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

14 |  OSOVÁ BÍTÝŠKA

Osová Bítýška a místní
část Osová

y

V termínu od 7. do 20. 8. 2022 proběhlo na faře v Heřmanově soustředění Pomponků, které se uskutečnilo
ve dvou turnusech, což byla novinka, jelikož předchozí dva roky jsme soustředění pořádaly společně pro dvě
nejstarší kategorie. Letos však bylo děvčat tolik, že by se na faru společně nevešla. A proto první týden patřil
Beruškám, druhý pak Pomněnkám. Program byl během obou týdnů vesměs stejný. Děvčata po ranním bu-
díčku odjížděla autobusem do sportovní haly v Osové Bítýšce, kde do poledne pilně trénovala, a poté odjíž-
děla zpět do Heřmanova, kde následoval oběd, polední klid a v případě Berušek odpolední program, kde hrály
různé hry a večerní program na určité téma. Na závěr soustředění předvedly Berušky svoji nově natrénova-
nou sestavu na fotbalové akci v pátek 12. 8. ve Březí, kde se jim jejich vystoupení velice povedlo a sklidily
veliký potlesk. Stejně tak se jim povedlo vystoupení pro rodiče, které se uskutečnilo poslední den soustředě-
ní, tedy v sobotu. Pomněnky měly trochu rozdílný odpolední a večerní program. Po poledním klidu začaly
trénovat a makaly až do večera, poté si užily večerní program.
Pilovaly novou sestavu a zároveň i loňskou mistrovskou, jelikož
je s ní čekalo v pátek 19. 8. vystoupení ve Žďáře nad Sázavou na
akci zvané Hvězdy 2022, které se jim také velice vydařilo. V so-
botu 20. 8. bylo závěrečné vystoupení Pomněnek, kde vystoupi-
ly i Berušky. Obě skupiny neuvěřitelně dřely, měly jsme z nich
opravdu velikou radost, svými výkony nás nadchnuly a soustře-
dění i přes některé nepředvídatelné události (Simonky operova-
ný slepák) a různá menší zranění, musíme zhodnotit jako zdařilé
a už se nemůžeme dočkat dalšího.

Za odvoz do Březí děkujeme SDH Osová Bítýška – Jiřímu
Tučkovi, SDH Heřmanov – Zdeňku Syslovi, dále za odvoz do 
Žďáru SDH Borovník – Martinu Svobodovi, SDH Radňoves –
Antonínu Habánovi, SDH Heřmanov děkujeme za zapůjčení ha-
sičské dodávky a za odvoz Františku Bajerovi. Také musíme po-
děkovat obci Osová Bítýška a řediteli ZŠ a MŠ Osová Bítýška za
zapůjčení haly a za naplánování stavebních prací tak, aby nás ne-
limitovaly.

Za Spolek Pomponky Osová Bítýška Marie Bajerová,
Simona Bajerová, Aneta Kutílková

Obec Osová Bítýška děkuje stavební firmě Jiří Dufek, IČO:
75669790 se sídlem Příkopy 1654/51, Velké Meziříčí 594 01
za poskytnutí sponzorského daru v podobě nádrže na užitko-
vou vodu, která poslouží k zalévání školní zahrady vybudo-
vané v rámci projektu „Školní zaHRAda – učebna pod širým
nebem“.
Projekt „Školní zaHRAda – učebna pod širým nebem“ byl
podpořen Krajem Vysočina z programu Ekologická výchova
2022 ve výši 75 000 Kč. 

Poplatek za stočné
Obec Osová Bítýška připomíná občanům, že do 31. 10.
2022 je splatný poplatek za stočné. Úhradu lze provést pře-
vodem na účet obce, nebo na pokladně obce kartou i hotově.

Nové kontejnery 
na tříděný odpad
Oznamujeme občanům, že v ulici Kozí a u sokolovny jsou
nově přidány kontejnery na sklo a kovový odpad.
Do kontejnerů na kovový odpad patří drobnější kovový
odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové
zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Do kontejnerů na kovový odpad nepatří plechovky od
barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbyt-
ky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vyslou-
žilá zařízení složená z více materiálů. Nepatří do nich ani
těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.

Pomponky měly už 3. soustředění 

Výsledky voleb

Poděkování 
za sponzorský dar
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Ze základní školy

Dne 21. 9. 2022 k nám do školy zavítali 2 příslušníci ze speciálního útvaru Policie
ČR – tzv. zásahové jednotky z Dukovan. Jejich cílem bylo seznámit žáky naší školy,
co je smyslem jejich práce, jak se do jednotky vybírají noví členové, jaké úkoly ma-
jí jednotlivci v zásahové skupině či jaké zbraně se při akcích využívají. Beseda byla
velmi zajímavá a teď již víme, že smyslem jejich záslužné činnosti je zásah proti a-
gresivním, nebezpečným či ozbrojeným pachatelům. Tato speciální jednotka je urče-
na pro ostrahu jaderné elektrárny, funguje ale v případě potřeby jako zásahová jed-
notka na jiných místech. Dozvěděli jsme se také, že dostat se do zásahové skupiny
není vůbec jednoduché a že výběr nových lidí podléhá velmi přísným kritériím.

Největším problémem v současné době je
údajně špatná fyzická zdatnost uchazečů.
Policisté nám sdělili, že důležitou součástí
jejich práce je rozdělení úkolů v dané sku-
pině. Každá zásahová skupina má totiž své-
ho vedoucího, který zodpovídá za akce-
schopnost celé jednotky, zástupce vedou-
cího, zdravotníka, popř. pyrotechnika, po-
tápěče a další členy. Mezi sebou mají spe-
ciální dorozumívací systém, který jim po-
máhá při jednotlivých zásazích. Dále jsme
si měli možnost prohlédnout několik zbra-
ní, které se při zákrocích používají včetně
oblečení a různých dalších nezbytných po-
můcek a vybavení. Děkujeme za příjemné
povídání a těšíme se na další setkání.

Beseda se členy Policie ČR
Jak je již dobrým zvykem na naší škole, část výuky věnujeme ekologickým výuko-
vým programům, díky kterým se snažíme posilovat vztah dětí k přírodě a životnímu
prostředí. Letos jsme si hned na začátku školního roku 23. 9. ve všech třídách díky
programu „Tonda Obal na cestách“ od společnosti EKO-KOM, a.s připomněli téma
třídění odpadu, jeho dalšího zpracování a využití. Další výukové projekty proběhly v
termínech 26. 9 a 27. 9. Programy byly určeny pro 7. a 8. ročníky, které vyjely bádat
do zrekonstruovaného ekocentra v Balinách, které se nachází uprostřed přírodního
parku Balinské údolí nedaleko Velkého Meziříčí. 8. ročník se zabýval tématem
„Rostliny kolem nás“ a 7. ročník zpracovával látku „Nech brouka žít“. Badatelské
týmy si v obou případech nejprve zopakovaly, co vše o daném tématu vědí a poté si

stanovily otázky, na
které hledaly od-
povědi v časově vy-
mezeném prostoru.
Zkoumání a objevo-
vání žáky bavilo, do-
zvěděli se spoustu
nových informací,
které na závěr for-
mou prezentace pře-
dali ostatním spolu-
žákům. Další výu-
kové programy nás v
průběhu školního ro-
ku ještě čekají.

Ekoprogramy – září 2022

V sobotu 24. 9. 2022 se v Osové uskutečnil 17. ročník turnaje nohejbalu o putovní
pohár, kterého se zúčastnilo 8 mužstev.

Vítězem se stalo mužstvo z Ostrova nad Oslavou, druhé místo obsadili borci
Osová Seliko a na třetím místě se umístila Vodárna Osová.

Počasí turnaji přálo a všichni byli spokojeni. Pořadatelé tímto děkují obci za spon-
zorský dar v podobě příspěvku na občerstvení.

Turnaj nohejbalu
V posledním zářijovém týdnu jsme si ve čtvrtek 29. 9. společně se žáky 2. stupně bě-
hem tematického vyučování připomněli Evropský den jazyků, který se každoročně
slaví 26. 9. Cílem toho svátku je propagace jazykové rozmanitosti a studia jazyků 
v zemích Evropy. Aktivity zaměřené na jazyky se prolínaly všemi hodinami. Po ce-
lou dobu vyučování jsme se snažili vytvářet tvůrčí a pohodovou atmosféru, ve které
si žáci připomínali důležitost a výhody mnohojazyčnosti. Současně jsme je také mo-
tivovali k toleranci a porozumění mezi lidmi z odlišných jazykových a kulturních pro-
středí, které je v této době tak aktuální.                      Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Evropský den jazyků
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