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Ze základní školy

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

Ze zastupitelstva obce

Ze  zasedání zastupitelstva obce
Osová Bítýška, konaného dne
14.04.2016 

Zastupitelstvo obce 
- schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní
smlouvě o pronájmu (Hájenka
Březské) a  Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
pronájmu lesní půdy. 
- schvaluje „Smlouvu o budoucí daro-
vací smlouvě v souvislosti se změnou
kategorie pozemní komunikace“ s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic ČR, správa
Jihlava.
- schvaluje tato pravidla čerpání dotace
„Na činnost SK Osová Bítýška z.s.“:
Minimálně 25%  z celkové  částky
poskytnuté dotace musí být použita
pro všechna mužstva žákovské kate-
gorie. Zbylá část z celkové částky po-
skytnuté dotace může být použita
především na:
a) Materiální vybavení fotbalových 

mužstev
b) Pronájem sportovišť a prostor 

sloužících k přípravě jednotlivých 
družstev, včetně sportovního na 
přípravných turnajích

c) Doprava mužstev na utkání
d) Energie, voda
e) Správa a údržba hřiště a okolí, 

včetně materiálního zabezpečení
f) Náklady spojené s udržováním 

prostor využívaných v budově 
sokolovny

- schvaluje dotaci ve výši 72 000 Kč,
která bude použita na částečné hrazení
provozních nákladů služby denního
stacionáře Nesa Velké Meziříčí posky-
tované občanům naší obce. Smlouva
bude uzavřena s Diecézní charitou
Brno, Oblastní charita Žďár nad
Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár nad
Sázavou.
- schvaluje pronájem pozemku p.č.
2430/4 v k.ú. Osová Bítýška o rozmě-
rech 3,7m x 5m pro provoz restaurační
zahrádky v měsících květen až září ro-
ku 2016 za cenu 1Kč/m2 /den.
- přiděluje obecní byt v Základní ško-
le Osová Bítýška
- schvaluje pořádání akce „Filmové lé-
to 2016“, pokud nemá pořadatel k dis-
pozici svoje lavice k sezení, uskuteční
se promítání v Osové Bítýšce místo na-
vrhované „Galerie Sýpka“. Dále schva-
luje částku 5000 Kč + DPH na jeden
promítací den, která bude vyplacena
pořadateli akce.
- zamítá nabídku Společnosti „Český
varhanní festival“ na pořádání varhan-
ního koncertu v naší obci v rámci 10.
ročníku Českého varhanního festivalu.
schvaluje záměr pronájmu půdy by-
tového domu Osová Bítýška č.p. 263 a
případný pronájem tohoto prostoru sta-
novit na částku nejméně 6 000 Kč za
měsíc. 
V diskusi předsedající informoval za-
stupitele o tom, že bylo  ukončeno

Čarodějnický den
Tradiční čarodějnický den strávily

děti z 1. ročníku – v ten den proměněné
na ježibaby, čarodějnice a čarodějníky –
plněním čarodějnických úkolů z české-
ho jazyka a z matematiky. Naslouchaly
čarodějnické pohádce, luštily tajenku,
počítaly čarodějnické příklady a naučily
se básničku o ježibabě. Na zahradě ma-
teřské školy pak plnily čarodějnické
úkoly -  házení koštětem na cíl, čaroděj-
nickou přeskakovanou nebo slalom 
s míčkem a koštětem. Vysloužily si tak
žetony, které je opravňovaly sáhnout si
do čarodějnické krabice, kde bylo pro
ně přichystáno překvapení – co si na-
hmátly, to si mohly nechat. A tak se dě-
ti procvičily v českém jazyce i v mate-
matice a zároveň rády navštívily prosto-
ry mateřské školy i svoje menší kama-
rády. Náročnější příprava výuky stála za
námahu a odměnou byly spokojené
tváře malých čarodějnic a kouzelníků.

Vystoupení skupiny Marbo
Skupina Marbo manželů Vrtalových

připravila pro letošní koncert tematic-
kou hodinku pro první stupeň s názvem
„Muzikantem ze dne na den?“ a pro
druhý stupeň „Jazz jako základ populár-
ní hudby“. 

Děti potěšily známé i méně známé
písničky, vystoupení se jim líbilo a vel-
mi aktivně se do programu zapojovaly.
Zopakovaly si také některé pojmy z hu-
dební výchovy a z auly odcházely 
s úsměvem a melodií na rtech.

Jarní vystoupení pro rodiče 
v mateřské škole
Ve třídě starších dětí - Včeliček čekal

uprostřed měsíce května rodiče, praro-
diče a všechny ostatní, co přišli podpo-
řit své nejdražší, pestrý program. Děti se
střídaly při zpěvu oblíbených písniček,
přednesu jarních veselých básniček 
a účinkovaly ve veršovaných pohád-
kách: Jak šel zajíc pro teplo, Paleček 
a jeho kamarádi a Proč má zajíc dlouhé
uši. K oblíbeným zábavám holčiček pa-
tří tanec. Na jarním vystoupení děvčata
zatancovala taneček s obručí s písni-
čkou Pátá z muzikálu Rebelové a tane-
ční improvizaci se stuhami na písničku
Najednou z pohádky Ledové království.
Příprava nebyla snadná, a tak máme ra-
dost, že se vystoupení dětem podařilo 
a doufáme, že spokojení byli i všichni
diváci. Všechny přítomné, včetně sta-
rosty obce pana Josefa Macha, přivítal
ředitel školy Mgr. Milan Malý.

Další rodinné tvořeníčko
V měsíci březnu dostaly děti z 

1. třídy další úkol pro šikulky. Nebyl vů-
bec jednoduchý. 

Protože jsme procvičovali čtení na
pohádkách s obrázky, částečně i z hlavi-
ček dětí vyšla myšlenka na vytvoření

zdravé výživy, společně připomenutých
v první části, připravili zdravé pokrmy 
a nápoje - např. cheescake, plněné pap-
riky tvarohovou pomazánkou, energe-
tický nápoj ze zázvoru, zeleninový talíř
s bylinkovým dipem a ovocný dezert.

Pro mladší žáky měly lektorky při-
pravené ochutnávání a hádání ovoce,
zeleniny a bylinek, které je nejen pouči-
lo, ale také velmi pobavilo, stejně jako
vytváření „5D“ ovocných obrázků.

Co to je Alternátor…
Co to je štěpka, biomasa, teplárna, al-

ternativní zdroje, jak funguje parní stroj
… a mnoho dalšího se dozvěděli žáci
naší školy při návštěvě „Science Centra
Alternátor“ v Třebíči, které jsme na-
vštívili 27. 4. Toto vědecké centrum je
interaktivní vzdělávací institucí, ve
které je možné na vlastní oči a na vlast-
ní kůži zažít experimenty s rozličnými
přírodními jevy. 

Starší žáci ZŠ Osová Bítýška 
v okresním kole minifotbalu
Dne 19. 4. 2016 se zúčastnilo družst-

vo starších žáků ZŠ Osová Bítýška 
okresního finále základních škol v mini-
fotbalu v Bystřici nad Pernštejnem.
Družstva byla nalosována do dvou
tříčlenných skupin. V naší skupině jsme
sehráli dvě vyrovnaná utkání a v koneč-
ném účtování obsadili třetí místo, kdy 
o umístění rozhodovalo skóre – ZŠ
Bystřice nad Pernštejnem 1:0 a ZŠ

Nové Město na Moravě 1:3. Tento vý-
sledek nám určil hrát o celkově 5. - 6.
místo v turnaji se ZŠ Svratka. Po bez-
brankovém utkání rozhodoval penalto-
vý rozstřel a v němž jsme byli úspěšní 
a obsadili celkově cenné 5. místo. 

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů
Dalším ročníkem pokračuje úspěšné

vlastního malovaného povídání.
Některé děti samy, některé společně 
s rodiči, se do práce se slovem a obráz-
kem aktivně zapojily. Posuďte sami, jak
se jim to povedlo. Všechna „dílka“ jsou
ke zhlédnutí a k přečtení ve vstupním
vestibulu školy.

Divadelní zážitek
Dne 12. dubna se děti z 1. a 2. ro-

čníku vydaly autobusem do Brna. V di-
vadle Radost bylo pro ně hráno předsta-
vení O líné babičce. Babička ovšem líná
vůbec nebyla a spolu se svým pejskem
si „na stará kolena“ plnila své neuskute-
čněné sny z mládí.  Leckteré děti by 
určitě rády společně s babičkou na-
vštívily velehory a potkaly Yettiho, nau-
čily se lyžovat nebo se potápěly s cho-
botnicí. Představení se líbilo, děti se do-
bře bavily a s chutí si pak ve škole na-
malovaly obrázky toho, co je v divadle
nejvíce zaujalo.

Čtení třeťáků v mateřské školce
Ve čtvrtek 5. května přišli do mate-

řské školy žáci třetího ročníku ze ZŠ
číst. S paní učitelkou připravili pro mla-
dší děti ve třídě Berušek program o bar-
vách a pro starší děti ve třídě Včeliček
pohádku Bob a Bobek na moři. Děti
měly radost také z dárečků, které od
školáků dostaly - barevné papírové če-
pice a bílé loďky, které si starší děti s po-
mocí třeťáků vyzdobily květinami
(stejně jako Bob a Bobek v příběhu). 

„Zdravá pětka“
Na konci března (17. 3.) a dubna (29.

4.) měli žáci příležitost připomenout si
hlavní zásady zdravého životního stylu
v rámci programu „Zdravá pětka“. 

Dvouhodinový workshop byl rozdě-
len na dvě části – teoretickou, v níž do-
kázali, kolik informací už během školní
docházky „nasbírali“, a praktickou, ve
které si podle všech osvojených zásad

Družstvo starších žáků ZŠ Osová Bítýška. 
Horní řada zleva:  Martin Jurán, Lukáš Pelikán, Pavel Karmasin, Jiří Malý,

David Řepa, Spodní řada zleva: Jan Czökoly, Tomáš Katolický, Zdeněk
Řezníček, Miloslav Vaculík, Miroslav Dúpal
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Informace pro občany

Rodinné dovolené spojené s cesto-
váním do zahraničí znamenají i vyři-
zování cestovních dokladů. Co vše je
potřeba zařídit při cestování s dět-
mi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské
unie a dalších vybraných evropských
zemí cestovat na vlastní občanský
průkaz? Cestovní pas i občanský
průkaz jsou pro děti levnější.

Blíží se čas dovolených a s ním čeká
mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo na-
řízením Evropské unie ke zrušení mo-
žnosti cestovat na zápis v cestovním
dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem
neznamená, že se jim kvůli pořízení ce-
stovního dokladu pro děti dovolená ně-
jak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu

výběrové řízení na dodavatele stavby
„Výstavba inženýrských sítí a oprava
komunikace v ulici Kozí“ Ve výbě-
rovém řízení zvítězila firma SPH stav-
by s.r.o., Bystřice nad Pernštejnem. 
V sídle Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko proběhne výběrové řízení na
dodavatele vodovodního řadu v této 
ulici, včetně přípojek, kde se Obec
Osová Bítýška podílí 50% nákladů.
Dále podal předsedající zastupitelům
informaci o „Rekonstrukci traťového
úseku Vlkov u Tišnova – Křižanov (mi-
mo) a o dalších jednáních ohledně ob-
chvatu I/37.

Dle Vyhlášky č. 2/2015 o místním po-
platku za provoz systému shromažďo-
vání,  sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních od-
padů je v naší obci stanoven místní po-
platek (za provoz systému shromažďo-
vání,  sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních od-
padů)  ve výši 350 Kč za kalendářní
rok, děti do 16 let věku (včetně) platí
poplatek ve výši 200 Kč za kalendářní
rok. 
V roce 2015 měla naše obec tyto nákla-
dy na odpadové hospodářství:
Odvoz plastů, skla a papíru 74 877 Kč
*biologických odpadů 133 592 Kč
nebezpečných odpadů 3 790 Kč
objemných odpadů 
(+ kontejner u hřbitova) 19 390 Kč
směsný komunální odpad 
(popelnice) 381 887 Kč
celkem 613 536 Kč

*Za odvoz bio-popelnice o objemu 240
litrů zaplatí Obec Osová Bítýška
652Kč+15% DPH za nádobu/rok
*Za odvoz bio-popelnice o objemu 120
litrů zaplatí Obec Osová Bítýška
383Kč+15% DPH za nádobu/rok

Od občanů a za rekreační objekty bylo
vybráno celkem 305 814 Kč
Obec ze svých prostředků 
doplatila 307 722 Kč

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Aktualitky z mateřského centra duben + květen

platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní si-
tuaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi,
jako například Egypt nebo Turecko, se
dá letos očekávat nárůst zájmu o cesto-
vání po Evropě, a proto jistě potěší mo-
žnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten
je nyní možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanské-
ho průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a
doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové 
do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo o-

bčanského průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou

působností. K žádosti, kterou na místě
zpracuje úředník, není nutné přikládat
fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádos-
ti. Při podání žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rod-
ný list dítěte. V případě, že má dítě vy-
dán již platný občanský průkaz nebo
cestovní doklad, lze tento předložit
místo rodného listu. Lhůta pro vydání
cestovního pasu nebo občanského prů-
kazu činí maximálně 30 dnů. V případě
vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je
možné požádat o vydání cestovního pa-
su ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn
poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší in-
formace k vyřizování osobních dokla-
dů lze nalézt na webu ministerstva vnit-
ra na adrese: 
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo

Evropskou unii, doporučujeme se pře-
dem informovat u zastupitelského úřa-
du daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezleti-
lým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou mini-
mální dobu platnosti cestovního dokla-
du při vstupu na jejich území nebo 
ukončení pobytu – nejčastěji činí poža-
dovaná minimální doba platnosti 6 mě-
síců. Podrobnosti k těmto i dalším pod-
mínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného
státu, popřípadě je lze nalézt na webu
Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ 
a dále v části „Státy a území – informa-
ce na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra 

pro řízení sekce veřejné správy

Jako již tradičně proběhla v obou mě-
sících kromě úterků s dětmi i setkání
maminek spojená s tvořením. V dubnu
jsme vyráběly "travňáky" a přálo nám
počasí, takže se setkání uskutečnilo
venku. V květnu jsme vytvářely vo-
ňavé aroma koule do koupele, navíc ja-
ko dárek ke dni matek si ještě mamin-
ky vypískovaly obrázek se srdíčkem. 

S dětmi jsme využili možnost na-
vštívit dětské hřiště u školky, na kterém
se nám moc líbilo. Těšíme se, že je bu-
deme moci využívat častěji, jak to jen
počasí dovolí.

Jiří Machát
Dne 08.05.2016 se Jiří Machát (pravdě-
podobně jako první občan Osové
Bítýšky) zúčastnil mezinárodního
Pražského maratonu. Po několika již ab-
solvovaných půlmaratonech (osobní re-
kord 1:29)se Jiří rozhodl zkusit štěstí 
a pokořit výzvu maratonské běžecké
tratě v délce 42,195 kilometrů. Z téměř
11 000 startujících běžců se Jiří během
své premiéry na této trati umístil na slu-
šném 790. Místě v čase 3 hodiny a 28
minut a zužitkoval tak více než rok pří-
prav, kdy průměrné tréninkové dávky
přesahovaly i 200 naběhaných kilomet-
rů měsíčně. Do budoucna se chce Jiří to-
muto koníčku věnovat i nadále a kromě
řady menších lokálních závodů se rovn-
ěž chystá letos absolvovat i jeden zahra-
niční maraton v Amsterdamu.

Těšíme se na všechny maminky a
dětičky, co se k nám přidají...

Denisa Dvořáčková

Plán na měsíc červen je následující -
klasická úterní setkání, hraní na hřišti,
tvoření, výlet, malování na obličej, fo-
cení.

vystoupení žáků ZŠ Osová Bítýška 
v Dopravní soutěži mladých cyklistů 
v oblastním kole ve Velkém Meziříčí
22. 4. 2016 osadili s velkou převahou
mladší i starší žáci 1. místo a postoupili
do okresního finále, které se konalo 10.
5. 2016 v Novém Městě na Moravě.
Také zde se žákům dařilo a opět obsadi-
li v obou kategoriích první místa. To
znamená, že budou reprezentovat okres
Žďár nad Sázavou v krajském kole,
které se koná 2.- 3. 6. 2016 v Jihlavě. 

Vítězné družstva 
oblastního kola DSMC.
Horní řada zleva: 
Zdeněk  Řezníček, Monika
Osobová, Vojtěch
Stránský, Denisa Holemá
Dolní řada zleva: 
Jan Štěpánek, Matěj
Řezníček, Andrea
Musilová, Nikola Žáková
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