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Osová Bítýška a místní
část Osová

y

není to tak dlouho, co se na návsi rozsvítil vánoční stromeček, a už budeme všich-
ni zapalovat čtvrtou svíčku na adventním věnci, jednom ze symbolů blížících se
Vánoc. Svátků, které si všichni spojujeme se setkávání s rodinou a přáteli, s chvíle-
mi klidu a odpočinku. 

Všichni víme, že poslední doba na nás všechny klade opravdu vysoké nároky,
ale právě proto je důležité načerpat z těchto svátečních chvil co nejvíce sil.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála jménem svým i jménem ostatních zastupite-
lů a zaměstnanců naší obce, aby také ty letošní svátky proběhly přesně podle
Vašich představ, naplněny radostí, optimismem i nadějí, nerušené problémy, stre-
sem a nervozitou. 

Přeji nám všem, aby nový rok 2022 přinesl jen to dobré. 
Mgr. Lenka Štěpánková, starostka obce

Koncem října tohoto roku byla zkolaudovaná stavba Obnova obecního parkoviště u
MŠ, jejíž součástí je pět podélných a jedenáct kolmých stání včetně vyhrazeného par-
kovacího místa pro vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Celková
plocha parkoviště je 340
m2. Povrch je tvořen z be-
tonové distanční dlažby. 

Obec Osová Bítýška
na tento projekt získala
dotaci ze státního rozpo-
čtu ČR z programu
Ministerstva pro místní
rozvoj zhruba ve výši 74
% tj. 739 024 Kč, cel-
kové náklady tedy byly
998 217,20 Kč.

Parkovací stání budou
sloužit zejména návštěv-
níkům a zaměstnancům
mateřské školy. 

Projekt Obnova 
obecního parkoviště
před MŠ byl realizo-
ván za přispění pro-
středků státního rozpo-
čtu ČR z programu
Ministerstva pro místní
rozvoj. 

Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. 1. 2022 proběhne 
v naší obci Tříkrálová sbírka.
Děkujeme všem, kteří se podílejí
na pomoci druhým. 

20. 12. 2021 pondělí 07:00–11:30 12:30–16:00
21. 12. 2021 úterý 07:00–11:30 12:30–15:00
22. 12. 2021 středa 07:00–11:30 12:30–17:00
23. 12. 2021 čtvrtek 07:00–12:00
24. 12. 2021 pátek zavřeno 
27. 12. 2021 pondělí 07:00–12:00

Úřední hodiny o vánočních svátních. 

Ze základní školy

Vážení spoluobčané, 

Parkoviště u mateřské školy

V neděli 5. 12. 2021 na základě přechozí „objednávky“
obešla Mikulášova družina na dvě desítky domácností
se zlobivými, ale i hodnými dětmi. 
Obec Osová Bítýška děkuje žákům 9. třídy základní školy, kteří se zodpovědně zhos-
tili úkolu a převlékli se za postavy Mikuláše, andělů a čertů, a dále spolku SK Osová
Bítýška, který měl na starost organizaci celé akce. 
Pevně věříme, že si děti z návštěvy Mikuláše odnesly hezké vzpomínky a vzaly si 
k srdci případné ponaučení. 

Po loňské premiéře i le-
tos zdobí studnu v par-
ku u kostela velký ad-
ventní věnec. 

Jeho výrobu zajistila ve
spolupráci s obcí a fa-
rou paní Anna
Bahenská z Květinky 
v Osové Bítýšce. 

Vynikající úspěch žáků naší školy 
v Dopravní soutěži mladých cyklistů
ON-LINE 2021, 3. místo v České re-
publice!

I v letošním roce se žáci ZŠ Osová
Bítýška účastnili Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů (dále DSMC). Účastí v této
soutěži žáci završují svoji celoroční pří-
pravu v kroužku dopravní výchovy. 

Vzhledem k současné epidemiolo-
gické situaci vyhlásilo Ministerstvo do-
pravy ČR – Samostatné oddělení Besip
DSMC – tuto soutěž ON-LINE.

Soutěžící si mohli zvolit jeden 
z námětů, které souvisí s cyklistikou (na-
př. plánování cyklovýletu, správné oblé-
kání, technický stav a vhodnost využití

28. 12. 2021 úterý zavřeno
29. 12. 2021 středa 12:00 – 17:00
30. 12. 2021 čtvrtek zavřeno
31. 12. 2021 pátek zavřeno
Od pondělí 03. 01. 2022 
obvyklé úřední hodiny.  

kola, dobré a špatné dopravní značení pro
cyklisty nebo problematikou chování
cyklistů v běžném silničním provozu).

Nás zaujala a vybrali jsme jednu 
z možností stanovených v propozicích
soutěže: ,,Poučení /rady mým vrstev-
níkům cyklistům – jak se chovat v roli
cyklisty v reálném silničním provozu, 
abych vždy dojel bezpečně do cíle; 
možné doporučení na základě konkrét-
ního osobního zážitku z jízdy v ostrém sil-
ničním provozu (pozitivního nebo nega-
tivního)“.

Autorský kolektiv (pod vedením pana
učitele Mgr. Jiřího Cerala) ve složení
Aneta Filoušová, Lea Kolbábková, Petr

Prodej vánočních kaprů
Osová Bítýška 21. 12. 2021 
10:00–10:45 na parkovišti u kostela
CENA: 95 Kč/kg | Prodej zajišťuje MRS z.s. PS Velká Bíteš
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Autorský kolektiv soutěžního videa (zleva Zoe Heinisch, Lea Kolbábková,
Aneta Filoušová, Petr Kaláb, Matouš Drlíček, Adam Procházka)
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Ze základní školy
Kaláb a Matouš Drlíček s přispěním spolužáků
Adama Procházky a Zoe Heinisch uskuteč-nil ten-
to úkol natočením videozáznamu. Videozáznam
má, kromě „soutěžní funkce“, přispět ke správné-
mu řešení některých kritických situací, které mo-
hou pro cyklisty nastat při jízdě na kole po pozem-
ní komunikaci. Smyslem je také využití videa v te-
oretické části dopravní výchovy nejen na naší 
škole.

Soutěžní práce byla hodnocena na úrovni ob-
lastního kola, kola okresního i krajského a její kva-
lita znamenala postup a reprezentaci kraje Vysočina

v celostátním finále! V konkurenci 14 krajů obsa-
dila práce v kategorii starších žáků vynikající 
3. místo!!

Vyhlašovatel soutěže - Ministerstvo dopravy –
Samostatné oddělení BESIP - úspěch žáků naší
školy ocení na vyhlášení výsledků v Praze na jaře
příštího roku. Velice si vážím tohoto obrovského
úspěchu, který skvěle reprezentuje nejen naši ško-
lu, ale i obec, a všem aktérů patří obrovské podě-
kování. Úspěšné soutěžní video můžete zhlédnout
na webových stránkách základní školy.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Školní parlament vytváří prostor k zapojení žáků do aktivního života školy. Podporuje
zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jejich podíl na chodu školy.
Předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy. Snaží se najít optimální řešení. Školní
parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolup-
ráci mezi jednotlivými ročníky. Nejdůležitějšími úkoly jsou: podílení se na organizaci
některých školních akcí; pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat
lhostejnost a nezájem o životní prostředí; být reprezentantem školy a dbát na tradici ško-
ly a její dobrou pověst. Parlament je volen jednou ročně, a to vždy na začátku školního
roku. Z každé třídy ve 4.- 9. ročníku se volí dva zástupci. Zástupci školního parlamentu
se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připo-
mínky svých spolužáků ke vzdělávání, školnímu prostředí a vzájemnému soužití. 

Školní parlament
V měsíci říjnu se k nám do 1., 2., 3. a 4. ročníku nastěhoval včelí úl s královnou a dal-
šími obyvateli včelího domečku. Čekala nás totiž beseda o včelkách, které jsme ale ve
třídě viděli jen na obrázcích a v prezentaci. Dozvěděli jsme se důležité informace o ži-
votě v úlu, co od pilných včeliček využíváme, kde se v úlu najde med, jak se tam dosta-
ne a další zajímavosti o tomto druhu užitečného hmyzu. Nakonec jsme mohli svými 
lžičkami med také ochutnat a byl stejně dobrý jako celé povídání. Děkujeme paní Jitce
Kočí a Zuzaně Syslové za příjemně strávený čas.

Včely a včelí dary

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas účtování. I letos navštívili ve spolupráci se škol-
ním parlamentem naši školku Mikuláš, čert a anděl. Děti byly plné očekávání. Copak jim
Mikuláš letos nadělí? Každý v sobě měl malou dušičku. Mikuláš všechny děti nejprve
pochválil za to, co už umí, ale také sdělil, co by měly do příštího roku zlepšit. Děti neše-
třily krásnými bás-
ničkami a písnička-
mi, které si pro mi-
kulášskou družinu
připravily. Za to byly
odměněny sladkost-
mi a také spoustou
vitamínů. Rozlou-
čení s naší trojicí
proběhlo jak jinak
než slibem, že budou
už jen hodné. Tak
zase za rok!

Mikuláš v mateřské škole

Rád bych vás pozval na slavnostní vánoční bohoslužby v našich kostelích: 
Štědrý den 24. 12. 2021 Březí 20:30 Osová Bítýška 22:00
Narození Páně 25. 12. 2021 Březí 8:00 Osová Bítýška 9:30

Ronov 11:00
Svátek Svaté rodiny 26. 12. 2021 Březí 8:00 Osová Bítýška 9:30 

Ronov 11:00
Přeji vám krásné a požehnané svátky a vše dobré v novém roce. 

Jiří Jeniš, farář

Pozvánka na vánoční bohoslužby
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