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Přestože se již blíží konec volebního ob-
dobí, vzali zastupitelé v úvahu naléha-
vost problému, a rozhodli se proto po-
kračovat v přípravách projektové doku-
mentace potřebné k vybudování nového
Polyfunkčního domu, který by měl v
budoucnosti nahradit stávající budovu
zdravotního střediska. Toto rozhodnutí
bylo schváleno 29. 6. 2022 na jednání
Zastupitelstva obce Osová Bítýška. 

Na tomto zasedání byla také schvále-
na finální podoba domu – budova bude
mít pouze 2 patra s valbovou střechou
a její celková výška tak bude přibližně
8,9 metru, což plně odpovídá nejen
podmínkám Územního plánu z roku
2008, po změně č. 1 z roku 2014, ale
také všem regulativům pro okolní zá-
stavbu. Tímto krokem byly zohledněny
připomínky k výšce objektu. 

Aby bylo minimalizováno narušení
soukromí, budou všechna okna z bytů
situována směrem ke hřbitovu, k sou-

sedním pozemkům budou navržena
pouze chodbová okna z mléčného skla,
a to ve výšce „nad očima“. Stavba bude
navíc umístěna v dostatečné vzdálenos-
ti od sousedních pozemků – hranice nej-
bližšího sousedního pozemku se na-
chází ve vzdálenosti 10,8 m. Zároveň
se z tohoto důvodu počítá s výsadbou
zeleně v okolí domu.

V přízemí bude vybudován prostor
pro lékárnu a dále dvě ordinace – pro
praktického a také pro dětského lékaře.
V prvním nadzemním podlaží pak
vznikne 6 bytů. 

Výstavbu a financování zajistí pan
Martin Žák, který po kolaudaci předá
prostory v přízemí obci zdarma. Obec
se tak stane jejich výhradním majitelem
a finančně si pak zajistí dokončení a do-
vybavení ordinací. Byty zůstanou v ma-
jetku a péči soukromého investora.

V přímé návaznosti na snížení celé
budovy bude také pochopitelně zme-

Pokračování příprav na vybudování zdravotního střediska

Školní zaHRAda-učebna pod širým nebem 

nšena plocha přilehlého parkoviště. I
nadále zde samozřejmě zůstane dostate-
čný prostor pro případné rozšíření hřbi-
tova. 

Celá projektová dokumentace by
měla být s největší pravděpodobností
vypracována po letních prázdninách.

Nově zvolené zastupitelstvo tedy dosta-
ne do rukou připravené všechny podkla-
dy tak, aby mohlo rychle a pro obec e-
konomicky co nejvýhodněji vyřešit ne-
vyhovující stav současného zdravotního
střediska. 

Naše obec v červnu letošního roku obd-
ržela dotaci v plné její výši z Kraje
Vysočina v programu „Ekologická
výchova 2022“ na realizaci projektu
„Školní zaHRAda-učebna pod širým

nebem“. Cílem tohoto projektu bylo za-
ložení zahrady vhodné pro rozšířené en-
viromentální vzdělávání, čímž byly na-
plněny požadavky mezipředmětových
vztahů v rámci Školního vzdělávacího

programu. Založením školní zahrady to-
hoto druhu vznikl prostor vhodný nejen
pro předávání základů jednoduchých
pěstitelských činností, ale především
pro možnost zážitkového vzdělávání,
pozorování přírodních jevů, prohlubo-
vání zájmu o přírodu a pochopení dějů v
ní. Tento prostor bude také vhodný pro
hry a relaxaci žáků.

Součástí celého programu bylo ab-
solvování několika přednášek a aktivit
spojených s dobrovolníky a místními
spolky - postupně se děti účastnily před-
nášek o včelách, o ochraně lesa a také
mysliveckého dne. Již v době přípravy
projektu se žáci aktivně připravovali na
budoucí práci a pobyt na zahradě. V pra-
covní výchově chystali rostliny k
výsadbě, ve výtvarné výchově vyráběli
keramické misky na sukulenty, pítka pro
ptáky a ozdobné zvonkohry. Pro další
možná pozorování vyrobily děti ve škol-

ní družině hmyzí domky. 
Celý projekt pak pokračoval výsad-

bou květin a bylin na vyvýšené záho-
ny a přípravou na instalaci kompostu.
V novém školním roce bude naplňo-
vání projektu i programu pro děti po-
kračovat.

PROJEKT 
Školní zaHRAda – učebna 

pod širým nebem
BYL PODPOŘEN 

Z PROGRAMU 
Ekologická výchova 2022 

VE VÝŠI 75 000 Kč

V květnu letošního roku bylo na pozemcích v blízkosti Křížové cesty vysázeno
z dotačního programu „Sázíme budoucnost“ 40 stromů. Pro výsadbu byly vy-
brány tyto dřeviny – břízy, duby, habry, hlohy, jabloně, jeřáby a lípy. 
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Po dlouhých dvou letech od podání žádosti obdržela obec rozhodnutí o přidělení dotace „Obec
Osová Bítýška – Sběrná místa a kontejnery“. V uplynulých týdnech tak mohla být dokončena
první etapa projektu, a to vybudování sběrných míst u obecního úřadu a sokolovny. V rámci další e-
tapy pak budou dodány nové kontejnery na tříděný odpad. 

Dne 26. 6. 2022 proběhla krásná akce pořádaná k 10. výročí založení kroužku tancování s pompony a
také k oslavě titulu mistryň ČR, který v letošním roce úspěšně vybojovala nejstarší skupina Pomněnky.
Program akce začínal úvodním pokřikem všech děvčat a poté následovaly proslovy – zakladatelky
kroužku Marušky Bajerové a starostky obce Mgr. Lenky Štěpánkové, která za obec Osová Bítýška pře-
dala děvčatům a trenérkám dary, kytice a zajistila občer-
stvení a DJ Davida s programem pro děti. Poté přišlo
překvapení od děvčat a rodičů v podobě krásných dár-
ků, které nám vyrazily dech. Po úvodu byli všichni po-
zvání na pomponkový film, který vytvořila Simonka
Bajerová a který mapoval 10 let fungování kroužku. Po
filmu jsme se již přesunuli na hřiště, kde postupně před-
vedly svoje taneční vystoupení všechny kategorie –
Princezny, Sluníčka, Berušky a Pomněnky. Následoval
volný program, roznášel se meloun, dort, skákalo se na
skákacím hradu, tancovalo se, skotačilo se, bavilo se.
Jako suvenýry si mohl každý zakoupit trička s naším lo-
gem a tašky, které ušily Anetka B., Natálka B., Eliška L.
Celé odpoledne se neslo ve velmi příjemném duchu a
akce se zúčastnilo ještě více lidí, než jsme očekávaly.
Doufáme, že si tento den všichni užili tak, jako my.

Za Spolek pomponky Osová Bítýška Marie Bajerová,
Simona Bajerová, Aneta Kutílková

Ve dnech 8. – 11. 7. 2022 proběhla v Osové Bítýšce čtyři představení Filmového léta
Kinematografu bratří Čadíků. I letos se finančně podílela na jednom promítacím dnu obec
Záblatí. Díky dobrovolnému vstupnému se na Konto Bariéry v tomto roce podařila vybrat
krásná částka 9 458 Kč. Za štědré příspěvky děkujeme všem divákům a náš dík také patří
členům SK Osová Bítýška, kteří se postarali o zázemí akce. 

Kontejnerová stání

Pomponky slavily výročí 10 let 
a titul mistryň ČR

Kinematograf bratří Čadíků
Během června byla instalována na místním hřbitově nová brána.
Brána je nyní zavěšena na ocelových sloupkách a díky celkové nižší
hmotnosti je lehce ovladatelná.
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