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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

Horní řada zleva: Daniel Petrucha, Adam Fendrych, Jan Štěpánek, 
Tomáš Farník, Jakub Šmerda

Dolní řada zleva: Filip Klíma, Marek Prudík, Lukáš Sláma, Petr Urbánek, 
Libor Batelka

Ležící hráč: Ondřej Farník

Beseda o hmyzu 
Dne 16.11.2017  měli žáci druhého stupně možnost nahlédnout do světa hmyzu 
a dozvědět se více o exotických druzích, které ve volné přírodě jen tak neuvidíme.
Během poučné přednášky jsme se blíže seznámili např. s různými druhy švábů,
ploštic, kudlanek, ale také pavouků, štírů a mnohonožek. Některé z těchto živo-
čichů si žáci mohli dokonce vzít do ruky. Získané poznatky se žákům budou ho-
dit nejenom v hodinách přírodopisu, ale třeba i v praktickém životě.

Mikuláš ve škole
Návštěva Mikuláše s anděly a čerty se stala na naší škole již tradicí. Jako ka-
ždoročně se i letos přípravy ujali naši deváťáci. Během první vyučovací ho-
diny navštívili ve svých maskách všechny třídy naší školy, vyslechli krásně
zarecitované básničky nebo zazpívané písničky a odměnili svoje mladší spo-
lužáky bonbóny. Mikulášská návštěva byla příjemným zážitkem i připome-
nutím tradic.

oslavil v listopadu letošního roku své 97. narozeniny. K tomuto 
významnému jubileu mu přejeme hodně zdraví, pohody a svěžesti.

Pan Vladislav Volf z Osové Bítýšky 

V sobotu 6. ledna 2018 proběhne 
v naší obci Tříkrálová sbírka. 
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ 
NA POMOCI DRUHÝM!

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, popřát Vám krásné, klidné 
a radostné prožití svátků vánočních. 
V novém roce především 
- zdraví, neboť „Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která za-

slouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale 
i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. 
Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ct-
nost.“ (Michel De Montaigne),

- štěstí, protože „Lidské štěstí, to je taková šňůrka, na kterou navlékáme
malé korálky, taková malá štěstí - čím jsou drobnější a čím je jich víc,
tím je to štěstí větší“ (Jan Werich)

- radost – „Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co
bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.“ (Ota Pavel)

- optimismus, neboť „Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd,
neplavil se do neznámých zemí, ani neobjevil nové obzory lidské duše.“
(Helen Kellerová)

- dostatek trpělivosti s těmi, kteří nejsou dokonalí, dostatek pochopení
pro ty, kteří jsou kreativní, dostatek vůle a ochoty vzájemně se domluvit
a přistoupit na kompromis.

Josef Mach, starosta

Ze základní školy
Úspěchu na sportovním poli dosáhli mladší žáci naší školy ve florbalu. Oblastní
kolo, kterého se účastnilo 10 družstev, zvládli na výbornou. Z pětičlenné skupiny
(ZŠ Osová Bítýška, ZŠ Sokolovská VM, ZŠ Oslavická, ZŠ Velká Bíteš a ZŠ
Radostín n. O.) postoupilo družstvo jako její vítěz přímo do okresního finále.   

V okresním kole obsadili žáci krásné 5. místo. Nutno však konstatovat, že
výkon umístění příliš neodpovídá, i tentokrát hráli výborný florbal. Avšak po těs-
ných porážkách se ZŠ Švermova Žďár n. S. 0:1 a ZŠ Nové Veselí 2:3, kdy se od
nás odvrátilo i nutné sportovní štěstí, jsme museli nastoupit k utkání o 5. až 6. mís-
to. Vše si mladí florbalisté ale vynahradili  právě v tomto utkání. Jednoznačně po-
razili ZŠ Bory 5:1. Celkový sportovní výkon našich žáků dává dobrý předpoklad
i pro příští ročník turnaje. 

Turnaj ve florbalu
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Dění v MC Osová Bítýška
Od listopadu jsme se s maminkami a dětmi vrátili zpátky ke "starým dobrým"
středečním odpoledním setkáním. Srdečně přivítáme všechny novopečené 
a nově příchozí maminky s dětmi v místní družině ZŠ v čase od 16 do 18 
hodin.

V listopadu jsme s maminkami uspořádaly i společné pečení perníčků na
Adventní průvod světýlek. Ten proběhl v sobotu 2. 12. 2017 a věříme, že si
tuto akci všichni užili.

Závěrem si dovoluji popřát za celé Mateřské centrum všem příjemné a po-
hodové prožití vánočních svátků a co nejlepší vstup do roku 2018.

Za MC Denisa Šustrová

Osová Bítýška 24.12.2017 ve 14 hod.
pod věží kostela sv. Jakuba
Ronov 26.12.2017 v 11.hod

u kaple sv. Antonína

ŽIVÝ BETLÉM
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