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Osová Bítýška a místní
část Osová

od pradávna je světlo chápáno jako symbol naděje a vyvolává v lidech radostné pocity společně strávených chvil ve štěstí a pohodě. A období adventu sílu světla a je-
ho symboliku prohlubuje ještě více - obvykle společně rozsvěcujeme stro-
mečky, postupně zapalujeme svíce na adventních věncích a optimisticky vy-
hlížíme věci příští. 

V letošním roce bohužel však mnohým z nás už optimismus dochází.
Všichni jsme se totiž museli v jeho průběhu vypořádat s překážkami, které
nám epidemie připravila. A nemusela to být zrovna nemoc sama, stačilo
vědomí o ní, karanténa, vládní opatření a u mnohých dokonce i obavy 
o práci. 

Ale i v této těžké době můžeme být světlem sami sobě vzájemně.  Doma,
v rodinách. A protože světlo je také symbolem porozumění a vzájemného
propojení, můžeme si každý týden při slavnostním zapalování další svíce na
adventním věnci vzpomenout na všechny ostatní, kterým se letos nedařilo,
které jsme neviděli, se kterými jsme nemohli prožívat radostné chvíle. 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, přeji nám všem, abychom se pokusili 
alespoň v této sváteční době zapomenout na všechna negativa, která nám le-
tošní rok připravil, a abychom se dokázali radovat i z maličkostí, které nám
naopak přinesl. Přeji vám všem jménem všech zastupitelů i pracovníků 
obecního úřadu klidné Vánoce plné světla a naděje a do nového roku přede-
vším pevné zdraví a mnoho sil a optimismu. 

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

V uplynulém roce získala obec Osová Bítýška celkem tři dotace z různých dota-
čních fondů.  

Na první projekt s názvem „Obec Osová Bítýška – Sběrná místa a kontejnery“ 
z Evropského strukturálního a investičního fondu byla schválena dotace v celkové
výši 736 406,- Kč a je určena na nákup sběrných nádob a stavební úpravy sběrných
míst. V rámci tohoto projektového záměru tedy dojde k pořízení celkem čtrnácti
sběrných nádob na separovaný odpad, k úpravě stávajícího sběrného místa u obec-
ního úřadu a k vybudování nového sběrného místa na odpady u Fotbalového a te-
nisového areálu, čímž se navýší stávající sběrná kapacita tříděného odpadu. 

Splnili jsme podmínky Státního fondu životního prostředí ČR a naše žádost
„Výsadba ovocných stromů v Osové Bítýšce“ byla podpořena. Finanční dotace ve
výši téměř 80 000,- Kč bude využita na vysázení ovocných stromů v lokalitě za
hřbitovem. Jejich výsadba by měla proběhnout již na jaře roku 2021. 

V pořadí třetí dotace je poskytována z Fondu soudržnosti. Název projektového
záměru je „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Velkomeziříčsko –
Bítešsko – fáze II.“ a cílem je prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů na
území kraje Vysočina. Celková výše dotace pro naši obec činí 2 790 834,75,- Kč.
Z těchto prostředků bude pro obyvatele Osové Bítýšky a Osové pořízeno celkem

335 kusů zahradních kompostérů o min. objemu 1 400 l. Kompostéry budou pře-
dány do užívání občanům vlastnících nemovitost a umístěny na jejich pozemcích.

Vážení spoluobčané,

Podpořené žádosti o dotace v roce 2020 Ani v letošním roce jsme nezapomněli na tradiční rozsvícení stromečku.
Pár slov v tomto komorním prostředí pronesl pan farář i paní starostka. 

Připravuje se žádost o dotace na vybudování parkoviště pro osobní automobily před
mateřskou školkou, kde se již dlouhodobě vyskytuje problém s nedostatkem bez-
pečných parkovacích míst. 

Druhým, rozsáhlejším projektem, je realizace víceúčelového hřiště u školy 
o rozměrech 48 m x 17,5 m s umělým povrchem včetně sprinterské rovinky délky
57 m se dvěma dráhami celkové šířky 2,5 m a doskočištěm pro skok do dálky.
Současně je navržena výstavba nového zázemí (střídačky) a úpravy povrchů kon-
strukcí ve stávajícím skladu s využitím prostor pro potřeby nářaďovny.  

Velmi intenzivně se také řeší finanční prostředky z Programu rozvoje venkova na
rekonstrukci sociálního zařízení v základní škole, kde je v obou podlažích plánova-
ná přestavba WC. 

Čtvrtá žádost o dotaci, která bude podána na začátku roku, je z programu Údržby
a obnovy kulturních a venkovských prvků pro rok 2021. Předmětem dotace je pod-
pora a údržba stávajících staveb a objektů kulturně-historických hodnot jako jsou
objekty např.: kaple, křížové cesta, boží muka, smírčí a jiné kříže. V rámci tohoto
programu budeme žádat o dotace na rekonstrukci minimálně jednoho kříže v naší
obci. 

Mezi další připravované záměry patří modernizace rozhlasu s novou ústřednou
a novými bezdrátovými hlásiči, revitalizace obecního rybníka pro zlepšení ekolo-
gické stability a posílení jeho retenční funkce a především rekonstrukce kanalizace,
vodovodu a veřejného osvětlení spojené s vybudováním nové komunikace v ulici
„Spořilov“. Aktuálně se také pracuje na studii úprav parku „Pod lipami“ a pořízení
nového územního plánu obce. 

Co plánujeme pro další období?  

Na internetových stránkách obce v záložce „kontakty“ je k dispozici odkaz
na hlášení poruch veřejného osvětlení v Osové Bítýšce a místní části Osová.
Kliknutím na odkaz a vyplněním jednoduchého formuláře lze ohlásit závadu
světel. Součástí formuláře je také interaktivní mapa, ve které jsou vyznačeny
jednotlivé světelné body. 

Hlášení poruch veřejného osvětlení
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Společnými 
silami se zrodil
nápad velkého
adventního
věnce v parku
u kostela.
Vzniklo tak
místo, kde je
možné se 
zastavit, 
zamyslet se 
a ve světle
svíček načer-
pat optimis-
mus.  
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Proč je zvýšen poplatek 
za svoz komunálního odpadu?
Předběžné výdaje za svoz veškerého odpadu za rok 2020 činí 1 295 304,- Kč, vybraná částka od občanů činí 454
565,- Kč. Rozdíl mezi těmito částkami, tedy částku 840 739,- Kč, musí hradit obec ze svého rozpočtu. Z tohoto
důvodu je nezbytně nutné částku za svoz komunálního odpadu navýšit, a tím alespoň částečně tento rozdíl kom-
penzovat. Obecně závaznou vyhláškou obce Osová Bítýška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je tedy stanovena sazba po-
platku na 600,- Kč. 

Náklady na svoz popelnic (komunální odpad)...............................................................454 565,- Kč
Náklady na svoz tříděného odpadu (sklo, papír, plast) ..................................................232 126,- Kč
Náklady na svoz bioodpadu ...........................................................................................254 869,- Kč
Náklady na svoz nebezpečného odpadu.........................................................................134 306,- Kč
Náklady na kontejner u hřbitova ......................................................................................48 803,- Kč
Náklady celkem .........................................................................................................1 295 304,- Kč
Vybráno od občanů ......................................................................................................454 565,- Kč
Rozdíl ............................................................................................................................840 739,- Kč

Chtěli bychom Vás informovat o fotbalové sezóně. Jak všichni víte, jarní kolo by-
lo celé zrušeno. Výsledky zůstaly tak,  jak byly po podzimní sezóně. 

Na podzim začala nová sezóna 2020 - 2021. Tuto sezónu začínáme s pěti 
mužstvy. Na podzim všechny zápasy  odehrálo pouze mužstvo mužů B, a to díky 
omezení covidu.  Ostatní zápasy, které se nestihly na podzim odehrát, tzn. zápa-
sy mužů A, dorostu, žáků a přípravky, budou dohrány v jarní části soutěže. 

Na podzim proběhl nábor malých fotbalistů. Ten se vydařil a děti opět začína-
jí mít zájem o fotbal. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům, trenérům, funkcionářům
a dobrovolníkům, kteří se ve svém volném čase starají o mládež a chod celého SK
Osová Bítýška. 

Aleš Svoboda

SK Osová Bítýška

ÚŘEDNÍ HODINY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
21. 12. 2020 pondělí 7.00–13.00 
22. 12. 2020 úterý zavřeno
23. 12. 2020 středa     zavřeno
24. 12. 2020 čtvrtek  zavřeno (svátek)
25. 12. 2020 pátek    zavřeno (svátek)
28. 12. 2020 pondělí  7.00–13.00
29. 12. 2020 úterý zavřeno
30. 12. 2020 středa    12.00–17.00       
31. 12. 2020  čtvrtek     zavřeno
01. 01. 2021   pátek zavřeno (svátek)
04. 01. 2021   pondělí otevřeno   

Vánoce 
ve farnosti 
Osová Bítýška
Rádi bychom vás, podobně jako před-
chozí roky, pozvali ke slavení váno-
čních bohoslužeb v našem farním kos-
tele sv. Jakuba. Bohužel současná situ-
ace není příznivá pro společné slavení,
které je otevřené všem. Snažíme se na-
jít nejlepší řešení. 
Sledujte tedy prosím 
webové stránky farnosti 
http://osovabityska.farnost.cz/, 
kde budou aktuální informace.

Za farnost Jiří Jeniš, farář
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