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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 03.11.2021
Zastupitelstvo obce: 
●Ad3) schvaluje pronájem části pozemku p. č. 30/14 v k. ú. Osová Bítýška o cel-
kové výměře 250 m2. ● Ad4) neschvaluje žádost o prodeji pozemku p. č. 4204 v
k. ú. Osová Bítýška o celkové výměře 2516 m2. ● Ad5) neschvaluje žádost o pro-
nájmu části pozemku p. č. 4204 v k. ú. Osová Bítýška o celkové výměře 945,16
m2. ● Ad6) schvaluje Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě platné od 1. 11. 2016. ●
Ad7) souhlasí se stavbou „O.Bítýška,sm.NNk,p.č.4425,Zemánek“ a schvaluje
Smlouvu č.: NM-001030066527/002-VMRE o smlouvě budoucí o zřízení věcné-
ho břemene. ● Ad8) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-
014330070565/002-YPM. ● Ad9) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021. ●
Ad11) vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Osová Bítýška č. 1/2021 o míst-
ním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Sazba poplatku činí
700,- Kč a dětem do 16 let věku (včetně roku, kdy daného věku dosáhnou) se po-
skytuje úleva ve výši 50%, tj. 350,- Kč. Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022. ●
Ad12) vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Osová Bítýška č. 2/2021 o sta-
novení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška nabývá účinnosti
1.1.2022. ● Ad13) schvaluje vstup obce Osová Bítýška do Sdružení místních sa-
mospráv ČR, Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČO: 75130165. ● Ad14) od-
kládá projednání Závazného prohlášení v souvislosti se stavbou „I/37 Osová
Bítýška, obchvat“ na další zasedání Zastupitelstva obce. ● Ad15) odkládá pro-
jednání Zadání Územního plánu Osová Bítýška na další zasedání Zastupitelstva
obce. ● Ad18) schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Podpora obnovy
sportovní infrastruktury“ – vyhlášeném MMR, číslo: 117D8210B. Název projek-
tu: „Víceúčelové sportovní hřiště u ZŠ Osová Bítýška“ ● Ad19) schvaluje spo-
lupráci se společností Kinematograf bratří Čadíků, Mokrá 98, 664 04 Mokrá
Horákov, IČO: 25525620 při akci Filmové léto 2022. ● Ad20) schvaluje Smlouvu
o zemědělském pachtu. ● Ad22) schvaluje cenovou nabídku na novou hřbitovní
bránu od uměleckého kováře pana Stanislava Kazdy, Stránecká Zhoř 43, 594 42
Měřín ve výši 70 000,- Kč bez DHP (uvedená cena nezahrnuje stavební práce).

y

V neděli 24. 10. 2021 se konaly první podzimní Minitrhy 
v Osové Bítýšce. Na stánkách byly k vidění i k zakoupení hra-
čky, podzimní květinové vazby, keramika, šité oblečení, malo-
vané sklo, med a medovina, malované a mýdlové dekorace, 
a to vše od místních tvůrců nebo z našeho blízkého okolí.

Součástí trhů byl i doprovodný program pro děti v podobě
fotokoutku a tvořivé dílničky, které obstaralo Komunitní cent-
rum Osová Bítýška. Občerstvení zajistil SDH Osová Bítýška,
který nabízel svařák či teplou medovinu na zahřátí a dobroty 
z udírny.

Počasí bylo nádherné a atmosféra úžasná.
Jsme moc rádi, že účast byla veliká. Díky tomu se první

Minitrhy vydařily, a tak se na vás budeme velmi těšit zase na
jaře, kdy pro vás připravíme další podobnou akci.

Ráda bych touto cestou poděkovala obci Osová Bítýška za možnost realizace to-
hoto nápadu a pomoc při přípravě, SDH Osová Bítýška, Komunitnímu centru Osová
Bítýška, zúčastněným prodejcům za aktivní přístup a v neposlední řadě i vám všem,
že jste se přišli podívat.                                      Za organizátory akce Lucie Kozová

Adventní věnec v Osové Bítýšce
Letos díky spolupráci s obcí budeme prožívat už druhý ročník adventního
věnce na prostranství „U žáby“. Opět každý večer bude možnost nějaké rodi-
ny, aby se tu sešla a společně zapálila svíce, které poukazují na blížící se svát-
ky vánoční. Bližší informace budou na webových stránkách farnosti.

Jiří Jeniš, farář

Pozvánka
Rád bych vás pozval i v letošním roce na tradiční rorátní (jitřní) mše svaté v
kostele sv. Jakuba v Osové Bítýšce. Začátek je v 4:45 hod. a začneme první
adventní pondělí 29. 11. 2021.                         Srdečně zve Jiří Jeniš, farář

Ochutnávka chlebů
Na 16. 10. 2021 připadá Světový den chleba. A právě v tento den se rozhodl
spolek SK Osová Bítýška uspořádat ve Fotbalovém a tenisovém areálu o-
chutnávku doma upečených chlebů od místních obyvatel. 
Celkem se sešlo asi dvacet druhů pečiva. Všichni byli příjemně překvapeni
hlavně rozmanitostí přinesených chlebů, a tak bylo možné ochutnat chleby
tradiční jako např. cibulové, méně tradiční např. z podmáslí, ale i chleby vel-
mi netradiční např. s červenou řepou.

SK Osová Bítýška děkuje všem zúčastněným.

Oprava komunikace k ČOV
V uplynulých týdnech proběhla oprava veřejně přístupné účelové komunika-
ce k ČOV, v délce cca 1100 m. Práce zahrnovaly očištění povrchu komunika-
ce, vyplnění výmolů, uložení asfaltového recyklátu, zástřik spojovací emulzí
a následný zásyp drobným kamenivem. Podobným způsobem budou oprave-
ny i některé další nejvíce využívané účelové komunikace v okolí obce. 

Firma specializující se na prodej vakuových pump a výzkum, vývoj a výrobu va-
kuových systémů využitelných v různých odvětvích od čističek odpadních vod po
kosmický průmysl, oslavila 10. výročí svého založení zcela netradičním způso-
bem. Pracovníci firmy se rozhodli strávit společné chvíle v lesích Vysočiny po-
škozených kalamitou. Chuť pomoci lesům, vysázet "si svůj" nový les, který se sta-
ne symbolem jejich spo-
lečné snahy propojit mo-
derní technologie s re-
spektem a šetrností k pří-
rodě, je slovy výkonného
ředitele Martina Papuly
důstojnou oslavou jejich
desetiletého snažení.

Věřím, že jednou na
tato místa vezmu svoje
děti a bude zde již nový,
zdravý, smíšený les – do-
plnil Tomáš Musálek,
mladý muž zastávající ve
firmě funkci konstruktéra.

Zaměstnanci firmy ACTIVAIR vysázeli bez nároku na mzdu 3 500 sazenic du-
bů, které by v oplocence měly postupně doplnit nálety ze semen jedlí, modřínů a
bříz. Při ceně výsadby 5 Kč/1 sazenice, tak ušetřili lesům obce Osová Bítýška to-
lik potřebných 17 500 Kč. Nákup sazenic pokryjí dotace z fondu Kraje Vysočina.

Obec Osová Bítýška děkuje za pomoc při obnově obecních lesů. 

Výročí vzniku oslavila firma 
ACTIVAIR výsadbou nového lesa

Spolupráce obecní knihovny 
se školní družinou
V rámci podpory čtenářské gramotnosti začali žáci základní školy v družině pravi-
delně navštěvovat obecní knihovnu.

Návštěva knihovny probíhá vždy jedenkrát za měsíc v homogenní skupině žáků
jednoho oddělení družiny mimo běžnou výpůjční dobu, a to bez účasti ostatních čte-
nářů z řad veřejnosti. Každé oddělení družiny má předem určený a dohodnutý čas a
den. Noví čtenáři se poprvé seznámili s pravidly knihovny a pokud si vypůjčili knihu,
stali se ČTENÁŘI NA ZKOUŠKU. 

Pokud najdou v knihách zalíbení, stanou se regulérními čtenáři.

Ohlédnutí za prvními podzimními Minitrhy v Osové Bítýšce
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Pořízení nového malotraktoru 
a mulčovače 
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového malotraktoru zna-
čky Šálek Vega 47HP Comfort, a to především z důvodu stále se
zvyšujících nákladů na opravu a servis původního stroje z roku
2011. Při výběru nového malotraktoru však bylo přihlédnuto k po-
zitivním zkušenostem s tímto strojem, proto byl vybrán stroj ty-
pově naprosto identický, jehož cena byla navíc snížena také výku-
pem stroje starého.

Pro rozšíření možností využití nového malotraktoru se zastupi-
telé rozhodli také pro zakoupení svahového mulčovače se záběrem
100 cm, který bude využíván nejen na údržbu stávající zeleně, ale
také na plochy nové, vzniklé v souvislosti s otevřením stavby I/37
Osová Bítýška – obchvat. 

Věříme, že nová technika bude sloužit stejně tak dobře jako ta
předešlá.

SK Osová Bítýška informuje
Jak jsme vás již v průběhu roku informovali, do
ročníku 2021/2022 se za Osovou Bítýšku přih-
lásila 4 mužstva, jedno mužstvo společně s
Jívovím. Po delší době se našim družstvům také
podařilo odehrát všechny zápasy podzimní sout-
ěže tohoto ročníku. 

Nejmladší kategorií našich mužstev je mladší
přípravka. V jejich soutěži je přihlášeno 15 mu-
žstev a hraje se turnajově, to znamená každý
víkend 3 mužstva. Přestože se tito malí hráči s
fotbalem teprve seznamují a brali ho zatím pou-
ze jako hru a zábavu bez důrazu na výsledky,
dávají do hry vše, co umí. A za to si od všech za-
slouží obrovskou pochvalu. 

Další mužstvo naší obce tvoří starší žáci, kteří
jsou kvůli nízkému počtu hráčů v této věkové ka-
tegorii spojeni se žáky z Jívoví. Do skupiny je
přihlášeno 14 mužstev a hráčů je v našem mužst-
vu celkově 12, což je počet, který na žáky klade
opravdu vysoké nároky a pro hráče tohoto věku
je pak hra velice náročná.  

Další skupinou ohroženou nedostatkem hráčů

y

je skupina dorostu. Není však ohrožena pouze u
nás, ale celkově. Do soutěže v okresu Žďár nad
Sázavou se přihlásila pouze 4 mužstva, a to
Křižanov, Vír, Počítky a Osová Bítýška.  Mužstvo
dorostu Osová Bítýška má na svém kontě 3 vý-
hry, 4 remízy a 2 prohry. S celkovým počtem 13
bodů pak obhájilo 3. místo.

Poslední dvě skupiny hrající pod vlajkou Osové
Bítýšky jsou skupiny Muži „A“ a Muži „B“.
Skupina „B“ tvoří nejen zálohu pro tým hráčů A
týmu, ale také slouží jako „přípravný“ prostor pro
některé dorostence, kteří zde pravidelně nastupují a
v rámci této supiny se seznamují s mužským fot-
balem. Společnými silami letos dosáhli 8 bodů a ze
12 mužstev skončili na 10. místě.

Mužům ze skupiny „A“ začátek této sezony
příliš nevycházel a po třech prvotních prohrách se
mužstvo krčilo až na konci tabulky. Po výhře nad
Radostínem se však mužstvu začalo opět dařit a
následně neprohrálo neuvěřitelných devět po sobě
jdoucích zápasů. V tabulce jim díky tomu nakonec
patří krásné 5. místo s celkovými 23 body. 

Uctění dne vzniku samostatného Československa
Dne 26. 10. 2021 proběhlo slavností kladení
věnce při příležitosti 103. výročí vzniku samo-
statného československého státu. Touto tradiční

poctou se vzdal hold všem, kteří se o vznik
nového státu s názvem Československo zaslou-
žili a díky kterým dnes žijeme ve vlastním svr-

chovaném státě. Je třeba
stále připomínat důležité
historické události a v mla-
dých lidech podporovat 
občanskou sounáležitost 
a vlastenectví. Akce se
zúčastnili starostka obce
Mgr. Lenka Štěpánková, ře-
ditel školy Mgr. Milan Malý
a členové školního parla-
mentu, kteří si společně při
této příležitosti připomněli
pamětihodnou událost.

Testování ČŠI – zjišťování výsledků žáků 
a dobrovolné testování SCIO
Naše škola se zapojila do dobrovolného zjiš-
ťování výsledků žáků na úrovni 5. a 7. ročníku
ZŠ, které pořádala Česká školní inspekce 
v měsíci říjnu 2021.

Žáci uvedených ročníku byli testováni ze
znalostí českého jazyka a matematiky. Po vy-
hodnocení budou moci porovnat svoje znalos-
ti nejenom se spolužáky ve třídě, ale i v rámci
všech přihlášených škol v České republice.

Žákům 9. a 6. ročníku naše škola nabídla 
a uhradila dobrovolné testování SCIO z mate-
matiky, českého jazyka a obecně studijních

předpokladů.
Testováním prošli téměř všichni žáci šesté-

ho ročníku. Zájem v 9. ročníku byl menší –
testování se zúčastnila přibližně polovina de-
váťáků.

Svoje výsledky žáci mohli zjistit ihned po
skončení testů a v nejbližší době obdrží po-
drobné písemné vyhodnocení svých testů a je-
jich porovnání s ostatními zúčastněnými žáky
v rámci České republiky.

Mgr. Milan  Malý, ředitel školy

Naše společné přání je, aby se všem mužstvům dařilo na jaře as-
poň tak dobře jako na podzim a odehrály se všechny zápasy bez ně-
jakých komplikací s nákazou.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem trenérům, kteří se ve
svém volném čase obětavě starají o všechny fotbalisty.                                   

SK Osová Bítýška
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