
nové školní budovy 
v Osové Bítýšce
Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří 
v Základní škole v Osové Bítýšce. 
5. listopadu 2016 od 12:30 do 17:00
- prohlídka tříd a odborných učeben
- prohlídka jídelny
- prohlídka sportovní haly
- ukázky prací žáků
- výstavka fotografií z historie školy
- drobné občerstvení

14 OSOVÁ BÍTÝŠKA

Osová Bítýška a osada Osová
Obecní úřad Osová Bítýška 3, 594 53, tel.: 566 536 716, mail: info@osovabityska.cz, web: www.osovabityska.cz

Návštěva Rakouska 17. a 18.9.2016

„Non schoale sed vitae discimus.
- Neučíme se pro školu, ale pro život.“

20. výročí otevření 

Po půl šesté ráno, 17. září,  vyjel od o-
becního úřadu autobus se  45 účastníky
výletu do Rakouska. Celé dva dny ve
Schweiggers byly naplněné  velmi bo-
hatým programem.

Vše začalo snídaní v pekárně Prinz,
kde jsme ochutnali vynikající regionál-
ní potraviny. Pokračovali jsme do
Sprögnitzu k firmě Sonnentor. Firma
Sonnentor je jedna z nejznámějších fi-
rem v oblasti Waldviertel, zabývající se
biologickými potravinami. 

Po prohlídce okresního města
Zwettl, po ubytování a po posilnění
bramborovým gulášem jsme se setkali
na náměstí ve Schweiggers. Během na-
ší procházky jsme viděli trávníkové blu-
diště, došli jsme k místu, na kterém pra-

mátky a budovy. Po krátkém shlédnutí
výstavy „Waldviertelský svět brambor
ve Schweiggers“ jsme se vypravili na
cestu domů. 

Výlet se malým i velkým účast-
níkům moc líbil. Poděkování patří
všem organizátorům za pocit upřímné-
ho přátelství a za příjemně strávený
víkend.

místní „Spolek pro zkrášlování obce“,
bylo věnováno rodinám s dětmi, které
na trase pochodu plnily v jednotlivých
stanicích různé úkoly. Po vydatném
obědě jsme opustili ubytovnu v
Sallingstadtu a jeli autobusem do
Schweiggers k závěrečné prohlídce
náměstí, kde nám pan ředitel školy
Ludwig Koller ukázal nejdůležitější pa-

mení řeka Dyje a následně navštívili bio
zemědělský podnik Koppensteiner. Po
zajímavé prohlídce největšího dodava-
telského podniku mléka v regionu jsme
si vychutnali velkolepý výhled z roz-
hledny „Jahrtausendlebensturm“ v
Siebenlinden, ze které jsou vidět neje-
nom sousední vesničky, ale výhled do-
sahuje až do České republiky. Den byl
ukončen ve „Vesnické hospůdce“
výbornou večeří, popíjením plzeňského
piva, posloucháním hudby a výměnou
příjemných rozhovorů.

Druhý den jsme společně šli na bo-
hoslužbu v kostele v Sallingstadtu a ná-
sledně jsme se setkali s místním panem
starostou ke společnému pochoďáku.
Toto dopoledne, které  organizoval
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V sobotu 24. 9. 2016 proběhl ve sportovní hale, Centrum kultury, sportu a zájmo-
vých činností v obci Osová Bítýška 6. ročník turnaj integrované boccii O pohár sta-
rosty obce Osová Bítýška a zároveň otevřený turnaj Asociace integrovaných spor-
tů pro sezónu 2017. Tato sportovní hala je zcela bezbariérová a zajištuje veškerý
komfort pro spoluobčany a sportovce na invalidním vozíku. 

Turnaje se zúčastnilo celkem 11 družstev z různých koutů české republiky, 

turnaj zahájil pan starosta Josef Mach, který do turnaje věnoval poháry, místosta-
rosta doc. Ing. Jaroslav Katolický Ph.D. a ředitel školy Mgr. Milan Malý. 

Po vzájemných zápasech se do finálových bojů probojovala družstva Klaborna 
z Pardubic a domácí družstvo Františka Malce Fešáci s.r.o. z Laviček. O třetí místo
bojovalo družstvo Rychlé želvy ze Žďáru nad Sázavou a Tři Vlčci z Brna. 

Po krásné a napínavé hře se na 1. místě umístilo družstvo Klaborna, na 2. místě
Fešáci s.r.o. a 3. místo osadili Tři Vlčci. 

15OSOVÁ BÍTÝŠKA

Ze základní školy

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – rok 2016
číslo název celkem v % 

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 1 0,35 
2 Občanská demokratická strana 7 2,47 
12 Česká str.sociálně demokrat. 38 13,42 
16 Starostové PRO VYSOČINU 2 0,70 
24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 162 57,24 
26 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00 
29 Starostové pro občany 3 1,06 
30 ANO 2011 18 6,36 
37 Komunistická str.Čech a Moravy 17 6,00 
39 Strana soukromníků ČR 0 0,00 
41 Národní demokracie 0 0,00 
43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 11 3,88 
45 Moravané 3 1,06 
62 Strana svobodných občanů 1 0,35 
67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 2 0,70 
70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 1 0,35 
73 Žijeme Vysočinou - TOP 09 a SZ 3 1,06 
75 DSSS-Imigranty, islám nechceme! 1 0,35 
78 Koalice SPD a SPO 9 3,18 
82 Česká pirátská strana 2 0,70 

Milí sportovní přátelé, skončila 
nám podzimní část sezony pro mládež

Handicap Sport Club

Začneme mladšími žáky. Těm  se moc
nedařilo a prohráli všechny zápasy a
skončili v tabulce na posledním 7 místě
bez bodu. 

Scházeli se v dostatečném počtu, jak
na tréninky, tak i na zápasy. 

Mladší přípravka je na tom podstatně
lépe. Odehráli 7 turnajů a všechny zápa-
sy vyhráli krom jediného, který remizo-
vali. 

Na závěr zastupitelé obce předali těm nejlepším poháry a ceny od sponzorů. 
Sportovní klub děkuje obci Osová Bítýška, kuchařkám školní jídelny za

zajištění obědů, paní Pohankové správcové sportovní haly všem sponzorům
sportovního klubu a lidem, kteří nám pomáhali během turnaje. 

Mediálním partnerem sportovního klubu jsou internetové Noviny VM.cz,
Velkomeziříčsko a Medřičské listy.                  

S pozdravem SK Osová Bítýška 

Tito naši nejmenší hráči se dokázali
prosadit i přes to, že to byla jejich první
sezona. 

Nejlepší střelci mužstva jsou: 
Kaláb Petr 35  branek 
Dolníček David 33  branek 
Ventruba Tomáš 10  branek
Sláma Štěpán               7 branek
Buršík Josef                 4 branky
Hradecký Filip 1 branka

Tabulka mladší přípravky 

� Brambůrky, brambory
Stalo se již tradicí, že začátkem nové-

ho školního roku se scházíme s dětmi z
mateřské školy a připravujeme pro ně vy-
cházku do přírody spojenou s plněním
úkolů na trase. Letos jsme připravili se
žáky druhé třídy bramborové dopoledne.
Děti se dověděly, jak se brambory dostaly
na evropský kontinent, měly za úkol vy-
brat brambory mezi obrázky jiné zeleni-
ny, naučily se po cestě bramborové říkan-
ky, počítaly brambory poslepu nebo se
trefovaly do koše. Na konci bramborové-
ho snažení došly děti po bramborové ces-
tičce ke sladkému pokladu, který děti po
vydatné svačince také ochutnaly. Na kon-
ci bramborového dopoledne si děti vyro-
bily z brambory, co si samy vymyslely, 
a tak jsme viděli krásné ježky, žirafy, pod-
zimní panáčky nebo sluníčka a všem se
výrobky moc povedly. Příjemné a teplé
zářijové počasí přispělo k dobré náladě 
a do školky i do školy jsme se vraceli 
s úsměvem na tváři. Brambory jsme vyu-
žili i v pracovním vyučování – uvařili
jsme si výborné bramborové placky, které
jsme na talíři ozdobili čerstvou zeleninou.
Mňam!

� V lesní školce
Už před koncem loňského školního ro-

ku se připravovala exkurze do lesní škol-
ky v hájovně u Březského. Do školky se
těšily děti z 1., 2., 3. a 4. ročníku a po do-
pravení autobusem na místo určení nás
čekala spousta překvapení. Pan Nohel, se
kterým jsme naši návštěvu domlouvali,
měl pro nás připraveného koně, který
nám ukázal, jak pomáhá v lese při staho-
vání dřeva i ukázkově zařehtal. Koně pak

Komenského. Obě výstavy kombinují
písemnou, obrazovou i trojrozměrnou
výpověď dané doby. Součástí návštěvy
byla prohlídka kralického kostelíka a zá-
kladů a sklepení kralického tvrziště.

� Školní parlament - žáci žákům
Již třetí školní rok u nás ve škole fun-

guje Školní parlament, který je místem,
kde se mohou žáci prostřednictvím svých
zástupců aktivně zapojit do života školy.

Do řad parlamentu jsou voleni žáci od
4. do 9. ročníku (obvykle je to předseda 
a místopředseda třídy), kteří společně pro-
diskutují svoje nápady a představy o tom,
co by se mohlo ve škole změnit, čím by
mohli pomoci při organizování akcí, či co
samostatně zorganizovat. Všechny návr-
hy jsou prodiskutovány s učiteli a ředite-
lem školy. Ty nejlepší pak jsou dovedeny
až k úspěšnému zorganizování. 

Pro nejbližší dny nachystal parlament
úspěšnou anketu o nejoblíbenější jídla
tříd, fotosoutěž tříd „Naše zdravé svači-
ny“ a tzv. „Pyžamový den“ (začátek listo-
padu) a „Bílý den“ (začátek prosince). 

� Podzimní exkurze 2. stupně ZŠ
Jako místa vhodná k tradiční podzimní

vlastivědné exkurzi jsme pro začátek leto-
šního školního roku vybrali Památník
Bible kralické v Kralicích nad Oslavou 
a město Třebíč. 

Žáci 7. - 9. ročníku zhlédli místa obě,
žáci 5. a 6. ročníku navštívili pouze město
Třebíč. Všichni se zde seznámili se zákla-
dy židovské kultury a náboženství v ži-
dovském městě, které je jedinou kom-
pletně dochovanou židovskou čtvrtí 
v Evropě a jedinou židovskou památkou
Unesco mimo území Izraele. Součástí ex-
kurze v Třebíči byla i prohlídka Baziliky
sv. Prokopa, která žákům posloužila jako
interaktivní učebnice středověkých sta-
vebních slohů a jejich ovlivňování a pro-
línání.

V Kralicích si žáci prohlédli expozice
Památníku Bible kralické „Dílo tiskařů
Jednoty bratrské“ a „Labyrint života J. A.
Komenského“, seznámili se se základ-
ními historickými daty a fakty vzniku
místní tiskařské dílny a života a vlivu

vystřídal traktor řízený vysílačkou, děti
navštívily školku se sazenicemi listnatých
i jehličnatých stromů, kde se dozvěděly
spoustu zajímavých informací o předpě-
stování sazenic pro výsadbu do lesa i pro
jiné účely. Víte například, že vánoční
stromek roste až 12 let? Nebo že žaludy,
které jsou vhodné pro další pěstování,
poznáte, když je namočíte do vody? 
A víte, jaká zvířata můžete v lese potkat?
Žáci si vědomosti získané ve škole ro-
zšířili o další poznatky a vše, co jsme sly-
šeli z úst ochotných průvodců lesním ži-
votem, bylo zajímavé, poučné a přija-
telné pro dětské ucho. Na závěr si děti 
i paní učitelky vyzkoušely, jak se má
kláda poraženého stromu v traktorové
kolébce, která ji pohoupá, vyzvedne 
a položí, kam je třeba. Exkurze se velmi
vydařila, počasí nezklamalo a zakončení
lesní návštěvy v podobě oplatky, kterou
jsme obdrželi od zaměstnanců školky, 
udělalo sladkou tečku za příjemně
stráveným vyučováním v přírodě.

� Návštěva úřadu práce
Informace k volbě povolání získávají

žáci ve výuce podle osnov školského
vzdělávacího programu ve vybraných
předmětech. Rozšíření těchto vědomostí
očekávají při návštěvě Úřadu práce ve 
Žďáru nad Sázavou. Každý rok proto vy-
jíždějí žáci 8. ročníku na besedu do
Informačního poradenského střediska,
kde se více dovědí o možnostech výběru
povolání a potažmo střední školy. Letošní
návštěva se uskutečnila 11. října a beseda
s paní Synkovou – matadorkou poraden-
ské činnosti -  žákům otevřela svět práce 
z dalších důležitých pohledů.

Obec: 
Osová Bítýška

Počet voličů
683  

Vydané obálky
288 

Volební účast v %  
42,17 %

Odevzdané obálky
288  

Platné hlasy
283 
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