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Svatojakubská pouť 
Jako každý rok, i letos bylo na
Svatojakubskou pouť v Osové Bítýšce
veselo. Přijely kolotoče, stánky a páte-
ční i sobotní večer byl doprovázen ta-
nečními kapelami. O bohatý program
poutě se také postarala krojovaná cha-
sa, která letos již 11tým rokem účin-
kovala v počtu 24 členů. 

Samotné pouti předcházela spousta
aktivit, jako například zvaní místních
obyvatel nebo zdobení obce. Velkou
událostí je také stavění máje, které se
letos konalo již potřetí. Bez použití
strojů, pouze tradičně ručně, za pomo-
ci dobrovolníků a chasy byla postave-
na máje o celkové výšce 26 metrů. Na
všechny zúčastněné pak jako odměna
čekala vychlazená limonáda nebo pi-
vo. Hlavní program se ale konal až 
o sváteční neděli. 

Na tento den ,,D" se chasa připravo-
vala už od poloviny dubna. Každý týden
taneční nácvik ve sportovní hale zdoko-
nalil naše taneční kroky a tak 

v neděli 23.7., ihned po skončení svátost-
ného požehnání  v kostele Svatého
Jakuba, jsme připraveni nastoupili na
parket a při doprovodu kapely Muzikanti
Ladislava Prudíka  odtančili Horáckou

Víno jsme rozlili, počasí nám přálo,
lidé se přišli podívat a i když jsme něk-
teré kroky popletli, pouť se vydařila. 

Za chasu Martina Komínková

Špacírku a Moravskou Besedu. 
Následovalo i tradiční ,,kolečko" se

starostou i s rodiči stárků. Kapela poté po-
kračovala až do pozdních hodin, dokud
chasa nerozlila poslední doušek vína. 

7. jamské závody koňských stříkaček
Když většina spoluobčanů zasedala k
nedělnímu obědu, byly v Jamách 
u Žďáru nad Sázavou zahájeny 7. me-
zinárodní závody koňských stříkaček.
Do závodu se přihlásilo 21. družstev, 
z toho jedno žen, po dvou Slováků a
Poláků. Mezi soupeři byli i zástupci
našeho okrsku Radňoves a Heřmanov.
Kvalita soupeřů je vysoká, to víme 
z  předcházejících ročníků. Po nástupu
a projevech významných hostů jsme

vylosovali sedmnácté místo. Dost času
na dobrou strategii. Po odcvičení do-
mácích se ukázala záludnost tratě 
a hlavně štafety. Po startu je třeba sra-
zit hadicí kuželky (alespoň jednu), ná-
sleduje příprava koňky a honem pum-
povat. Terč je nástřikový na deset litrů
vody do otvoru 5cm, musí se zabrat.
Po sražení následuje štafeta, dva půllit-
ry piva, půllitr limonády a lahvové pi-
vo na závěr. Zde se lapá po dechu 

Cvičení pokračovalo v dobré náladě,
ani drobný déšť nepokazil setkání 
s přáteli (soupeři) a kamarády z okrsku
i Polska. Při vyhodnocení jsme na
krásném devátém místě. Nejlepší čas
byl 1:43. 

Ale hlavně šlo o setkání kamarádů
známých a nových přátel. Dík všem
co věnovali volný čas a síly tonuto
závodu.

Za SDH Milan Mezlík     

a láme pořadí. Když přišlo na naše 
družstvo, začalo se schylovat k dešti.
Start: sražení napoprvé. Koňka: nasa-
dit savici a koš, hodit do vody, rozmo-
tat hadici našroubovat proudnici, voda
jde rychle, ale naplnit terč není hned.
Štafeta: po pumpování schází dech ale
perem se, první pivo, druhé, limonáda
je těžká, lahvové o nic lehčí. Hotovo
čas 2:14, jsme spokojeni, všichni děla-
li maximum a umístění nebude špatné.

V neděli 3.9.2017 slaví farnost Osová Bítýška farní den. Slavnost začne mší svatou v 11:00 ve farním
kostele sv. Jakuba, při které poděkujeme za úrodu. Po mši svaté jsme všichni srdečně zváni na farní dvůr,
kde proběhne pestrý program. Pro děti bude doprovodný program. A na závěr můžeme být účastni ado-
race v kostele. Občerstvení je zajištěno. 
Srdečně zvou vaši kněží Karel Adamec a Jiří Jeniš

POZVÁNKA 
NA FARNÍ DEN
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OSOVÁ BÍTÝŠKA 17.9.2017 ve 14.30 hodin 
v kostele sv. Jakuba, Vstupné dobrovolné

V rámci spolupráce partnerských obcí Schweiggers a Osová Bítýška se ve dnech od
15.července do 21.července 2017 konal v Osové Bítýšce English Camp 2017, orga-
nizovaný neziskovou organizací MultiKulti KreAktiv. Této akce se  zúčastnilo 50 dě-
tí z Čech a Rakouska.

Děti měly možnost zúčastnit se kvalitní výuky za přítomnosti zkušených lektorů z
Česka, Anglie a Rakouska. Spolu s Sherlockem Holmesem a dr. Watsonem vyřešily
záhadu ztracených přísně tajných plánů, trénovaly svoje logické myšlení a smyslové
vnímání,  tancovaly, zpívaly, hrály na boomwhackers, vyzkoušely v anglicky mlu-
vících zemích oblíbený kriket a část dětí také nacvičila divadelní hru.

A hlavně: děti byly stále vedeny k aktivnímu užívání jazyka v každodenních situ-
acích. Kromě výuky byla pro děti uspořádána celá řada volnočasových aktivit, jako
byla například vlajkovaná, honba za pokladem, vodní bitva, taneční gymnastika s hu-
la hoop  obručí, výlet do zábavního parku Bongo a různé hry. Ukončení tábora vyvr-
cholilo neočekávanou noční stezkou odvahy.

Jsme vděční za to, že na táboře panovala příjemná atmosféra, děti se chovaly vel-
mi vstřícně a ohleduplně. 

Naše poděkování patří  panu starostovi Josefu Machovi a řediteli školy panu Mgr.
Milanovi Malému, kteří nám poskytli prostory školy a sportovní halu zcela zadarmo
a vše nám připravili podle našich potřeb. Bez této důležité finanční úlevy bychom ni-
kdy nebyli schopni uspořádat kemp s tak kvalitní výukou a pestrostí volnočasových
aktivit. Touto cestou bych chtěla zároveň poděkovat také všem dobrovolníkům, kteří

Prázdninový English Camp v Osové Bítýšce 

Policisté budou kontrolovat hlavně cyklisty
Policisté při preventivní akci rozdají cyklistům preventivní materiály
KRAJ VYSOČINA – Dopravní policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina
se v průběhu dopravně bezpečnostní akce, která se bude konat v pátek 18. srpna, budou
zaměřovat na různých místech celého našeho kraje na kontroly cyklistů, a to zejména 
s ohledem na dodržování všech ustanovení zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích. Kontroly budou zaměřeny především na stav a výbavu jízdního kola. Policisté
budu kromě jiného kontrolovat, zdali cyklisté nejsou pod vlivem alkoholu. Do akce,
která má především preventivní charakter, se zapojí také policisté z oddělení tisku a pre-
vence Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, kteří cyklistům rozdají preventivní
materiály.

Od začátku letošního roku do konce července policisté řešili na silnicích Kraje
Vysočina celkem 93 dopravních nehod s účastí cyklistů. Letošní nehody cyklistů si vy-
žádaly jedno úmrtí. Při nehodách se osm cyklistů těžce zranilo a 76 dalších utrpělo lehké
zranění. Bez zranění vyvázlo z nehody pouze osm cyklistů. Cyklisté letos zavinili cel-
kem 56 dopravních nehod. Ve dvanácti případech policisté při šetření okolností nehody
zjistili, že cyklista, který havaroval, usedl na kolo v podnapilém stavu.

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2016 (od 1. ledna do 31. července)
celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol

ÚO Pelhřimov 12 1 0 11 2
ÚO Havlíčkův Brod 27 0 7 17 5
ÚO Jihlava 16 0 0 16 1
ÚO Třebíč 18 0 0 17 1
ÚO Žďár nad Sáz. 20 0 1 15 3
DO Velký Beranov 0 0 0 0 0
Celkem 93 1 8 76 12

V létě a zejména o letních prázdninách vyjíždí na kole stále vyšší počet cyklistů. Čas-
to ale cyklisté zapomínají na svoji bezpečnost a vyjíždějí na kole bez řádného vybave-
ní, zejména bez osvětlení jízdního kola. Jsou pak rizikem nejen sami pro sebe, ale pře-
devším pro ostatní řidiče, kteří cyklistu na silnici spatří na poslední chvíli, kdy už bývá
často velice obtížně dokázat na vzniklou situaci adekvátně zareagovat.

Pro srovnání přidáváme statistiku nehodovosti loňského roku. Policisté v Kraji
Vysočina v roce 2016 šetřili 171 dopravních nehod, na kterých měli účast cyklisté.
Žádný cyklista při nehodě nebo v souvislosti s nehodou loni nezemřel. Třináct cyklistů
utrpělo těžké zranění a 145 cyklistů bylo zraněno lehce. Bez zranění z nehody vyvázlo
pouze 12 cyklistů. Celkem 110 cyklistů nehodu, kteří měli účast na nehodě, nehodu za-
vinilo. 

Dopravní nehody cyklistů v Kraji Vysočina v roce 2016 (od 1. ledna do 31. prosince)
celkem usmrceno těžce zraněno lehce zraněno alkohol

ÚO Pelhřimov 26 0 3 23 3
ÚO Havlíčkův Brod 31 0 6 22 6
ÚO Jihlava 44 0 3 35 2
ÚO Třebíč 31 1 0 29 5
ÚO Žďár nad Sázavou 39 0 1 36 6
DO Velký Beranov 0 0 0 0 0
Celkem 171 0 13 145 22

Cyklisté jsou jednou z nejohroženějších skupin účastníků silničního provozu. 
V případě dopravní nehody dochází v naprosté většině případů ke zranění cyklisty. Ten
totiž, na rozdíl od řidiče osobního nebo nákladního vozidla, není chráněn karoserií vo-
zidla ani žádným jiným bezpečnostním prvkem. Jediné, čím cyklista může přispět ke
své bezpečnosti, jsou jeho opatrnost, důsledné dodržování pravidel silničního provozu
a vhodné oblečení. 

Podle zákona je cyklista, který je mladší osmnácti let, povinen použít za jízdy 
ochrannou přilbu. Přilba je to jediné, co v případě pádu na komunikaci nebo při střetu 
s jiným vozidlem, chrání cyklistovi hlavu a v mnoha případech již přilba zachránila své-
mu uživateli život. Z tohoto důvodu je vhodné používat přilbu i tehdy, pokud je cykli-
stovi více jak osmnáct let. 

Riziko dopravní nehody lze také snížit správným vybavením a dobrým technickým
stavem jízdního kola. Cyklisté si musí uvědomit, že je musí být v silničním provozu 

dobře vidět. Policisté proto v rámci výkonu služby kontrolují povinnou výbavu jízdních
kol. Funkční brzdy na jízdním kole musí být samozřejmostí. Policisté se často setkáva-
jí s jízdními koly, která nejsou vybavena odrazkami a v případě snížené viditelnosti ani
předepsaným osvětlením. Tito cyklisté zbytečně hazardují se svým zdravím. 

Při běžných dopravních kontrolách nebo při šetření okolností dopravních nehod se
policisté také setkávají s cyklisty, kteří mají účast na nehodě a jsou pod vlivem alkoho-
lu. Tito cyklisté si zřejmě neuvědomují, že cyklista je podle litery zákona o provozu na
pozemních komunikacích řidičem nemotorového vozidla, který nesmí řídit pod vlivem
alkoholu. Zjištěné přestupky, týkající se podnapilých cyklistů, policisté nemohou řešit
na místě v příkazním řízení uložením pokuty. Přestupky policisté zadokumentují a pře-
dají je k vyřízení do správního řízení. Cyklistovi může být za tento přestupek ulože-
na ve správním řízení pokuta až do výše 50 000 korun. 

se na kempu podíleli.  Krátkou prezentaci lze shlédnout na našich internetových strán-
kách: www.multikultikreaktiv.com

MultiKulti KreAktiv, Eva Mayer, předsedkyně organizace
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