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Osová Bítýška a místní
část Osová
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V uplynulých dvou letech nechala obec
vypracovat studii a projektovou doku-
mentaci na zkvalitnění veřejného pro-
stranství a volnočasových ploch.

Dokumentace pro obec vypracoval
architekt Ing. arch. Tomáš Sysel
(www.syselarch.cz), který byl vybrán
ze tří uchazečů na základě nejvýhodně-
jší cenové nabídky.

Ing. arch. Tomáš Sysel v minulosti
získal za stavbu Útulny v Lipůvce u
Brna prestižní mezinárodní architekto-
nické ocenění Inspireli awards 2017 v
kategorii realizace ČR a nominaci mezi
finalisty do světového kola této soutěže,
spolupracuje na významných projek-
tech v týmu architektů na stavbách po
celé ČR a jako spolupracující architekt
se podílel např. na projektu Rozvoj
Brněnského výstaviště, který získal titul
Stavba roku 2019 v kategorii urbanis-

Po dvouleté odmlce se nám letos v naší obci podařilo obnovit tradici dětského karnevalu. Akce se konala v neděli
3. 4. 2022 od 14:00 hod. v Centru kultury a sportu a zúčastnilo se jí více než 160 dětí se svými rodiči a prarodiči.

O zábavu, hudbu a soutěže se postaral tradičně DJ David. Děti si mohly zakoupit lístek do tomboly, která byla
opravdu bohatá. Pokračovali jsme v principu 1 dítě = 1 lístek + každý lístek vždy získal drobnou okamžitou výhru.
Celé odpoledne byl pro děti k dispozici i skákací hrad a výtvarná dílnička. O zpestření programu se postaraly tane-
ční skupinky pomponků. 

Za uskutečnění této vydařené akce patří velké poděkování všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli - obci, ško-
le, zaměstnancům školy a obce, všem štědrým sponzorům, šikovným maminkám i tatínkům, DĚTEM a všem účast-
níkům.                                     

Za Komunitní centrum Denisa Šustrová

tický projekt.
Od roku 2020 po současnost vznika-

la Studie na Rozvoj fotbalového a te-
nisového areálu Osová Bítýška,
Dokumentace pro provádění stavby /
Dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby na nová kontejnerová stání u
obecního úřadu, u sokolovny a v are-
álu sportoviště, Dokumentace pro spo-
lečné povolení na sklad mobiliáře pro
sokolovnu a novou fotbalovou tribu-
nu se střídačkami.

V současné době vzniká studie na
přístavbu mateřské školy, na kterou bu-
de navazovat zpracování Dokumentace
pro společné povolení a Dokumentace
pro provádění stavby. Stavba bude finan-
cována z dotačního programu.

Více informací a vizualizace záměru
naleznete v článku na webu obce v sek-
ci  Aktuality.

Rozvoj obce

Dětský karneval

V sobotu 7. 5. 2022 pořádalo Komunitní centrum
Osová Bítýška ve spolupráci s SK Osová Bítýška 
v parku Pod Lipami posezení k oslavě Dni matek.
I přes deštivý začátek dne přišlo nejen hodně ma-
minek a babiček, ale také dětí, tatínků, dědečků.
Všechny maminky dostaly ke svému svátku malý
dárek v podobě zdobeného perníkového srdce.

O zábavu a program se postaraly hlavně děti. 
Žáci ze školní družiny přednesli ke svátku mami-
nek pásmo básniček, které na závěr zakončili pís-
ničkou. O další kulturní představení se postaral se
svými týmy Sluníčka a Berušky SPOLEK POM-
PONKY Osová Bítýška. Celým odpolednem pro-
vázel DJ David, který dětem připravil hned něko-
lik soutěží.

Pro malé i velké návštěvníky bylo zajištěno
drobné občerstvení v podobě točeného piva a li-
monády, míchaných alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů, kávy, koláčků, jednohubek a párků 
v rohlíku.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci
akce.

Ohlédnutí za
„Dnem Matek“ 
v Osové Bítýšce
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Pomponky na soutěži v Letovicích

Pomněnky opět úspěšné na postupové soutěži

Dne 30. 4. 2022 jsme se zúčastnily Mezinárodní soutěže v Letovicích. Na
soutěž jelo celkem 60 děvčat, ze tří věkových kategorií. Nejmladší kategorie
Sluníčka vystupovala na soutěži úplně poprvé, byla tam nejmenší a nejmla-
dší ve své kategorii a skončila na krásném 3. místě z 5 týmů. Prostřední ka-
tegorie Berušky soutěžily v jedné kategorii s nejstaršími Pomněnkami.
Berušky byly také nejmladší ve své kategorii a obsadily krásné 2. místo z 5
týmů. Neporazily pouze Pomněnky, které suverénně zvítězily. Během vy-
stoupení Pomněnek si porotci postupně stoupli a na konci s dojetím tleskali
všichni ve stoje. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Je to pro nás ob-
rovská čest. Soutěž si všechna děvčata užila, odjížděla plná dojmů a krásných
zážitků. Už se moc těšíme na další soutěže! 

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

V neděli 8. 5. 2022 se Pomněnky zúčastnily druhého kola postupové soutěže CZECH DANCE TOUR v Brně. Jejich taneční výkon opět okouzlil porotu natolik, že děvčata
obdržela samé jedničky!  Odvezla si opět krásné ZLATÉ medaile a staly se mistryněmi Moravy! 

Poslední, a to FINÁLOVÉ, kolo této postupové soutěže proběhne 29. 5. 2022 ve Sportovní hale Slavie v Praze. Soutěž se dá sledovat online, pokud byste měli zájem, od-
kaz najdete na našich facebookových stránkách Pomponky Osová Bítýška nebo můžete sledovat přímý přenos na televizní stanici SPORT 5. 

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

Významné ocenění žáků ZŠ Osová
Bítýška na Ministerstvu dopravy
Ve středu 23. 3. 2022 se družstvo starších žáků ZŠ Osová Bítýška – Aneta Filoušová, Lea
Kolbábková, Matouš Drlíček a Petr Kaláb – zúčastnilo slavnostního vyhlášení výsledků a pře-
dání ocenění za 3. místo v celostátním kole ,,Dopravní soutěže mladých cyklistů online 2021“.

Tento akt proběhl v Praze na Ministerstvu do-
pravy České republiky.

Soutěžním úkolem tohoto ročníku bylo vy-
tvoření videozáznamu s tématikou bezpe-
čnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. 

Poděkování za významný úspěch patří
všem žákům, kteří se podíleli na tvorbě 
oceněného videozáznamu a přispěli tím 
k dobrému jménu naší školy v oblasti doprav-
ní výchovy. Stejně tak i Mgr. Jiřímu Ceralovi,
který žáky na soutěž připravoval.

Mgr. Milan Malý, ředitel školy

Rekonstrukce WC 
na základní škole
V průběhu letních
prázdnin dojde na zá-
kladní škole v obou
podlažích k rekon-
strukci WC. Na tuto
akci bude obec
Osová Bítýška čerpat
z Programu rozvoje
venkova dotaci z ve
výši 2 239 999,- Kč. 

Myslivecké odpoledne 
v ZŠ Osová Bítýška

Zápis do první třídy 2022

Dne 21.4. 2022 se uskutečnilo v Základní škole Osová Bítýška, ve spolupráci s Mysliveckým
spolkem Osová Bítýška a Lesy ČR, myslivecké odpoledne. Na začátku byly děti uvítány mysli-
veckým troubením a následně se dozvídaly informace o myslivosti a lesnictví na jednotlivých
stanovištích. Děti si mohly například vyzkoušet stopování zvěře, prohlédly si myslivecké trofe-

je, dozvěděly se informace o myslivecké ky-
nologii či stromech a seznámily se s mysli-
veckou mluvou. Příjemným překvapením by-
ly znalosti dětí o zvěři, lese a jejich zájem 
o myslivost.

Přednáška se uskutečnila v rámci projektu
„Školní zaHRAda - učebna pod širým ne-
bem“, jehož cílem je vybudování školní za-
hrady na části pozemku p. č. 30/14 v k. ú.
Osová Bítýška. Zahrada bude široce využitel-
ná, tedy nejen k aktivitám dětí základní školy,
ale i školní družiny a mateřské školy, případně
zájmových útvarů, činnosti spolků 
a Komunitního centra naší obce.

Zuzana Kožnarová

Do prvního ročníku školního roku 2022-2023 bylo zapsáno 41 dětí.  
12 z Osové Bítýšky, 6 ze Záblatí, 7 z Ořechova, 4 z Vlkova, 3 ze Skřinářova, 1 z Vidonína, 

1 z Heřmanova, 1 z Rozseče, 2 z Velké Bíteš, 2 z Rudy-Lhotky, 1 ze Březí, 1 ze Svin.
Od září 2022 tedy otevřeme dvě první třídy. Ve dnech 7. a 9. června 2022 zveme budoucí 

prvňáčky a jejich rodiče na první společné setkání, aby si mohli prohlédnout prostory naší školy
a poznat své spolužáky.  

Na všechny děti se moc těší a po škole je provedou (společně s jejich rodiči) třídní paní uči-
telky Mgr. Andrea Rousová, Mgr. Marcela Vodová a ředitel školy Mgr. Milan Malý. 

Původní stav

Vizualizace nového stavu
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