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Osová Bítýška a místní
část Osová

y

Instalace 
Z-BOXU
Na začátku měsíce byl v obci u obec-
ního úřadu instalován Z-BOX (samo-
obslužné výdejní místo Zásilkovny). 
V průběhu září by mělo být zařízení za-
vedeno do interního systému Zásilkov-
ny a poté připraveno k užívání. 

I/37 Osová Bítýška - obchvat 
Délka: 2,8 km 
Počet stavebních objektů: 41
Zhotovitel: IMOS Brno
Cena stavby dle smlouvy: 
214 mil. Kč bez DPH
Termín realizace: 2019 – 2021
Stavba byla spolufinancována 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj.

Zahájení provozu obchvatu 
Osové Bítýšky
Dne 31. 8. 2021 proběhlo slavnostní
zahájení provozu obchvatu naší obce,
které se stalo vyvrcholením úsilí
bývalého starosty Josefa Macha 
a podpory zastupitelů minulých 
i současných. 

Proč se vůbec začal stavět obchvat
Osové Bítýšky? Jak vyplynulo z vý-

sledků šetření v roce 2016, přes naši o-
bec po tzv. sedmatřicítce tehdy projelo
v pracovní dny průměrně 3566 vozidel
všeho druhu, tedy osobních i náklad-
ních. A toto číslo je odpovědí na otázku
a hlavním důvodem pro vybudování
obchvatu. 

Největším přínosem je tedy nejen
často připomínané zvýšení bezpečnosti
v obci, ale také snížení hluku a emisí,
zvýšení kvality života kolem této ko-
munikace. Přestože toto zlepšení neo-
vlivní všechny části naší obce a všech-
ny obyvatele, určitě má velký smysl.

V nejbližších měsících budou ještě
dokončovány veškeré práce, které pro-
bíhají mimo hlavní trasu obchvatu,
výsadba zeleně a další úpravy, které si
ještě vyžádají naši trpělivost.
Děkujeme. 

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka 
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Poděkování velitele okrsku Heřmanov

Slavnostní otevření stavby I/37 Osová Bítýška – obchvat

Jako velitel Okrsku Heřmanov jsem byl
požádán paní Zdenkou Ondrákovou 
a dalšími občany z Moravské Nové Vsi,
abych poděkoval všem dobrovolným
hasičům našeho okrsku. Poděkování pa-
tří všem, kteří ve svém volném čase jeli
pomáhat občanům do tornádem poško-
zené Moravské Nové Vsi.

Budu citovat slova paní Ondrákové:
„V neštěstí, které mne potkalo, jsem měla
velké štěstí na lidi, na vás hasiče Okrsku
Heřmanov. Na hasiče z obcí Heřmanov,
Radňoves, Osová Bítýška, Skřinářov,
Rozseč a dalších, kteří se připojili.“

Chtěl bych i jménem svým poděko-
vat všem, kteří se ve svém volném čase
účastnili výjezdů na pomoc při odstra-
ňování škod a následně i stavebních pra-
cích na střechách opravovaných domů.
Jak řekl jeden z nás zúčastněných:
„Bolaví, unavení a bez jediného fňuknu-
tí jsme udělali takový kus práce!“

Poděkování patří i těm, kteří přispěli
na sbírku pomoci pořádanou při našem
prvním výjezdu. To znamená i Vám,
starostky i starostové, kteří jste nás pod-

pořili organizačně i materiálně.
Naše sbory předvedly, že umí dodržet

slova hasičského hesla: BOHU, VLASTI
K OSLAVĚ A BLIŽNÍMU KU POMO-
CI. Všichni tvrdě pracovali, sami řídili
práce a radou pomáhali ostatním. Každý

ze zúčastněných skvěle reprezentoval
svoji obec, sbor a celý náš okrsek.
Potvrzují to slova občanů Moravské
Nové Vsi, koordinátorů pomoci i reporté-
rů, že takových by bylo potřeba více!

Velitel Okrsku Heřmanov

Dobrovolníci a členové SDH Osová Bítýška v Moravské Nové Vsi

Ohlédnutí za farním dnem
V neděli 12. září 2021 jsme v Osové
Bítýšce prožili „Farní den“. Já to ale
vnímám jako den pro každého, bez 
ohledu na jeho vyznání, kdo se nebojí
překročit bránu do areálu fary. Začali
jsme nejprve v kostele sv. Jakuba mší
svatou, při které jsme děkovali za letošní
úrodu. Líbí se mi, že ty různé dary při-
nášejí ti, kteří je osobně vypěstovali ne-
bo vyrobili. 

V poledne jsme se přesunuli na spo-
lečný oběd na farním dvoře pod velkým
stanem. Vývar s knedlíčky a maso z gri-

lu se stalo tradicí. Během kávy jsme
mohli diskutovat, seznamovat se mezi
sebou, ochutnávat různé variace peka-
řského snažení farníků a zapíjet to bezo-
vou zonkou z Třebíče a výbornou jede-
náctkou z pivovaru Trojan Telč. Naše
děti mohly dovádět na skákacím hradě
či skluzavce, jezdily na koních, hrály si
na několika stanovištích nebo malovaly
památeční hrníčky, které chceme předat
našim starým a nemocným. 
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Naše škola podala projektovou žádost Šab-
lony III OB 2021 a získala v rámci
OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZ-
KUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ (číslo
výzvy 02_20_080) na školní roky 2021 –
2023 částku 899 743 korun.

Hlavním cílem projektu je zabezpečení
kvalitních podmínek pro inkluzivní vzdě-
lávání, zvýšení kvality vzdělávání a podpo-
ra pedagogického sboru prostřednictvím
výkonu odborné činnosti školního asistenta
v ZŠ i MŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených

školním neúspěchem a realizace projek-
tového dne v ZŠ i MŠ.

Projekt umožní rozvíjet motivující kul-
turu učení zaměřenou na maximální úspěch
pro každého žáka i učitele a podpoří trvalý
pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé za-
pojeni do aktivit projektu získají dovednos-
ti pro nové metody práce, které jim umožní
efektivněji pracovat s heterogenní skupinou
žáků a studentů. Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019826.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Škola získala dotaci 
na podporu vzdělávacích aktivit

Do naší školy zasedlo 1. září s novou
aktovkou na zádech 23 nových
žáčků – prvňáčků. Přivítala je paní
starostka i pan ředitel a naši nejmen-
ší jim prozradili, po jakém povolání
prozatím touží. Třídní učitelka Mgr.
Naděžda Dvořáková je seznámila se

Do 1. třídy nastoupilo 23 žáků.

OBEC POČET ŽÁKŮ
Osová Bítýška 7
Borovník 1
Březí 1
Heřmanov 1
Křoví 1
Nová Ves 1
Ondrušky 1
Ořechov 2
Skřinářov 1
Velká Bíteš 2
Vlkov 3
Záblatí 2

žirafkou Amálkou, která je bude
provázet prvními krůčky ve škole.
My všichni jim přejeme, nechť se
jim jejich očekávání vyplní, ať je pro
ně naše škola tím nejlepším startem
ke vzdělávání a dosažení vlastních
cílů. 

Prvňáčci ve školních lavicích

Vpředu žáci prvního ročníku, vzadu zleva Mgr. Naděžda Dvořáková, třídní učitelka, vpravo Mgr. Lenka Štěpánková, 
starostka obce, Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Ohlédnutí za farním dnem

Vše jsme pak v 17 hodin zakončili krátkým požehnáním v kostele. Děkuji zde všem,
kteří se nějak zapojili a vytvořili pěknou atmosféru přijetí. 

Přál bych si, aby naše farnost byla otevřená každému, kdo má zájem přijít nebo se
nějak zapojit. Jiří Jeniš, farář 
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