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Osová Bítýška a místní
část Osová

y

otevírá se nám nový rok, jsme na jeho začátku a já doufám, že jsme zatím všichni plní
energie. Přeji nám všem, a to za všechny zastupitele, kterým jste dali své hlasy v po-
sledních komunálních volbách, aby nám optimistický přístup nového začátku vydržel
co nejdéle a nic nezkomplikovalo průběh celého nového roku. 
Mnozí z vás si kladete otázku, co nás v tomto roce v naší obci čeká. Některé projekty
jsou dlouhodobějšího charakteru, dočkají se v letošním roce své realizace, některé se do-
končují, na některých pracovat začínáme. Určité záležitosti se však jistě objeví ne-
plánovaně až v průběhu roku a budou se muset řešit aktivně. 
Co nás čeká v letošním roce? 
• Po dlouhé přípravě projektu a řešením připomínek (ze strany policie) bylo vydáno

stavební povolení a ve druhé čtvrtině roku bude realizována úprava křižovatky ko-
munikací I/37 a II/390. Součástí úpravy bude také výstavba nového chodníku. Díky
opakovaným jednáním, která měla za cíl podpořit bezpečnost v obci nejen pro do-
pravu, ale především pro chodce, zůstane I/37 i nadále hlavní komunikací a II/390
komunikací vedlejší. Oboje tak zpomalí průjezd vozidel touto částí obce, což bude
ještě podpořeno osazením značek upravujících rychlost vozidel vzhledem k pohybu
chodců. Bohužel se však vzhledem k platné legislativě nepodařilo prosadit umístění
přechodu a semaforu na komunikaci II/390.

• Pokud vše půjde podle avizovaného harmonogramu, mělo by se v listopadu tohoto
roku také začít s pracemi spojenými s rekonstrukcí trati a výstavbou pro Bítýšku ne-
smírně důležitého nadchodu přes koleje. 

• Splnili jsme všechny podmínky pro poskytnutí dotace a v průběhu roku by tak mě-
la začít celková oprava malé vodní nádrže na Šibeníku, jejíž hráz byla poničena
přívalovými dešti v roce 2019. S financováním nám pomůže dotace ve výši 2,2 
milionu Kč. 

• Náš projekt na vybudování víceúčelového hřiště pro širokou veřejnost umístěného 
v areálu školy byl vybrán k poskytnutí dotace ve výši 3,6 mil. Kč. Začíná se tedy při-
pravovat výběrové řízení na dodavatele a všechny ostatní náležitosti spojené s pláno-
vanou výstavbou a s dotací.

• V letošním roce se také počítá s rekonstrukcí a doplněním veřejného osvětlení v míst-
ní části Osová.

• Během letošního roku bude dokončena úprava povrchu tenisového kurtu, bude vy-
budováno nové oplocení a doplněno osvětlením.

A co dále připravujeme?
• Projekt na vybudování přístavby mateřské školy byl doplněn o přílohy vyžádané ze

strany hygieny a bude podán na stavební úřad. 

Milí spoluobčané,

Poplatky pro rok 2023
Poplatek za komunální odpad 
na rok 2023:
700,- Kč za osobu (podle trvalého poby-
tu)
350,- Kč za dítě do 16-ti let včetně
(podle trvalého pobytu)
Poplatek za komunální odpad na rok
2023 za rekreační objekt:
700,- Kč za jeden rekreační objekt
Poplatek za psa na rok 2023:
50,- Kč za jednoho psa
70,- Kč za druhého a dalšího psa
Poplatky se platí od 1. 2. 2023 až do 31.
5. 2023. Platit můžete na pokladně 
obecního úřadu nebo na účet 
č. 4927751/0100, jako variabilní sym-
bol uveďte číslo popisné. 
Poplatek za stočné na rok 2023:
720,- Kč za osobu a rok (podle skutečně
žijících osob v nemovitosti) 
Poplatek lze platit jednorázově nebo na
polovinu. Jednorázový poplatek je
splatný do 31. 10. 2023. Poloviční po-
platek – první polovina poplatku je
splatná do 30. 4. 2023 a druhá polovina
do 31. 10. 2023. Zaplatit můžete na po-
kladně obecního úřadu nebo na účet 
č. 4927751/0100, jako variabilní sym-
bol uveďte číslo popisné.

Tříkrálová sbírka 2023 farnost Osová Bítýška
Osová Bítýška 49 024,- Kč
Osová 1 450,- Kč
Záblatí 11 575,- Kč
Vlkov 15 865,- Kč
Jáchymov 4 700,- Kč
Skřinářov 14 622,- Kč
Ořechov, Ronov 20 220,- Kč
Celkem 117 456,- Kč
Jménem Charity České republiky 
všem dárcům mnohokrát děkujeme.

Turnaj ve stolním tenise
SK Osová Bítýška uspořádala na Ště-
pána tradiční turnaj ve stolním tenise.
Sešlo se zde mnoho výborně hrajících
hráčů. Nejvíc nás potěšilo, že se turna-
je zúčastnilo hodně mladých hráčů do
18 let a mezi nimi bylo i velké množs-
ví dívek. Turnaj se uskutečnil v míst-
ním Fotbalovém a tenisovém areálu.
Byly připravené ceny pro všechny
hráče, a tak nikdo neodešel bez odmě-
ny. Velkým favoritem na vítězství byl
Rudolf Brychta - a to se také potvrdi-
lo. Za ním na druhém místě skončil
Jaromír Šimek a třetí Luděk Sýkora.  
SK Osová Bítýška

• Projekt na vybudování tribuny se zázemím pro sportovce byl z důvodu nesouhlasu
souseda přepracován, doplněn o vynucené studie a podán na stavební úřad.

• Nadále pokračujeme v přípravě projektu na vybudování nového zdravotního stře-
diska a řešíme možné varianty jeho financování.

• V návaznosti na otevřené dotační tituly připravujeme projekt na úsporu energií – pro-
jekt na fotovoltaiku na obecních budovách, projekt na výměnu energeticky náro-
čných spotřebičů v jídelně a také projekt na úpravu náměstíčka a parku.

• Je připraven projekt nutný pro rozsáhlou opravu ochozu Centra sportu, kultury a záj-
mových činností. Zastupitelé rozhodnou, zda tento záměr uskuteční ještě letos, nebo
bude připraven na další rok. 

• Dále se v letošním roce bude pokračovat v přípravách  projektů na vybudování klu-
bovny pro Myslivecký spolek, odvodnění hřbitova a úpravu ČOV.

Doufám, že letošní rok bude úspěšný nejen pro každého občana naší obce, ale také pro
obec jako celek. Doufám, že se nám podaří úspěšně všechny naše plány zrealizovat
a pokračovat v přípravě dalších. 

Při některých akcích bude potřeba notná dávka vaší trpělivosti, pochopení a podpory 
a já vám všem za ni předem děkuji.  Mgr. Lenka Štěpánková, starostka
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Jako již tradičně bychom se rádi ohlédli
za uplynulým rokem 2022, který byl ve
znamení doznívání neobvyklých opatře-
ní a omezení, a nastínili plánované akti-
vity v tomto roce.

Na počátku roku jsme uspořádali
Masopustní průvod obcí, ale bohužel
jsme z důvodu nejisté situace již podruhé
vynechali pořádání tradičního hasičské-
ho plesu. V březnovou neděli jsme zaji-
šťovali průběh cyklistického závodu
Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, násle-
dovaného spolupodílením na zajištění
Jarního jarmarku v neděli dubnovou, 
v květnu pak Dnem bezpečnosti. V čer-
vnu se členové družstva veteránů zúčast-
nili Hasičských slavností v Litoměřicích.
Na konci měsíce června a v první polo-
vině července jsme provedli stavební 
úpravy v hasičské zbrojnici spojené 
s výměnou vchodových a vnitřních dve-
ří. V září jsme se účastnili Spolkového
dne, v říjnu se podíleli na zajištění
Podzimního jarmarku a Strašidelné stez-

Tříkrálový koncert skupiny Lhotár
V pátek 6. ledna proběhl v kostele sv. Jakuba staršího Tříkrálový koncert skupiny
Lhotár. Vystoupení bylo rozděleno na pomyslné tři částí-pásmo vánočních textů v po-
dání dětí, vánoční písně zazpívané našimi spoluobčany z Ukrajiny a koledy v podání
skupiny Lhotár. To vše bylo doplněno úvodním slovem pana faráře Jiřího Jeniše a závě-
rečným poděkováním a přáním do nového roku paní starostky Lenky Štěpánkové. Na
úplný závěr mohli všichni účastníci ochutnat typické ukrajinské vánoční pohoštění.
Charitativní výtěžek, 10 881 Kč, byl věnován na potravinovou sbírku pro Ukrajinu.

„Den bláznivých outfitů“
Zástupci tříd ve školním parlamentu se rozhodli pro zpestření jednoho z běžných
školních dní a uspořádali „Den bláznivých outfitů“. V pátek 16. 12. 2022 jsme se
tedy sešli v různých veselých úborech. A byla to paráda! Spousta účastníků skute-
čně popustila uzdu své fantazii a předvedla se ve velmi netradičních kostýmech.
Zažili jsme hodně legrace, když jsme se na chodbě často ani nemohli poznat.
Děkujeme všem za vzornou účast, originální úbory a těšíme se na další „bláznivý“
den s vámi.                                                                               Školní parlament

Živý betlém
Po dvouleté přestávce mohli na Štědrý den diváci z naší obce a širokého okolí zhlédnout biblický příběh v podání místních farníků, který zachycuje narození Ježíše Krista
od zvěstování Panně Marii, přes putování tří králů až ke klanění narozenému Ježíškovi. Zaplněné náměstíčko svědčí o tom, že tradiční živý betlém v Osové Bítýšce se stal
nedílnou součástí vánočních dnů a že je stále velmi oblíbený. 

Hasiči – ohlédnutí za rokem 2022
ky v listopadu. V prosinci jsme pak 
s Mikulášskou družinou navštívili děti 
v naší obci.

Kolektiv mladých hasičů čítá 15 čle-
nů a tvoří dvě soutěžní družstva v kate-
gorii starších žáků. V uplynulém roce se
zúčastnili 4 cvičení v rámci okrsku
Heřmanov, kdy družstvo A se třikrát 
umístilo na 1. místě a jednou na 2. místě,
družstvo B pak na druhém místě, pod-
vakrát na třetím místě a jednou na místě
čtvrtém. Mimo cvičební sezónu se ko-
lektiv v jarních měsících schází na cviči-
šti pod Základní školou v rámci nácviku
požárního útoku, v podzimních měsících
pravidelně v hasičské zbrojnici a přes zi-
mu v Centru kultury, sportu a zájmových
činností. Za odměnu pak měli všichni
možnost navštívit zázemí a prohlédnout
si techniku Záchranného útvaru HZS ČR
v Jihlavě, kde měla největší úspěch jízda
s vozidlem Tatra CZS 40 Titan. Mladí
hasiči mají o tuto činnost velký zájem,
což dokladuje jejich velmi dobrá do-

cházka, a úspěšně si tak vychováváme
svoje nástupce.

V minulém roce se rovněž díky bratru
Bobkovi podařilo obnovit tradici a sesta-
vit cvičební družstvo žen, které se spole-
čně se soutěžními družstvy mladých ha-
sičů účastnilo cvičení v rámci okrsku.

Před výhledem plánovaných aktivit
letošního roku si ještě v krátkosti shrňme
činnost zásahové jednotky sboru.
Uplynulý rok patří co do počtu zásahů k
těm nadprůměrným, přičemž jednotka
byla povolána celkově k 20 událostem.
Převážně se jednalo o různé druhy po-
žárů (17 událostí), dále jeden technický
zásah, neohlášené pálení a planých po-
plach. V průběhu roku se členové pravi-
delně účastnili odborných příprav, za-
bezpečení pálení čarodějnic, pomoci při
hledání a dohašování skrytých ohnisek
požáru v národním parku České Švýcar-
sko a dozoru nad odpalováním ohňostro-
je při adventním průvodu světýlek. 
V rámci údržby a obnovy techniky byla

pořízena nová motorová pila, ochranné
pomůcky a dovybavení „D“ programu,
který hojně využíváme při požárech les-
ního a polního porostu.

Nadcházející rok skýtá po téměř třech
letech omezujících opatření spoustu
plánovaných aktivit. Z těch větších mů-
žeme jmenovat XXVI. Tradiční hasičs-
ký ples, který se uskuteční již 11. února,
oslavu 140. výročí založení našeho sbo-
ru, která proběhne spolu s cvičením 
v rámci okrsku 4. června, a pořádání
prázdninových pouťových zábav „Pod
lipami“.

Dovolte, abychom touto formou po-
děkovali všem členům za jejich dosa-
vadní práci, zastupitelstvu obce za pod-
poru a řediteli školy za poskytnutí záze-
mí pro cvičební družstva. Na závěr by-
chom rádi Vám i nám do nového roku
2023 popřáli hlavně pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a osobních i pracovních
úspěchů.

SDH Osová Bítýška
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