ konají v naší obci, neodmyslitelně patří také pálení čarodějnic. I v letošním roce se za chladného, větrného,
ale slunného počasí sešlo několik desítek dospělých
a téměř stovka dětí a všichni společně po opečení párků, buřtíků a špekáčků přihlíželi zapálení vatry. V letošním roce naše Komunitní centrum připravilo pro
děti čarodějnické soutěže se špekáčkem jako odměnou za vynaložené úsilí. Děkujeme všem dobrovolníkům ze všech spolků, kteří se na akci podíleli.

Slavnostní otevření fotbalového
a tenisového areálu

Sobota 8. 6. 2019
11:00 Zahájení programu, slavnostní žehnání budovy ● 13:00 Zápas mladší a starší přípravky – proti týmům z Křoví ● 14:15 Zápas legend SK Osová Bítýška ●
16:30 Zápas mužstva „A“ s TJ FC Hamry nad Sázavou „B“
Doprovodný program: ● prohlídka nového areálu ● hudba k poslechu a tanci (kapela Danteso) ● občerstvení ● malování na obličej ● skákací hrad ● sportovní aktivity pro děti ● vystoupení pomponů
Změna programu vyhrazena.
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Ukliďme Česko
Dne 6.4.2019 ze zapojila naše obec do
celostátního projektu: ,,Ukliďme Česko". Akce se zúčastnilo přibližně padesát dobrovolníků (dospělých i dětí),
kteří se rozdělili do skupin a vyšli vstříc
odpadkům v okolí obce na předem stanovených trasách. Uklidili jsme okolí
Třídvorského rybníku, vlakového nádraží, Sýpky, skládky komunálního odpadu, zatáčku v Borovinách a také
všechny příjezdové cesty do Osové

Bítýšky. Akce byla zakončena u hasičky, kde bylo pro dobrovolníky přichystané občerstvení.
Posbíraný odpad zaplnil velký kontejner. Pevně věříme, že se z této akce
stane pravidelná událost, na které budeme sbírat méně a méně odpadků
v okolí obce. Děkujeme všem zúčastněným, kterým není lhostejné,
v jakém stavu se nachází okolí naší
obce!

Ze základní školy
„Prezidenti: Cesta tam a zase“
Dne 4. 4. 2019 navštívili žáci 8. a 9. ročníku divadelní představení v divadle
Polárka. Autorská inscenace „Prezidenti:
Cesta tam a zase“ představila divákům
životní příběhy a klíčová rozhodnutí čtyř
československých prezidentů – T. G.
Masaryka, Edvarda Beneše, Klementa
Gottwalda a Gustáva Husáka. Žáci se s

nimi setkávají ve zlomových okamžicích
nejen jejich životů, ale především našich
moderních dějin.
Inscenace začala fiktivními volbami,
ve kterých žáci ze čtyř kandidátů vybrali svého prezidenta, avšak bez znalosti jejich jmen. Rozhodovali se pouze
na základě názorů vyslovených v před-

Velký úspěch v Matematické olympiádě
V úterý 9. dubna 2019 se konalo okresní kolo Matematické olympiády ve Žďáru
nad Sázavou, kam postoupili úspěšní řešitelé školního kola. Olympiády se mohli
zúčastnit žáci 5. – 9. ročníků ZŠ a žáci jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Největšího úspěchu z naší školy dosáhla v kategorii Z7 Alžběta Stránská,
žákyně 7. třídy, která se mezi velkou konkurencí 58 řešitelů neztratila a obsadila
krásné 5. místo. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Velikonoce na Ostrůvku
V předvelikonočním období se čtvrťáci vypravili na Ostrůvek do Velkého Meziříčí
a tam se „prošli“ objednaným ekoprogramem Od masopustu do Velikonoc.
Čekaly je tři hodiny plné zážitků spojených s velikonočními tradicemi. Sotva
jsme přijeli a stačili se porozhlédnout, šli žáci na ostrůvkovou zahradu hledat symboly Velikonoc a o každém symbolu se jim pak dostalo zajímavých informací.
Symbol, který jsme na zahradě nenašli, ale samy děti si ho vyrobily, byla velikonoční nádivka neboli hlavička. Byla výborná a valná většina dětí si nádivku upekla
i doma. Nakonec si děti vytvořily ve skupinkách tzv. lítečko a Moranu a v průvodu
se veršovanou říkankou rozloučily se zimou, Moranu spálily a přivítaly jaro. I když
počasí našim snahám neodpovídalo, všichni jsme věřili, že v následujících dnech se
objeví sluníčko a budeme se radovat z jeho hřejivých paprsků. Tak se i stalo –
Velikonoce byly za poslední léta jedny z nejhezčích.
Žonglérská show
V úterý 30. dubna zavítal do naší školy žonglér pan Milan Ošmera a předvedl
žákům 1. – 4. ročníku zajímavou show. Jeho žonglování s míčky, kuželkami a kruhy děti sledovaly se zatajeným dechem. Vyrobil nám zvířátka z nafukovacích balónků a došlo i na kouzelnické triky. Představení se dětem velmi líbilo a pana
Ošmeru odměnily potleskem.
První pomoc do škol
Ve středu 17. dubna a ve čtvrtek 25. dubna navštívily naši školu Zdravotní záchranná služba z Velkého Meziříčí, Hasičský záchranný sbor ČR z Velké Bíteše a pracovník Českého červeného kříže ze Žďáru nad Sázavou. Nebylo to kvůli nějaké neobvyklé situaci, ale aby se naši žáci zdokonalili v poskytování první pomoci a aby
se seznámili s fungováním integrovaného záchranného systému.
Žáci byli seznámeni s prací záchranářů i hasičů, zopakovali si postupy při provádění první pomoci a měli možnost prohlídky zásahových vozidel a moderních
prostředků pro poskytování záchrany lidského života. Tento projekt, který organizuje naše škola zdarma ve spolupráci s Krajem Vysočina, má v naší škole již dlouholetou tradici.

volební kampani, v níž se jednotliví
kandidáti sami představili, komentovali určité události, skutky i omyly.
Vystupovali však po celou dobu pouze
jako anonymní čísla.
Teprve po hlasování, které proběhlo
o přestávce, byla zveřejněna jména
kandidátů. Diváci tak mohli druhou po-

lovinu sledovat jako reflexi svého rozhodnutí ve “volbách”. Mohli přemýšlet, zda jejich rozhodnutí bylo
správné, zda se ve svém kandidátovi
nespletli například na základě neúplných, či zkreslených informací. Nebo
zda se nenechali ovlivnit jejich dobře
mířenými populistickými nabídkami.

Zápis do první třídy 2019
Dne 25. dubna se konal zápis předškolních dětí do 1. třídy. Dveře základní školy
v Osové Bítýšce se otevřely všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Žáci
osmého a devátého ročníku se starali o to, aby nikdo ve škole nezabloudil. Na pěti
stanovištích každého předškoláčka přivítaly paní učitelky s pohádkovými postavami, které ztvárnili žáci čtvrtého ročníku. Na začátku cesty děti hádaly, jaké téma je
v průběhu zápisu vlastně čeká, podle písničky a paní učitelka je vybavila občerstvením ve formě oplatku a pitíčka. Pohádková nit se odvíjela z klubíčka příběhů
o tlapkové patrole, takže zápisový pobyt ve škole byl plný záchranářských pejsků,
kterým chtěli pomáhat i maxipes Fík, pejsek Škubánek nebo pejsek s kočičkou, kteří tentokrát nemyli podlahu. Děti si za jejich pomoci ověřily své znalosti o číslicích
a počítání, správných slovech a slabikách, skládaly jednoduché puzzle pohádkových postav, poznávaly geometrické tvary a pověděly básničku nebo zazpívaly písničku. I když byla zpočátku u některých dětí patrna obava z neznámého a komunikativní nejistota, nakonec všichni první školní zkušenost zvládli, na každém stanovišti jim byl přidělen otisk tlapky na důkaz úspěšnosti a vybrali si z dárků, které jim
připravili jejich starší kamarádi.
Poslední zastávka byla u pana ředitele, aby se s dětmi seznámil a aby byla zajištěna administrativní stránka zápisu. A pak už odcházel každý předškoláček s úsměvem na tváři. Jak jsme se dozvěděli na jednotlivých stanovištích, všechny děti už se
na nástup do školy moc těší. Doufáme, že těšení na školu a úsměvy budou naše budoucí žáčky provázet celých devět let, které je na základní škole čekají.
Do prvního ročníku školního roku 2019-2020 bylo zapsáno 7 dětí z Osové
Bítýšky, 7 ze Záblatí, 3 z Ořechova, 4 z Vlkova, 1 z Březského, 4 ze Skřinářova,
2 z Radňovsi, 1 z Křižanova, 2 z Velké Bíteše, 1 z Ludvíkova a 1 dítě z Rudy – části Lhotka.
V následujícím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. V současné době
se jeví, že do školy by mělo nastoupit 33 dětí.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný start v 1. třídě a radost z pobytu a
poznávání nového během celé školní docházky do Základní školy v Osové Bítýšce.
Divadlo Radost
Žáci 6. a 7. třídy naší školy zhlédli 16. dubna divadelní zpracování Erbenovy Kytice
v podání herců brněnského divadla Radost.
Během hodinového představení, které spojovalo slovo, písně, hudbu i scénické
obrazy, se žáci seznámili s několika baladami této klasické básnické sbírky. Herci,
někdy také s pomocí loutek, představili publiku tak trochu hororové příběhy, ve kterých se lidé setkávali s působením tajemných sil a bytostí nebo s lidskou zlobou.
V jejich mistrovském podání jsme si připomněli balady Svatební košile, Vrba, Zlatý
kolovrat, Vodník a Kytice.
Inscenace zvítězila v divácké anketě festivalu Dítě v Dlouhé 2013 a pro nás byla opravdu velkým zážitkem.
EKO program
26. dubna za námi do 2. B přijely lektorky z ekologického střediska Krátká –
Chaloupky s programem Dědečkovy včely a babiččiny bylinky. Celý program byl
velmi poutavý a poučný. Dozvěděli jsme se mnoho podrobných informací o včelkách, ochutnali jsme med a nazdobili si voňavý medový perníček. Poté se celá učebna provoněla bylinkami, naučili jsme se rozpoznat některé z nich. Víme jak, kdy
a proč je sbírat. Každý si sám namíchal a ochutnal svůj bylinkový čaj. Domů jsme
si odnesli vlastnoručně vyrobené BIO mýdlo s voňavými bylinkami uvnitř.
Děkujeme lektorkám za skutečně krásně strávené dopoledne. Nově získané informace nám budou jistě prospěšné. Každý si zamiluje voňavé, bylinkové čaje.
Zázračné a pilné včelky budeme už jen chránit.
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