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Osová Bítýška a místní
část Osová

Slavnsotní otevření 
„Fotbalového a tenisového areálu“ 

PROJEV STAROSTKY PŘI PŘÍLEŽITOSTI SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ
„FOTBALOVÉHO A TENISOVÉHO AREÁLU“

Pomponky z Osové Bítýšky opět vítězily

Dne 8. 6. proběhlo slavnostní otevírání „Tenisového a fotbalového areálu“. Po projevu paní starostky Mgr.
Lenky Štěpánkové a po požehnání budově panem farářem Jiřím Jenišem přestřihli pásku tři představitelé
nejmladších sportovních spolků naší obce, čímž symbolicky zahájili její provoz. Základem slavnostního
odpoledne byla tři fotbalová utkání- zápas mladší a starší přípravky proti týmům Křoví, zápas legend SK
Osová Bítýška a zápas mužstva „A“. Každý zápas uvedlo vystoupení všech tří skupin pomponů. Součástí
doprovodného programu byly prohlídka nového areálu, občerstvení a možnost poslechu skupiny Danteso.
Pro děti byly připraveny nejen tradiční skákací hrad, či malování na obličej, ale také různé bohatě
odměněné sportovní a soutěžní aktivity.

Vážené dámy, vážení pánové, milí
hosté, naší obci se dneska plní dlou-
holeté přání. Otevíráme nový
Sportovní a fotbalový areál. 

Dovolte mi, abych vás tady při té
příležitosti všechny jménem zastupitelů
co nejsrdečněji přivítala a za nás všech-
ny hned v úvodu poděkovala těm, kteří
se o postavení této budovy nejvíce za-
sloužili. 

Především minulým zastupitelstvům
a vedení obce, v jejímž čele dlouhodobě
stál pan Josef Mach, který asi nejvíce 
ovlivnil vzhled a funkčnost této nové
budovy. Samozřejmě patří dík také na-
prosto všem, kteří se jakýmkoliv způso-
bem podíleli na přípravách a realizaci
budovy.

Jak víme ze sokolské kroniky, má
sport v Osové Bítýšce dlouholetou tra-
dici. Již v roce 1919 byla v naší obci za-
ložena jednota sokolská, jejíž členové si
hned na první schůzi dali nové heslo, 
a to zřízení a postavení sokolovny 
v Bítýšce. Nejen však pro sport, ale také
jako místo, kde se měly odehrávat citu-
ji: „různé podniky zábavné, jako diva-
dla, zábavy a besídky, aby jmění jedno-
ty rychleji vzrůstalo.“

Cesta od myšlenky k realizaci však
není nejkratší a ani tehdy to samozřejmě
nebylo jinak. Stavba sokolovny byla po
dlouhých přípravách zahájena až v roce
1930. Avšak již v roce 1932 nová budo-
va stála, a to nákladem 140 tisíc Kč. 

A téměř ihned se z oné budovy stala
dnešním moderním jazykem „multifun-
kční hala“. Postupně se v její historii ob-
jevilo snad téměř všechno – cvičení, fil-
mová představení, ochotnická divadla,
nácvik spartakiády, zábavy, plesy, osla-

vy, školní besídky a v mnohem pozdější
době dokonce suplovaly její prostory
také i školní třídy. 

A přestože se sokolovna stále rozši-
řovala o nové a nové přístavby, přestože
bylo v roce 1999 otevřeno nové travna-
té hřiště, přišla doba, kdy prostory soko-
lovny přestaly vyhovovat a kdy se zača-
lo přemýšlet o změně. 

Poměrně velký trn z paty, jak se říká,
vytrhlo všem sportovcům a organizáto-
rům akcí v roce 2010 otevření nově
zbudovaného Centra kultury, sportu 
a zájmových činností. Chybělo však i
nadále vhodné a vyhovující zázemí pro
sportovce, které by bylo v dosahu nové-
ho hřiště.

A najednou stáli tehdejší zastupitelé
před otázkou, zda budovu sokolovny re-
konstruovat, či postavit novou. A výsle-
dek jejich tehdejšího rozhodnutí vidíte
za mnou. Po roce od začátku stavby zde
stojí nová, krásná budova, u které se ve
spojení s tradicí budeme snažit zachovat
její multifunkčnost, její variabilitu. 

Část budovy bude fungovat jako pro-
stor pro sportovce, jako jejich zázemí.
Druhá část je ale zařízena pro možnost
pronájmu-pro jakékoliv příležitosti 
a oslavy.  

A o tom, že takovýto prostor byl a je
opravdu v naší obci velmi potřebný,
svědčí nově založený kalendář, ve
kterém je zaplněno velké množství
víkendů již v tuto chvíli, tedy ještě před
otevřením budovy. 

Skloubit všechna očekávání, která na
tento prostor všichni, jak tady stojíme,
máme, chvíli potrvá a možná, že někte-
rá očekávání, či sliby splněny vůbec ne-
budou. 

Jedno je však doufám jisté, tento no-
vý Sportovní a tenisový areál, jehož vy-
budování ve výši necelých 24 milionů
uhradila obec ze svých vlastních zdrojů,
bude snad opět sloužit všem občanům
Osové Bítýšky stejně jako budova, po
které začali toužit naši předkové přesně
před sto lety, tedy v době těsně po zalo-
žení sokola. 

Je proto potřeba i nadále vést ke
sportu a vzájemnému soužití i ty gene-
race, které přijdou po nás.  Aby také za
dalších sto let mohl starosta, či třeba sta-

V sobotu 11. 5. 2019 se děvčata z
Osové Bítýšky zúčastnila v Hradci
Králové celostátní soutěže TMD CUP.
Jelikož soutěž probíhala v místním
kongresovém centru, byly vytvořeny
vynikající podmínky pro všechny sout-
ěžící i diváky. Kategorie pom-pom, do
které byla zařazena i naše děvčata, mě-

la velkou úroveň. Obě skupiny Berušky
i Pomněnky se velmi snažily a podaly
neuvěřitelné výkony. Nejprve se na pó-
diu představily naše mladší Berušky a
ze čtyř soutěžních formací se umístily
na krásném druhém místě. Starší
Pomněnky si na své vystoupení musely
počkat až do odpoledních hodin. Jejich

rostka přednášet svůj projev na akci po-
dobné té naší. 

A právě proto, s odkazem k nové bu-
doucnosti, k nové generaci a k jejím
možnostem, tady s námi stojí tito dva
malí představitelé největších sportovně
zaměřených celků, které nad očekávání
dobře reprezentují naši obec v širokém
kraji, aby po požehnání budově z úst pa-
na faráře Jiřího Jeniše, slavnostně přes-
třihli tuto pásku a zahájili tím provoz na-
šeho nového areálu.

Pronájem „Fotbalového 
a tenisového areálu“ 
Usnesením č.3/2019 zastupitelstva obce Osová Bítýška byla schválena tato pra-
vidla na pronájem společenské místnosti a sociálního zázemí v budově
„Fotbalového a tenisového areálu“:

Nájemné za půlden činí 500 Kč, pronájem celého dne je stanoven na 1 000 Kč.
K nájemnému bude žadatel hradit spotřebovanou energii. Dále bude vybírána
vratná záloha 5 000,- Kč na případné poškození vybavení pronajímaných prostor. 

Pronájem lze domluvit na tel. čísle 566 536 735 nebo osobně na Obecním úřa-
dě v Osové Bítýšce.
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Pomponky z Osové Bítýšky opět vítězily
konkurence byla opravdu veliká. Z pě-
ti soutěžních formací byly Pomněnky
se svojí choreografií neporazitelné.
První místo si skutečně zasloužily.
Děvčata se navzájem povzbuzovala 
a tvořila skvělou atmosféru. Domů
všechna odjížděla sice trošku s únavou,
ale nepopsatelně šťastné.

Ve čtvrtek 30.května žáci tříd
3.A a 3.B navštívili EKOCENT-
RUM ve Žďáře nad Sázavou.
Program Louky u Černého lesa
byl směrován do terénu v okolí
Konventského rybníka. V
průběhu dopoledne děti mohly
vidět listnatý les, mokřad, ryb-
ník, meandry potoka i torzo
černého lesa. V programu se
střídaly naučné, zážitkové, vý-
tvarné i hravé aktivity, při kte-
rých děti využily zrcadla, suché
pastely či přírodní materiály. Ž-
ákům se přírodovědný program
velmi líbil, domů odcházeli se
spoustou zážitků.

Oblastní kolo v dopravní soutěži mladých cyklistů
V pátek 10. května se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů na dět-
ském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.

Soutěž je organizovaná pro mladší a starší žáky a družstvo tvoří 4 členové, dvě dívky a dva chlapci. 
V mladší kategorii nás reprezentovali Aneta Filoušová, Lea Kolbábková (obě 4. ročník) a Matouš Drlíček
s Adamem Procházkou (oba 5. ročník). Družstvo starších žáků zastupovali žáci 8. ročníku ve složení
Andrea Musilová, Lucie Šimková, Libor Batelka a Jan Štěpánek. Toto družstvo zaslouží za svůj výkon
velké uznání, neboť v průběhu soutěže „nasbíralo“ pouze 45 trestných bodů, zatímco tým na druhém
místě obdržel 232 trestných bodů. Svým výkonem zaujal především Jan Štěpánek, který byl vyhlášen nej-
lepším cyklistou soutěže s pěti trestnými body. Oba týmy si svým prvenstvím v soutěži zajistily postup do
krajského finále, které se koná v červnu 2019 opět na dětském dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí.

Návštěva zábavně vědeckého centra Vida v Brně
V úterý 30.4.2019 se žáci 5.-9.ročníku zúčastnili exkurze do  zábavního vědeckého centra Vida v Brně.
Centrum obsahuje desítky interaktivních exponátů rozdělených do čtyř tematických sekcí: Planeta,
Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Na jednotlivých exponátech si naši žáci mohli vyzkoušet, jak funguje na-

příklad vodní vír, příliv a odliv, různé způ-
soby výroby energie, jak pracují zdymadla,
motory, jak se vysílá počasí v televizi, jak
pracují jednotlivé orgány našeho těla. Při
řešení úkolů s hlavolamy a šiframi si vy-
zkoušeli i svoje logické myšlení. Každá
třída absolvovala předem vybraný pro-
gram zaměřený na určité téma s ohledem
na výuku v daném ročníku. Součástí ex-
kurze bylo i promítání 3D filmu s názvem
Oceány. Exkurze byla zajímavá, všem se
moc líbila, zvláště pokyn: dotýkat se expo-
nátů povoleno.

ci se opět neztratila a vytancovala
krásné umístění. Soutěž probíhala na
zimním stadionu a přilehlém hřišti, a
proto jsme většinu času mohly trávit ve
venkovním prostoru. Děvčata si soutěž
moc užila a úspěšně touto soutěží zako-
nčila letošní školní rok. 

A jak to všechno dopadlo?

Sluníčka – 2. místo (z pěti sou-
těžních skupin), Berušky – 3. místo, 
(z pěti soutěžních skupin), Pomněnky
– 1. místo (z šesti soutěžních skupin)

Všem patří obrovské poděkování 
a pochvala. Už se těšíme se na příští ta-
neční rok ☺

Pomponky Osová Bítýška 
v Boskovicích

V sobotu 1. 6. 2019 děvčata z Osové
Bítýšky oslavila Den dětí na soutěži
Summer dance cup v Boskovicích.
Tentokrát se soutěže zúčastnily všech-
ny tři skupiny a děvčata opět podala ne-
uvěřitelné výkony. Ve velké konkuren-

Zleva Jan Štěpánek, Adam Procházka, Lea Kolbábková,
Andrea Musilová, Lucie Šimková, Aneta Filoušová,
Matouš Drlíček, Libor Batelka

Louky 
u Černého lesa
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