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Ze zastupitelstva obce

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým
a jménem zastupitelstva obce Osová
Bítýška popřál pevné zdraví, hodně po-
hody a spokojenosti v roce 2017. 

Na začátku roku bych se krátce ohlé-
dl za rokem 2016. Největší stavbou 
loňského roku byla generální oprava 
ulice Kozí včetně kanalizace a vodovo-
du. Dále bylo vybudováno parkoviště 
u hřbitova a před školou pro 32 osob-
ních automobilů.   

Celková cena těchto dvou investic

byla 8 202 000 Kč. I přes tyto investice
a přes zabezpečení běžného provozu
obce, což je především zajištění provo-
zu základní školy a mateřské školy,
provozu čistírny odpadních vod, odvoz
komunálního odpadu, drobné opravy
místních komunikací a jiné, se nám po-
dařilo vytvořit velmi dobrý hospodářs-
ký výsledek, který činil přebytek  
na běžných účtech obce  ve výši 
14 900 000 Kč  

V letošním roce je naplánovaná do-

soutěže roku 2018 a hned na ni naváže
výstavba nového objektu. Předpo-
kládané ukončení  je plánováno do
konce roku 2019. Celková rozpočtová
cena tohoto díla je  20 000 000 Kč před
výběrovým řízením (demolice + nová
stavba) . 

Zastupitelstvo obce vám děkuje 
za dosavadní podporu a spolupráci. 

Josef Mach, starosta

stavba chodníku od fary k odbočce sil-
nice ke Třem Dvorům a dokončení
chodníku na náměstí. Dále bude opra-
vena střecha na hasičské zbrojnici.
Během roku bude probíhat příprava
projektu na demolici stávající sokolov-
ny a výstavbu nového moderního za-
řízení jako zázemí pro fotbal a tenis.
Budeme vyřizovat stavební povolení 
a vybírat dodavatele pro tuto stavbu.
Demolice stávající sokolovny by měla
proběhnout po jarní části fotbalové

Výstava betlémů
Naše spřátelená obec Schweiggers po-
řádala  10. prosince roku 2016 advent-
ní trhy. Při příležitosti této akce byla u-
spořádána výstava betlémů pana
Kejdy ze Skřinářova. Na fotografii je
paní Angela Fichtinger, poslankyně
parlamentu, členové městské rady,
pan starosta ze Schweiggers, pan Josef
Kejda a pan Milan Mezlík, zastupitel
obce Osová Bítýška. Na této výstavě
byl předán jeden betlém jako dar od
naší obce.

Tříkrálová sbírka 2017 
farnost Osová Bítýška 

Osová Bítýška 33 341,-
Záblatí 7 166,- 
Vlkov 10 685,- 
Jáchymov, Osová 5 397,- 
Ořechov 8 460,- 
Ronov 3 592,- 
Skřinářov 8 695,- 
Celkem 77.336,- 

Jménem Charity České republiky všem dárcům 
mnohokrát děkujeme

Oznamujeme občanům, že poplatek
za popelnice a psa je splatný od
1.února do 31. května. Za dospělou
osobu činí poplatek 350,- Kč, děti do
16 let věku platí 200,- Kč. 

Poplatek za 1 psa činí 50 Kč, za ka-
ždého dalšího psa 70 Kč.

Poplatek za stočné je splatný do
30.04.2017 nebo do 31.10.2017.
Poplatek činí 720 Kč na osobu a rok. 

Mateřské centrum Osová Bítýška - aktualitky Předsilvestrovské opékání špekáčků
V Mateřském centru jsme si s mamin-
kami zpříjemnily předvánoční čas.
Kromě úterních dopoledních setkání 
i  2 tvořivými setkáními tentokrát bez
dětí. Jako první bylo adventní tvoření
svícnů z větviček a druhé odpo-
ledne jsme se věnovaly malo-
vání na sklo. Maminky dostaly
jako dáreček předmalované hr-
níčky se jmény svých dětí, které
si velmi kreativně vybarvily.
Hrníčky krásně připravila a bar-
vičky nám poskytla jedna z ma-
minek, která se malování na sk-
lu věnuje ve svém volném čase.
Obě setkání proběhla v zázemí
Základní školy, za což patří vel-
ký dík panu řediteli a panu škol-
níkovi. Moc jsme si to užily a u-
rčitě chceme v letošním roce ta-
to setkání pořádat pravidelně.

Novinkou letošního roku je i odpolední set-
kávání maminek a dětí - každou středu od 16 do
18 hodin. Srdečně zveme stálé, nové i nastávající
maminky.

Denisa Dvořáčková

Jako každý rok jsme se dne 30.12.2016 vypravili na předsilvestrovské
opékání špekáčků k místnímu Třídvorskému rybníku. Akce se pořáda-
la již po páté a opět se jí zúčastnilo hodně dětí i dospělých. Strávili jsme
u ohýnku krásné 3 hodiny a okoštovali spoustu druhů domácích liho-
vin.  Už se těšíme na příští rok a doufáme, že se tato akce , již už tra-
dice, bude opakovat a dorazí ještě více rodin s dětmi. 

Předprodej lístků bude probíhat od 30. ledna 2017 
u pokladní Obecního úřadu v Osové Bítýšce
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Ze základní školy
Beseda se zahraničními studenty

Turnaj ve florbalu

Hasiči – ohlédnutí za rokem 2016

V pátek 13. ledna 2017 se uskutečnila
velice zajímavá beseda našich žáků se
zahraničními studenty. Bývalý žák naší
školy Zdeněk Vitešník, který před čty-
řmi lety jako žák 9. ročníku zvítězil 
v okresním a krajském kole olympiády
v anglickém jazyce a v celostátním ko-
le obsadil fantastické 4. místo, studuje
na mezinárodním gymnáziu UWC
Mostar (studuje zde na 200 studentů ze
60 zemí) v Bosně a Hercegovině. Byl
to právě Zdeněk, kdo na naši školu při-
vedl své spolužáky z Bosny 

a Hercegoviny, Mexika, Libanonu,
Palestiny a Rakouska. A právem mu
patří za zprostředkování velké poděko-
vání.

Naši žáci od 5. do 9. ročníku (byli
rozděleni na tři po sobě jdoucí skupi-
ny) si v anglickém jazyce vyslechli
poutavé prezentace o jednotlivých ze-
mích, mohli se ptát na zajímavosti 
z každé země, studenti jim osobně
předvedli i komunikaci v jejich rod-
ných jazycích i těch jazycích, které se
používají na jejich územích jako jazy-

ky úřední. Navíc si
všichni přítomní
žáci odnesli zálo-
žky se svým jmé-
nem v jazycích stu-
dentů. 

Toto setkání
přispělo u našich
žáků nejen k rozvo-
ji angličtiny, kterou
slyšeli z úst zahra-
ničních studentů,
ale zajisté přinese
také zvýšené pově-
domí o výše zmiňo-
vaných zemích. 

Úspěchu na sportovním poli dosáhli mladší žáci ve florba-
lu. Oblastní kolo, kterého se účastnilo 10 družstev, zvládli
na výbornou. Z pětičlenné skupiny (ZŠ Osová Bítýška, ZŠ
Sokolovská VM, Gymnázium VM, ZŠ Velká Bíteš a ZŠ
Bory) postoupilo družstvo do semifinále z druhého místa.
Znamenalo to naději na postup do okresního finále, protože
vítězové obou skupin oblastního kola měli postup zajištěný. 

Podařilo se a po vítězném boji s družstvem ZŠ Křižanov
se mohli radovat z možná nečekaného, ale po taktickém 
a kolektivním výkonu zaslouženého postupu. 

V okresním kole obsadili žáci krásné 4. místo, když 
v rozhodujícím utkání o 3. místo prohráli na nájezdy s dru-
žstvem ZŠ Nádražní Bystřice n. Perštejnem 2:1.

Den se se dnem sešel a je tu opět nový
rok s číslovkou 2017, který nám jistě
přinese mnoho zajímavých tuzem-
ských i zahraničních událostí jako např.
volby do Poslanecké sněmovny, před-
sednictví ČR v Radě Evropy a z „hasi-
činy“ např. konání VII. celorepubli-
kového srazu hasičstva s výstavou his-
torické hasičské techniky v Litoměři-
cích, kterého se zcela jistě zúčastníme.
Pojďme se však ohlédnout za uplynu-
lým rokem 2016.

V minulém roce jsme se opět snažili
povzbudit místní obyvatele pořádáním
několika tradičních i nových kulturních
akcí. Na konci ledna to byl masopustní
průvod masek obcí následovaný únoro-
vým v pořadí již 21. tradičním hasičs-
kým plesem s hojnou účastí. V březnu
jsme se rozhodli zejména pro starší 
občany z naší obce i okolí uspořádat vy-
stoupení hudební skupiny Duo Yamaha.
Na počátku dubna jsme se poté podíleli
na organizačním zajištění cyklistického
závodu Velká Bíteš-Brno-Velká Bíteš.
Za uplynulý rok jsme se také dvakrát
společně s ostatními návštěvníky přene-
sli několik desítek let do historie, když
se zástupci našeho sboru v dobových u-
niformách s koněspřežnou stříkačkou
zúčastnili v květnu oslav výročí založe-
ní sboru v Čikově a na konci školních

prázdnin tradičního setkání koněspře-
žných stříkaček v Radňovsi. K vidění
byla celá řada zrenovovaných fun-
kčních strojů různých výrobců, které
však spojuje vysoká historická a sběra-
telská hodnota. Zbytek roku se pak nesl
ve znamení provádění údržby zbrojnice,
techniky a samozřejmě plánování a or-
ganizace akcí na letošní rok.

Pro zásahovou jednotku sboru byl 
uplynulý rok co do počtu zásahů
průměrný. Celkově se jednalo o 16 
událostí – 8 různých požárů (požáry
nízké budovy, lesního porostu,…), 
3 technické pomoci (čištění komunika-
cí a kanalizace), 3 preventivní činnosti
(zajištění dopravy, dozor při pálení ča-
rodějnic a odpalování ohňostroje) 
a 2 námětové (prověřovací) cvičení v
MŠ Osová Bítýška a SSHR Divišovka.
Zároveň dochází k postupnému na-
výšení počtu a omlazování členů jedno-
tky a s tím spojenému zintenzivnění
pravidelné odborné přípravy.

Na závěr našeho ohlédnutí dovolte,
abychom Vám i sobě do nového roku
2017 popřáli hodně štěstí, zdraví, osob-
ních i pracovních úspěchů a především,
abychom naši techniku museli co mo-
žná nejméně použít při ostrých výjez-
dech na skutečné události.

SDH Osová Bítýška

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Dne 26.12.2016 se pod záštitou SK Osová Bítýška konal ji 29 ročník vánočního turnaje ve stolním te-
nise v místním CKaS. Turnaje se opět zúčastnil velký počet hráčů, ať amaterů a nebo registrovaných. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat pořadatelům: Ošmera Petr a Ladislav Ošmera, kteří tuto akci
mají za ty roky dobře zorganizovanou. Doufáme že příštího jubilejního 30 ročníku se zúčastní ještě
více hráčů.                                                                                                            SK Osová Bítýška

Výsledky 29. ročníku Štěpánského turnaje ve stolním tenise v Osové Bítýšce
konaného 26.12.2016, celkem 35 hráčů

Skupina registrovaných hráčů (podle umístění):
1) Zezulová Lucie 2) Dvořák Jiří 3) Vala Miloš 4) Jirásek Petr 5) Ošmera Ladislav 6) Kopáček Luboš
7) Vala Daniel 8) Svoboda Tomáš 9) Vaculík Ladislav 10) Borkovec Vojtěch 
Skupina hobby hráčů (podle umístění):
1) Bajer František 2) Hurt Jan 3) Hron
Tomáš 4) Nehřivý Jaroslav 5) Brychta
Rudolf 6) Ošmera Petr 7) Zeman Martin 8)
Šimek Jaromír 9) Bajer Luboš 10) Borkovec
Pavel 11) Hradecký Pavel 12) Janda Jakub
13) Habán Pavel 
Skupina amatérských hráčů 
(podle umístění):
1) Nováček Zdeněk 2) Paták Josef 3) Janda
Robert 4) Ustohal Vladimír 5) Urbánek Petr
6) (dělené místo) Sýkora Luděk a Brom Jiří
st. 8) Chlup Tomáš 9) Nováček Dominik 10)
Svoboda Aleš 11) Brom Jiří ml. 12) Brom
Tomáš
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