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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 zastupitelstva obce konaného dne
13.3.2017
Zastupitelstvo obce
- zamítá žádost „Sdružení občanů“ 

o zajištění vyprojektování a výstav-
bu inženýrských sítí a veřejného
osvětlení ve stavební lokalitě Za
Habeší. 

- schvaluje  dotaci ve výši 75 400 Kč,
která bude použita na částečné hra-
zení provozních nákladů služby den-
ního stacionáře Nesa Velké Meziříčí
poskytované občanům naší obce.
Smlouva bude uzavřena s Diecézní
charitou Brno, Oblastní charitu Žďár
nad Sázavou, Horní 22, 591 01 Žďár
nad Sázavou

- zamítá navýšení dotace prostřednic-
tvím veřejnoprávní smlouvy  
o částku 2 800 Kč pro členy Svazu
postižených civilizačními choroba-
mi, Velká Bíteš, kteří jsou občany
naší obce. Obec Osová Bítýška po-
skytne výše uvedenému Svazu část-
ku 7 200 Kč, která byla 
schválena v rozpočtu obce na rok
2017

- zamítá poskytnutí příspěvku pro ža-
datele - Centrum pro zdravotně po-
stižené kraje Vysočina, pracoviště 
Žďár nad Sázavou, Komenského 1

- schvaluje uzavření Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – stavba „O.Bítýška, 
rozš.NNk, Svoboda, pč. 4366 na o-
becních parcelách č. 2420/1, 68/14,
st.198 a 68/2 v k.ú. Osová Bítýška

- neschvaluje záměr prodeje části 
obecního pozemku p.č. 32/1 v k.ú.
Osová Bítýška o výměře 180-
-200 m2

- schvaluje záměr prodeje části 
obecního pozemku p.č. 511 v k.ú.
Osová o výměře 16 m2

- bere na vědomí rozpočtová opatře-
ní č. 10,11,12,13,14

- schvaluje uzavření smlouvy o zří-
zení věcného břemene č. NM-
014330041160/002 na pozemky p.č.
594/1, 594/2, 597/4 v k.ú. Křoví pro
stavbu s názvem „Křoví st.úpr.NN
hájenka“ za účelem umístění distri-
buční soustavy – zemního kabelové-
ho vedení NN, pojistkové skříně

ÚSPĚCH V OLYMPIÁDĚ V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 15. 2. 2017 reprezentoval naši
školu žák 6. ročníku  Jan Štěpánek v
okresním kole olympiády v ang-
lickém jazyce. Olympiáda měla dvě
části: písemnou posle-
chovou část a konverza-
ci na vylosované téma s
řešením situace.    

V první části soutě-
žící plnili zadané úkoly
při poslechu předem ne-
známého textu. Poté ná-
sledovala ústní část –
konverzace na určité té-
ma.  Při konverzaci po-
rota hodnotila jazyko-
vou pohotovost a kreati-
vitu, bohatost slovní

zásoby, výslovnost i gramatickou sp-
rávnost projevu soutěžících.

Jan Štěpánek se umístil na
výborném 3. místě z celkového počtu

19 zúčastněných žáků
šestých a sedmých ro-
čníků základních škol na-
šeho okresu.

Blahopřejeme Honzovi
k úspěchu a věříme, že
svých dobrých znalostí
angličtiny v budoucnosti
využije při studiu i v prak-
tickém životě. 

Poděkování za přípra-
vu patří i paní učitelce
Mgr. Blance Hortové.

VÝROBA JMENOVEK
V PRACOVNÍM
VYUČOVÁNÍ

BYLI JSME V DIVADLE

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE FINANČNÍ 
GRAMOTNOSTI

ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO - BESEDA 
S CESTOVATELI MÁROVÝMI

Není vždy jednoduché pochopit tech-
nický nákres a vyčíst z něj, jak bude
výrobek vypadat. A už vůbec není jed-
noduché vyrobit podle něj výrobek-
byť by to byla i obyčejná jmenovka. 

To velmi záhy pochopili žáci 6. ro-
čníku, kteří se touto problematikou za-
bývají posledních několik vyučovacích
hodin pracovní výchovy. Naměřit, na-
kreslit, uříznout, obrousit a poté slepit a
namořit dřevěné části tak, aby vznikl
hotový výrobek, jim však zabere ještě
pár hodin.

V únoru proběhlo na naší škole okres-
ní kolo soutěže Finanční gramotnost.
Školu reprezentovaly
týmy I. kategorie (Alžběta
Stránská, Petr Budzinski,
Jiří Dvořáček) a II. katego-
rie (Simona Prudíková,
David Řepa, Michal
Hudec). Do krajského kola
postupovaly pouze týmy
umístěné na 1. místě, což
se podařilo týmu mladších
reprezentantů. 

Tým II. kategorie se u-
místil na krásném 5.

místě. Gratulujeme k dosaženým vý-
sledkům.

TANEČNÍ SOUTĚŽ
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Před jarními prázdninami, v pátek 17. 2.
2017, se v aule v rámci školních družin
konala taneční soutěž. Děti se na ni vel-
mi těšily a celý měsíc pečlivě připravo-
valy. Tudíž není divu, že všechny tane-
čnice i tanečníci předvedli pěkné tane-
ční kreace a sklidili velký potlesk.
Porota měla nelehký úkol. Z 50 přih-
lášených dětí vybrala ty nejlepší, které
dosáhly na stupně vítězů. Všichni ostat-
ní soutěžící za své výkony a snahu ob-
drželi malý dárek. Závěrem celého od-
poledne se během krátké diskotéky za-
pojili do tance i ti, co nesoutěžili, a tím
přispěli k příjemné a veselé atmosféře,
která celou soutěž provázela. 

Venčení psů
Na základě stížnosti občanů
žádáme důrazně majitele
psů, aby poklízeli při venče-
ní exkrementy svého psa. 
V případě, že se situace ne-
zlepší  a stížnosti se budou
opakovat, přistoupí zastupi-
telstvo k razantnímu zvýše-
ní poplatku za psy. Zleva: Alžběta Stránská, Jiří Dvořáček, Petr Budzinski

Štěpánek Jan,
olympiáda AJ

První jarní měsíc začal pro žáky prv-
ního a druhého ročníku divadelním
představením Jája a Pája. Tihle dva
sympaťáci se – jak jinak – často ne-
pohodli se svým sousedem, řezníkem
Krkovičkou a vzniklé rozpory mou-
dře a s rozvahou vždy vyřešil děda
Lebeda, vysloužilý námořník. Tvůrci
divadla Radost obohatili představení
o další aktéry, jako jsou hasiči Fanda
a Láďa, sousedka Mráčková, papou-

šek dědy Lebedy, který kluky ráno
budí namísto kohouta, paličatá koza i
sympatická neteř souseda Krkovičky
Míla. Děti prošly čtyřmi ročními do-
bami a držely všem zmíněným posta-
vám palce, aby vyzrály nad lakotným
sousedem.

Dětem se představení velmi líbilo
a vykouzlilo spolu s jarním slu-
níčkem úsměvy na dětských tvářič-
kách.

V úterý 14. 3. naši školu již tradičně
navštívili cestovatelé Márovi, aby
nám přiblížili další zážitky z jejich cest
po světě, které během mnoha let usku-
tečnili společně se svým hendikepova-
ným synem Jirkou.

Po vyprávění o exotických kraji-
nách z předcházejících let jsme se 
v minulém roce přesunuli do
Rakouska a Francie a letos jsme 

v Evropě pokračovali – tentokrát ve
Španělsku a Portugalsku.

Prostřednictvím cestovatelů Máro-
vých poznávali naši žáci nejzajíma-
vější místa na Pyrenejském poloost-
rově: uviděli Magickou fontánu 
v Barceloně a podívali se také na vy-
stoupení delfínů ve Valencii i na býčí
zápasy v Madridu. Společně s Máro-
vými měli žáci možnost spatřit větrné

mlýny Dona Quijota, potěšit se pohle-
dem na volně žijící opice v Gibraltaru
a zjistit, jak se vyrábí portské víno či 
iberská šunka.

Příjemné setkání s Márovými při-
neslo všem nejenom mnoho nových
informací, ale určitě také přispělo ke
zvýšení zájmu o poznávání cizích ze-
mí a o cestování.
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Aktualitky z Mateřského centra
Od ledna probíhají v MC pravidelné odpolední setkání maminek a dětí - až na výjim-
ky - každou středu.  Kromě toho se pravidelně scházíme s maminkami i bez dětí 
a stmelujeme kolektiv. Na každý měsíc jsou připravené různé akce, tvoření a před-

nášky. V měsíci únoru
jsme absolvovaly odpo-
ledne zaměřené na va-
lentýnské líčení s profe-
sionální vizážistkou
Martinou Solarovou 
z Jihlavy. Všechny jsme
si to náramně užily. 
Dále bych touto cestou
ráda pozvala rodiče 
a dětičky z okolí na dět-
ský karneval, který
právě s maminkami
plánujeme. 

Za MC Denisa
Dvořáčková

Poděkování za farnost Osová Bítýška
V neděli 12. března ve farním kostele sv. Jakuba v Osové Bítýšce požehnal novou
křížovou cestu kanovník brněnské kapituly Roman Kubín, bývalý farář v Osové
Bítýšce. Tuto novou křížovou cestu před patnácti lety namaloval náš rodák Václav
Mach Koláčný. Jeho dílo putovalo po mnoha výstavách, aby natrvalo zakotvilo 
v našem farním kostele. Děkuji obcím na území farnosti a jednotlivým rodinám,
které přispěly na jednotlivá zastavení. Díky vaší štědrosti jsme obohatili náš kostel
současným uměním a věříme, že jsme tak zanechali stopu pro budoucí generace.                 

Jiří Jeniš, administrátor farnosti

SK Osová Bítýška informuje
Dne 25.2. 2017 se uskutečnil turnaj mladších přípravek  v místní sportovní hale.
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 mužstev: SK Osová Bítýška, TJ Družstevník Bory,
FC Santuz Jívoví, FC Budišov, SK Dolní Heřmanice, TJ Sokol Křoví
Vítězem turnaje se stalo mužstvo SK Osová Bítýška 
Nejlepším střelcem se stal hráč z SK Dolní Heřmanice  počtem 13 golů.
Touto cestou bychom chtěli všem, kteří tento turnaj uspořádali poděkovat. Všem
trenérům mladší přípravky SK Osová Bítýška a sponzorům turnaje.

Dále chceme informovat o přípravě na jarní část mladších žáků a mužů "A" 
a "B". Žáci se pravidelně schází každý čtvrtek ve sportovní hale v pravidelném po-
čtu 10 hráčů.

Muži zahájili přípravu po novém roce, pravidelnými tréninky středa, pátek a ne-
děle. Přípravu mají dohromady a také domluvené přátelské utkání na umělé trávě
ve Velkém Meziříčí.

Výsledky přípravných utkání  Osová Bítýška - Rudíkov   5:4 
Osová Bítýška - Strážek    2:2

Dne 4.3 se uskutečnil masopustní průvod.                              SK Osová Bítýška

Bohoslužby o Velikonocích ve farnosti Osová Bítýška
13. duben 2017 ZELENÝ ČTVRTEK
17,00 mše svatá na památku Večeře Páně s umýváním nohou

poté adorace v Getsemanské zahradě
18,00 hrkání
14. duben 2017 VELKÝ PÁTEK

den umučení našeho Zachránce Ježíše Krista
Den přísného postu
8,30 – 16,00 možnost adorace v kostele
07,00 hrkání
08,00 Denní modlitba církve - Četba + R. chvály
12,00 hrkání
17,00 velkopáteční obřady se zpívanými pašijemi
18,00 hrkání
15. duben 2017 BÍLÁ SOBOTA – den modliteb u Božího hrobu 
8,30 – 15,00 možnost adorace u Božího hrobu
07,00 hrkání
08,00 Denní modlitba církve - Četba + R. chvály
12,00 hrkání
20,00 velikonoční vigilie a po ní agapé, občerstvení s sebou
16. duben 2017 Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
09,30 mše svatá - Osová Bítýška
11,00 mše svatá - Ronov
17. duben 2017 Velikonoční pondělí
09,30 mše svatá - Osová Bítýška
11,00 mše svatá - Ronov
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