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Sen o nové, moderní multifunkční hale v naší obci dojde naplnění.  
Na  zasedání Výboru Regionální rady Jihovýchod dne 3. 7. 2008 byl projekt Centra kultury, 
sportu a zájmových činností schválen pro získání dotací z programu ROP NUTS 2 
Jihovýchod. Z celkové hodnoty díla 32 316 758,- Kč získala obec Osová Bítýška dotaci ve 
výši 29 893 001,- Kč. Tato částka představuje 92,5 procent z celkového rozpočtu na akci 
„Centrum kultury, sportu a zájmových činností“. O dotaci z operačního programu ROP NUTS 
II Jihovýchod žádalo šestkrát více obcí, než kolik jich nakonec uspělo. 
Snahou obce je zajistit pro své občany, ale i pro obyvatele ze spádového území, kvalitní 
infrastrukturu, jež by občané využili pro realizaci svých sportovních, kulturních a 
společenských aktivit. Obec hodlá v rámci projektu postavit novou tělocvičnu u místní 
základní školy. Tato nová budova bude kapacitně dostačující i pro pořádání kulturních a 
společenských akcí, kapacita sálu bude 420 osob.   

Cílem obce byly níže uvedené priority: 
Ø Zvýšení úrovně/kvality a dostupnosti infrastruktury základní občanské vybavenosti. 

Ø Zajištění základních podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel obce a spádového 
území. 

Ø Rozšíření možností/aktivit z pohledu smysluplného využití volného času. 

Ø Podnícení zájmu o volnočasové aktivity dětí a mládeže – omezení sociálně-
patologických jevů. 

Ø Zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy na místní základní škole, kvalitní 
podmínky pro kulturní a společenské aktivity školy. 



Ø Podpora místních kulturních a společenských aktivit – vedoucích posílení identity 
s regionem. 

Ø Stabilizace místních obyvatel (zejména mladých rodin), zatraktivnění regionu 
z pohledu bydlení (příchod nových obyvatel do regionu). 

Ø Zajištění trvale udržitelného života v regionu. 

Ø Zlepšení architektonického vzhledu obce. 

Ø Kvalitní a reprezentativní zázemí pro kulturní, společenské a sportovní aktivity 
obyvatel obce a spádového území, místních spolků a základní školy; 

Ø Kapacitně dostačující tělocvična pro pořádání různých turnajů a soutěží, a to jak 
školských, tak i sportovních; 

Ø Díky kvalitnímu zázemí v obci dojde k rozšíření počtu volnočasových kroužků (resp. 
Organizovaných aktivit) pro děti a mládež; 

Ø Kapacitně dostačující prostory pro kulturní a společenské aktivity v obci; 

Ø Rozšíření počtu možných sportovních aktivit – např. o možnost tréninku na 
horolezecké stěně aj.; 

Ø Kvalitní zázemí pro kulturní infrastrukturu prostřednictvím nově vytvořeným prostorům 
pro „centrální“ obecní knihovnu, která bude určena jak občany, tak i pro žáky základní 
školy; 

Ø Bezbariérový vstup pro osoby s omezenou pohyblivostí. 
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