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Osová Bítýška a místní
část Osová

y

Od 29. 8. 2022 bude možné zakoupit na
obecním úřadě knihu Osová Bítýška –
historie a vývoj osídlení obce.
Smlouva o dílo na tuto publikaci byla
schválena zastupitelstvem obce
Usnesením č. 5/2019 ze dne 18. 9. 2019.
O čem kniha vypovídá, se dozvíte 
v předmluvě knihy, kterou zpracovala
starostka obce Mgr. Lenka Štěpánková. 

Vážení čtenáři,
dostává se vám do rukou kniha, která

díky precizní badatelské práci autora
Josefa Sadílka poprvé seriózně mapuje
historický vývoj Osové Bítýšky a v někte-
rých směrech dokonce přináší zcela nové
poznatky. Autor při své práci vycházel
nejen z archivních dokumentů a mapo-
vých podkladů, ale také z historie výz-
namných objektů tolik typic-
kých pro naši obec a podařilo
se mu tak najít souvislosti i s
událostmi, jež se odehrály je-
ště před první písemnou zmín-
kou o naší obci. Díky jeho pří-
stupu a úsilí vzniklo dílo, které
rekonstruuje dějiny od nejsta-
rších počátků až do závěru fe-
udální éry.  Od informací o
prvním písemném dokladu z
roku 1264 jsme přes období
nedílně spojené s rodem
Pernštejnů vedeni ke složité-
mu období třicetileté války, ke
změnám za vlády Marie-
Terezie až k roku 1848. 

Díky knize Osová Bítýška - historie 
a vývoj osídlení obce se však dostáváme
nejen ke kořenům naší obce, ale mnozí z
nás se díky ní také dozví nové informace
o historii svých domů, svého rodu. Pro
každého z nás se tak může stát přínosem
a já jsem ráda, že se naši zastupitelé pro
vydání knihy rozhodli, a děkuji za to, že
možnost jejího vzniku podpořili. 

Je však na místě za vznik knihy podě-
kovat nejen autorovi a zastupitelům, ale
také kolektivu z nakladatelství TVÁŘE
s.r.o., kteří dali knize její finální podobu.
Velký dík také patří vám, vážení čtenáři,
a to za zájem o historii naší obce. 

Doufám, že se vám kniha bude líbit 
a že z ní načerpáte mnoho nových infor-
mací. 

nezadržitelně se blíží konec volebního
období, který logicky přináší hodnocení
práce zastupitelstva obce. Ne vždy byla
rozhodování zastupitelů jednoduchá, ne
vždy bylo snadné najít kompromis, a ne
vždy se vám občanům naše rozhodnutí
líbila, protože jak se říká „co člověk, to
názor“. Navíc bylo toto volební období
poznamenáno mnoha zákazy a omeze-
ními spojenými s covidem, což se odra-
zilo na pružnosti mnoha úřadů při všech
vyřizováních a bohužel také na počtu a
kvalitě uskutečněných akcí v obci. Vždy
jsme však rozhodovali s těmi nejlepšími
úmysly.

Hlavním cílem zastupitelstva pro to-
to období bylo podporovat v co největší
míře komunitní život v obci, nachystat
si nové stavební projekty, žádat v co
největší míře o dotace, a především na-
šetřit prostředky na další finančně náro-
čnější akce pro rozvoj obce. 

A v každé vytyčené oblasti se nám
něco podařilo. Rozšířily se možnosti in-
formovanosti občanů-máme nové we-
bové stránky, nový rozhlas a využíváme
obecní FB, občanům výborně slouží Z-
box. Zapracovali jsme na propagaci ob-
ce – získali jsme 2. místo v soutěži „Rok

života v obcích Kraje Vysočina“, vyšla
kniha o historii Osové Bítýšky, připra-
vujeme kalendář na další rok a na pod-
zim budou dány do prodeje kniha
„Velké Meziříčí a okolí z nebe“ a des-
ková hra „Jak dobře to u nás znáš?“, do
kterých je naše obec také začleněna.

V komunitním životě jsme podpoři-
li nejen tradiční, ale také nové akce, ať
už kulturní, či sportovní, nejen finančně
jsme napomohli dalšímu fungování 
a rozvoji spolků a byli jsme u zrodu pra-
videlných občanských aktivit. V průbě-
hu těchto let bylo vysázeno množství
stromů, pořízeny kompostéry, vybudo-
ván chodník na Báňáku a opraveny pol-
ní cesty i místní komunikace. Dále pak
byla uskutečněna spousta drobnějších
akcí, jako je pořízení nových krojů 
a nového traktoru s mulčovačem, obno-
va veřejného osvětlení, vybudování
školní zahrady, oprava schodiště u spor-
tovní haly, pořízení nové hřbitovní
brány či rekonstrukce křížku na křižo-
vatce, rekonstrukce mostku a hřiště na
Osové. Ve spolupráci se spolky byly
také vybudovány mokřadní tůně.

Připravili jsme projekty a vyřídili sta-
vební povolení – na rozšíření veřejného

Během prázdnin
proběhla v Centru kul-
tury, sportu a zájmo-
vých činností kom-
pletní výmalba všech
prostor, oprava podla-
hy v hlavní části budo-
vy, vyčištění ochran-
ných sítí a několik 
dalších nutných drob-
ných oprav. 

Na finančně nej-
náročnější akci, tedy
na výmalbu prostor,
byla obci odsouhlase-
na dotace z Progra-
mu Obnova venkova
Vysočiny 2022 ve
výši 127 000 Kč. 
V dohledné době je
plánováno ještě nové
značení čar na podla-
ze, dokončení výměny
světel ve spojovacím
krčku a lepení zát-
ěžového koberce jako
ochrana před poškoze-
ním stěn u laviček.  

V těchto chvílích 
a po schválení zastu-
pitelstvem probíhá
také oprava přilehlého venkovního schodiště, které již nějakou dobu vykazovalo
havarijní stav. 

Opravy v Centru kultury, sportu
a zájmových činností 

Kniha Osová Bítýška – historie 
a vývoj osídlení obce

Vážení občané, milí sousedé, 
osvětlení na Osové, na parkoviště u MŠ,
na rozsáhlou rekonstrukci ulice
Spořilov, na kontejnerová stání, na více-
účelové hřiště u ZŠ, na obnovu rybníka
na Šibeníku, na rekonstrukci WC, která
byla nezbytná pro další bezproblémový
chod základní školy.  V současné době
se připravují projekty na přístavbu MŠ,
na vybudování fotovoltaiky na obecních
budovách, na úpravu veřejných pro-
stranství včetně „boudy“ u parketu, či na
modernizaci učeben v základní škole.
Spolupracujeme na přípravě projektu na
vybudování nového zdravotního středis-
ka a na úpravu křižovatky I/37 a II/390,
díky které bude v této lokalitě vybudo-
ván nový chodník. Dále je upravován
projekt na vybudování tribuny a skladu
u sokolovny.

Na většinu dokončených i rozpraco-
vaných akcí se nám podařilo získat do-
tace, které v tuto chvíli dosahují částky
9,5 milionu Kč. Navíc se nám k přibli-
žné částce 3,8 milionu Kč, která zůstala
v obecní pokladně po dofinancování so-
kolovny, podařilo ušetřit dalších 22 mi-
lionů, takže novému zastupitelstvu bu-
deme předávat v pokladně víc než 25,5
milionu. Z této částky se však pochopi-

telně budou muset dokončit rozjeté pro-
jekty a dofinancovat dotační tituly.

Nedílnou součástí posledních let byla
také stavba obchvatu Osové Bítýšky, při
které bylo potřeba dořešit mnoho for-
málních nedostatků projektu, včetně
možnosti sjezdu k vlakovému nádraží či
zajištění zajíždění autobusů dovnitř ob-
ce, s čímž souviselo vybudování nové 
oboustranné zastávky u kostela. Bylo
také potřeba zajistit plynulý průběh vy-
budování některých stavebních objektů,
obslužných komunikací, či odvodňova-
cích zařízení.

Myslím, že je za námi vidět kus práce
a že jsme své původní cíle splnili. V ka-
ždém případě bych Vám všem chtěla za
všechny zastupitele poděkovat za proje-
venou důvěru v tomto čtyřletém období
a jménem nás všech bych Vás chtěla po-
zvat ve dnech 23. - 24. 9. 2022 do vo-
lební místnosti k volbě nových členů za-
stupitelstva naší obce. 

Děkuji. 

Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka obce
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Spolu s mládeží, která byla na táborovém pobytu na naší faře v Osové Bítýšce, jsme
se vydali okolo křížové cesty u Třídvorského rybníka, abychom po modré dorazili 
k nově vybudovaným mokřadovým jezírkům, kde nedaleko studánky byla vztyčena
socha Panny Marie Sněžné. Společně jsme se zde pomodlili a požehnali tuto krásnou
sochu. 

Děkuji obci Osová Bítýška a také všem, kteří vybudovali toto místo. Vnímám, že
toto místo, ale také mnohá další v krajině, nás vybízí k zastavení, k zamyšlení, k mod-
litbě a také k vděčnosti za celé generace, které se staraly a starají o místa, kde žijeme.

Jiří Jeniš, farář

Socha Panny Marie Sněžné Obnova děkovného kříže
Obec Osová Bítýška získala od Ministerstva zemědělství z programu 12966-Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků dotaci ve výši 78 750,- Kč na akci s náz-
vem Obnova děkovného kříže v obci Osová Bítýška. 

Celkový stav kříže nebyl již několik posledních let příliš uspokojivý a dle zprávy
restaurátora se jeho stav dal charakterizovat jako havarijní s řadou vážných poškoze-
ní. Pro zajištění statiky bylo nezbytně nutné sejmout vrchní kamenný díl a po očiště-
ní ho osadit zpět na stabilní podklad. Z kamene bylo odstraněno biologické napadení
a prachové nečistoty. Odlomené části kamene byly zároveň s ošetřeným křížem při-
lepeny zpět. Chybějící části kamene se doplnily tmelem a barevně upravily tak, aby

splynuly s původním ka-
menem. Mezi jednotlivými
kamennými bloky se obno-
vilo spárování, čímž se za-
bránilo dalšímu zatékání
vody do kamene. Pro za-
mezení styku kamenného
soklu s vodou a hlínou ve
spodní části byla v nejbli-
žším okolí základů od-
straněna zemina a nahraze-
na kamennými oblázky.
Kovové části byly sejmuty
a očištěny od silných ba-
revných nátěrů a rzi.
Následně se povrch ošetřil
zinkováním a barevnou
vrstvou. Některé části se
opět vyzlatily pravým plát-
kovým zlatem. V konečné
fázi se provedlo zpevnění
kamenného materiálu a fi-
nální ošetření, které spole-
čně prodlouží životnost sa-
motného kamene. 

Tento komplexní restau-
rátorský zásah pomohl za-
chránit památku, která tvo-
ří významný architektonic-

ký prvek naší obce, a umožní ji zachovat dalším generacím. Závěrem obec Osová
Bítýška děkuje za spolupráci na opravě panu MgA. Dominiku Fialovi, Římskokato-
lické farnosti Osová Bítýška a dobrovolníkům z řad našich občanů. 
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