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Osová Bítýška a osada Osová
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

Obchvat Osové Bítýšky
Vážení občané, v současné době můžeme všichni sledovat, jak se nárůstem
dopravy komplikuje a zhoršuje život v naší obci.  Přesto nám svítí velká na-
děje, že se podaří tuto situaci vyřešit.

Důvodem k tomuto optimismu je skutečnost, že příprava výstavby 
obchvatu se chýlí k dohlednému konci.

Obchvat naší obce řešíme již řadu let, první jednání byla již v roce 1996,
v současné době jsme ve fázi, kdy by se mohlo v podstatě začít stavět.

Dnes již vše záleží pouze na majitelích pozemků a na jejich vstřícnos-
ti k prodeji. Konzultace pracovníků ŘSD Jihlava s majiteli dotčených po-
zemků ohledně výkupu proběhnou 5. října 2016 v aule základní školy. 

Nyní se podívejme do historie a budoucnosti, jak se celá akce vyvíjí:
1996 – První studie obchvatu
2006 – Aktualizace studie silnice I/37 
2008 – Posouzení vlivu na životní prostředí 
2008 – Posouzení ekonomické efektivnosti stavby 
2009 – Zpracován investiční záměr 
2010 – Dokumentace pro územní rozhodnutí 
2013 – Aktualizace podkladů pro investiční záměr 
2014 – Ministerstvo dopravy schválilo záměr projektu 
2015 – Schválení územního plánu Osové Bítýšky, vydáno pravomocné 

územní rozhodnutí 
2015 – 2016 – Dokumentace pro stavební povolení 
2016 – Geometrický plán trvalého záboru
2016 – Zahájení majetkoprávní přípravy stavby (výkupy) 
2017 – Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby
2018 – Zahájení výstavby 
2020 – Uvedení do provozu

Je potřeba si uvědomit, že realizace této stavby je podmínkou pro budo-
vání obchvatu, který by vyvedl mimo obec tranzitní dopravu ze směru od
Tišnova přes „Báňák“ na Křeptov.

V současné době jsou na stavbu obchvatu zajištěny dostatečně velké fina-
nční prostředky a další šance k vybudování takto rozsáhlého díla se pravdě-
podobně již nikdy nemusí opakovat.

Věřím, že si všichni zainteresovaní uvědomují, jak je tato stavba důležitá
pro klidný život v naší obci a jaké obrovské nebezpečí se skrývá v narůsta-
jícím provozu, a že budou myslet také na životy a zdraví svých potomků.

Jménem svým i jménem členů zastupitelstva obce bych chtěl poděkovat
všem majitelům dotčených pozemků za jejich zodpovědný a vstřícný přístup
a za to, že umožní stavbu tohoto velmi důležitého díla.

Josef Mach, starosta obce

Příprava výstavby 
obchvatu obce

Farní den
V neděli 4. září jsme v naší farnosti Osová Bítýška prožili farní den. Zahájili jsme
ho mší svatou na poděkování za letošní úrodu v našem farním kostele sv. Jakuba.
Následně jsme se přesunuli na farní dvůr, kde jsme se občerstvili nejen grilova-
ným prasátkem, ale i spoustou jiných dobrot. K poslechu hrála cimbálka Šter-
novjan z Újezdu u Brna. Během moderovaného programu vystoupil jáhen Jonáš
Zaplatil, který slouží jako vojenský kaplan v armádě a v tyto dny začíná zahrani-
ční misi v Afganistánu. Následovaly prezentace ze života naší farnosti, včetně far-
ního tábora. Poslední prezentace byla z činnosti centra MAMRE, tedy našich ak-
tivit, které s mládeží z celé naší brněnské diecéze na faře podnikáme během roku.
Během odpoledne probíhal doprovodný program pro děti, jako například skákací
hrad, projížďka na koních či tvořivá dílna. Celý den jsme pak uzavřeli krátkým
požehnáním ve farním kostele. 

Děkuji všem, kteří přišli, kteří se nějak zapojili a podpořili toto krásné od-
poledne. Už teď se těšíme na příští farní den.

Za farnost Jiří Jeniš

Oznámení
o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva kraje

Starosta obce Osová Bítýška podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva KRAJE VYSOČINA se uskuteční 

dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

dne 8. října 2016  od 08.00 hodin do 14.00 hodin 

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost aula Základní školy Osová Bítýška č.p. 246

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stano-
venými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor 
určených pro úpravu hlasovacích lístků.

5. Voliči budou  dodány nejpozději 3  dny přede dnem  konání voleb 
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

V Osové Bítýšce dne 14.09.2016
Josef Mach, starosta

Rekordní počet žáků 
v základní škole
V letošním školním roce jsme zaznamenali ve školních lavicích celkem 248 žáků z
více než 20 obcí (podle trvalého pobytu je to samozřejmě více, ale 
trvalý pobyt např. v Brně, Blansku, Fulneku, Milovicích, Počitkách, Holčikovicích
či ve Znojmě mají žáci, kteří žijí v Osové Bítýšce, Vlkově, Křoví atd.).

248 žáků je za posledních několik desítek let v naší škole rekordní – 
v příloze uvádíme vývoj počtu žáků ve škole podle jednotlivých obcí (např. 
v roce 2009/2010 navštěvovali naši školu 182 žáci).

Proto došlo také během prázdnin k úpravě prostor ve škole, aby se mohla
škola kapacitně připravit na zvýšený počet tříd (oprava podlah, zbudování
nové třídy …).

V mateřské škole je v současné době 55 dětí (kapacita je 56 dětí, takže jsme
po dlouhé době nemuseli žádné přihlášené dítě odmítat).

Jsme velice rádi, že vysokou kvalitu naší školy ocenila opakovaně Česká
školní inspekce, ale především nás těší zájem rodičů o naši školu.

PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ K 1. 9. 2016
šk. rok 2005/2006 188 (83)
šk. rok 2006/2007 185 (77)
šk. rok 2007/2008 182 (71)
šk. rok 2008/2009 179 (71)
šk. rok 2009/2010 183 (68)
šk. rok 2010/2011 193 (65)
šk. rok 2011/2012 197 (70)
šk. rok 2012/2013 208 (78)
šk. rok 2013/2014 201 (74)
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První školní den
Prázdniny utekly jako voda a znovu
nadešel den, 1. září, kdy se některé dě-
ti vracejí zpět do školních lavic, jiné
naopak usedají do těchto lavic poprvé.
V doprovodu svých rodičů i prarodičů
přišli na slavnostní uvítání do

vňáčkovi přispěla na učební pomůcky
600 Kč.  Domů děti odcházely spoko-
jeně s aktovkou plnou knih.

Budoucím školáčkům přejeme v je-
jich novém prostředí hodné úspěchů a
spokojenosti z dobře vykonané práce…

třídní učitelky, Mgr. Pavla Žáková 
a Mgr. Marcela Pátková.

Do svých tříd se vraceli s dárky 
a kytičkou od deváťáků, ke které ještě
přibyly i nové učebnice a pomůcky.
Obec Osová Bítýška každému pr-

Sportovní haly noví prvňáčci. Byli ne-
jistí, plní očekávání, přesto soustředě-
ní a pozorní. 

V novém prostředí je přivítal ředitel
školy Mgr. Milan Malý, pan starosta
obce Osová Bítýška  Josef Mach a

SK Osová Bítýška
Milí sportovní přátelé, chtěli bychom vás informovat o tom, že nás opus-
til kamarád a hlavní trenér týmu "A" pan Petr Koláčný. Poslední rozlou-
čení se konalo v kostele sv. Petra a Pavla v Tasově dne 10. 9.2016. 

Trenérem v Osové Bítýšce byl od roku 2013 a za jeho působení se fot-
bal v SK Osová Bítýška zvedl na velmi dobrou úroveň. 

Nevynechal jediný zápas a tréninkovou přípravu vedl vždy  s nasazením 
a citem pro fotbal.  Do našeho klubu dokázal získat i hráče, kteří měli zkuše-
nosti z vyšších fotbalových soutěží a začlenili se velice dobře do mužstva.
Touto cestou by všichni členové  a hráči  SK chtěli Petrovi poděkovat za je-
ho obětavou práci a ať nám tam v tom fotbalovém nebi drží palce.

S pozdravem SK Osová Bítýška   

PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ K 1. 9. 2016
šk. rok 2014/2015 227 (85)
šk. rok 2015/2016 234 (91)
šk. rok 2016/2017 248 (98)
* v závorce jsou uvedeny počty žáků z Osové Bítýšky a Osové

POČTY ŽÁKŮ DLE TRVALÉHO BYDLIŠTĚ K 1. 9. 2016
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Bílina 0 1 0 0
Blansko 0 0 2 2
Borovník 0 1 2 2
Brno 2 4 3 4
Březí 10 11 9 8
Březské 11 11 10 11
Fulnek 0 0 0 1
Heřmanov 9 8 12 11
Holčíkovice 0 0 2 2
Jabloňov 2 2 3 2
Jestřabí 1 1 0 0
Křoví 6 7 6 6
Milešín 1 1 0 1
Milovice nad Labem 0 0 1 1
Nová Ves 2 3 3 3
Ořechov 20 20 19 18
Ořechov-Ronov 4 6 4 4
Osová Bítýška 70 80 87 94
Osová Bítýška-Osová 4 5 4 4
Počítky 0 0 2 1
Radňoves 1 2 2 5
Rozseč 1 1 0 0
Ruda 0 0 1 0
Ruda-Křeptov 1 3 1 0
Ruda-Lhotka 0 0 1 1
Skřinářov 11 8 10 11
Tišnov 0 0 1 0
Velká Bíteš 4 6 5 7
Velké Meziříčí 0 0 0 1
Vlkov 17 18 17 19
Záblatí 22 24 24 26
Znojmo 0 1 2 2
Žďárec 1 1 1 1
Celkem 200 225 234 248

Rekordní počet žáků 
v základní škole

První školní den
Prázdniny utekly jako voda a znovu nadešel den, 1. září, kdy se některé děti vra-
cejí zpět do školních lavic, jiné naopak usedají do těchto lavic poprvé. 
V doprovodu svých rodičů i prarodičů přišli na slavnostní uvítání do Sportovní
haly noví prvňáčci. Byli nejistí, plní očekávání, přesto soustředění a pozorní. 

V novém prostředí je přivítal ředitel školy Mgr. Milan Malý, pan starosta
obce Osová Bítýška  Josef Mach a třídní učitelky, Mgr. Pavla Žáková a Mgr.
Marcela Pátková.

Do svých tříd se vraceli s dárky a kytičkou od deváťáků, ke které ještě při-
byly i nové učebnice a pomůcky. Obec Osová Bítýška každému prvňáčkovi
přispěla na učební pomůcky 600 Kč.  Domů děti odcházely spokojeně 
s aktovkou plnou knih.

Budoucím školáčkům přejeme v jejich novém prostředí hodné úspěchů 
a spokojenosti z dobře vykonané práce…

mutace SVRATKA:_SVRATKA.QXD 19.9.2016 10:32 Stránka 7


