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Osová Bítýška a místní
část Osová

Ukliďme Osovou Bítýšku a Osovou 
Je to velmi příjemný pocit vědět, že
jsme v Osové Bítýšce ochotni obětovat
kousek svého pohodlí a že nám vůbec
není lhostejné, v jakém prostředí žije-
me. Důkazem toho je velmi vydařená
akce Ukliďme Osovou Bítýšku 
a Osovou, která probíhala v termínu
od 23. 4. do 1. 5. 2021 a které se
zúčastnil značný počet jednotlivců, ro-
din i spřátelených skupinek. Během to-
hoto období se podařilo vyčistit větši-
nu polních cest a nejbližšího okolí ne-
jen Osové Bítýšky, ale také Osové. Je
však až s podivem, jak veliké množst-
ví různého odpadu se podařilo „obje-
vit“ a úklidem zajistit. 

Přestože výsledek naší společné 
očisty přírody byl velmi uspokojivý, naprosto ideálním by byl preventivní přístup, při kterém by se
žádný odpad v okolí vesnice nevyskytoval. 

Památka obětí války

V loňském roce získala Osová Bítýška v rámci Výzvy 
č. 9/2019: zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů) do-
taci z NPŽP (Národní program Životní prostředí) ve výši
130 500 Kč. Tato dotace kryje celých 100 % veškerých ná-
kladů, včetně závlahových vaků, které slouží jako zásobár-
na vody, a díky ní bylo na jaře letošního roku vysázeno 16
stromů. Cílem celého národního projektu je výsadba 10 mi-
lionů stromů a všechny vysazené stromy budou následně za-
znamenány na mapě na: https://www.sazimebudoucnost.cz

Při výsadbě stromů, která proběhla ve dnech 20. 4. a 5. 5.
2021, spolupracovali členové našeho Komunitního centra s
místní základní školou. Všichni společně, napříč generace-
mi, přiložili ruce k dílu a ti nejmenší horlivě pomáhali také
s finálními úpravami okolí stromů. 

Tato krásná akce ukázala, že při sázení stromů mohou vzni-
kat velmi důležitá a silná pouta, která mohou stále růst-pouta
mezi stromy a krajinou a také pouta mezi lidmi navzájem.

Komunitní výsadba stromů

Projekt „Příběhy našich sousedů“

Dne 29.4.2021 proběhl jarní svoz 
nebezpečného odpadu v Osové Bítýšce a Osové

Jako symbolickou připomínku byl také v naší obci položen
v předvečer 8. května 2021 věnec k pomníku padlých.
Zástupci obce, paní starostka a pan místostarosta, spolu s pa-
nem ředitelem základní školy tím vzdali poctu nejen obča-
nům naší obce, ale všem obětem války.

Plastové obaly 500 kg Lednice 7 kusů
Objemný odpad 548 kg Pračky 9 kusů
Nebezpečné látky 51 kg Bojler 3 kusy
Azbest 1069 kg Mrazák 2 kusy
Kyseliny 66 kg Topné těleso 2 kusy
Tiskařské barvy 829 kg Televize 5 kusů
a barvy
Pneumatiky 1 kus Odstředivka 1 kus
Počítače 6 kusů Monitor 2 kusy
Video 4 kusy Vysavač 8 kusů
Osvětlení 4 kusy Rádio 2 kusy
Tiskárna 2 kusy Vrtačka 2 kusy
Satelit 2 kusy Sekačka 1 kus
Set-top box 2 kusy Rozvaděč 1 kus
Zářivky 12 kusů Drobné elektro

Soupis vytříděného odpadu

Naše základní škola se pod záštitou obce Osová
Bítýška zapojila do vzdělávacího projektu
„Příběhy našich sousedů“ spadajícího pod aktivi-
ty „Paměti národa“. Archiv vzpomínek „Paměť
národa“ (www.pametnaroda.cz) je osvědčený
vzdělávací program, který propojuje mediální
výchovu s občanským vzděláváním a výukou
moderních dějin. Jeho cílem je prostřednictvím
projektové výuky a za využití vzpomínek pamět-
níků reflektovat historii 20. století.

Vybraní žáci z naší školy pod vedením svého
učitele a regionálního koordinátora společnosti
Post Bellum od září 2021 během půl roku vyzpo-
vídají pamětníka ze svého okolí, natočí jeho

vzpomínky, pořídí fotografie, prozkoumají ar-
chívy, vytvoří rozhlasovou, televizní nebo psa-
nou reportáž či dokument o jeho životě.

Společnost Post Bellum poskytne veškerou
techniku a novinářské zkušenosti. Výsledky pak
budou prezentovány na webových stránkách
školy, obce i společnosti Post Bellum. Žáci zís-
kají pohled na moderní evropské dějiny na konk-
rétních příbězích skutečných lidí. Vždy je mno-
hem zajímavější poslouchat člověka, který „his-
torii“ zažil na vlastní kůži. Skutečné příběhy bo-
hužel nenajdeme v učebnici dějepisu. 

Tento projekt nám má připomenout, 
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Ze základní školy
Projekt „Příběhy našich sousedů“

Zápis do prvního ročníku naší školy

že příběhy jsou všude kolem nás, jen je
třeba se v dnešní uspěchané době zasta-
vit a zaposlouchat se.

Paměť národa je stěžejním projek-
tem společnosti Post Bellum, kterou za-
ložila společnost českých novinářů a
historiků a která od roku 2001 vyhle-

Pokud máte zájem, nejdete zajímavé
příběhy na níže uvedených interneto-
vých odkazech. 

www.postbellum.cz ;
https://www.pribehy20stoleti.cz/ ;
www.pribehynasichsousedu.cz

odbojářů, vyprávění politických vězňů,
představitelů disentu, příběhy novodo-
bých vojenských veteránů, představite-
lů národnostních menšin, ale také těch,
kteří se stali součástí represivních slo-
žek totalitních režimů – Státní bezpe-
čnosti, KGB a jiných.

dává a nahrává vzpomínky pamětníků
klíčových momentů 20. století. Dnes
sbírka čítá tisíce zpracovaných pamět-
níků a jako internetový archiv je pří-
stupná široké veřejnosti. Zahrnuje pře-
devším vzpomínky válečných veteránů
z 2. světové války, přeživších holocaust,

K zápisu se dostavilo celkem 31 dětí, z nichž osm dětí dostalo odklad školní do-
cházky a ostatní nastoupí k 1. září. Děti jsou z těchto vesnic: Osová Bítýška 7 dě-
tí, Záblatí 2 děti, Ondrušky 1 dítě, Borovník 1 dítě, Nová Ves 1 dítě, Velká Bíteš
2 děti, Ořechov 2 děti, Křoví 1 dítě, Skřinářov 1 dítě, Vlkov 3 děti, Březí 1 dítě,
Heřmanov 1 dítě. Zápis proběhl stejně jako loni bez dětí, pouze administrativně. 

Úpravy ve škole v době pandemie
Čas, ve kterém nebyli žáci přítomni ve škole, byl využit k rekonstrukci některých
kabinet a tříd. Již 25 let se v naší škole při výuce nepoužívají klasické tabule 
a křídy, ale tabule keramické, na které se používají různobarevné fixy. Ve třídách,
kde byly tabule ještě původní, došlo k jejich výměně. Stejně tak byly nahrazeny

také nejstarší interaktivní
dataprojektory, které jsou 
v současnosti umístěny již
naprosto ve všech třídách.

Veškeré vyřazené tabule
byly umístěny na zdi cho-
deb a děti je budou o přes-
távkách volně používat. 
V prostorách na chodbách
byl také nachystán oddy-
chový koutek s knihovnou,
kobercem a místy na seze-
ní, což společně žákům ro-
zšíří možnost relaxace 
a odpočinku.

Úspěch v matematické olympiádě
Lea Kolbábková, žákyně 6.B, stejně jako v loňském roce i letos postoupila po spl-
nění 6 úkolů školního kola do okresního kola matematické olympiády. Kvůli proti-
epidemickým opatřením proběhl letošní ročník v online distanční formě dne 31.
března 2021. Lea se probojovala mezi prvních deset úspěšných řešitelů olympiády
a obsadila krásné 7. místo mezi soutěžícími ze základních škol i gymnázií. Její vý-
sledek podtrhuje i to, že pouze ze tří základních škol měli žáci lepší výsledek.

Okresní kolo biologické olympiády
Prvního května 2021 se konalo krajské kolo biologické olympiády formou online
testu. Soutěže se účastnili žáci základních škol i gymnázií. Soutěžící museli pro-
kázat své znalosti v testu i v poznávání organismů.  Naši školu zde reprezentova-
ly dvě žákyně: Doubravka Nohelová a Lucie Neubauerová. Podmínkou postupu
do krajského kola bylo vypracování vstupního úkolu na dané téma.

Okresní kolo zeměpisné olympiády
I v letošním školním roce naši školu reprezentovali žáci v okresním kole zeměpisné
olympiády. Okresní kolo proběhlo online formou pod záštitou Masarykovy univer-
zity Brno. Žáci museli prokázat své vědomosti ve třech testech (test znalostní, test
práce s atlasem a test praktické dovednosti). Naši žáci obstáli v konkurenci s gym-
názii a umístili se na velmi pěkných místech. Na 9. místě v kategorii A skončila Lea
Kolbábková, na 8. místě v kategorii B René Batelka, na 11. místě v kategorii C
Tomáš Urbánek.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy v této složité době.
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