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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ze zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce Osová Bítýška konaného dne 26.07.2021
Zastupitelstvo obce:
Ad3) schvaluje výsledek výběrového řízení na Obnovu obecního parkoviště
před MŠ, v němž komise nejlépe zhodnotila nabídku uchazeče Pavel Drlíček,
Osová Bítýška 115, 594 53 Osová Bítýška, IČ: 60671211.
Ad4) schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Infrastruktura ZŠ – rekon-
strukce ZŠ, v němž komise nejlépe zhodnotila nabídku uchazeče
STAVITELSTVÍ DH, s.r.o., Palackého 238/1, 674 01 Třebíč, IČ: 26949008.
Ad5) schvaluje prodej části pozemku p. č. 32/1 v k.ú. Osová Bítýška o celkové
výměře 3,96 m2.
Ad6) schvaluje cenu za kroje pro chasu včetně doplňků ve výši 207 200,- Kč 
Ad7) schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p. č. 4405 v k. ú. Osová Bítýška o
celkové výměře 43 m2 a na pozemek p. č. 4406 v k. ú. Osová Bítýška o celkové
výměře 7 m2.
Ad8) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. 
Ad9) schvaluje vybudování polní cesty k zahradám kolem dráhy.  

y

Soustředění SPOLKU 
POMPONKY OSOVÁ BÍTÝŠKA

Slavnostní zprovoznění obchvatu 
Dne 31. 8. 2021 v 9:00 proběhne zprovoznění stavby silnice I/37 Osová Bítýška -
obchvat. Slavnostní zahájení se bude konat v místě křížení současné silnice I/37 a
nového obchvatu za obcí Osová Bítýška. 

Upozornění na změnu přednosti v jízdě v obci
Po zprovoznění stavby silnice I/37 Osová Bítýška – obchvat dojde v obci Osová
Bítýška ke změně
přednosti v jízdě.
Nově bude hlavní
silnicí komunikace
II/390 (Tišnov –
Velké Meziříčí) a
současná komuni-
kace I/37 (Žďár nad
Sázavou – Brno) se
stane vedlejší silni-
cí. Sledujte do-
pravní značení. 

Farní tábor Kamenná 
Velmi nedočkavě jsem vyhlížela den 8. 7. 2021, kdy jsem společně s dalšími dětmi
nastupovala na farní tábor. Deset dní jsme pobývali na tábořišti poblíž obce
Kamenná. Celotáborová hra byla na téma Farma. V tábořišti tedy nechyběli ani
králíci, ovečky a slepice. Byli jsme rozděleni do šesti týmů a každý tým se snažil 
uživit svoji část farmy. Celý den jsme hráli bodované hry za doprovodu Červeného,
Zeleného a Modrého (vedoucí - majitelé farmy). 

Jako vždy nechyběla modlitba, mše svatá a každodenní témátka, ve kterých jsme
si vyprávěli o Pavlovi z Tarsu. V odpoledním klidu jsme se mohli zúčastnit vyrábě-
ní, kde jsme například vyráběli svíčky nebo malovali na květináče, hraní společen-
ských her nebo sportovních her. Moc se nám líbilo batikování triček nebo také den
naruby, kdy jsme vymýšleli hry pro naše vedoucí. Samozřejmě nechybělo spaní 
v indiánských stanech tee-pee, stezka odvahy, držení nočních hlídek, večery se
zpíváním u slavnostního ohně či výlet na koupaliště Kamenná. Po dlouhém hledání
se nám také povedlo najít poklad, ve kterém byla táborová trička, placky a sladkos-
ti. Tři stateční pak splnili náročnou zkoušku Tři orlí pera. 

Chtěla bych poděkovat všem vedoucím, kteří nám umožnili prožít krásný 
a dobrodružný tábor.                                                                         Eliška Zemanová

Autobusová zastávka u
kostela prošla v uplynu-
lých dnech rekonstrukcí.
Nově zde budou autobusy
zastavovat v obou smě-
rech. 

V termínu 4. - 14. 8. 2021 náš Spolek
Pomponky Osová Bítýška pořádal již
druhým rokem letní prázdninové soustře-
dění pro dvě nejstarší kategorie -
Pomněnky a Berušky. Soustředění bylo
letošní rok prodlouženo na 11 dní a bě-
hem těchto dní jsme stihly natrénovat dvě
nové sestavy úplně a jednu společnou
částečně. Děvčata každý den ráno vstáva-
la v 6 hodin a následoval odjezd do haly
v Osové Bítýšce, kde probíhaly dopoled-
ní tréninky, poté přejezd zpět do
Heřmanova na odpolední a večerní tré-
ninky. Po trénincích následoval večerní
program, který byl pro děvčata vždy pře-
kvapením a pokaždé si ho naplno užila.
Zpestřením našeho soustředění byl výlet
do brněnské zoo. Sbory dobrovolných
hasičů z Heřmanova a Osové Bítýšky nás
dopravily na vlakové nádraží v Osové
Bítýšce (i zpět do Heřmanova, děkuje-
me!), odkud jsme pokračovaly vlakem
do Brna, poté brněnskou "šalinou" k zoo.
Už jízda šalinou byla pro některá děvčata
velkým zážitkem. Samotná zoo a stánky
s ledovou tříští, trdelníky, pendreky, suve-
nýry, které na nás vykukova-
ly na každém rohu, pak tím
úplně největším zážitkem.
Na závěr soustředění jsme si
přichystaly vystoupení pro
rodiče, prarodiče, sourozen-
ce, tety a prostě všechny
příznivce tance, kde jsme
předvedly to, co jsme během
našeho soustředění natréno-
valy. Věříme, že si ho všich-
ni zúčastnění užily naplno

stejně jako my! Už teď se těšíme na příští
rok, kdy bude soustředění rozděleno do
dvou sedmidenních turnusů, jelikož nás
každým rokem přibývá a prostory k uby-
tování nám přestávají stačit. V prvním
termínu bude soustředění určeno katego-
rii Berušky, případně doplněno mladší
kategorií Sluníčka. Následovat bude ter-
mín pro kategorii Pomněnky. Celé letošní
soustředění se neslo v duchu motta:
"Vidět jak tančíme, znamená slyšet, jak
mluví naše srdce!"

Za SPOLEK POMPONKY 
OSOVÁ BÍTÝŠKA M + S + A

POZVÁNKA NA FARNÍ DEN 
V neděli 12. září pořádáme v Osové Bítýšce náš farní den. Začneme v kos-
tele v 11:00 hod. mší svatou s poděkováním za úrodu a pak se přemístíme
do areálu fary. Můžeme se těšit na bohatý odpolední program pro dospělé 
i děti. Vše zakončíme požehnáním v 17:00 hod. v kostele. 

Srdečně zveme, za farnost Osová Bítýška a Březí, Jiří Jeniš, farář

Příměstský tábor 
Jsme moc rádi, že se nám
podařilo i letos uspořádat
příměstský tábor pro děti z
Osové Bítýšky a okolních
obcí. Tábor se konal ve
dvou termínech: 12. – 16.
července a 9. - 13. srpna.

Děkujeme obci Osová
Bítýška za pomoc při or-
ganizaci této akce.
Poskytla nám prostory 
v místním Fotbalovém 
a tenisovém areálu a děti
tak získaly příjemné a po-
hodlné zázemí. pokračování na str. 15
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Příměstský tábor 
Letošní téma obou táborů byli námo-

řníci a cesta za pirátským pokladem.
Během obou týdnů jsme v blízkém 
okolí objevovali tajemné vzkazy v lahvi
a luštili šifry, které nás postupně vedly 
k ukrytému pokladu na Krabích úte-
sech. Malí i větší námořníci plnili také
úkoly, které potřebovali ke splnění
námořnických zkoušek – vázali základ-
ní uzly, rozluštili vzkaz v Morseově 
abecedě, prostudovali souhvězdí letní
oblohy, postavili plavidlo dle svých

představ, tvořili vlajku svého týmu aj.
Především se učili týmové spolupráci 
a vzájemné toleranci. 

Doufáme, že děti z tábora odcházely
bohatší nejen o zážitky, ale i o nová
přátelství. Protože jak se zpívá v jedné
písničce: „...v přátelství najdeš pevnou
hráz, zbaví tě smutku, bázně…“ 

Děcka, moc nás to s vámi bavilo!
Těšíme se zase za rok ☺AHOOJ! 

za celý organizační tým 
Lucie Kubíčková

V mateřské škole i prázdninách pokra-
čoval provoz pro přihlášené děti. Jako
obvykle byla otevřena jedna třída –
Berušková, která je větší.

Ale ani třída Včeliček neodpočívala –
hned 1. července v ní začali pracovat
malíři. Všechny stěny ve třídě i v šatně
dostaly nový nátěr a současně byly opra-
veny všechny šrámy, otlučené rohy 
a praskliny. Možná, že po zahájení pro-
vozu v novém školním roce si většina
rodičů a dětí vymalování nevšimne.
Barevnost stěn zůstala stejná. Ale vše je
čistější a zářivější.

Ve třídě Berušek, kde se začalo 
s úpravami 12. července, jsou změny vi-
ditelné na první pohled. Došlo ke změně
barevných odstínů na stěnách ve třídě,
byl položen nový koberec a linoleum 
v prostoru jídelních stolků. Celá třída pů-
sobí mnohem veseleji a věříme, že se dě-
tem a rodičům bude líbit stejně, jako
změny potěšily všechny zaměstnan-
kyně.

V měsíci srpnu ještě dojde k nastěho-
vání nábytku v obou třídách. I tam bu-

dou změny v uspořádání prostoru.
V září budou pokračovat malířské

práce na fasádě budovy. Venkovní práce
budou prováděny za běžného provozu,
nedojde k žádným omezením.

Na přípravných a závěrečných čin-
nostech se intenzivně podílely všechny
učitelky a asistentka z MŠ, školnice 
a také dvě pracovnice ZŠ. S přemisťo-
váním těžkého nábytku ochotně pomoh-
li zaměstnanci obecního úřadu.

Celá akce by samozřejmě nemohla
být uskutečněna bez podpory a fina-
nčního zajištění ze strany zřizovatele,
kterým je obec Osová Bítýška. Od cel-
kové rekonstrukce mateřské školy uply-
nulo už šest let a uvedené opravy 
a úpravy byly důležité, i když finančně
velmi nákladné. Menší část výdajů byla
hrazena z pojistky, kterou jsme mohli
čerpat vzhledem k loňskému vytopení
třídy Včeliček.

Všem zúčastněným patří velký dík.
Na průběh a výsledek prací se může-

te podívat na webových stránkách školy: 
https://www.zsob.cz/materska-skola

Mateřská škola o prádzninách

V základní škole se kromě běžné údržby
měnil nábytek (pořízený v roce 1987) v
jedné školní třídě.

Připravili jsme změnu ve školním
řádu v omluvenkách absencí žáků - bu-
de se omlouvat pouze elektronicky (ti
rodiče, kteří nemohou využít el. přístup,
mohou omlouvat i nadále písemně v o-
mluvném listě). 
Vyučovat budou na škole 
od 1. září tito učitelé;
● I. TŘÍDA třídní učitelka Mgr.
Naděžda Dvořáková ● II.A TŘÍDA
třídní učitelka Mgr. Hana Vítková ● II.B
TŘÍDA třídní učitelka Mgr. Hana
Palečková ● III.A TŘÍDA třídní učitelka
Mgr. Marie Paclíková ● III.B TŘÍDA
třídní učitelka Mgr. Blanka Holubářová
● IV. TŘÍDA třídní učitelka Mgr.
Andrea Rousová ● V.A TŘÍDA třídní u-
čitelka Mgr. Marcela Vodová ● V.B
TŘÍDA třídní učitel Mgr. Ladislav
Prudík ● VI.A TŘÍDA třídní učitelka

Mgr. Jana Hemalová ● VI.B TŘÍDA
třídní učitelka Mgr. Naďa Holubíková ●
VII.A TŘÍDA třídní učitel Mgr. Jiří
Ceral ● VII.B TŘÍDA třídní učitelka
Mgr. Martina Večeřová ● VIII.A
TŘÍDA třídní učitelka Mgr. Blanka
Hortová ● VIII.B TŘÍDA třídní učitelka
Mgr. Hana Gruntová ● IX. TŘÍDA  tříd-
ní učitel Mgr. Marcel Rous

V letošním roce vyučují bez třídnic-
tví: Mgr. Jana Štursová, Mgr. Radka
Haklová, Mgr. Hana Ošmerová, zástup-
kyně ředitele školy Mgr. Marcela
Hořínková, ředitel školy Mgr. Milan
Malý. Více na webových stránkách ško-
ly: www.zsob.cz

Pro příští školní rok si přejme, aby dě-
ti mohly bez přerušení navštěvovat mate-
řskou školu, žáci chodit pravidelně do
školy, na rodiče aby nedopadaly důsledky
distanční výuky a učitelé se mohli těšit na
žáky při výuce ve školních třídách.

Ze základní školy

Po ničivém tornádu, které se přehnalo ji-
žní Moravou koncem června, se i SDH
Osová Bítýška stále aktivně zapojuje do
pomoci v zasažených obcích, konkrétně
v obci Moravská Nová Ves.

Bezprostředně po tornádu jsme do-
pravili materiální pomoc lidem z posti-
žených oblastí, kterou organizovala jed-
notka SDH Velká Bíteš, a při další cestě
materiál ze sbírek obcí Osová Bítýška,
Záblatí, Heřmanov a Ruda. 

Prostřednictvím krizového štábu nám
poté byly přiděleny dva rodinné domy.
Bylo zapotřebí demolice částí jednoho 
z domů a zabezpečení stávajícího objek-
tu. U druhého pak byla nutná kompletní
demolice za pomocí těžké techniky a na-
ší asistence. 

Při dalších etapách přišly na řadu ze-
jména zednické a tesařské práce.
Odklidit veškerou suť, vyzdít štít ro-
dinného domu, nachystat nadezdívku. 
I to vše zahrnuje práce dobrovolného ha-
siče. Pod dohledem zkušeného pokrýva-

če jsme společnými silami s ostatními
sbory z okrsku, tak jako všechny jiné
práce, připravili kompletní vazbu pro
pokládku střešních tašek u jednoho z do-
mů, a v tomto letním období teploty na
střeše dosahovali až ke čtyřiceti stupňům
po celý víkend. 

Jsme rozhodnutí, že naše pomoc
místním občanům nekončí a bude i na-
dále pokračovat.

Tímto děkujeme všem zúčastněným i
těm, kteří nás podpořili.

Poděkování si také zaslouží naše dru-
žstvo veteránů, které se rovněž zapojilo
do obnovy poničených domů a zahrad.

Velmi nás potěšila kladná odezva
místních obyvatel z Moravské Nové Vsi
a následné poděkování Velitele Okrsku
Heřmanov pro všechny zúčastněné sbo-
ry. Jmenovitě SDH Heřmanov, Osová
Bítýška, Radňoves, Skřinářov a Rozseč,
za jejich obětavou práci.

SDH Osová Bítýška

Z činnosti hasičů

MUŽI „A“
NE 08/08 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Křižanov 15:00
NE 15/08 Rozsochy – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA  16:30
SO 21/08 Bystřice „B“ - SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 16:30
NE 29/08 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Radostín 15:00
NE 05/09 Křoví – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 16:00
NE 12/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Dolní Rožínka 15:00
NE 19/09 Vír – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 15:30
SO 25/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Štěpánov 15:00
NE 03/10 Bobrová – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 15:00
SO 09/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Doubravník 15:00
NE 17/10 Jívoví – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 14:30
NE 24/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Bory 14:30
SO 30/10 Nová Ves – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 14:30
MUŽI „B“
SO 14/08 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Měřín „C“ 16:30
NE 22/08 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Vlachovice 16:30
SO 28/08 Polnička „B“ – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:00
SO 04/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Rudolec 16:00
SO 11/09 Velké Meziříčí „C“ – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 16:00
SO 18/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Strážek 15:30
NE 26/09 Oslavice – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 15:30
SO 02/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Tasov 15:00
NE 10/10 Sněžné – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 15:00
SO 16/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Bory „B“ 14:30
SO 23/10 Radešínská Svratka „B“ – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 14:30
DOROST
NE 29/08 Počítky – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:00
NE 05/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Vír 12:30
NE 12/09 Křižanov – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 13:00
NE 19/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Počítky 12:30
NE 26/09 Vír – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 12:00
NE 03/10 Křižanov – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 12:00
NE 10/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Počítky 12:00
NE 17/10 Vír – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 11:30
NE 24/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Křižanov 12:30
STARŠÍ ŽÁCI
NE 29/08 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Měřín 10:00

Poznámka: hřiště Jívoví 
NE 05/09 Velké Meziříčí „B“ – Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 09:00

Poznámka: hřiště UMT Velké Meziříčí
PÁ 10/09 Bohdalov – Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 18:00
NE 12/09 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Žďár nad Sázavou „B“ 10:00

SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – rozpisy utkání

Poznámka: hřiště Jívoví 
NE 19/09 Štěpánov/Vír – Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA | hřiště Štěpánov 13:00
NE 26/09 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Radostín nad Oslavou 10:00

Poznámka: hřiště Jívoví 
ÚT 28/09 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Křoví | hřiště Jívoví 10:00
SO 02/10 Jimramov – Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 15:30
NE 10/10 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Bory | hřiště Jívoví 10:00
NE 17/10 Radešínská Svratka – Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 14:00
NE 24/10 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Rožná | hřiště Jívoví 10:00
ČT 28/10 Křižanov – Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:00
NE 31/10 Jívoví/SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Svratka | hřiště Jívoví 10:00
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
SO 28/08 Hamry nad Sázavou – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:00

SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Ujčov/Štěpánov 11:20
Poznámka: hřiště Hamry nad Sázavou

NE 05/09 Jívoví – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:00
SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Moravec/Bobrová | hřiště Jívoví 11:10

NE 12/09 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Bory 10:00
SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Polnička 12:20

NE 19/09 Žďár nad Sázavou B – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 11:00
SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Měřín | hřiště Žďár nad Sázavou 12:20

NE 26/09 Dolní Rožínka – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:00
SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Rožná | hřiště Dolní Rožínka 11:10

SO 02/10 Svratka – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA 10:10
Herálec – SK OSOVÁ BÍTÝŠKA | hřiště Herálec 11:20

NE 10/10 SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Nová Ves 10:00
SK OSOVÁ BÍTÝŠKA – Rozsochy 12:20
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