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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 30. 06. 2021
Zastupitelstvo obce: 
Ad3) schvaluje účetní závěrku obce Osová Bítýška za rok 2020.
Ad4) schvaluje hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrady.
Ad5) schvaluje účetní závěrku Základní a mateřské školy Osová Bítýška za

účetní období roku 2020.
Ad6) schvaluje Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a

mateřská škola Osová Bítýška za rok 2020 a schvaluje převod zisku organi-
zace ve výši 173 660,33,- Kč do rezervního fondu. 

Ad7) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 
Ad8) volí do dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí s.r.o., Březské 46, 595

01 Velká Bíteš, IČO: 63487977 pana Oldřicha Macháta. 
Ad9) schvaluje uložení kabelu elektrického napětí na pozemku p. č. 4004 v k.

ú. Osová Bítýška. 
Ad11) odkládá projednání Závazného prohlášení v souvislosti se stavbou „I/37

Osová Bítýška, obchvat“ na dobu, až budou stavební objekty Odvodnění
přelivného prahu v km 1,68 a Odvodnění přelivného prahu v km 2,19 vy-
budovány a bude tak znám rozsah závazku.

Ad14) ukládá stavebnímu výboru, aby se seznámil se současným stavem pří-
stupové komunikace na pozemku p. č. 3344 v k. ú. Osová Bítýška, a záro-
veň aby navrhl způsob opravy části zničené cesty.  

Ad15) bere na vědomí, že Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška, IČO:
65758480 bude pořádat pouť a pouťové zábavy ve dnech 23. 7. 2021 až 25.
7. 2021 v omezené podobě za dodržení všech aktuálních předepsaných hy-
gienických opatřeních. Zastupitelstvo obce neschvaluje stánkový prodej a
pouťové atrakce během konání poutě v termínu od 23. 7. 2021 do 25. 7.
2021

Ad16) schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 32/1 v k.ú. Osová Bítýška.
Záměr prodeje výše uvedené části pozemku bude vyvěšen na úřední desce
obecního úřadu a žádost bude předložena na příštím zasedání Zastupitelstva
obce ke schválení. 

Ad17) schvaluje finanční dar ve výši 200 000,- Kč jako pomoc obcím postiže-
ným tornádem. Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu o poskyt-
nutí finančního daru do veřejné sbírky. Dárce poukáže obdarovanému dar
převodem na zvláštní bankovní účet veřejné sbírky vedený u České spoři-
telny, a. s., č. účtu 6013212309/0800. 

Ad18) schvaluje revitalizaci rybníku na pozemku p. č. 4019 v k. ú. Osová
Bítýška v maximální možné velikosti.

Ad26) neschvaluje další spolupráci se společností AGUSEN s.r.o., Králec 4,
788 20 Dolní Studénky, IČO: 47681161

y

Každá obec je ze zákona povinna umožnit občanům třídění odpadu a nový zákon o
odpadech tuto povinnost ještě rozšířil. Naše obec však již dlouhodobě třídění odpa-
dů podporuje, klasická nabídka kontejnerů bude od příštího roku rozšířena také o
kontejnery na kovy. 

Třídění odpadu je plně hrazeno z obecního rozpočtu, a protože je to záležitost
poměrně nákladná, byly tímto směrem také zaměřeny a úspěšně podány žádosti o
dotace. Jedna na pořízení nových kontejnerů a stavební úpravy kontejnerových
míst, jejichž výstavba proběhne v příštím roce, a druhá na pořízení kompostérů, je-
jichž většina už je umístěna v domácnostech.

Proč vůbec vlastnit kompostér a začít kompostovat? 
Jen za vývoz bioodpadu naše obec za rok 2021 zaplatila 309 573,- Kč, což je dva-

apůlkrát víc než za celý rok 2016. Za posledních 6 let
bylo zaplaceno celkem 1 213 866,- Kč, což je částka o-
pravdu vysoká a téměř odpovídá ceně našeho dětského
hřiště pod základní školou. Je vysoká především proto,
že právě tato součást odpadu jde velmi lehce likvidovat
v místě, kde vzniká, bez následného odvozu, zatěžo-
vání rozpočtu a také bez zbytečného zatěžování život-
ního prostředí. Pro nás všechny by tedy bylo velmi
vhodné alespoň se do budoucna pokusit tuto situaci na-
pravit. 

Ti z vás, kteří by si ještě chtěli vyzvednout kompo-
stér a zapojit se tak do nejpřirozenější likvidace biood-
padů, a tím ke snižování nákladů na odvoz, můžou při-
jít v pátek 30. 7. od 15:00 do 20:00 do hasičky. 

Vážení obyvatelé Osové Bítýšky a Osové, 

Kompostéry

Komunitní centrum Osová Bítýška, MS Lišák Bezděkov a obec Záblatí společně
přichystaly myslivecký den pro děti, který se konal 26. 6. 2021 na návsi v Záblatí.
Děti si v doprovodu rodičů a prarodičů mohly na jednotlivých stanovištích vyzkou-
šet přichystané disciplíny - například rozpoznávání zvířátek a jejich stop, či paroží,
počítání stáří stromů i různé hlavolamy. Navíc si pod dohledem mohly také zkusit
střelbu ze vzduchovky. 

Celé úspěšné akce, která proběhla ve velmi příjemné atmosféře, se zúčastnilo
více než 50 malých či velkých
myslivečků. Každý, kdo úsp-
ěšně prošel všemi úkoly, dostal
dárkový balíček, občerstvení 
a mysliveckou medaili. 

Děkujeme všem, kteří
přispěli k plynulému chodu 
akce, a doufáme, že si všichni 
užili příjemné slunečné odpo-
ledne se svými blízkými při pl-
nění úkolů.

Za Komunitní centrum  
Kamila Ráčková, 

Kristýna Vukadinovičová,
Naďa Holubíková 

Myslivecký den dětí v Záblatí

pevně doufáme, že jste si přes veškeré
změny letošní pouť poklidně užili v
kruhu rodinném, či s přáteli. A dovolte
nám na tomto místě uvést lehce upra-
vený text, se kterým se již mnozí z vás
seznámili na webu obce a který přibli-
žuje nelehká rozhodnutí, jež vedla ke
zrušení pouťového programu. 

Jak to bylo letos s poutí?
Ještě na začátku června všichni věři-

li, že letošní pouť proběhne tak jako jin-
dy, maximálně lehce upravená. V médi-
ích se objevily zprávy o navýšení počtu
účastníků hromadných akcí a mluvilo
se také o úpravě podmínek pro jednot-
livé účastníky. A proto se všichni na
pouť chystali - obec, hasiči i chasa. 

Během června však nejen narostl
počet nakažených, ale navíc byly pod-
mínky organizování akcí zpřísněny.
Přesto ale Sbor dobrovolných hasičů
stále věřil, a proto zažádal o možnost
pořádat pouť. Zastupitelstvo vzalo je-

jich žádost na vědomí a souhlasilo 
s tím, aby pouť proběhla. Jedinými
podmínkami bylo připravit slavnost
primárně pro obyvatele Osové Bítýšky,
nelákat zbytečně širokou veřejnost 
z okolí. Proto také byla zamítnuta
přítomnost kolotočů a stánkařů. Možná
se ptáte proč a odpověď je jednoduchá.
Pouze a pouze z důvodu ochrany zdra-
ví, aby se zbytečně nezvyšoval počet 
osob soustředěných na jednom místě 
a aby tak nenarůstalo riziko případné
nákazy.

S těmito drobnými omezeními byl
seznámen výbor SDH, jehož členové
následně na svých jednáních opravdu
pečlivě zvážili různé možnosti (včetně
organizování poutě v omezeném reži-
mu jako proběhla loni) a na závěr se
shodli, že v našich podmínkách nejsou
schopni bez rizika dodržet především
státem nastavená pravidla. Je důležité
si uvědomit další zásadní moment - or-
ganizátoři pouťových zábav každoro-

čně zajišťují pořadatelské zázemí také
pro nedělní program, tedy pro vystou-
pení chasy. Vzhledem k tomu, že výbor
SDH nakonec účast sboru na pořádání
letošní poutě nepodpořil a chasa neby-
la schopna dostát zákonným povinnos-
tem pořadatele, nemohl proběhnout ani
nedělní program. 

Možná se někomu rozhodnutí zastu-
pitelů a hasičů nelíbí, bezesporu má ka-
ždý z nás hned několik různých nápadů
a řešení, ale je nutné si vždy uvědomit
případný dopad všech kroků, a to nejen
případné postihy pro pořadatele, ale po-
tencionální zvýšení nákazy v naší obci.
Nikomu ze zúčastněných se nerozho-

dovalo snadno a nikdo žádné rozhod-
nutí neudělal s úmyslem někoho 
poškodit, nebo snad zničit zaběhlou tra-
dici.

Pro tento rok nám sice nezbývalo
nic jiného než respektovat rozhodnutí
zastupitelů a organizátorů, ale je potře-
ba věřit, že příští rok proběhne pouť
přesně tak, jak jsme zvyklí, nebo snad
ještě lépe. Uděláme pro to maximum 
a prvním krokem k tomu určitě budou
nově ušité kroje, které už jsou v tuto
chvíli zajištěny.

Mgr. Lenka Štěpánková, Oldřich
Machát (obec), Jiří Doležal (SDH),

Radek Jaša ml. (chasa)
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V uplynulých dnech proběhla úprava povrchu místní komunikace „Pod
Hřištěm“. 

V současné době se pracuje na rekonstrukci autobusové zastávky u kostela. Po
dokončení prací a kolaudaci stavby bude zastávka sloužit pro dopravní obsluhu
obce linkovou autobusovou dopravou, a to v obou směrech. 

Kinematograf bratří Čadíků
Ve dnech 11. – 14. 07. 2021 proběhla v Osové Bítýšce čtyři představení
Filmového léta Kinematografu bratří Ča-
díků. V letošním roce se finančně podíle-
la na jednom promítacím dnu také obec
Záblatí. Diváci mohli zhlédnout pohádku
Medvědí mlsné příběhy, dokument Meky,
biografii Havel. Během promítání letní
komedie 3Bobule měli diváci možnost o-
chutnat víno přímo z vinic, kde se film
natáčel, a prožít tak nejen audiovizuální
zážitek, ale také chuťový a voňavý.
Letošní chladné a deštivé počasí mělo vliv na nižší návštěvnost, tím se také
snížila suma vybraná na Konto Bariéry. Naši občané letos přispěli částkou 
4 705,- Kč. Za štědré příspěvky děkujeme všem divákům a náš dík také patří
členům SDH Osová Bítýška, kteří se postarali o zázemí akce. 

Informace o dodávce Z-BOXu
Společnost Zásilkovna s.r.o. informuje o současné situaci ohledně instalace
sjednaného Z-BOXu  (samoobslužné výdejní místo Zásilkovny) v obci Osová
Bítýška. Z důvodu ještě stále doznívajících dopadů pandemie se společnost
bohužel potýká s opakovanými zpožděními dodávek samotných Z-BOXů 
i betonových prefabrikátů. Byli jsme však ubezpečeni, že již proběhlo posíle-
ní dodávek materiálu a stávající zpožděné objednávky byly navýšeny.
Společnost Zásilkovna s.r.o. tedy prosí ještě o strpení a děkuje za pochopení. 

Poslední červnovou sobotu 26. 6.
2021 se odehrál ve „Fotbalovém a
tenisovém areálu“ již tradiční turnaj
v malé kopané „HOUL-CUF CUP –
memoriál Lukáše Holíka a Romana
Coufala“. Každoročně se touto akcí
vzdává hold fotbalistům, kteří už bo-

Pomoc obcím postiženým tornádem
Jak již všichni víte, koncem června tohoto roku se několika obcemi na
Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo tor-
nádo. Po zhlédnutí následků tohoto živlu
postupně vznikaly různé formy pomoci
obyvatelům obcí, ať už materiální, fina-
nční, ubytovací, stravovací či dobrovol-
nická. Obec Osová Bítýška nezahálela a
také přispěla svým dílem. Dne 1. 7. 2021
se konala v hasičce materiální sbírka ob-
cí Osová Bítýška, Záblatí a Ruda, která
byla zaměřena z velké části na stavební
materiál a vybavení jako jsou např. zednické lžíce, montážní pěny, vodováhy,
sponkovačky, kolečka, svítilny, atd. Lidé ale přispěli také poptávanými léky,
opalovacími krémy a repelenty. Potraviny ENAPO Osová Bítýška pak věno-
valy ovoce.

Ve dnech 8. 7. - 9. 7. 2021 proběhla ve spolupráci s Občanským sdruže-
ním Diakonie Broumov sbírka použitého ošacení, obuvi, domácích potřeb,
hraček, drobných elektrospotřebičů apod. Věci, které občané chtěli poskyt-
nout jako pomoc obcím, označili nápisem „Morava“ či „M“.  

Mikroregion Velkomeziříčko-Bíteško, jehož členem je i naše obce, pak za-
ložil transparentní účet č. 6013212309/0800 pro zaslání finančních prostřed-
ků. A právě přes tento účet poskytne obec Osová Bítýška finanční dar ve výši
200 000,- Kč. 

V neposlední řadě je třeba poděkovat i členům SDH Osová Bítýška, kteří
se obětavě podíleli na úklidových či jiných pracích přímo na místě. Ještě jed-
nou DĚKUJEME. 

hužel nejsou mezi námi. Letos stejně
jako loni kvůli současné epidemiolo-
gické situaci proběhlo vše v menším
počtu přihlášených týmů. Mezi se-
bou se utkalo celkem šest mužstev.
Vítězem se stal „CUF TEAM“.
Součástí turnaje je i soutěžení v šip-

různé soutěže, nechyběla ani bohatá
tombola. Celá akce proběhla v po-
klidné a přátelské atmosféře, o kte-
rou šlo pořadatelům především.
Všem, kteří se na sportovním odpo-
ledni jakkoliv podíleli, patří veliký
dík.

kách tzv. „CUFOVA ŠIPKA“, kde se
vítězem stal pan Bohuslav Mička.
Doprovodný program byl pestrý, dě-
včata ze SPOLKU POMPONKY
OSOVÁ BÍTÝŠKA předvedly dvě
úžasné sestavy, pro děti bylo na-
chystáno malování na obličej a

HOUL-CUF CUP 2021

Turnaj HOUL-CUF CUP 2021 1. – 3. místo
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