
Dne 25. 5. vyhlásil školní parlament
„Den výzev“. Tento den spočíval v tom,
že každá třída dostala nějakou výzvu od
jiné třídy a tu pak musela splnit. Nápady
byly velmi zajímavé - žáci 1. stupně se

převlékli za maminky, ta-
tínky a stařečky. 

Na druhém stupni byly
úkoly rozmanitější - 5.
třída musela přijít v hippi-
es oblečení. 6. třída ten
den vystupovala jako vel-
ká rockerská banda. Žáci v
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Osová Bítýška
Změna hodin pro veřejnost

Děvčata z Osové Bítýšky se v sobotu
26. 5. 2018 zúčastnila taneční soutěže 
v Letovicích a 2. 6. 2018 taneční sout-
ěže O havlíčkobrodský střevíček.
Některá děvčata byla na takové velké
soutěži úplně poprvé. Všechny tanečni-
ce se účasti chopily s velkým nadše-
ním, úsměvem a takovou lehkostí, že 
i od poroty obdržely nejen velkou po-
chvalu, ale i krásné ocenění. Na obou
soutěžích, i přes velkou konkurenci, 
vystoupily vždy zaslouženě na stupně
vítězů. 

Pompónky z Osové Bítýšky 
na soutěžích

Přehled přijatých žáků na střední školy 
do prvního ročníku šk. roku 2018/2019

A jak to tedy dopadlo?
Letovice:
Berušky – 1. místo
Pomněnky – 3. místo 
Havlíčkův Brod:
Sluníčka – 3. místo 
Berušky – 2. místo
Pomněnky – 2. místo
Všem děvčatům patří velká pochva-

la a poděkování za celoroční úsilí.
Přejeme hodně dalších úspěchů, a ať

radost z pohybu, která z Vás vyzařuje,
stále přetrvává.

V pátek 1.6. se páťáci a šesťáci opět vy-
dali do oblíbeného brněnského divadla
Polárka. Na programu bylo zpracování
známé knihy Eduarda Basse –
Klapzubova jedenáctka. Téma spíše
pro chlapce, ale určitě se bavily i dívky,
protože „divadelníci“ z Polárky opět

Polárka opět nezklamala
nezklamali a vypořádali se s dramatiza-
cí klasiky na výbornou. Divadelní sál
burácel smíchy a děti se velmi často ak-
tivně zapojovaly do představení.
Kulturní a vlastně i sportovní zážitek
dokonale doplnil učivo českého jazyka,
možná i tělesné výchovy.

Den výzev na naší škole

NEPŘEŽIJU! aneb 
TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ…

7. třídě si prohodili role a chlapci přišli v
oblečení dívek, a naopak. Převlečení za
klauny byli ten den všichni žáci z 8. třídy
a 9. třída reprezentovala svým oblečením
vybraná určitá vybraná povolání. 

Cílem tohoto dne bylo zjistit, zda se
žáci v jednotlivých třídách dokáží do-
mluvit. A výsledky ukázaly, že žáci naší
školy to opravdu dokáží... Nejen, že se
většina z nich akce zúčastnila, ale všich-
ni si tento den také perfektně užili.           

Za žáky - Adéla Gruntová

Mláďátka a dospělá zvířátka na
farmě v Zašovicích si prohlédli a po-
hladili i naši nejmenší školáci.
Zúčastnili jsme se zde v úterý 22.
května výukového programu, který

Prvňáčci na farmě
byl zaměřen na užitek z hospodářs-
kých zvířat. Teď už všichni víme, že
nejzdravější maso je ze zvířátek cho-
vaných volně na pastvinách a far-
mách. Proč chováme drůbež a doby-

Z provozních důvodů dojde dočasně ke změně hodin pro veřejnost na poště
Osová Bítýška v období od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 následovně:

POČET STŘEDNÍ ŠKOLA OBOR SÍDLO SŠ OKRES
5 gymnázium všeob. gymnázium Tišnov BO
1 gymnázium všeob. gymnázium Žďár n. S. ZR
2 gymnázium všeob. gymnázium Brno BM
1 stř. zdrav. Škola zdrav. asistent Žďár n. S. ZR
1 stř. prům. škola strojírenství Žďár n. S. ZR
1 stř.prům. škola technická zařízení budov Žďár n. S. ZR
1 stř. prům. škola elektrotechnika Žďár n. S. ZR
2 stř. prům. škola strojírenství Brno BM
1 stř. šk. inf., pošt. a fin. log. a fin. služ., bezpečnost dat Brno BM
1 stř. prům. škola tech. mech. seřizovač Třebíč TR
1 stř. škola stavební tech. zař. a energ. nár. budov Třebíč TR
2 Střed. šk. uměleckomager multimediální tvorba Brno BM
1 stř. odbor. škola lesní nechanizátor Nové Město na Mor. ZR
1 stř. odbor. škola opravář les. Strojů Nové Město na Mor. ZR
1 hot. šk. a stř.škola řemes. kuchař - číšník Vel. Mez. ZR
1 stř. šk. Brno kadeřník Brno BM
1 SOŠ Jana Tiraye kadeřník Vel. Bíteš ZR
1 zákl. šk. a stř. škola prakt. škola dvouletá Březejc ZR
1 gymnázium Víceleté gymnázium Žďár n. S. ZR

tek. Děti si pohladily roztomilé telát-
ko, starou prasnici Otylku, pejsky,
koně, kozu i ovce. Někdo se musel
zbavit prvopočáteční bázně, ale

všichni své obavy překonali a zjisti-
li, jak jsou zvířátka milá. Počasí nám
velmi přálo a domů jsme odjížděli 
s novými zážitky a zkušenostmi.

Dne 23. 5. zhlédli žáci druhého stupně naší školy divadelní předsta-
vení ve Velké Bíteši.

Hra s netypickým názvem měla celkem jednoduchý děj – Karel
Louda, žák 8. třídy, přichází do nové školy v novém městě. Bojí se
nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a také nových holek. 

Na pomoc mu přijde paní RY-PO-SLUCH (Rychlá pomoc slušné-
ho chování), která mu ukáže, jaké dělá chyby, s kým nejedná podle
pravidel slušného chování. Navzájem se poznávají a také se vzájemně
mění. A v závěru hry se z přísné dámy stává rozverná paní a z nese-
bevědomého kluka mladý muž s rozhledem.

Díky zábavnému pojetí se naši žáci nenásilně seznámili se základ-
ními pravidly slušného chování v situacích, do kterých se naprosto
běžně dostávají.
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Soutěžní sezóna se nesla zejména ve znamení úspěchů družstva našich mladších žáků, které se
po dlouhých letech podařilo vytvořit, za což musíme poděkovat trenérovi Otovi Dvořákovi, ale
i ostatním dobrovolným hasičům, kteří mu po celou sezónu pomáhali vybudovat zázemí pro
naše mladé bojovníky a bojovnice. Děkujeme také všem rodičům, kteří nám dali důvěru a pra-
videlně objíždí společně s námi soutěže a podporují své děti ve volnočasových aktivitách. Hned
v prvním okrskovém cvičení v obci Heřmanov si vybudovali náležitý respekt, když obsadili
senzační druhé místo a ukázali tak, že letošní rok se budou nejen zúčastňovat, ale i bojovat o
přední příčky po celou dobu soutěže. Desátého června  jsme se tedy zúčastnili posledního závo-
du v obci Radňoves a za bouřlivého počasí nám mladí hasiči opět vybojovali pohár za druhé
místo, což znamenalo konečný čtvrtý pohár z pěti letošních soutěží, což považujeme za velký
úspěch. U družstva mužů pro letošní rok došlo k výraznému omlazení týmu, ale bohužel se ne-

podařilo navázat
na úspěchy z mi-
nulých let.

D ě k u j e m e
všem, kteří nás 
v letošním roce
podporovali a těší-
me se společně ¨
s dětmi na příští
soutěžní rok.

Za SDH Osová
Bítýška Ivoš
Motyčka ml.

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Měřín 14 12 0 2 70:7 36
2 Bohdalec 14 11 0 3 36:14 33
3 Dolní Heřmanice 14 10 1 3 28:18 31
4 Bohdalov 14 6 0 8 20:22 18
5 Osová Bitýška 14 6 0 8 18:38 18
6 Křižanov 14 5 0 9 16:32 15
7 Bory 14 4 1 9 18:34 13
8 Radostín nad Oslavou 14 0 2 12 11:52 2

Dobrý den milí sportovní přátelé.
Můžeme se bavit, že tato sezona pro SK
Osová Bítýška nebyla moc úspěšná.

Muži "A" po 15 letech strávených 
v okresním přeboru, sestupují do III.
třídy okresu. Podzimní část byla ještě

dobrá, ale za to jarní část mužstvu vůbec
nevyšla. Začali se tabulkou propadat až
na samý konec. Budeme dělat vše pro
to, aby se po roce opět vrátili do okres-
ního přeboru, kde si myslíme, že je to ta
správná soutěž pro SK Osová Bítýška. 

Starší přípravka: Z této kategorie jsme měli velké obavy, jak se jim z mladší přípravky
do starší přípravky bude dařit. Obavy byly zbytečné. V této kategorii máme nejvíce dětí 
a museli jsme je rozdělit na dvě mužstva. Jedno hraje soutěž a druhé pouze turnaje a chari-
tativní akce. 

Mužstvo, které hraje soutěž, tak na podzim se jim dařilo velice dobře o po této části byli
přeloženi do lepší skupiny, kde už se potkávali s lepšími týmy a taky na výsledcích to bylo
znát. Děti jsou do hry zapáleny a doufáme, že je to bude bavit i v příštím ročníku soutěže. 

Celkově pracujeme asi s 40 dětmi. 

Na závěr bych touto cestou
chtěl poděkovat všem fanou-
škům, rodičům, sponzorům 
a obci O. Bítýška za přízeň 
a podporu fotbalu SK Osová
Bítýška.  Krásné prožití prázd-
nin bez úrazu a dalších potíží
přeje SK Osová Bítýška. 

Aleš Svoboda 

skupiny jih, kde se umístili na 5. místě 
z 8 mužstev. Po odehrání zápasů ve sku-
pině, se hrála utkání o umístění, kde se
nám první dva zápasy podařily proti
Svratce, zato ve Víru jsme pouze remi-
zovali a v celkové tabulce jsme obsadili
10. místo z 16 mužstev. 

Muži "B" je mužstvo pro zapraco-
vání nových a mladých hráčů, aby si
zvykali na dospělý fotbal. Od toho mu-
žstva se nějaké dobré výsledky neoče-
kávají. 

Starší žáci, byli rozděleni do dvou
skupin, sever a jih. Naši žáci patřili do

Máme zde konec fotbalové sezony 2017-2018

Ohlédnutí za letošní soutěžní sezónou

Tabulka základní skupiny:

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body
1 Měřín 16 15 0 1 123:31 45
2 Jimramov 16 10 2 4 98:84 32
3 Rozsochy 16 8 1 7 97:89 25
4 Velké Meziříčí B 16 7 4 5 104:82 25
5 Rožná 16 6 2 8 79:84 20
6 Radostín nad Oslavou 16 6 1 9 55:78 19
7 Počítky 16 5 2 9 111:116 17
8 Osová Bítýška 16 4 2 10 66:124 14
9 Svratka 16 4 0 12 94:139 12

Tabulka starší přípravky:

Členové družstva Mladších žáků. Stojící zleva: Pavlík Mašek, Peťa Tuček, Maťa Drlíček,
Jenda Tuček, Honzík Mašek, Kryštof Pšikal. Klečící zleva: Lucka Urbánková, Simča
Nedomová, Míša Doležalová

Foto starší žáci 
Horní řada zleva: 
trenér Svoboda Aleš,
Novotná Daniela,
Mencler Dominik,
Batelka Aleš,Petrucha
Daniel, Pecina Lukáš,
Šmerda Jakub, trenér
Filouš Petr

Dolní řada zleva:
Štěpánek Jan, Řez-
níček Matěj, Urbánek
Petr, Střecha Jaroslav,
Buršík Jan.

Dole brankář:
Klíma Filip
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