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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška  konaného dne 23.10. 2019
Zastupitelstvo obce:
Prohlašuje, že obec Osová Bítýška nemá zájem koupit stavbu č.e. 15, v k.ú. Níhov,
obci Níhov, která stojí na pozemku ve vlastnictví společnosti Lesního družstva sva-
zu obcí s.r.o. p.č. 1046 v k.ú. Níhov. Obec Osová Bítýška své předkupní právo k výše
uvedené stavbě nevyužije. ●● Schvaluje přidělení bytu 2+kk ve 4. podlaží v domě
č.p. 263 od 1.1.2020. ●● Zamítá prodej 1/2 pozemku p.č. 3155 v k.ú. Osová Bítýška
ve vlastnictví obce, jehož celková výměra je 996 m2. Druh pozemku – vodní plocha,
způsob využití rybník. ●● Schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 68/2 v k.ú.
Osová Bítýška, celková výměra pozemku 311 m2 , druh pozemku ostatní plocha. ●●
Zamítá poskytnutí finanční podpory pro Centrum naděje a pomoci Brno. ●●
Schvaluje „Dohodu o vrácení daňového přeplatku“. V „dohodě“ je vyčíslená část-
ka, kterou po uzavření zaplatí obec Osová Bítýška Technickým službám Velká Bíteš
spol. s r.o. V „Dohodě“ bude stanoveno, že tento poplatek je konečný a obec Osová
Bítýška zaplacením nemá v tomto směru žádné závazky vůči této společnosti. ●●
Schvaluje: -podání žádosti na pořízení kompostérů, -navýšení poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů na 500 za dospělou osobu, 500 Kč za rekreační objekt a 300 Kč za
dítě do 16 let věku včetně ●● Schvaluje investici v hodnotě cca 22 000 Kč  na zapo-
jení knihovny do elektronického systému půjčování knih a o navýšení částky o 10
000 Kč na nákup knih. ●● Vzdává se práva na bezúplatný zpětný převod parcel č.
53 a 54 v k.ú. Osová. ●● Schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování odborných
služeb s firmou AXIOM engineering s.r.o. Předmětem této Smlouvy je závazek za-
jistit odborné služby při získání dotace. Smlouva se týká revitalizace rybníka v obci
Osová Bítýška, pozemek .p.č. 4019 v k.ú. Osová Bítýška. ●● Bere na vědomí roz-
počtové úpravy č. 7 ●● Schvaluje  dlouhodobou „Smlouvu o nájmu nebytových
prostor – Fotbalový a tenisový areál Osová Bítýška“ pro SK Osová Bítýška za úče-
lem sportovní činnosti ●● Neschvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č.
3844 a st. 3913 v k.ú. Osová Bítýška z důvodu chybného znění smlouvy ●●
Schvaluje výši pronájmu pozemků p.č. 1958/11 a st. 299 v k.ú. Osová Bítýška na
částku 50 Kč/m2 /rok pro firmu Agro Záblatí, a.s. ●● Schvaluje výměnu světel na
Centru kultury a sportu dle cenové nabídky - cena celkem 357 567,87 Kč. ●●
Schvaluje uvolnění vhodných obecních pozemků na sázení listnatých stromů.
Uvolnění pozemků není nezbytně vázáno na čerpání dotace. ●● Schvaluje „Žádost
o poskytnutí daru“ od obce Záblatí ve výši 300 000 Kč na vybavení šaten v
Fotbalovém a tenisovém areálu. ●● Schvaluje předloženou studii a další spolupráci
při zpracování projektu „Sportovní hřiště“ od firmy JM DEMICARR s.r.o., včetně
následného podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště.

Dne 25. 10. 2019 proběhlo slavností kladení věnce při příleži-
tosti 101. výročí vzniku samostatného československého
státu. Akce se zúčastnili starostka obce Mgr. Lenka Štěpánko-
vá, místostarosta Oldřich Machát, ředitel školy Mgr. Milan
Malý a členové školního parlamentu.

Ekoprogramy U jezera a Když se kácí les
3.10.2019 přijel do naší školy lektor z ekocentra
Chaloupky, který dětem nabídl ekoprogramy 
U jezera a Když se kácí les. Žáci šestého ročníku
se zapojili do simulační ekohry U jezera. Hra na-
podobuje užívání společného přírodního obnovi-
telného zdroje – vody a několika podniků roz-
místěnými na břehu fiktivního jezera. Podniky
mají za úkol dosáhnout maximálního možného
zisku na konci hry, ale na celkovou úspěšnost má
vliv to, v jakém stavu do jezera vracejí vodu, kte-
rou potřebují pro svou činnost: znečištěná voda
znamená vysoké okamžité zisky, ale pokles kvali-
ty vody v jezeře, což má za následek pokles bu-
doucích zisků. Naopak čištění vody přináší menší
okamžité zisky, s potenciálem k zajištění trvale 
udržitelného zdroje příjmů. Kromě vzdělávacích
environmentálních cílů se při hře projevila i dyna-
mika a vztahy ve třídě. V tento den se žáci se-

dmého ročníku stali fiktivními dřevařskými spole-
čnostmi ve výukovém ekoprogramu Když se kácí
les. Seznámili se s problematikou udržitelnosti čer-
pání přírodních zdrojů. 

Ekoprogram Krkonošský turista
Lektoři z ekocentra Chaloupky do naší školy za-
vítali i 4.10.2019 s programem Krkonošský turis-
ta. Tato simulační hra uvedla žáky devátého ro-
čníku do problematiky komplexnosti rozvoje turis-
ticky atraktivního regionu prostřednictvím demo-
kratického komunitního rozhodování.  Žáci v ro-
lích čtyřčlenných (starosta, podnikatel v cestovním
ruchu, hoteliér a ochranář – pracovník národního
parku) zastupitelstev několika krkonošských obcí
rozhodovali o jejich rozvoji. Jejich úkolem bylo
rozhodovat tak, aby našli přijatelný kompromis
mezi rozvojem turistiky, finančními zisky z poby-
tu turistů a úbytkem přírodních ploch a živo-

čišných druhů. Žáci se tak seznámili 
s problematikou KRNAPU a fungo-
váním okolních obcí.

Exkurze na hrad a pevnost Špilberk
Ve dnech 22. 10. a 23. 10. navštívili žáci
2. stupně naší školy hrad a pevnost Špil-
berk, rozkládající se přímo nad historic-
kým centrem města Brna.

Všechny třídy měly možnost poznat
historii hradu a prohlédnout si kasema-
ty – systém dlouhých chodeb s valenou
klenbou, které byly v minulosti vyu-
žívány jako vězení pro těžké zločince z
celé Habsburské monarchie.

Pro žáky 8. a 9. ročníku byl navíc při-
praven výukový program s názvem
Brno ve švédském obležení, kde se se-
známili s obranou Brna, životem vojáků
a obyvatel za třicetileté války, stejně ja-
ko s taktikou bojů, tehdejší vojenskou
výzbrojí a slavnými vojevůdci.

Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili pro-
gramu Středověké město a hrad. Během
tohoto programu postupně odkrývali in-
formace ze středověkých iluminací 
a poznávali podobu a funkci královské-
ho hradu i život ve středověkém městě.

Díky kvalitním průvodcům byl celý
program velmi zajímavý a žáci si tak
mohli odnést mnoho nových informací
souvisejících s významnou památkou
našeho nejbližšího velkého města Brna.

Exkurze ve Velkém Meziříčí
Dne 24. 10. 2019 se 5. ročník vypravil
na exkurzi ve Velkém Meziříčí. Výlet
započal v místní knihovně, kde se

„páťáci“ seznámili s dětským odděle-
ním knih. Také zde absolvovali pro-
gram s názvem „Comics“, který si nále-
žitě užili a dozvěděli se něco o vzniku 
a typických rysech tohoto zajímavého
umění. 

Poté se žáci procházkou přesunuli na
zámek. Nejprve si prohlédli muzejní
sbírky, které se nacházejí ve druhém pa-
tře objektu. Expozice se týkají přede-
vším našeho regionu, kde je možné
zhlédnout různé zajímavé exponáty na-
př. z oblasti přírodovědné či historické.

Následující část programu byla
věnována samotné prohlídce zámku 
a jeho historii. Velký dík patří panu prů-
vodci, který zaujal všechny svým neo-
třelým výkladem.

Odpolední hry dětí s rodiči v mateř-
ské škole
V naší mateřské škole se každoročně
konají tradiční odpoledne s rodiči. I le-
tošní rok není výjimkou. V říjnu si moh-
ly děti se svými maminkami a tatínky
pohrát si ve třídě Včeliček. Tento měsíc
jsme se sešli pro změnu v Beruškách.
Děti si pohrály, ale také si za pomocí ro-
dičů mohly vyrobit krásné pískované
obrázky pod vedením zkušené lektorky.
S touto technikou se mnohé děti setkaly
úplně poprvé a tvoření je velice bavilo.
Za odměnu si výrobky odnesly domů.
Jsme rádi, že se těchto akcí účastní rodi-
če v hojném počtu. Zveme na další set-
kání, které proběhne v předvánočním
čase 17. prosince.

Kladení věnců

UPOZORŃUJEME OBČANY NA NUTNOST DODRŽO-
VAT VYHLÁŠKU „O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ“.
Dle této vyhlášky je „Každý povinen zdržet se o nedělích v době
od 6.00 do 22.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na
trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, čtyřkolek apod.“
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SK Osová Bítýška informujeBohoslužby o Vánocích 2019
ve farnostech Osová Bítýška a Březí Skončila nám podzimní  část sezony 2019-2020. Tuto část by

jsme hodnotili jako velice úspěšnou.
Začneme od našich nejmladších fotbalistů starší přípravka. V

této kategorii nejde ani tak o výsledky jak o to, aby si to děti uži-
ly. Moc se jim nedařilo a jsou na posledním místě. Je to mravenčí
práce a tímto bychom chtěli poděkovat trenérům této kategorie pa-
nu Trojanovi  Alešovi, panu Heinischovi a všem rodičům. Další
jsou mladší žáci. Ti se spolčili s Jívovím z důvodu malého počtu
hráčů. Žáci si vedou vcelku dobře. Zvykají si na větší hřiště a pra-
vidla fotbalu. Tuto kategorii vedou trenéři, Chylíková J., Hradecký
P., Pecina Z. Patří jim také poděkování i rodičům. 

Dorost, byla to taková sázka do loterie, zda nás bude dost a jak
se kluci vypořádají s hrou na velké hřiště. Máme jedno z nejmla-
dších mužstev v této kategorii a musíme klukům poděkovat za pří-
stup k zápasům. Byli jsme trochu překvapeni, jak se jim na pod-
zim dařilo. I tady poděkujeme trenérům panu Svobodovi, panu
Filoušovi, panu Klímovi  a rodičům.

Dostáváme se ke kategorii mužů. Muži B jsou takovou zálohou
do mužů A, už i v této soutěži se zapojují dorostenci. 

Odehráli nějaké zápasy na dobré úrovni a v některých se jim
tak nedařilo. 

Nakonec k mužům A. Po postupu do okresního přeboru se jim
překvapivě velice dobře daří a utočí na přední místa v soutěži. Je
to dáno i velkou posilou, kterou se podařilo získat, a to pana Pohla
J. I tady je potřeba poděkovat trenérům kteří se o tyto dvě mužst-
va starají - Večeřa J., Večeřa P. , Havlík M. a Malý P. 

Touto cestou bychom všem našim mužstvům a trenérům po-
přáli do jarní části soutěže tak dobré výsledky jak na podzim 
a ještě lepší. Sk Osová Bítýška 

TABULKY  
Starší Přípravka
1 Rožná 14 13 0 1 172:23 39
2 Měřín 14 12 1 1 132:44 37
3 Bory 14 8 1 5 75:62 25
4 Radostín n. O. 14 7 0 7 95:83 21
5 Doubravník 14 5 2 7 57:123 17
6 Bobrová 14 3 2 9 49:133 11
7 Štěpánov 14 2 3 9 58:89 9
8 Osová Bítýška 14 0 3 11 38:119 3

Mladší žáci
1 Velké Meziříčí B 6 5 1 0 43:3 16
2 Křižanov 5 3 1 1 23:8 10
3 Jívoví/O. Bítýška 6 3 0 3 18:16 9
4 Křoví 5 1 0 4 10:29 3
5 Dolní Heřmanice 6 1 0 5 10:48 3

Dorost
1 Jimramov 10 8 0 2 45:18 24
2 Křižanov 10 7 1 2 47:19 22
3 Osová Bítýška 10 6 2 2 37:19 20
4 Štěpánov 10 5 0 5 25:28 15
5 Bory 10 2 1 7 21:52 7
6 Sněžné/Počítky 10 0 0 10 11:50 0

Muži B
1 Velké Meziříčí C 7 6 1 0 38:5 19
2 Měřín C 7 4 2 1 19:8 14
3 Oslavice 7 4 1 2 12:9 13
4 Olší n. O. 7 4 0 3 13:24 12
5 Osová Bítýška B 7 3 0 4 14:16 9
6 Tasov 7 2 1 4 11:18 7
7 Bory B 7 2 0 5 10:18 6
8 Křoví B 7 0 1 6 11:30 1

Muži A
1 Křižanov 13 10 1 2 31:10 31
2 Osová Bítýška 13 9 3 1 40:16 30
3 Bobrová 13 8 3 2 47:27 27
4 Křoví 13 7 2 4 42:42 23
5 Bory 13 7 0 6 32:22 21
6 Dolní Rožínka 13 6 2 5 34:25 20
7 Rozsochy 13 5 5 3 29:23 20
8 Radostín n. O. 13 5 2 6 25:28 17
9 Štěpánov 13 5 1 7 33:33 16
10 Nová Ves B 12 5 1 6 28:36 16
11 Bystřice n P. B 13 4 2 7 27:35 14
12 Jívoví 13 4 0 9 30:38 12
13 Doubravník 12 1 3 8 14:34 6
14 Jimramov 13 0 3 10 20:63 3

24. prosinec 2019
ŠTĚDRÝ DEN  
14,00 – Živý betlém v Osové Bítýšce
20,30 - mše svatá – Ronov
20,30 - mše svatá – Březí
22,00 - mše svatá - Osová Bítýška

25. prosinec 2019
NAROZENÍ PÁNĚ 
– 1. svátek vánoční
8,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
11,00 - mše svatá - Ronov 

26. prosinec 2019
SV. ŠTĚPÁN 
– 2. svátek vánoční
8,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
10,00 - mše svatá – Ronov
11,00 – Živý betlém na Ronově

29. prosinec 2019
SVATÉ RODINY
8,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
11,00 - mše svatá – Ronov

31. prosinec 2019
SILVESTR
15,30 - mše svatá - Osová Bítýška
17,00 - mše svatá – Březí

1. leden 2020
MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE
8,00 - mše svatá – Březí 
09,30 - mše svatá - Osová Bítýška
11,00 - mše svatá - Ronov

Osová Bítýška 
24.12.2019 ve 14 hod.
pod věží kostela sv. Jakuba
Ronov 26.12.2019 
v 11.hod u kaple sv. Antonína

ŽIVÝ BETLÉM
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