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Osová Bítýška a místní
část Osová

Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva 

Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR

Starostka obce Osová Bítýška podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a podle §15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České repub-
liky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek      2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu   3. října 2020  od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je budova Základní školy Osová Bítýška č.p. 246

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a       státní o-
bčanství České republiky (pro volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina platným o-
bčanským průkazem, cestovním pasem a pro volby
do Senátu Parlamentu ČR občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým
nebo služebním pasem  České republiky, cestovním průkazem České republiky). 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.          
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční
v pátek       9.října  2020   od 14.00 hodin   do 22.00 hodin a 
v sobotu   10. října 2020   od   8.00 hodin   do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.

V Osové Bítýšce dne 11.09.2020, Mgr. Lenka Štěpánková, starostka

Vážení občané, za Spolek Pomponky
Osová Bítýška si Vám dovolujeme shr-
nout letošní školní rok v našem krou-
žku. Pro tento školní rok jsme měly
velké plány. Rozhodly jsme se založit
vlastní spolek, abychom mohly častěji
navštěvovat taneční soutěže. Spolek se
nám podařilo založit a do kroužku se
přihlásilo cca 65 děvčat, která jsou roz-
dělena do skupinek Sluníčka, Berušky,
Pomněnky. Každá skupinka může mít
maximálně 25 členek. Se začátkem
školního roku jsme s chutí začaly vy-
mýšlet nové sestavy a trénovaly, aby-
chom byly především připravené na
první vystoupení, kterým každoročně
bývá školní Vánoční besídka. Po besíd-
ce jsme se už těšily na vystoupení na
vánočním večírku Building shutter sys-
tems v kulturním domě ve Velké Bíteši,
poté následovaly plesy: Myslivecký
ples v Osové Bítýšce, charitativní ples 
v Uhřínově, ples v Borech, Ořechově,
Heřmanově, Křižanově a Tišnově.
Končící plesová sezóna pro nás obvykle
znamená přibližující se sezonu soutěží,
a tudíž tvrdé a náročné tréninky, kde se
ladí každý detail, aby bylo vše doko-
nalé. V plánu jsme měly Mezinárodní
soutěž v Hradci Králové, ze které jsme
si loňský rok odvezly 1. a 2. místo, dále
jsme se chtěly zúčastnit celorepubli-
kové postupové soutěže v brněnském
univerzitním kampusu a také Summer
dance cupu v Letovicích, odkud jsme
pravidelně vozily poháry a medaile.
Díky všem známé pandemii Covidu-19

se i nám naše velké plány sesypaly jako
domeček z karet, soutěže se zrušily ne-
bo přesunuly. Postupová soutěž v Brně
byla přesunuta na závěr září, a proto
jsme přemýšlely, kdy se na ni připra-
víme. Již delší dobu se nám v hlavách
utvářel plán uspořádat letní soustředění
pro Berušky a Pomněnky, kde bychom
se právě na soutěže mohly připravit.
Náš plán jsme dotáhly do zdárného
konce a 26. 7. 2020 na faru do
Heřmanova, kde jsme byly ubytované,
začali přijíždět rodiče s děvčaty.
Soustředění s názvem „Nesni o tom –
zatanči to!“ jsme tedy zahájily v neděli
večer. Každé ráno jsme v ranních hodi-
nách cestovaly autobusem do Osové
Bítýšky, kde jsme celé dopoledne ve
sportovní hale pilně trénovaly a v po-
ledne jezdily zpět do Heřmanova. Celý
týden se nesl v duchu tance, cvičení,
zábavy a legrace. Týden utekl jako vo-
da a soustředění jsme zakončily v sobo-
tu 1. 8. 2020 společným vystoupením
pro veřejnost a rodiče na farní zahradě 
v Heřmanově. Pokud byste se na naše
závěrečné nebo i jakékoli jiné vystoupe-
ní chtěli podívat, najdete nás na facebo-
oku pod názvem „Spolek Pomponky
Osová Bítýška“. 

V závěru bychom ještě chtěly podě-
kovat obci Osová Bítýška, paní starost-
ce a zastupitelům za dotaci, kterou jsme
prozatím využily na nákup a ušití repre-
zentativních dresů pro všechny tři sku-
pinky, dále na pořízení přenosného re-
produktoru. Zbytek financí využijeme

Pomponky Osová Bítýška

na startovné. Také bychom chtěly podě-
kovat panu řediteli Základní a mateřské
školy v Osové Bítýšce za velkou pod-
poru, kterou od něj dostáváme. Paní
Karmasinové (Salon Kontesa) za ušití

dresů pro Sluníčka a Pomněnky a za fi-
nanční dar. Dále pak všem ostatním
sponzorům. 

Za tým SPOB Marie Bajerová, 
Simona Bajerová, Aneta Kutílková

První školní den proběhl ve škole v
Osové Bítýšce jako každý rok slavnost-
ním shromážděním nových prvňáčků 
a jejich doprovodu – rodičů a prarodičů.

Tentokrát však přivítání proběhlo 
v komornějším prostředí – v každé bu-
doucí třídě prvňáčků přivítali nové žáky
a jejich rodiče ředitel školy Mgr. Milan
Malý, starostka obce Mgr. Lenka Ště-
pánková a třídní učitelky (dojíždějících
13 žáků bude vyučovat třídní učitelka

Mgr. Hana Vítková, 16 žákům z Osové
Bítýšky bude třídní učitelkou Mgr.
Hana Palečková). Do prvních tříd na-
stoupilo tedy 29 žáků (dvě třídy) a ode-
šlo 36 žáků na střední školy. Přesto se
počet žáků na škole navýšil na – 284
žáků. Přehled žáků podle místa trvalého
bydliště přinášíme v přiložené tabulce.

Během prázdnin se opravovaly pod-
lahy ve dvou třídách, měnila se část
školního nábytku za nový, malovaly se

Ze základní školy

Třída Mgr. Vítkové
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Ze základní školy
školní učebny, na čtyřech WC a ve škol-
ní jídelně se montovaly elektrické osou-
šeče rukou, ve dvou třídách se nově
montovaly nové tabule a interaktivní
dataprojektory.

Všem žákům přejeme, aby se ve ško-
le cítili pohodově a měli úspěšný školní
rok 2020/2021. Věříme, že běžnou
školní výuku v letošním roce omezí co
nejméně koronavirus, nicméně jsme již
od prvního září museli upravit provoz

školy vzhledem ke stávajícím hygienic-
kým požadavkům. Od začátku školního
roku také přešli všichni vyučující na
podporu žákům tak, že vytváří týdenní
plány včetně úkolů na společném úloži-
šti – viz webové stránky školy pod zálo-
žkou ÚLOŽIŠTĚ.

Více informací o škole a o aktuálních
opatřeních najdete na www.zsob.cz.
Zde se můžete také přihlásit k odběru
aktualit ze života školy.

Předposlední srpnový týden se 16 od-
vážných dětí vydalo prožít dobrodružst-
ví s Asterixem a Obelixem. Jejich zá-
kladnou se stalo tábořiště Vaneč, kde dě-
ti pobývaly po celých osm dní společně
s 12 vedoucími. Pro některé bylo nové 
a zábavné už samotné nocování v tee-
pee, držení noční hlídky, či zpívání 
u slavnostního ohně, pro jiné začalo to
pravé dobrodružství až během her a ak-
tivit provázaných s galskými hrdiny.

Táborníci si v rámci celotáborové
hry vybudovali ve skupinkách svou
vlastní galskou vesnici, kterou dále vy-

lepšovali a zároveň bránili proti nájez-
dům Římanů. Děti si dokonce sestavily
repliky galských zbraní a také podnikly
na Římany vodní útok. Každý den pak
byly skupinky hodnoceny během her,
při kterých například lovily kance, vaři-
ly kouzelný nápoj a v noci se dokonce
vydaly hledat uneseného druida
Panoramixe.

Denní program byl velmi pestrý – na
naše táborníky nečekaly pouze hry, ale
také témátka, při kterých si povídali 
o příbězích z Bible, vyrábění, v rámci
kterého si připravili mýdlo nebo zálo-

žky, či také výlet po okolí
tábořiště. Asterix s Obelixem
zanechali dětem také odměnu
v podobě dobrot, triček a di-
plomů.

Tábor se skvěle vydařil a u-
žily si ho jak děti, tak vedoucí.
Těšíme se na opětovné setkání
příští léto!

Verča Bednářová

Třída Mgr. Palečkové

Počty žáků dle trvalého bydliště k 1. 9. 2020
OBEC ŠKOLNÍ ROK

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
Bílovec 0 0 0 1 1 1
Blansko 2 2 2 0 0 0
Borovník 2 2 2 2 2 3
Brno 3 4 4 4 4 6
Březí 9 8 7 6 5 4
Březské 10 11 12 11 9 7
Fulnek 0 1 1 0 0 0
Heřmanov 12 11 12 11 11 11
Holasice 0 0 0 0 0 2
Holčíkovice 2 2 2 2 2 0
Jabloňov 3 2 2 2 0 0
Jestřabí 0 0 0 0 0 0
Jindřichov 0 0 1 1 1 1
Kadolec 0 0 0 1 1 1
Katov 0 0 0 0 1 1
Křižanov 0 0 0 3 6 6
Křoví 6 6 8 7 7 8
Lubné 0 0 0 1 2 2
Milešín 0 1 1 3 3 3
Milovice n. Labem 1 1 0 0 0 0
Moravec 0 0 1 1 1 1
Nová Ves 3 3 3 4 3 3

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21
Orlová 0 0 0 0 0 1
Ořechov 19 18 18 18 18 21
Ořechov-Ronov 4 4 3 3 1 1
Osová Bítýška 87 94 101 101 99 96
O. Bítýška-Osová 4 4 2 0 0 0
Počítky 2 1 1 1 1 0
Radňoves 2 5 5 6 8 10
Ruda 1 0 0 1 3 3
Ruda-Křeptov 1 0 0 0 0 0
Ruda-Lhotka 1 1 1 1 1 1
Skřinářov 10 11 13 14 18 15
Tišnov 1 0 0 0 0 0
Trpín 0 0 0 0 0 2
Velká Bíteš 5 7 4 10 14 17
Velké Meziříčí 0 1 1 0 0 0
Vidonín 0 0 1 2 1 2
Vlkov 17 19 26 25 28 27
Záblatí 24 26 25 21 28 26
Zastávka 0 0 0 0 0 1
Znojmo 2 2 2 0 0 0
Žďárec 1 1 1 1 1 1
CELKEM 234 248 262 264 280 284

Přehled počtu žáků k 1. 9. 2019
Školní rok 2005/2006 188 (83)
Školní rok 2006/2007 185 (77)
Školní rok 2007/2008 182 (71)
Školní rok 2008/2009 179 (71)
Školní rok 2009/2010 183 (68)
Školní rok 2010/2011 193 (65)
Školní rok 2011/2012 197 (70)
Školní rok 2012/2013 208 (78)
Školní rok 2013/2014 201 (74)
Školní rok 2014/2015 225 (85)
Školní rok 2015/2016 234 (91)
Školní rok 2016/2017 248 (98)
Školní rok 2017/2018 262 (103)
Školní rok 2018/2019 264 (101)
Školní rok 2019/2020 280 (99)
Školní rok 2020/2021 284 (96)

* v závorce jsou uvedeny 
počty žáků z Osové Bítýšky a Osové

Farní tábor Osová Bítýška 
16. – 23. 8. 2020
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