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Osová Bítýška a místní
část Osová

Každoročně projde systé-
mem dětských doprav-
ních soutěží mladých
cyklistů několik tisíc dětí
z celého území ČR, které
své dovednosti prověřují
už od úrovně školních
kol. Pomyslným vrcho-
lem tohoto soupeření je
celostátní finále. V leto-
šním roce přivítal 28
týmů ze 14 krajů Liberec.
Jubilejní 40. ročník celo-
státního finále se konal v
termínu od 18. do 20. června.   Na sout-
ěžící čekaly tradiční disciplíny v podobě
jízdy po dopravním hřišti, testu ze zna-
losti pravidel silničního provozu, doved-
nost poskytování první pomoci, orienta-
ce v mapě, ale i obávané jízdy zručnosti.
Náročnost soutěže navíc umocňovaly
vysoké teploty.

Reprezentanty z Kraje Vysočina letos
organizátoři našli ve finále ve Velkém
Meziříčí. Starší kategorii tradičně ovlád-
la Osová Bítýška, která je dlouhodobým
reprezentantem. Letos soutěžila ve slo-
žení Andrea Musilová, Lucie Šimková,
Libor Batelka a Jan Štěpánek. V mladší
kategorii došlo ke shodnému výsledku
Osové Bítýšky (zastoupené Anetou
Filoušovou, Leou Kolbábkovou,
Matoušem Drlíčkem a Adamem
Procházkou) a družstva Černovic, avšak
po následném bodovém „rozstřelu“ se
pomyslná miska vah překlopila na stranu
týmu z okresu Pelhřimov. 

„I v letošním roce bych chtěla podě-
kovat celému obrovskému týmu organi-
zátorů, kteří uspořádali jednotlivá ob-
lastní kola. Partnery BESIPu v kraji jsou
nejenom městské úřady, ale i Policie ČR,
Vojenská policie, Armáda ČR, navíc 
i mnoho dalších dobrovolníků. Velké po-
děkování patří samozřejmě i Krajskému
úřadu Kraje Vysočina, který dlouhodobě
soutěže významným způsobem podporu-
je například krásnými koly pro nej-
úspěšnější,“ říká o letošním ročníku
Veronika Vošická Buráňová (Krajský
koordinátor dopravní prevence BESIP).
Zároveň však dodává, že ji mrzí klesající
zájem vedení základních škol o soutěže.
„Kromě tradičních škol by mi určitě 
udělali radost i nováčci. Naše soutěž na-
bízí postupovost i krásné ceny od úrovně
oblastních kol. Úspěšní soutěžící si poté
rozdělí nejenom hodnotné ceny v kraj-
ském finále, vítězná škola i finanční
odměnu. Celorepublikové finále je pak
velkou odměnou pro ty nejlepší,“ do-
dává. 

Všichni soutěžící na úrovni celostát-
ního finále jsou si plně vědomi, že proti

nim stojí soupeři, kteří mají mnoho zku-
šeností a na soutěž se připravují mnoho
času nad rámec běžné výuky. Není divu,
že se tedy soutěží od prvního okamžiku
a o každý bod. Zároveň se i pořadí jed-
notlivých týmů může měnit s každým
vyvěšením průběžných výsledků. Právě
podobné změny nastaly letos v pořadí
historicky neúspěšnějšího týmu 
z Vysočiny. Výsledky po prvním sou-
těžním dnu pozdější úspěch vůbec nena-
značovaly. Samotné vyvěšení finálních
výsledků se stalo tedy velkým překvape-
ním pro celý tým z Osové Bítýšky pod
vedením pana učitele Mgr. Jiřího Cerala.
Studenti Lucie, Andrea, Libor a Jan po-
bíhali po kempu, drželi se za hlavu a ne-
věřili vlastním očím. Naopak jindy vel-
mi nenápadný pan učitel neskrýval ob-
rovské nadšení, které se stalo dosavad-
ním vrcholem jeho kariéry v rámci do-
pravního kroužku, který na škole 
v Osové Bítýšce vede více než 27 let.
Nezbývalo než s napětím vydržet lhůtu
rezervovanou pro případný protest 
a mohlo se začít pořádně slavit. Zároveň
i druhý nasazený tým z Vysočiny zazna-
menal velmi pěkný výsledek v silné kon-
kurenci. Černovice si z premiéry na ce-
lostátním finále dovezly 10. místo. 

Již při odjezdu z Liberce bylo jasné,
že doma na tým z Osové Bítýšky čekají
velké oslavy. Obec s necelým jedním ti-
sícem obyvatel je umístěna na samotném
východu kraje a dopravní výchova zde
má dlouholetou tradici. Na rozdíl od
některých jiných základních škol se zde
věnují přípravám na soutěž v průběhu
celého školního roku v rámci doprav-
ního kroužku a při závěrečné nominaci
soutěžících je mezi žáky velká konku-
rence. Pravidelně jezdí trénovat nejenom
na „domácí“ hřiště do Velkého Meziříčí,
ale není ojedinělé, že před oblastní 
a krajskou soutěží je rodiče odvezou i na
vzdálená hřiště, kde probíhají krajská ko-
la. „Podobná souhra je snem každého
koordinátora dopravní prevence.
Úspěch je nejenom zásluhou a odměnou
skvělého týmu, který podal sportovní i

Ze zastupitelstva obce

Ze zasedání zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 05.06.2019
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje pronájem pozemku p.č. 84/3 v k.ú. Osová, druh pozemku  – ostatní plo-
cha o výměře 638 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok tj. 638 Kč za rok,  na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 3 měsíce a uzavření nájemní smlouvy 
Schvaluje  uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 12 MP-002870“.
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene na pozemku p.č. 3975
v k.ú. Osová Bítýška za účelem umístění distribuční soustavy SO 415 pro stavbu
„I/37 Osová Bítýška obchvat – SO 415“. Smlouvu uzavírají ČR – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
4, IČ: 65993390 jako „investor“, E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6 České
Budějovice 7, IČ: 280 85 400 jako „oprávněná“ a Obec Osová Bítýška, Osová
Bítýška č.p. 3, IČ: 00084409 jako „povinná“.
Schvaluje uzavření Smlouvy  č. 1040016368/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene“ na pozemek p.č. 2430/1 v k.ú. Osová Bítýška na stavbu
„O.Bítýška, DPNNv,p.č.70/2,pbč.231“. Smlouvu uzavírají  E.ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice 7, IČ: 280 85 400 jako „budoucí oprávněná“
a Obec Osová Bítýška, Osová Bítýška č.p. 3, IČ: 00084409 jako „budoucí povinná“
Bere na vědomí rozpočtové úpravy č. 1/2019 a 2/2019
Zamítá poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč na podporu Linky bezpečí
Zamítá  záměr prodeje těchto pozemků: 
p.č. 3735, p.č. 3846, p.č. 3845, p.č. st. 299, p.č. 4137 a p.č. 1958/11 v k.ú. Osová
Bítýška
Schvaluje záměr prodeje pouze těchto pozemků: p.č. 3844, p.č. st. 3913 a p.č. st.
4138 v k.ú. Osová Bítýška. 
Zamítá žádost o povolení uložení kabelu  a nepovoluje uložení elektrického kabelu
do výkopu na pozemku p.č. 1958/11 v k.ú. Osová Bítýška, který je ve vlastnictví ob-
ce, a to před budovou na p.č. st. 300 v k.ú. Osová Bítýška.
Vyslovuje souhlas s uznáním vydržení vlastnického práva a s převodem  pozemků
formou notářského zápisu uvedeným účastníkům notářského zápisu: 
obec Osová Bítýška převádí část pozemku p.č. 2417 v k.ú. Osová Bítýška  a dále část
pozemku p.č. 2417 v k.ú. Osová Bítýška 
obec Osová Bítýška  převádí část pozemku p.č. 2430/8, část pozemku p.č. 158/4 
v k.ú. Osová Bítýška, část pozemku p.č. 158/4 a  část pozemku p.č. 222/10 v k.ú.
Osová Bítýška  Účastníci notářského zápisu uhradí poplatek ve výši 3 243 Kč + ce-
stovné a další náklady spojené s notářským zápisem.
Pověřuje starostku jednáním s právníkem ve věci „Projednání nároku Technických
služeb Velká Bíteš“. Touto záležitostí se bude zabývat na příštím zastupitelstvu, kdy
bude k dispozici právní rozbor a vyčíslení nároku v této věci. 
Schvaluje  tato  pravidla  za pronájem společenské místnosti a sociálního zázemí 
v budově „Fotbalového a tenisového areálu“, platná ode dne schválení:
- Nájemné za půlden pronájmu činí  500 Kč, pronájem celého dne se  stanovuje na 
1 000 Kč.  K nájemnému bude žadatel hradit spotřebovanou energii. Dále bude vy-
bírána vratná záloha 5 000,- Kč na případné poškození vybavení pronajímaných pro-
stor. Nájemce pronajaté prostory uklidí a předá správci areálu. Pokud vznikne potře-
ba uklidit halu nad rámec běžného úklidu pro správce haly, zaplatí nájemce částku
300 Kč za 1 hodinu úklidu. K dispozici budou pro nájemce k zapůjčení ubrusy, za
které bude vybírána částka 1 000 Kč.
- Za část areálu, která je určená jako zázemí pro sportovce (sprchy a šatny), nebude
SK platit pronájem, Sportovnímu klubu z.s. Osová Bítýška bude účtována pouze
spotřebovaná energie ( voda, elektřina, plyn, stočné) za tyto prostory.  
- Za pronájem sálu v budově „Fotbalového a tenisového areálu“ bude SK Osová
Bítýška a ostatní místní organizace platit nájemné 200,- Kč/den
Schvaluje pronájem haly na 250 Kč bez DPH za 1 hodinu pronájmu, storno popla-
tek hradí nájemce v plné výši. 
Ceny za dlouhodobé pronájmy sportovní haly:
Nekomerční pronájem haly – 1 hodina 250,- Kč | Komerční pronájem haly do 40 
osob 1 hodina 300,- Kč | Komerční pronájem haly nad 40 osob 1 hodina 550,- Kč |
Při krátkodobém pronájmu haly se k těmto cenám přičítá 21 % DPH
Výše pronájmu haly na pořádání plesů byla stanovena takto: místní organizace jsou
od pronájmu osvobozeny, platí pouze služby spojené s pronájmem haly, ostatní or-
ganizace platí pronájem 20 000,- Kč + služby spojené s pronájmem haly
pořádání turnajů – 1 hodina 250 Kč + služby spojené s pronájmem haly
Dlouhodobé nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, nejdéle na půl ro-
ku. Při zajišťování dlouhodobého pronájmu haly budou mít přednost místní občané,
organizace a spolky. Obec Osová Bítýška se ve smlouvách vyhrazuje právo měnit čas
a termín pronájmu haly (z důvodu konání plesů, koncertů a besídek).
Dlouhodobý pronájem bude hrazen 1 měsíc předem. Tento pronájem je stanoven od
01.09.2019. 
Přiděluje byt 2+1 v 2 NP v domě Osová Bítýška č.p. 262 

Tým z Vysočiny zaznamenal 
historický úspěch v celostátním 
kole 40. ročníku Dopravní 
soutěže mladých cyklistů
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Tým z Vysočiny zaznamenal historický
úspěch v celostátním kole 40. ročníku
Dopravní soutěže mladých cyklistů

Letní kino

Ze zastupitelstva obce

Schvaluje opravu kašny na prostranství u kostela dle nabídky firmy 
MBL spol. s r.o., Táborská 93, 615 00 Brno - „Oprava kašny Osová Bítýška kompo-
zitní sklolaminátovou technologií Polylam“ za nabízenou cenu 90 905 Kč bez DPH
a pověřuje starostku objednáním opravy kašny. 
Schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018 
Schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně „Zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018“ s výhradou. 
Schvaluje účetní závěrku Základní a mateřské školy Osová Bítýška za účetní obdo-
bí roku 2018 
Schvaluje Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Osová Bítýška za rok 2018 a schvaluje převod zisku organizace ve výši 13
008,58 Kč do rezervního fondu. 
Pověřuje starostku obce, aby učinila další kroky v záležitosti zrušených předkupních
práv obce na stavební pozemky „U Školy“, a to mimosoudní cestou.
Schvaluje proplacení faktury dodavateli – firmě Vašstav, s r.o., Staňkova 103/18, 602
00 Brno ve výši 861 968 Kč bez DPH za provedené práce na stavbě „Fotbalového a
tenisového areálu“ 
Schvaluje prodej neopraveného služebního auta OCTAVIA LIM ELEG I4 118/1.8
6G reg. zn. 3J7 5450 formou nabídky na autobazaru 
Schvaluje nákup nového služebního auta v hodnotě do 600 000 Kč  

Zveme vás srdečně na SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE, 
které se uskuteční ve středu 24. 7. 2019 od 17 hodin 

v parku „u žáby“. Občerstvení zajištěno.

vědomostní výkony, ale hlavně velkým
poděkováním za práci pana učitele
Cerala. Zároveň dobře vím z praxe, že
úsilí jednoho učitele by nestačilo, pokud
by se k němu nepřidalo skvělé zázemí
školy, podpora ze strany ředitele Mgr.
Milana Malého, ale i rodičů dětí,“ říká o
úspěchu koordinátorka Veronika. Vedení
malé základní školy však nejvíce vy-
zdvihuje práci pana učitele, který děti na
soutěž připravuje. Kroužek se pravidelně
schází od října každého školního roku,
děti procvičují testy, ale i přípravu na
první pomoc. Na jaře pak pilně trénují 
obávanou jízdu zručnosti. Zkouší přede-
vším ve svém volném čase, tedy až po
škole. Jejich zájem je obdivuhodný, což
potvrzují všichni ze zdejšího prostředí. 

Ve čtvrtek 27. května proběhlo na pů-
dě školy slavnostní předání cen od hostů
a podporovatelů dopravní výchovy. Za
Kraj Vysočina přijela radní pro oblast

školství Ing. Jana Fialová, MBA, z je-
jíchž rukou symbolicky převzali dva 
starší žáci, Andrea Musilová a Jan Ště-
pánek, a mladší žák Adam Procházka
jízdní kola pro nejlepší jezdce krajského
kola soutěže. Krásné dárky v podobě mo-
bilních telefonů pro všech osm sout-
ěžících obou týmů věnoval tradiční pod-
porovatel školy a ředitel firmy BDS pan
Ing. Miloslav Kliment, který navíc přidal
milou pozornost v podobě balíčků pro
všechny žáky školy. Dárkové poukazy na
nákup sportovních potřeb předali žákům
ředitel základní školy Mgr. Milan Malý a
starostka obce Osová Bítýška Mgr.
Lenka Štěpánková. Celé předávání se ne-
slo ve slavnostním duchu a bylo cítit, že
si tuto vzácnou chvíli užívali nejenom sa-
mi finalisté, ale i jejich spolužáci a bu-
doucí nástupci z dopravního kroužku. 

Zpracovala: 
Mgr. Veronika Vošická Buráňová 

Ve dnech 14. – 16. 7. proběhla v Osové
Bítýšce tři představení Filmového léta
Kinematografu bratří Čadíků. Diváci
mohli zhlédnout pohádku Čertí brko,
komedii Po čem muži touží a rodinné
komediální drama Chata na prodej.
Představení se pravidelně účastnilo
více něž stovka diváků a na Konto
Bariéry se vybrala rekordní suma 13
187 Kč, která je téměř dvojnásobná
oproti minulým ročníkům. 

Za štědré příspěvky děkujeme všem
divákům a náš dík také patří těm, kteří
se postarali o bezchybné zázemí akce. 

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Mladí hasiči a hasičky v Osové Bítýšce
Aktivity a zapojení dětského kolektivu v rámci mladých hasičů byly v Osové
Bítýšce vždy chloubou našeho sboru, proto jsme v roce 2017 opět po několikaletém
přerušení navázali na tuto tradici a založili družstvo mladých hasičů. Děti se během
roku 2017 a následujícího roku učily základy požární ochrany pod vedením našich
zkušených členů sboru a také byly postupně připravovány na aktivní zapojení v po-
žárním útoku, který budou společně se spoustou dalších dětí z okolních sborů pro-
vádět na okrskových cvičeních – pozitivním dopadem je zejména zábavná činnost
dětí v kolektivu (namísto „vysedávání“ u počítačové či jiné techniky)
a výchova potenciálních nástupců současných členů zásahové jednot-
ky sboru. Minulý rok pak byla příprava o poznání intenzivnější 
a se soutěžním družstvem jsme se zúčastnili všech pěti okrskových
cvičení.

V letošním roce se soutěžní družstvo již naplno věnovalo aktivitám
požárního útoku, a to na okrskovém cvičení 5. května v Heřmanově,
kde družstvo obsadilo 3. místo, 12. května ve Březí, kde naše družst-
vo dosáhlo nejrychlejšího času a obsadilo vítězné 1. místo, dále 19.
května v Meziboří (2. místo), 9. června v Radňovsi (2. místo) a na

závěr 16. června ve Vidoníně (2. místo). Celkově se pak družstvo mladých hasičů v
rámci soutěže o Pohár tří okrsků umístilo na velmi pěkném 2. místě.

K dnešnímu dni čítá kolektiv mladých hasičů celkem 10 dětí: Doležalová
Michaela, Drlíček Matouš, Drlíčková Julie, Mašek Jan, Mašek Pavel, Nedomová
Simona, Pšikal Kryštof, Tuček Jan, Tuček Petr a Urbánková Lucie (viz společná fo-
tografie s vedoucím kolektivu mládeže bratrem Otou Dvořákem). SDH Osová Bítýška
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