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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce
Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 15.12.2021
Zastupitelstvo obce: ●● Ad3a) schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Obec
Osová Bítýška – Sběrná místa. ●● Ad3b) schvaluje Smlouvu o dílo č. 12/2021.
Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem Obec Osová Bítýška – Sběrná místa.
●● Ad4a) schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021. ●● Ad4b) schvaluje rozpočtové opa-
tření č. 8/2021. ●● Ad5) schvaluje rozpočet na rok 2022 jako schodkový s celkovými příj-
my třídy č. 1 až 4 ve výši 21 229 281,- Kč, výdaji třídy č. 5 a 6 ve výši 27 800 806,- Kč a
financováním třídy 8 ve výši 6 571 525,- Kč. Oproti zveřejněnému rozpočtu byly prove-
deny tyto změny ve výdajové části: paragraf 3341 Rozhlas: navýšení o 50 000,- Kč, pa-
ragraf 3412 Sportovní zařízení: snížení o 3 000 000,- Kč, paragraf 3639 Komunální slu-
žby: navýšení o 3 000 000,- Kč. ●● Ad6) schvaluje Darovací smlouvu. Předmětem
smlouvy je bezplatné převedení vlastnického práva k daru (odborná literatura a didaktické
pomůcky) v celkové hodnotě 3 453,- Kč. ●● Ad7) schvaluje Smlouvu o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina. Předmětem smlou-
vy je závazek obce poskytnout data z digitální technické mapy obce, pokud jí obec pro-
vozuje, a data základní prostorové situace, dopravní infrastruktury, technické infrastruktu-
ry ve vlastnictví obce Kraji Vysočina jako podklad pro tvorbu digitální technické mapy
Kraje Vysočina a dále závazek Kraje Vysočina poskytnout obci data digitální technické
mapy Kraje Vysočina na území obce pro potřeby tvorby digitální technické mapy obce.
●● Ad8) schvaluje Darovací smlouvu. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 341
687,- Kč, který je určen ke spolufinancování nákladů projektu „Předcházení vzniku od-
padů v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko – fáze II“, tj. na nákup štěpkovačů a kom-
postérů. ●● Ad9) schvaluje Darovací smlouvu. Předmětem daru jsou pozemky p. č. 225/2
v k. ú. Osová Bítýška o výměře 360 m2 a p. č. 225/3 v k. ú. Osová Bítýška o výměře 117
m2. ●● Ad10) schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa. ●● Ad11) schvaluje
Smlouvu na provedení zimní údržby 2021 – 2022. ●● Ad12) odkládá v rámci stavby
„I/37 Osová Bítýška – obchvat“ minimálně o rok projednání převzetí stavebních objektů
„Odvodnění přelivného prahu v km 1,68“ a „Odvodnění přelivného prahu v km 2,19“ do
vlastnictví obce. ●● Ad14) schvaluje zadání Územního plánu Osová Bítýška. Pořizovatel
je Městský úřad Velké Meziříčí, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, Úřad územního
plánování, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, datum zpracování zadání je 9/2021. ●●
Ad15) neschvaluje Diakonii ČCE – středisko v Myslibořicích, Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice, IČO: 00839345 finanční podporu stavby Domova Pomněnka v Novém
Městě na Moravě. ●● Ad16) schvaluje Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Rajhrad,
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, IČO: 44990260 finanční příspěvek ve výši 8 268,- Kč. ●●
Ad17) neschvaluje městu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, IČO:
00295647 finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč na rekonstrukci autobusových zastávek
Záblatí, rozcestí Jáchymov. ●● Ad18) schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z Programu
rozvoje venkova ČR. Dohoda se poskytuje na projekt Infrastruktura ZŠ – rekonstrukce
ZŠ. Celková výše přiznané dotace je 2 239 999,- Kč. ●● Ad19) schvaluje další spolupráci
s Ing. Tomášem Pecivalem na akci Oprava MVN Osová Bítýška a cenovou nabídku na

y

máme za sebou první měsíc nového roku
a já doufám, že jsme do něj snad všichni
vykročili tou „správnou nohou“, plni oče-
kávání, optimismu, ale také odhodlání
měnit věci k lepšímu.  Přeji nám, aby ten
nový rok byl pro nás všechny jednodušší,
klidnější, a především naplněný zdravím,
spokojeností a rodinnou pohodou. 

Pro některé z nás už se v osobním i pro-
fesním životě stalo tradicí na začátku roku
bilancovat - zhodnotit, co a jak proběhlo 
v roce minulém, co se podařilo, co se nao-
pak nepodařilo. A veškeré naše závěry nás
pak vedou k zamyšlení, jakým směrem by
se měl ubírat rok nový.  I já bych chtěla lo-
ňský rok zhodnotit, vyjít z úspěšných akti-
vit a nastínit tak cestu roku letošního.

Během posledních dvou let covid 
a všechna různá mimořádná opatření při-
nesla různé komplikace. Ač se to nezdá,
byl ovlivněn nejen společenský život, ve
kterém se pouze velmi omezeně mohly
konat tradiční, hromadné akce, ale také
veškeré procesy úřední. Různé karantény,
home office, omezené pracovní doby či o-
pakovaná onemocnění na některých pra-

Milí sousedé, 
covištích protáhla některé úřední lhůty až
za možnou mez. Přesto se nám během té
doby podařilo připravit až po vydání sta-
vebního povolení několik nových projek-
tů, které čekají na realizaci v letošním ro-
ce, či nejbližších letech. A abychom pod-
pořili celkový rozvoj Osové Bítýšky 
a zároveň šetřili rozpočet obce, zažádali
jsme o mnohé dotace, z nichž jsme ve
většině případů byli úspěšní. 

Co se nám tedy loni podařilo? 
• Na začátku roku se naše obec zúčastni-

la soutěže „Rok života v obcích Kraje
Vysočina“, ve které získala nádherné 2.
místo v kategorii cena veřejnosti.
Odměnou byla finanční částka 40 000,-
Kč.

• V průběhu roku jsme za finanční po-
moci z dotace vysázeli stromy v blíz-
kosti hřbitova a úspěšně zažádali o do-
taci na výsadbu listnatých stromů u al-
tánu pod Třídvorským rybníkem, která
proběhne letos na jaře. Díky sponzor-
skému daru jsme na veřejná prostran-
ství v obci také vysázeli množství keřů,
o nichž doufáme, že díky pravidelné

• Pokud vše půjde podle avizovaného
harmonogramu, mělo by se v polovině
roku také začít s přípravnými pracemi
pro rekonstrukci trati a výstavbu pro
Bítýšku nesmírně důležitého nadchodu
přes koleje.
A co ještě připravujeme?

• Na konci loňského roku jsme podali
žádost o dotaci na vybudování víceúče-
lového hřiště pro širokou veřejnost u-
místěného v areálu školy. Jeho
případné vybudování z vlastních zdro-
jů je na rozhodnutí zastupitelů obce.

• Jsou dokončeny projekty na vybudo-
vání nové tribuny v areálu fotbalového
hřiště a projekt na rekonstrukci a dopl-
nění veřejného osvětlení v místní části
Osová.

• Je dokončen a stavebním povolením
završen projekt na rekonstrukci kanali-
zace, vodovodu, veřejného osvětlení 
a komunikace na Spořilově, pro jehož
realizaci hledáme vhodný dotační titul. 

• V současnosti připravujeme žádosti na
vybudování školní zahrady a rekon-
strukci křížků.

• Na sklonku loňského roku již také
proběhly první kroky nezbytné pro vy-
pracování projektu na vybudování pří-
stavby mateřské školy. I s tímto zámě-
rem určitě budeme žádat o dotaci.
Stejně tak jsme začali pracovat na pro-
jektu opravy bývalé váhy pro zázemí
mysliveckého spolku. 

• Je připraven projekt, nutný pro rozsáh-
lou opravu ochozu Centra sportu, kul-
tury a zájmových činností. Zastupitelé
rozhodnou, zda tento záměr uskuteční
ještě letos, nebo bude připraven na 
další rok. 
Možná se někomu zdá, že se v obci

„nic neděje“, ale nejprve je potřeba pro-
jekty připravit, podchytit vhodné financo-
vání a pak je možné začít budovat. Právě
takový jeden cyklus v tomto roce doko-
nčujeme. Právě nyní začínáme budovat 
a současně nepřestáváme dále chystat 
a plánovat do budoucna, aby byl rozvoj 
v obci všestranný. Při tom všem však také
nezapomínáme na život současný - ro-
zšířili jsme možnost předávání všech in-
formací občanům, byly vytvořeny nové
webové stránky, instalována nová rozhla-
sová ústředna a nové hlásiče. Vhodnou
cestou kulturního vyžití v době zákazu
hromadných akcí podporujeme v podobě
rodinných aktivit, či akcí pro jednotlivce či
malé skupiny – cestami, stezkami i puto-
váními, či akcemi pod otevřeným nebem,
nebo přípravou na tradiční akce, např. po-
řízením nových krojů pro chasu. 

Doufám tedy, že letošní rok bude úsp-
ěšný nejen pro každého občana naší obce,
ale také pro obec jako celek. Že se nám
podaří úspěšně všechny naše plány zreali-
zovat a pokračovat v přípravě dalších. Při
některých akcích bude potřeba notná dáv-
ka vaší trpělivosti, pochopení a podpory 
a já vám všem za ni předem děkuji. 

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka

péči přežily suchá období loňského 
léta.

• O prázdninách byla vybudovaná nová
zastávka, která byla také oficiálně za-
vedená do systému autobusové dopra-
vy, na což se „opomnělo“ při plánování
obchvatu a také byly do domácností
rozdány kompostéry.

• Na podzim byl instalován Z-box, který
je dle provozovatele plně využíván. 

• Na sklonku roku bylo dokončeno par-
koviště před mateřskou školou, částka
739 024,- Kč, tedy příspěvek z dotace,
již byla dokonce připsána na účet obce.

• Byly opraveny polní cesty v celkové
délce zhruba 4 km - k čističce, k Sýpce,
k zahradám za Spořilovem a k chatám. 

• V současné době již probíhá další opra-
va, tentokrát lesní cesty do Zlámanců,
která byla poničena nutnou a přede-
vším náročnou kůrovcovu těžbou.

• Ve spolupráci se spolky naší obce byly
zbudovány nové mokřadní tůně.

A co nás čeká v letošním roce? 
• V jarních měsících se uskuteční výmě-

na nové hřbitovní brány. 
• Po souhlasu Ředitelství silnic a dálnic

ČR a Policie ČR proběhnou na jaře 
úpravy dopravního značení na obchva-
tu. Změny se budou týkat především
snížení rychlosti v úseku křižovatky
I/37 a II/390, zákazu předjíždění pro
vybraná vozidla v celém úseku ob-
chvatu a úprav vodorovného značení
křižovatky.  

• Během roku budou vybudována kon-
tejnerová místa s oplocením, pod obec-
ním úřadem a v areálu sokolovny. 
V rámci akce budou dodány také různé
typy a různé velikosti kontejnerů.
Celková dotace na pořízení a výstavbu
činí 728 636,- Kč.

• V základní škole proběhne o letních
prázdninách rekonstrukce WC v obou
podlažích, na jejich neutěšený a nor-
mám neodpovídající stav upozornila
hygiena. Rekonstrukce bude mimo jiné
hrazena také pomocí dotace ve výši
téměř 2,4 milionu Kč. 

• Během roku proběhne též celková 
oprava malé vodní nádrže za Šibe-
níkem, jehož hráz byla poničena příva-
lovými dešti v roce 2019. S financo-
váním nám opět pomůže dotace v ma-
ximální výši 2,2 milionu Kč. 

• V těchto dnech jsme obdrželi stavební
povolení na vybudování skladu v areálu
sokolovny, který se začne budovat hned,
jakmile proběhne výběrové řízení.

• Na podzim bude realizována úprava
křižovatek I/37 a II/390 včetně pře-
místění semaforu. V projednávání je
také vybudování navazujícího chod-
níku podél II/390. Díky opakovaným
jednáním, která měla za cíl podpořit
bezpečnost v obci pro dopravu, a pře-
devším pro chodce, zůstane I/37 i na-
dále hlavní komunikací a II/390 komu-
nikací vedlejší. Oboje tak zpomalí prů-
jezd vozidel touto částí obce.
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Tříkrálová sbírka 2022 farnost Osová Bítýška
Osová Bítýška 50 202,-
Osová 2 170,- 
Záblatí 13 073,-
Vlkov 14 922,-

KALENDÁŘ AKCÍ V ÚNORU 2022
05. 02. 2022 Nohejbalový turnaj o pohár starostky
19. 02. 2022 Masopustní průvod masek

Jakákoliv změna vyhrazena
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Ze zastupitelstva obce

y

práce související s dalším postupem. ●● Ad22) schvaluje variantu úpravy křižovatky ko-
munikací II/390 a bývalé I/37 označenou jako 2b, tzn. hlavní silnicí v křižovatce bude i na-
dále bývalá komunikace I/37 a vedlejší silnicí bude komunikace II/390. Místní komunika-
ce 29c „Za pecama“ bude změněna na účelovou komunikaci. ●● Ad23) schvaluje ceno-
vou nabídku od Mopos Communications, a.s., Rokycanova 2921, 530 02 Pardubice, IČO:
26222396 na výměnu 10 ks reproduktorů 100V drátové části obecního rozhlasu, které vy-
kazují havarijní stav. ●● Ad25) deleguje na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanaliza-
cí Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 43383513 paní Mgr. Lenku
Štěpánkovou, starostku obce. ●● Ad26) schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu
Vysočiny z programu Ekologická výchova 2022 na vybudování školní zahrady na části po-
zemku p. č. 30/14 v k. ú. Osová Bítýška. Bere na vědomí předpokládané výdaje s realiza-
cí. Ad27) schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 129 660 Údržba a obnova kultur-
ních prvků a venkovních prvků pro rok 2022 na rekonstrukci křížku na pozemku p. č.
1727/1 v k. ú. Osová Bítýška. Bere na vědomí předpokládané výdaje s realizací. ●● Ad28)
schvaluje směrnici Příspěvek na stravování zaměstnanců. 

Poplatek za komunální odpad, psa a stočné v roce 2022

Hasiči – ohlédnutí za rokem 2021 

SK Osová Bítýška informuje

Děkuji za svou farnost všem, kteří jste se nějak podíleli na Tříkrálové charitní
sbírce. Mile mě překvapila nejen štědrost dárců, ale také množství koledníků a je-
jich doprovodů.                                                                          Jiří Jeniš, farář

Poplatek za komunální odpad na rok 2022: 700,- Kč za osobu | 350,- Kč za dítě do 16-ti let včetně
Poplatek za komunální odpad na rok 2022 za rekreační objekt: 700,- Kč za jeden rekreační objekt
Poplatek za psa na rok 2022: 50,- Kč za jednoho psa | 70,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatky se platí od 1. 2. 2022 až do 31. 5. 2022. Platit můžete na pokladně obecního úřadu nebo na
účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Poplatek za stočné na rok 2022: 720,- Kč za osobu a rok
Poplatek lze platit jednorázově nebo na polovinu. 
Jednorázový poplatek je splatný buď do 30. 4. 2022, nebo do 31. 10. 2022. Poloviční poplatek – první
polovina poplatku je splatná do 30. 4. 2022 a druhá polovina do 31. 10. 2022. Zaplatit můžete na po-
kladně obecního úřadu nebo na účet č. 4927751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Poplatek za stočné na rok 2022 za rekreační objekt: 24,- Kč za 1 m3

Po vyúčtování od Vodárenské akciové společnosti a.s. v roce 2022 doložte na pokladně obecního úřa-
du kopii faktury pro skutečné vyúčtování ceny za stočné.

V případě potřeby volejte na telefonní číslo 566 536 735.

Dne 26. 12. 2021 se uskutečnil každoroční turnaj ve stolním tenise. Turnaj byl díky
pandemii spojené s Covid19 pouze pro místní. Zúčastnilo se ho 16 hráčů různého
věku. Nejmladšímu bylo 12 let a nejstaršímu přes 60 let. Nebylo vůbec důležité, kdo
turnaj vyhraje. SK si více cení toho, že i v této době a mezi svátky se lidé chtějí hýbat.
Všem zúčastněným děkujeme. 

Další akcí, kterou SK pořádalo, je Silvestrovský fotbálek. Počasí nám přálo.
Aktivních i neaktivních fotbalistů se sešlo víc než dost. Ve velkém počtu se přišli po-
dívat i fanoušci. Tato pravidelná akce na konci roku je symbolickým rozloučením s
fotbalovou sezónou a přípravou na nastávající sezónu.               SK Osová Bítýška

NABÍZENÉ BENEFITY: prostory ordinace v budově zdravotního střediska, které je
ve vlastnictví obce, finanční příspěvek na úpravu a modernizaci stávající ordinace
případně obecní byt v Osové Bítýšce
OSOVÁ BÍTÝŠKA: spádová obec s odkloněnou tranzitní dopravou, nacházející se
v příjemné krajině a v dosahu dálnice D1 mezi městy Velká Bíteš a Velké Meziříčí.
OBČANSKÁ VYBAVENOST: Základní a mateřská škola s výbornou pověstí, dět-
ské hřiště, pošta, lékárna a zdravotní středisko, zubní centrum, Centrum kultury,
sportu a zájmových činností, Fotbalový a tenisový areál, autobusová i vlaková do-
prava, Komunitní centrum s bohatým komunitním životem a s respektem k tradicím.
Webové stránky obce: www.osovabityska.cz
Více informací na tel. 724 907 101 nebo e-mailu starostka@osovabityska.cz

v sobotu 19. února od 7:30 u hasičské zbrojnice, 
odchod od hasičské zbrojnice v 8:30
Vzhledem k aktuální situaci sledujte náš facebook a stránky

obce s aktuálními informacemi ohledně konání průvodu.

Občerstvení pocelou akci zajištěno, sběrný vůz připraven.

Vynikající úspěch v okresním kole Pythagoriády
V tomto školním roce se žáci 6. – 9. ročníku opět zúčastnili školního kola matema-
tické soutěže Pythagoriády. Podmínkou postupu do kola okresního bylo vyřešení
minimálně deseti úloh z patnácti. To se podařilo sedmi žákům – z 6. ročníku Marku
Musilovi, Josefu Habánovi a Jiřímu Trutnovi, ze 7. ročníku Tomáši Süsserovi, z 8.
ročníku Michalu Káňovi a Markétě Blahovcové a z 9. ročníku Michalu Havelkovi.
Díky covidové situaci tentokrát probíhalo okresní kolo Pythagoriády přes online
připojení z naší školy (každého řešitele „sledovala“ kamera). 

Úspěšným řešitelem okresního kola byl každý, kdo stejně jako ve školním kole
vyřešil alespoň deset úloh z patnácti. Ve velké konkurenci základních škol a gym-
názií dosáhli vynikajícího výsledku především Tomáš Süsser (7. r.) a Michal
Havelka (9. r.), kteří se ve svých kategoriích umístili na krásných druhých místech.
Všem zúčastněným žákům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Poděkování patří i našim učitelům za vynikající přípravu žáků z matematiky jak na
prvním stupni základní školy, tak i současným vyučujícím „medailistů“ Mgr. Radce
Haklové a Mgr. Marcelu Rousovi.                           Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Opět jako již zavedenou tradici bychom se s Vámi čtenáři rádi ohlédli za uplynulým ro-
kem 2021, který byl pokračováním neobvyklých opatření a omezení. 

Dynamicky se měnící opatření vlády byla vydávána z důvodu bohužel již nám všem
známému koronaviru SARS-CoV-2 a samozřejmě opět zasahovala nejen do života a
spolkové činnosti členů našeho sboru. Z důvodu těchto opatření jsme v úvodu roku u-
pustili od pořádání tradičního hasičského plesu a v období letních prázdnin po vzájemné
dohodě s obecním zastupitelstvem i od pořádání pouťových zábav. V průběhu roku jsme
se však tyto skutečnosti snažili vynahradit jinými obecně prospěšnými aktivitami a za-
čali jsme hned na počátku roku upravováním ledu na obecním rybníčku pro sportovní
vyžití mládeže. Dále jsme na žádost obecního úřadu provedli pálení klestí z prořezávky
porostu u obecní cesty kolem Třídvorského rybníka. Na vyžádání obecního úřadu jsme
také v průběhu roku několikrát na různých částech obce prováděli čištění kanalizace tla-
kovou vodou z naší cisternové stříkačky. Společně s Komunitním centrem jsme uspo-
řádali Pirátskou stezku, Dětský karneval a zajistili projekci letního Kinematografu bratří
Čadíků. Po přírodní katastrofě, která postihla několik jihomoravských obcí, jsme spole-
čně s ostatními okolními sbory dopravili z Velké Bíteše do postižené oblasti prostředky
humanitární pomoci. Členové našeho sboru se navíc spolupodíleli ve čtyřech víceden-
ních turnusech na zajištění a obnově nemovitostí v Moravské Nové Vsi, kdy při prvním
turnusu byly zároveň odvezeny prostředky ze sbírky uspořádané obcemi Osová Bítýška,
Záblatí, Ruda a Heřmanov. Na konci letních prázdnin se naše družstvo veteránů zúčast-
nilo tradičního setkání historické techniky v Radňovsi a poté v září v Heřmanově. V po-
zdních měsících roku jsme pak vypomohli s pořádáním podzimních minitrhů, zajistili
jsme zázemí s občerstvením na Strašidelné stezce Komunitního centra a provedli napu-
štění vodní nádrže v Záblatí.

Kolektiv mladých hasičů se v letošním roce rozrostl na celkově 16 členů. Z důvodu
zrušení soutěží v požárním útoku se bohužel soutěžní družstvo nezúčastnilo žádného
okrskového cvičení. V průběhu roku jsme se podle platných opatření s dětmi setkávali 
v hasičské zbrojnici a při nácviku požárního útoku i na cvičišti pod základní školou. Na
konci roku jsme pak v rámci udržování fyzické kondice navštěvovali Centrum kultury,
sportu a zájmových činností.

Zásahová jednotka sboru byla opět postižena mimořádnými opatřeními, které měly
dopad na konání pravidelných odborných a kondičních příprav členů jednotky.
Akceschopnost zásahové jednotky však nebyla nijak omezena a v průběhu roku jsme se
podíleli na likvidaci a odstranění následků při požárech a nejrůznějších technických po-
mocech v celkovém počtu 15 událostí. Z toho 10 různých typů požárů (rodinných do-
mů, garáže, elektrických zařízení, železniční lokomotivy a lesního porostu), 3 technické
pomoci (evakuace obyvatel po nálezu nevybuchlé válečné pumy, odstranění nebezpe-
čných stavů), 1 planý poplach a 1 pátrání po pohřešované osobě.

Výhled na letošní rok je s ohledem na aktuální situaci co do konání pravidelných i o-
jedinělých akcí opět velmi nejistý. S jistotou můžeme říct, že se v letošním roce bohužel
opět neuskuteční hasičský ples, avšak v únorovém termínu bychom rádi uspořádali
Masopustní průvod obcí. Doufejme, že se situace bude postupně zlepšovat a bude mo-
žné v průběhu roku uskutečnit společenské aktivity i další spolkové činnosti sboru.

Na závěr dovolte, abychom Vám i nám do nového roku 2022 popřáli hlavně pevné
zdraví, hodně štěstí, lásky a osobních i pracovních úspěchů.            SDH Osová Bítýška

Jáchymov 4 890,-
Skřinářov 12 843,-
Ořechov, Ronov 16 144,-
Celkem 114 244,-

Obec Osová Bítýška hledá 

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE / LÉKAŘKU 
PRO DĚTI A DOROST 
k převzetí zavedené praxe s dlouholetou tradicí 
v Osové Bítýšce a Velké Bíteši.

mutace SVRATKA číslování podle Svratky:_SVRATKA.QXD 25.1.2022 11:57 Stránka 7
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