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Osová Bítýška a místní
část Osová

Vážení občané, 
v naší obci je k dnešnímu datu přihláše-
no 186 psů a každý majitel si ho pořídil
ze svého vlastního důvodu. Povinností
majitele je však i nezbytná péče o psa 
a její součástí je také úklid psích exkre-
mentů, nejen na veřejných prostran-
stvích, v parcích a kolem veškerých hři-
šť, ale všude tam, kde se pohybují lidé,
tedy také v uličkách i na cestách, a to
včetně oblíbených vycházkových tras
ke Třídvorskému rybníku a do
Zlámanců.

Abychom tuto povinnost majitelům
zjednodušili, bylo v obci již nainstalo-
váno 8 košů na psí exkrementy, jejichž

součástí jsou samozřejmě také sáčky. 
V nejbližší době bude na základě
podnětů od občanů a majitelů psů 
umístěno ještě dalších 5 košů. Tím bu-
dou pokryty všechny frekventované
úseky naší obce. 

Proto připomínáme všem majitelům
psů tuto jejich povinnost a zároveň je
vyzýváme, aby po svých psích mi-
láčcích uklízeli. 

Myslíme, že čistá obec je nejen vi-
zitkou, ale také přáním nás všech.

Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka obce 

Strategický rozvojový plán obce
V souvislosti se zpracováním
Rozvojového plánu obce pro období
2020-2030 jsme pro vás připravili do-
tazníkový průzkum. Závěry z tohoto
průzkumu budou mít zásadní vliv na
plánování investic a rozvoje obce v ná-
sledujících letech. Svým vyjádřením
jste tak mohli přímo ovlivnit budoucí
rozvoj naší obce. Dotazník obsahoval
15 oblastí rozvoje, které každý občan
starší 18 let subjektivně hodnotil dle dů-
ležitosti. Součástí dotazníku byl také
prostor k vyjádření dalších připomínek.
Zjištěné výsledky dotazníkového průz-
kumu  jsou součástí  Strategického roz-
vojového plánu a jsou v tuto chvíli 
již zveřejněny na webových stránkách 
obce: http://www.osovabityska.cz
/obecni-urad/strategicky-rozvojovy-
plan

Celkem bylo rozdáno 707 dotaz-
níků, vráceno bylo 222 dotazníků,
vyhodnoceno však mohlo být pouze
189 dotazníků, dalších 33 muselo být
z analýzy vyřazeno pro neúplnost dat.
Z respondentů bylo 51 % žen a 49 %
mužů. Nejvíce respondentů mělo
středoškolské vzdělání (60 %), zá-
kladní a vysokoškolské vzdělání mě-

lo shodně 20 % respondentů. Z hle-
diska věkové struktury bylo nejvíce
respondentů ve věkové kategorii
25–50 let (49 %), následováno skupi-
nou obyvatel nad 50 let (44 %) a sku-
pinou do 25 let (7 %) dotazovaných. 

Z hlediska priorit se ukázaly jako
nejvýznamnější opravy místních ko-
munikací, investice do infrastruktury
a podpora životního prostředí. Dále
byly pro účastníky důležité podpora
Hasičského záchranného sboru a roz-
voj občanské vybavenosti. Jako ne-
jméně důležitou vnímají naši občané
podporu činnosti místní knihovny 
a komunitního centra s péčí o sakrál-
ní stavby-viz přiložená tabulka. 

K jednotlivým opakujícím se
námětům i připomínkám se budeme
dále postupně vyjadřovat také 
v Aktualitách na webových stránkách
či přímo zde v Novinkách. 

Děkujeme všem za vyplnění do-
tazníků a vyjádření svého názoru 
k budoucímu rozvoji a směřování na-
ší obce.

Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka obce 

Během měsíce května začala oprava chodníku podél silnice II/390. 
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Zápis do první třídy 2020

Dne 7. května 2020 byl v naší obci položen věnec k pomníku padlých ja-

ko symbolické připomenutí 75. výročí ukončení druhé světové války. 

V letošním roce se konal zápis předškolních dětí do 1. třídy netradičně.

Tentokrát bez přítomností dětí ve škole.

Do prvního ročníku školního roku 2020-2021 bylo zapsáno 29 dětí.

11 z Osové Bítýšky a z Osové

2 ze Záblatí

3 z Ořechova 

2 z Vlkova

1 ze Skřinářova

1 ze Zastávky u Brna

1 z Vidonína

2 z Radňovsi

2 z Heřmanova

1 z Borovníku

1 z Rozseče

1 z Velké Bíteš

1 z Rudy-Lhotky

V současné době je připravena varianta dvou prvních tříd. S rodiči budou-

cích prvňáčků plánujeme organizační schůzku v měsíci červnu.

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.  

SVOZ 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 3. června 2020 proběhne v naší obci svoz
nebezpečného odpadu. 
Odpad můžete celý den vozit na obvyklé místo
k obecnímu úřadu. 
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