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Osová Bítýška a místní
část Osová
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Dne 29. 5. 2022 se naše nejstarší skupi-
na Pomněnky, dočkala svého vysněné-
ho finále Czech dance tour v Praze, kde
se konalo MISTROVSTVÍ ČR. Do ha-
ly Eden se s námi vydalo spoustu fa-
noušků (rodiče, prarodiče, sourozenci a
kamarádi), kteří vytvořili při našem vy-
stoupení bouřlivou atmosféru, ve které
si Pomněnky vytančily 1. místo!
Odvezly si krásné zlaté medaile. Při vy-
hlašování jsme zažily neskutečnou eu-
forii, až se nám vehnaly slzy štěstí do
očí...

N E U V Ě Ř I T E L N É . . . J S M E
MISTRYNĚ ČR!! Pomněnky porazily

skupiny z měst, jako jsou Brno,
Chrudim, Ústí nad Labem…Zúročila se
touha zvítězit, odhodlání a dřina, kterou
děvčata od srpnového soustředění odvá-
děla! Jsme neskutečně hrdé a pyšné na
to, jaký vytvořila semknutý a perfektní
tým. Celý náš soutěžní maraton byl pro-
vázen v duchu motta: „Vidět jak ta-
nčíme, znamená slyšet, jak mluví naše
srdce!“

Za SPOLEK POMPONKY 
OSOVÁ BÍTÝŠKA

Marie Bajerová, Simona Bajerová, 
Aneta Kutílková

Sny se vyplnily, Pomponky z Osové Bítýšky
jsou mistryně ČR

Vítání občánků narozených 
v roce 2021
V neděli 22. 5. 2022 proběhlo na obecním úřadě vítání celkem deseti občánků (6 ho-
lek a 4 kluci) narozených v roce 2021. Pod vedením paní Mgr. Martiny Večeřové za-
hájily slavnost básněmi a písněmi žákyně základní školy. Po vystoupení dětí prone-
sla pár slov starostka obce paní Mgr. Lenka Štěpánková a zároveň popřála všem
hodně zdraví, rodinné pohody a také pevných nervů. Poté si rodiče z rukou kultur-
ního výboru převzali od obce drobné dárky, vyfotografovali se u kolébky a podepsa-
li se do pamětní knihy. 

V samotném závěru obřadu pak bylo připraveno pro všechny zúčastněné drobné
občerstvení v podobě kávy a koláčků.

Pevně věříme, že i v dalších letech se budeme při této příležitosti setkávat v tak
hojném počtu. Novým občánkům ještě jednou přejeme hodně zdraví, lásky a životní
pohody.

V sobotu 21.5.2022 se v parku pod li-
pami konal Den bezpečnosti.
Programu se zúčastnili profesionální
hasiči ze Záchranného útvaru HZS 
v Jihlavě, kteří přijeli s Tatrou Titan. Je
to výjimečný hasicí speciál pro nasa-
zení v mimořádně obtížných haseb-
ních podmínkách i v případě nebezpe-
čí výbuchu, jelikož má balistikou 
ochranu celého vozidla. Jeho osádka nám předvedla v praktické ukázce technicko-tak-
tické možnosti cisterny. 

Mezi dalšími složkami byla Vězeňská služba ČR, ta nám předvedla dynamickou
scénku „osvobození eskortovaného pachatele“, včetně střelby slepými náboji z jejich
zbraní.  Jako další nám představila jejich služebního psa, který vyčenichal ukryté nást-
rahy. Také nám umožnila nahlédnout do vězeňského vozidla. 

Členové Českého červeného kříže z Velkého Meziříčí ukázali první pomoc na ply-
šovém medvědovi a další důležité zásady zdravotní pomoci. 

Dále k nám zavítal BESIP a s ním si návštěvníci zkusili napsat test, jak se chovat na
silnici a u silnice. Po jeho vyplnění dostaly děti bezpečnostní dárečky. 

Policie ČR nám ukázala služební motorku a policejní vozidlo, do kterého jsme moh-
li také nahlédnout. Představila nám také policejní psy z Třebíče a Jihlavy, Atoma 
a Dextera, kteří předvedli poslušnost a obranu. 

Po celou dobu akce jsme si mohli prohlédnout výstavu zbraní a vojenské výstroje,
zejména z období první a druhé světové války, kterou ukázal klub vojenské historie AR-
CO. Autentičnost výstavy podtrhly dobové vojenské uniformy účastníků a jejich od-
povědi na zvídavé dotazy návštěvníků, které doplnili informacemi k vystavovanému
materiálu.  

Všem zúčastněným složkám moc děkujeme za báječné odpoledne plné informací 
a skvělého pokoukání. 

Za přípravu akce patří velký dík Komunitnímu centru Osová Bítýška vedenému
Kamilou Ráčkovou a členům SDH Osová Bítýška, kteří přichystali zázemí, skvělý gu-
lášek a další občerstvení.

Den bezpečnosti v Osové Bítýšce
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Ve dnech 9. - 12. června jsme se po pěti-
leté, celosvětově nechtěné, pauze zúčast-
nili v pořadí osmých hasičských slav-
ností, které jsou pro hasiče takzvaně
„poutí“ a na které jsme se velice těšili. 

Je to mezinárodní slavnostní setkání
hasičů a hasičské techniky, od nejstarší
až po ukázky té nejmodernější, to vše za
podpory široké škály sponzorů a přízniv-
ců hasičů. V pátek se výstava připravuje
a je otevřena pro školy, hosty, sponzory,
setkání všech zúčastněných hasičů 
a přátel. Odpoledne probíhá svěcení pra-
porů a techniky, příprava jednotek, tech-
niky a koordinace na sobotní slavnostní
nástup a průvod městem. 

Nedílnou součástí oslav je také večer-
ní Floriánská mše, celebrovaná 
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. 
V sobotu dopoledne probíhá na Mírovém
náměstí nástup a přehlídka zhruba 300
praporů všech zúčastněných jednotek,
proslovy politiků a čestných hostů. Po
slavnostním defilé projíždí nová techni-

ka, následovaná šestnácti koňskými spře-
ženími s historickými stříkačkami, seřa-
zené od nejstarších. Počet spřežení je
závislý na možnostech organizátorů, pro-
to se o možnost jet s koňmi musí losovat.
Na letošních slavnostech jsme měli štěstí
a los s účastí si vytáhli. Jeli jsme na koňce
čtvrtí a pohled z koňského hřbetu je o
pravdu nádherný zážitek.

V závěru průvodu projíždí historická
technika a veškeré zúčastněné sbory,
vše společně pak prochází až na výsta-
viště zahrada Čech. Po otevření pro ve-
řejnost tak výstaviště zdobily staré
stříkačky, parní stříkačky, ruční stříka-
čky a historické hasičské automobily,
nechyběla ani nejnovější technika. Vše
v plném lesku slavnostních uniforem,
naleštěných historických helem a všeho
příslušenství. Jsou zde k  vidění oprav-
du unikátní stroje a výzbroj našich
předků, na které jsme velice hrdí. Je za
nimi skryta spousta práce a odhodlání
pokračujících generací, snaha udržet

Po dvouleté odmlce zaviněné pandemií covidu jsme se zúčastnili pod vedením Mgr. Jiřího Cerala
„Dopravní soutěže mladých cyklistů“ v její původní podobě. V oblastním kole, které se konalo 
v dubnu ve Velkém Meziříčí, jsme se umístili na 1. místě v kategorii mladších žáků (4. - 6. roč.)
ve složení Nikola Havelková, Zoe Heinisch, Matěj Pražák a Hynek Prášek i starších žáků (7.– 9.
roč.) ve složení Natálie Lacinová, Aneta Filoušová, Petr Kaláb a Matouš Drlíček. První místo 
v oblastní soutěži znamenalo postup do krajského kola, které se tentokrát konalo 2. června na dět-
ském dopravním hřišti v Jihlavě.

A opět jsme patřili mezi nejlepší! Mladší družstvo obsadilo v konkurenci sedmi družstev 
3. místo a družstvo starších žáků vybojovalo 1. místo. 

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

tento odkaz pro další pokolení. 
Počasí všemu přálo, tak si všichni 

užívali lesku výstavy, přátelské kama-
rádské atmosféry, bohatého občerstvení
a krásného dne. Sobotní večerní pro-
gram na Lodním náměstí u Labe byl za-
měřen na prezentaci Hasičského
záchranného sboru ČR a jeho techniky.
Hasiči zde předvedli ukázky práce na
vodě, hašení vrtulníkem, záchranu o-
sob, plovoucí techniku a velká čerpadla
(monitory). Vrcholem celých slavností
je Hasičská hudební fontána vysoká

přes 67 metrů, již tradiční vodní a svě-
telná show stříkaná hasičskými proud-
nicemi, které mají dostřik až 120 metrů,
Vše bylo zakončeno pěkným ohňostro-
jem nad Labem. 

Výstavu jsme si velice užili.
Děkujeme všem, kteří měli podíl na pří-
pravě, obci Osová Bítýška za propaga-
ční předměty a podporu. Zúčastněným
za jejich čas a obětavost, příkladnou re-
prezentaci naší obce a SDH Osová
Bítýška.                                                             

Za SDH Milan Mezlík         

Hasičské slavnosti v Litoměřicích

ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Další významný 
úspěch v „Dopravní soutěži mladých cyklistů“

Od 13. 6. 2022 je možné hradit poplatky na pokladně obce pla-

tební kartou. 

Oznamujeme občanům, že MUDr. Marie Petrášová ke

30.6.2022 končí svoji praxi lékaře pro děti a dorost v Osové

Bítýšce. 

Obec Osová Bítýška i nadále hledá náhradu, avšak v tuto
chvíli je naprosto nezbytná registrace k jinému lékaři. 

Informace z obce
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