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Osová Bítýška

se uskutečnil v neděli 15. 4. 2018 od 14 do 18 ho-
din ve Sportovně kulturním centru. Jsme nadše-
ni, že se každým rokem těší stále větší účasti.
Letos se ho zúčastnilo nejméně 150 dětí. Každé
dostalo u vchodu uvítací balíček s drobným dár-
kem. Dále bylo možno si zakoupit los a vyhrát 
v tombole některou z hodnotných cen.

Celou akcí jako již tradičně provázel DJ
David - tančilo se a soutěžilo. Po celou dobu by-
lo možné navštívit skákací hrad, malování na ob-
ličej a výtvarnou dílničku. O kulturní zážitek se
postaraly taneční skupiny - 3 formace s pompo-
ny a Mighty Shake Velká Bíteš. 

Za organizaci a uskutečnění akce náleží velké
poděkování obci Osová Bítýška, ZŠ a MŠ Osová
Bítýška, Mateřskému centru (maminkám i tatín-
kům), všem dárcům, sponzorům a samozřejmě
návštěvníkům, bez kterých by všechna snaha by-
la marná. Děkujeme a těšíme se zase za rok...

Za MC Denisa Šustrová

V prvních dubnových dnech tohoto
roku byla pro žáky naší školy připra-
vena zajímavá výstava s názvem
"Svět ve 3D", která byla realizována
formou zážitkové pe-
dagogiky. Interaktivní
výstavy se postupně
zúčastnili žáci 

1. – 9. ročníku a
cílem bylo seznámit
žáky zábavnou formou
s principem prosto-

Dětský karneval v Osové Bítýšce

„Svět ve 3D“ ve školeVÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
rového vidění. Dominantní záleži-
tostí výstavy byla projekce 3D kina,
následovala ukázka prostorového
hologramu, prohlížení stereoskopic-

kých obrázků pomocí
anaglyf  brýlí a ukázky
"virtuální reality". Celá
výstava žáky velmi
zaujala a některé do-
konce inspirovala k
výrobě vlastních holo-
gramů. 

Ve středu 14. 3. 2018 zavítali mezi
prvňáčky předškoláci z MŠ Ořechov
a ve čtvrtek 22. 3. 2018 předškoláci z
MŠ Březí, aby se před zápisem se-
známili s prostředím školy a zažili o-
pravdové vyučování. Na jejich
návštěvu se všichni prvňáčci moc

Návštěva předškoláků v 1. třídě
těšili. Po vzájemném přivítání před-
vedli prvňáčci, jak už umějí číst, psát
a počítat. Předškoláci se s chutí zapo-
jili do vyučovací hodiny, zúčastnili se
různých aktivit a soutěží. Zjistili, že z
učení a ze školy nemusí mít žádné o-
bavy. 

� Dne 29. března 2018 proběhlo na Obecním úřadě v Osové Bítýšce jednání 
hodnotící komise na veřejnou zakázku s názvem „Oprava hasičské zbrojni-
ce“. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy: 

- ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610 
- Miroslav Špaček, Dobrá Voda 114, 594 51 Křižanov, IČ: 72311690
- Pavel Drlíček ,Osová Bítýška 115, 594 93 Osová Bítýška, IČ: 60671211.

Vítězem se stala firma Pavel Drlíček , Osová Bítýška 115, 594 93 Osová Bítýška, 
IČ: 60671211 s nejnižší nabídkovou cenou, a to 656 990,00 bez DPH. 

� Další výběrové řízení na akci s názvem „Osová Bítýška, chodník podél silni-
ce II/390“ se uskutečnilo 10.dubna 2018. Byly doručeny nabídky těchto firem:

- COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9, koresp. adresa: Strojírenská 
ul., Žďár nad Sázavou, IČ:26177005

- ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610 
- Pavel Drlíček ,Osová Bítýška 115, 594 93 Osová Bítýška, IČ: 60671211

Vítězná firma ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí, 
IČ: 60732610 nabídla zhotovení díla za cenu 1 258 522,00 Kč bez DPH.

� Výběrové řízení na akci Fotbalový a tenisový areál, obj. „A“ proběhne dne 
25.04.2018. Vzhledem k tomu, že uzávěrka „Novinek“ je 18.04.2018 budeme 
vás o výsledku tohoto výběrového řízení informovat v příštím vydání zpravodaje. 
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Dne 25.3. se konal v Borech turnaj pro starší žáky a mladší přípravky.  Starším
žákům se tento turnaj  velice vydařil. Z 6 mužstev  skončili naši hráči na krásném
2. místě. Dovezli si pohár a medaile. Je to pro ně už letos druhý pohár, který zís-
kali. Jarní sezonu zahájili 7.4 a čekají je těžké zápasy pouze venku. 

Tohoto turnaje se také zúčastnili naši úplně nejmladší hráči, kteří nehrají ještě
žádnou soutěž a jezdí pouze na turnaje a přátelská utkání. 

Na turnaji skončili poslední ze 4 mužstev. Děti se seznamují hrát s jinými mu-
žstvy. Chtěli bychom jim popřát touto cestou, aby jim elán a úsilí, které do hry
vkládají, vydržely a aby je prohry neodradily.  

Sportu zdar a fotbalu zvlášť.                                          SK Osová Bítýška

SK Osová Bítýška informuje 

POZVÁNKA NA ŽEHNÁNÍ  KŘÍŽOVÉ
CESTY V ALEJI U TŘECH DVORŮ
15.00 modlitbu a požehnání křížové cesty vykoná p. Jiří Jeniš, 

hudební doprovod zajistí Bohumilové – sourozenci Macholánovi
O životě Anny Bohuslavy Tomanové, jediné stigmatizované 
Češky promluví pan Petr Vlasatý z Klášterce nad Orlicí
O výtvarném provedení křížové cesty nám povypráví Petr 
Veselý. Po té bude následovat pohoštění 
a přátelské setkání

17.00 Koncert kapely Listověj, během koncertu vystoupí Petr 
Vlasatý, předseda sdružení Anny Tomanové

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) – nepoškozené 

s fungujícími zipy
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené, 
- Záclony, závěsy – nepoškozené
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
- Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne 6. června 2018
čas: 6.30 – 15.30
místo: základní škola
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 491 524 342, 739 999 112

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz,
www.facebook.com/broumovdiakonie

Mladší přípravka
stojící Jiří Hrotek, Adela Trojanová, Viktorie Dubjuková, Kryštof Pšikal.
sedící Alžběta Hrotková, Lea Kolbábková, Jiří Trutna
na zemi Roman Susser, Zoe Heinisch
Trenéři. Chylíková Jitka, Pecina Zdeněk
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